
Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Lekarza 
2023 rok (początek ubezpieczenia 1 stycznia 2023)  

 
 
W roku 2023 mamy możliwość kontynuowania na dotychczasowych zasadach programu 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ochrony prawnej.  
Przypominamy, że program został dostosowany do potrzeb lekarzy i zawiera szereg rozszerzeń, które 
w przypadku klasycznego zawierania tak specjalistycznego ubezpieczenia jest utrudnione – w 
niniejszym materiale zwracamy uwagę na ważne elementy ochrony, które standardowo wymagają 
rozszerzenia i opłacenia składki dodatkowej. 
 
Przystąpienie do ubezpieczenia (odnowienie należy złożyć do 31 grudnia 2022r) :  
 
Zachęcamy Państwa do przystępowania do ubezpieczenia bezpośrednio przez stronę internetową 
www.polisagrupowa.pl. Zawarcie ubezpieczenia zajmuje kilka minut bez konieczności wychodzenia 
z domu a cała dokumentacja wraz z potwierdzeniem ochrony trafia do Państwa w czasie 
rzeczywistym 
 
Pozostawiamy możliwość zawarcia ubezpieczenia w Izbie zwracamy jednak uwagę, że mogą wystąpić 
trudności organizacyjne niezależne od naszej woli. Niestety w przypadku opóźnienie w zgłoszeniu 
istnieje ryzyko powstania luki w okresie ochrony ubezpieczenia. Prosimy nie pozostawiać tej sprawy 
do ostatniej chwili.  
 
 
Przypomnienie warunków programu. Sposób zawarcia ubezpieczenia  
 
Podobnie jak w latach poprzednich ochronę dla ryzyka odpowiedzialności cywilnej zapewnia PZU S.A..  
Program ubezpieczenia zawiera także postulowane pokrycie Ochrony Prawnej pozwalające na 
wynajęcie Adwokata, Radcy w sytuacjach zgłoszonych roszczeń związanych z wykonywaniem zawodu 
lekarza. Ochronę Prawną zabezpiecza TU InterRisk S.A.  
 
Zakres ochrony, sumy ubezpieczenia, cena  
 
Obowiązek ubezpieczenia spoczywa na każdym lekarzu czy lekarzu dentyście, który wykonuje zawód 
w formie praktyki lekarskiej (dotyczy to każdego rodzaju praktyki – stacjonarnej, na wezwanie, 
kontraktu). Inaczej mówiąc nie musi zawierać takiego ubezpieczenia lekarz (lekarz dentysta), który 
pracuje tylko i wyłącznie w oparciu o kodeksową umowę o pracę. Zachęcamy jednak wszystkich do 
ubezpieczenia – każdy z nas narażony jest na ryzyko związane z wykonywaniem naszego zawodu (DLA 
LEKARZY BEZ DZIAŁALNOŚŚCI PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA DOBROWOLNEGO)  

Od 29 kwietnia 2019 r obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą - 
indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania, praktyka lekarska wyłącznie w 
zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład lub 
praktyka lekarska wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym 
prowadzącym ten zakład.  

Wyznacza ono minimalną sumę gwarancyjną na jaką powinien ubezpieczyć się lekarz i wynosi ona 
75 000 Euro w odniesieniu do jednego zdarzenia i 350 000 Euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń. 
Zwracamy uwagę na stosunkowo niską sumę ubezpieczenia na zdarzenie, które może nie wystarczyć 
na pokrycie ewentualnego odszkodowania. Dodatkowo należy pamiętać, że ubezpieczenie 
obowiązuje na świadczenia wykonywane tylko w ramach praktyki, nie pokrywa świadczeń 

http://www.polisagrupowa.pl/


związanych z chirurgią plastyczną czy zabiegów kosmetycznych (za wyjątkiem wady wrodzonej, 
urazu, choroby), nie obejmuje również szkód rzeczowych wreszcie nie zawiera Ochrony Prawnej.  

Z tego powodu, aby zabezpieczyć kompleksowo lekarza przed zdarzeniami, które nie pokrywa 
ubezpieczenie obowiązkowe zachęcamy do zawarcia ubezpieczenia pakietowego  

Obowiązkowe Ubezpieczenie proponowane członkom Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie 
przez PZU uwzględnia podział na trzy grupy specjalności (korzystne składki jak w poprzednich latach): 
 

Grupa I (składka 364 zł ) Grupa II (składka 132 zł) Grupa III (składka 84 zł) 

Uwaga – samo ubezpieczenie obowiązkowe nie zawiera dodatkowych rozszerzeń, które obejmuje pakiet 
– prosimy o rozważenie zawarcia ubezpieczenia w szerszym zakresie 

