
Rozdział 2.  

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego.  

Zgodnie z Ustawą o działalności leczniczej każdy podmiot leczniczy zobowiązany jest posiadać umowę 

obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność 

leczniczą. Obowiązek zawarcia takiego ubezpieczenia wynika z art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. a, art. 18 ust. 1 

pkt 5, art. 19 ust. 1 pkt 7 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, 

poz. 654 z 2011 r.) oraz z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. (Dz. U. Nr 293, 

poz. 1729 z 2011 r.). Minimalne sumy gwarancyjne (SG) to kwoty: 350.000,00 EUR na wszystkie 

zdarzenia i 75.000,00 EUR na jedno zdarzenie w rocznym okresie ubezpieczenia.  

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z 2011 r.)  

 

Art. 17. 1. Podmiot leczniczy jest obowiązany spełniać następujące warunki: 4) zawrzeć w zakresie 

określonym w art. 25 ust. 1 umowę ubezpieczenia: a) odpowiedzialności cywilnej,  

b) na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i 

Rzeczniku Praw Pacjenta – w przypadku podmiotu lecznicze-go prowadzącego szpital.  

 

Art. 18. 1. Lekarz wykonujący działalność leczniczą jako indywidualną praktykę lekarską jest 

obowiązany spełniać następujące warunki: 5) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 pkt 1.  

2. Lekarz wykonujący działalność leczniczą jako indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską jest 

obowiązany spełniać następujące warunki:  

1) określone w ust. 1;  

3. Lekarz wykonujący indywidualną praktykę lekarską wyłącznie w miejscu wezwania jest 

obowiązany:  

1) spełniać warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5;  

4. Lekarz wykonujący indywidualną praktykę lekarską wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu lecz-

niczego na podstawie umowy z tym podmiotem jest obowiązany spełniać warunki, o których mowa w 

ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5.  

5. Lekarz wykonujący indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską wyłącznie w miejscu wezwania 

jest obowiązany spełniać warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 i 3.  

6. Lekarz wykonujący indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską wyłącznie w przedsiębiorstwie 

podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem jest obowiązany spełniać warunki, o 

których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 oraz w ust. 2 pkt 2.  

7. W ramach grupowej praktyki lekarskiej mogą być udzielane świadczenia zdrowotne wyłącznie 

przez lekarzy będących wspólnikami albo partnerami spółki, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. b, 

spełniających warunki, o których mowa w ust. 1 albo 2.  

 

Art. 19.  

1. Pielęgniarka wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej jako indywidualną praktykę jest 

obowiązana spełniać następujące warunki:  

7) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 

pkt 1.  

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z 2011 r.)  



Art. 25.  

1. Umowa ubezpieczenia: 1) odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody będące następstwem 

udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świad-czeń 

zdrowotnych;  

2) z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 

Pacjenta obejmuje zdarzenia medyczne w rozumieniu tej ustawy, które miały miejsce w okresie 

ochrony ubezpieczeniowej.  

1a. Suma ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, w odniesieniu do 

wszystkich zdarzeń medycznych w szpitalu, których skutki są objęte umową ubezpieczenia, o której 

mowa w ust. 1 pkt 2, jest uzależniona od liczby łóżek w szpitalu i sumy ubezpieczenia w odniesieniu 

do jednego łóżka szpitalnego, oraz wynosi nie mniej niż 300 000 zł.  

1b. Suma ubezpieczenia w odniesieniu do jednego łóżka szpitalnego wynosi nie mniej niż 1000 zł.  

1c. Jeżeli podmiot leczniczy posiada certyfikat akredytacyjny w rozumieniu ustawy z dnia 6 listopada 

2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 418 i Nr 76, poz. 641 oraz z 2011 

r. Nr 112, poz. 654) w zakresie lecznictwa szpitalnego, suma ubezpieczenia w odniesieniu do jednego 

łóżka szpitalnego jest pomniejszana o 10%.  

1d. Umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 pkt 2, może być zawarta również z 

zastosowaniem:  

1) zagregowanej franszyzy integralnej (oznaczającej łączną kwotę wszystkich świadczeń z tytułu 

zdarzeń medycznych, które miały miejsce w okresie ochrony ubezpieczeniowej, do której wyłączona 

jest odpowiedzialność ubezpieczyciela) w wysokości określonej w tej umowie, nie wyższej niż 50% 

sumy ubezpieczenia ustalonej w sposób określony w ust. 1a–1c, albo  

2) proporcjonalnego udziału własnego podmiotu leczniczego w wysokości określonej w tej umowie, 

nie wyższej niż 50% sumy ubezpieczenia ustalonej w sposób określony w ust. 1a–1c.  