✓ Anestezjologia i intensywna 
terapia 

✓ Chirurgia ogólna 
✓ Chirurgia dziecięca 
✓ Chirurgia naczyniowa  
✓ Chirurgia onkologiczna 
✓ Chirurgia plastyczna 
✓ Torakochirurgia 
✓ Kardiochirurgia 
✓ Neurochirurgia 
✓ Chirurgia szczękowo-twarzowa 
✓ Chirurgia stomatologiczna 
✓ Urologia 
✓ Urologia dziecięca 
✓ Ortopedia i traumatologia 
✓ Ginekologia i położnictwo 
✓ Ginekologia onkologiczna 
✓ Medycyna ratunkowa 
✓ Neonatologia 

✓ Medycyna sportowa 
✓ Radioterapia 
✓ Lekarz dentysta nie posiadający 

żadnej specjalizacji oraz  
✓ pozostałe specjalności 

stomatologiczne poza chirurgią 
stomatologiczną np.: 

• ortodoncja 

• periodontologia 

• protetyka stomatologiczna 

• stomatologia dziecięca 

• stomatologia zachowawcza z 
endodoncją. 

 

Wszystkie pozostałe 
specjalności 
 
Uwaga: 
Jeżeli lekarz z III grupy 
wykonuje jakieś zabiegi 
chirurgiczne, endoskopowe,                 
z zakresu radiologii 
interwencyjnej czy inne 
wymagające pisemnej zgody 
– musi się ubezpieczyć jak                  
w grupie II. 
 

• Jeżeli lekarz ma kilka specjalizacji, ubezpiecza się zgodnie z tą, którą wykonuje. 

• Jeżeli lekarz wykonuje kilka specjalizacji, ubezpiecza się zgodnie z tą, która ma wyższą składkę. 

• W przypadku lekarzy będących w trakcie specjalizacji, nieposiadających żadnej innej 
specjalizacji, nalicza się składkę przewidzianą dla grupy ryzyka obejmującej  faktycznie 
wykonywaną specjalizację. 

 
ZALECANE ROZWIĄZANIE PAKIETOWE  
 
Od lat istnieje możliwość bardzo korzystnego ubezpieczenia pakietowego (połączenie ubezpieczenia 
obowiązkowego z dobrowolnym) tzw. klauzulą nadwyżkową. 
 
Pozwala to nie tylko podwyższyć sumę gwarancyjną ubezpieczenia, ale objąć ubezpieczeniem sytuacje 
czy zdarzenia, których nie zawiera ubezpieczenie obowiązkowe: 

• udzielanie I pomocy (także w sytuacji, w której lekarz, ratując czyjeś życie, udzielał jej po spożyciu 
alkoholu), 

• udzielanie świadczeń medycznych okazjonalnych (niezbędnej pomocy medycznej - nie dotyczy 
stałej pracy) poza terenem Polski – np. podczas wyjazdu wypoczynkowego, uczestnictwa w 
konferencjach czy też wyjazdów interwencyjnych  

• uwzględnienie w składce podstawowej zabiegów estetycznych i kosmetycznych,  



• koszty ekspertów, biegłych, zastępstwa prawnego – poniesionych za zgodą PZU S.A. lub 
zasądzonych – podwyższono limit do 150 000zł  

• odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone osobom trzecim w wynajmowanym 
pomieszczeniu praktyki (do kwoty 50 000zł) –możliwość podwyższenia do 500 000 zł za jedyne 20 
zł rocznie 

• odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone osobom trzecim w wynajmowanym, 
użytkowanym/wykorzystywanym sprzęcie nie należącym do lekarza np. upuszczenie i uszkodzenie 
głowicy USG  (do kwoty 50 000zł) – możliwość podwyższenia do 500 000 zł za jedyne 20 zł rocznie  

• szkody rzeczowe w mieniu pacjenta w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 
ubezpieczenie od innych zdarzeń odpowiedzialności cywilnej, związanych z miejscem 
wykonywania praktyki, ale nie związanych z udzielaniem świadczeń (np. zalanie sąsiada wskutek 
awarii w gabinecie, uderzenie przedmiotem spadającym z okna gabinetu czy dachówką spadającą 
z dachu domu lub poślizgnięcie się pacjenta na mokrej posadzce w pomieszczeniu, w którym jest 
gabinet itp.)  

• ubezpieczenie na wypadek szkód wynikających z naruszenia praw pacjenta w tym również szkód 
nie będących szkodą osobową czy rzeczową, 

• ubezpieczenie szkód wyrządzonych w związku z uczestnictwem w eksperymencie medycznym lub 
badaniach klinicznych,  

• szkody związane z utratą, uszkodzeniem mienia przechowywanego do 5 000 zł np. mienie pacjenta 
pozostawione w poczekalni lub depozycie  

• szkód nie związanych ze szkodą osobową lub rzeczową (limit 100 000 zł)  

• niezbędne koszty sądowej obrony przed roszczeniami, niezbędne koszty sądowej obrony w 
postępowaniu karnym poniesione za zgodą PZU S.A. lub zasądzone, 

• koszty postępowań sądowych, w tym mediacji lub postępowania pojednawczego poniesione za 
zgodą PZU S.A. lub zasądzone,  

• koszty poniesione na minimalizowanie wyrządzonej szkody, 

• w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarza, PZU S.A. dla każdego 
Ubezpieczonego, organizuje i pokrywa koszty usługi Asysty Prawnej (usługa assistance). Nr 
telefonu Centrum Alarmowego dla Asysty Prawnej: 22 505 16 04 – asysta prawna nie jest 
zastępstwem procesowym jest tylko konsultacją telefoniczną.  