Dziennik Ustaw Nr 293 Poz. 1729  

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą  

Na podstawie art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, 

poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092) zarządza się, co następuje:  

§ 1.  

Rozporządzenie określa szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą za szkody będące następstwem udzielania 

świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, 

zwanego dalej „ubezpieczeniem OC”, oraz minimalną sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia.  

§ 2.  

1. Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna podmiotu wykonującego działalność 

leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za szkody, o których mowa w § 1, wyrządzone 

działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego, które miało miejsce w okresie trwania ochrony 

ubezpieczeniowej.  

2. Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód:  

1) wyrządzonych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą po pozbawieniu lub w okresie 

zawieszenia prawa do prowadzenia działalności leczniczej;  

2) polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy;  

3) polegających na zapłacie kar umownych;  

4) powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów 



terroru.  

3. Ubezpieczenie OC obejmuje szkody będące następstwem zabiegów chirurgii plastycznej lub 

zabiegów kosmetycznych, jeśli są udzielane w przypadkach będących następstwem wady wrodzonej, 

urazu, choroby lub następstwem jej leczenia.  

4. Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeże-

niem ust. 2 i 3, bez możliwości umownego ograniczenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.  

§ 3.  

1. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 

miesięcy, wynosi równowartość w złotych:  

1) 100 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 500 000 euro w odniesieniu do wszyst-kich 

zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC podmiotu leczniczego, o którym mowa w 

art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, zwanej dalej „ustawą”, 

wykonującego działalność leczniczą, o której mowa w art. 8 pkt 1 lit. a ustawy;  

2) 75 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 350 000 euro w odniesieniu do wszyst-kich 

zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC podmiotu leczniczego, o którym mowa w 

art. 4 ust. 1 ustawy, wykonującego działalność leczniczą, o której mowa w art. 8 pkt 1 lit. b i pkt 2 

ustawy;  

3) 75 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 350 000 euro w odniesieniu do wszystkich 

zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC lekarza lub lekarza dentysty 

wykonującego działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako 

indywidualna praktyka lekarska, indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania, 

indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska 

wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie 

podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem lub indywidualna specjalistyczna 

praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym 

podmiotem;  

4) 75 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 350 000 euro w odniesieniu do wszystkich 

zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC lekarza lub lekarza dentysty 

wykonującego działalność leczniczą w formie spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej 

jako grupowa praktyka lekarska;  

5) 30 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 150 000 euro w odniesieniu do wszystkich 

zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC pielęgniarki lub położnej wykonującej 

działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka 

pielęgniarki lub położnej, indywidualna praktyka pielęgniarki lub położnej wyłącznie w miejscu 

wezwania, indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki lub położnej, indywidualna 

specjalistyczna praktyka pielęgniarki lub położnej wyłącznie w miejscu we-zwania, indywidualna 

praktyka pielęgniarki lub położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie pod-miotu leczniczego na 

podstawie umowy z tym podmiotem lub indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki lub 

położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na pod-stawie umowy z tym 

podmiotem;  

6) 30 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 150 000 euro w odniesieniu do wszystkich 

zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC pielęgniarki lub położnej wykonującej 

działalność leczniczą w formie spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa 

praktyka pielęgniarek lub położnych.  

2. Jeżeli dany podmiot wykonujący działalność leczniczą wykonuje więcej niż jeden rodzaj działalności 



leczniczej albo wykonuje działalność leczniczą w więcej niż jednej formie, wysokość minimalnej sumy 

gwarancyjnej ubezpieczenia OC tego podmiotu stanowi równowartość najwyższej minimalnej sumy 

gwarancyjnej określonej dla wykonywanych rodzajów działalności leczniczej albo form wykonywanej 

działalności leczniczej.  

3. Kwoty, o których mowa w ust. 1, są ustalane przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego 

przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została 

zawarta.  

§ 4.  

Jeżeli umowa ubezpieczenia OC została zawarta na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów, 

a okres, na który została zawarta, upływa po dniu wejścia w życie rozporządzenia, nową umowę  

ubezpieczenia OC zawiera się najpóźniej w ostatnim dniu okresu obowiązywania dotychczasowej 

umowy, nie później jednak niż w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.  

§ 5.  

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.  

Podpisał Minister Finansów: wz. L. Kotecki  

 

 