 
W ramach składki ubezpieczeniowej ubezpieczenia pakietowego zawiera również: 

 
Ochronę prawną (ubezpieczaną przez TU Inter Risk S.A.)  do kwoty 50 000zł. Ubezpieczenie ochrony 
prawnej ma na celu zagwarantować lekarzowi bezwarunkowe pokrycie kosztów ochrony prawnej w 
przypadku wystąpienia do lekarza z roszczeniem odszkodowawczym przez poszkodowanego pacjenta, 
NFZ, czyli: koszty wynajęcia adwokata, radcy prawnego, który odpisze na pozew, będzie reprezentował 
go w Sądzie, koszty powołania biegłych; koszty te pokrywane są do 50 000zł w granicach 
wynagrodzenia określonego przez rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości, który wyznaczył 
minimalne należne wynagrodzenie adwokatom, radcom prawnym.  
 
Warianty ubezpieczenia pakietowego ( cena zawiera ubezpieczenie OC w PZU S.A. oraz ochronę 
Prawną w TU Inter Risk S.A. ): 
 

Cena zawiera cenę za ubezpieczenie obowiązkowe + dobrowolne nadwyżkowe z powyższym 
dodatkowym zakresem  

Kwota, o którą zwiększa 
się suma gwarancyjna  

Grupa I specjalności – 
składka łączna 

Grupa II – składka łączna Grupa III – składka łączna 

100 000,00 zł 535,00 zł  275,00 zł 201,00 zł 

200 000,00 zł 633,00 zł 308,00 zł 213,00 zł 

300 000,00 zł 659,00 zł  314,00 zł  220,00 zł 



400 000,00 zł 691,00 zł 324,00 zł 228,00 zł 

500 000,00 zł 705,00 zł  330,00 zł 232,00 zł 

700 000,00 zł 717,00 zł 334,00 zł 236,00 zł 

800 000,00 zł 725,00 zł  345,00 zł 255,00 zł 

1 300 000,00 zł 893,00 zł 412,00 zł 283,00 zł 

1 500 000,00 zł 980,00 zł 430,00 zł 330,00 zł 

2 500 000,00 zł 1 712,00 zł 743,00 zł 493,00 zł 

3 000 000,00 zł 1930,00 zł 830,00 zł 580.00 zł 

3 500 000,00 zł  2 080 zł  880,00 zł  630,00 zł  

 

• za 20 zł można podnieść sumę gwarancyjną do 500 000 zł na szkodach w ruchomościach i 
nieruchomościach użytkowanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innego stosunku 
prawnego – chodzi o szkody w użytkowanym obcym sprzęcie np. medycznym  
 

 
DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE – dla lekarzy nieposiadających zarejestrowanej praktyki lekarskiej  
 
Lekarz (lekarz dentysta) niewykonujący praktyki lekarskiej i niepodlegający ubezpieczeniu 
obowiązkowemu może skorzystać z ubezpieczenia dobrowolnego. Daje ono ochronę przy udzielaniu 
pierwszej pomocy (nawet pod wpływem alkoholu w sytuacjach ratujących życie) oraz pokrywa szkody 
rzeczowe – zawiera rozszerzenia jak powyżej dla praktyk. Daje również ochronę w innych sytuacjach 
udzielania świadczeń zdrowotnych, niezwiązanych z pracą etatową i niewymagających założenia 
prywatnej praktyki. 
 
Warianty tego ubezpieczenia (cena zawiera ubezpieczenie OC w PZU S.A. oraz Ochronę Prawną w TU 
Inter Risk S.A. ): 
 

Suma ubezpieczenia   Grupa I specjalności – 
składka łączna 

Grupa II – składka łączna Grupa III – składka łączna 

100 000,00 zł 246,00 zł  149,00 zł 122,00 zł 

200 000,00 zł 291,00 zł 165,00 zł 133,00 zł 

300 000,00 zł 330,00 zł  179,00 zł  143,00 zł 

400 000,00 zł 340,00 zł 190,00 zł 150,00 zł 

500 000,00 zł 365,00 zł  200,00 zł 155,00 zł 

700 000,00 zł 392,00 zł 207,00 zł 157,00 zł 

800 000,00 zł 410,00 zł  213,00 zł 162,00 zł 

1 300 000,00 zł 509,00 zł 253,00 zł 185,00 zł 

1 500 000,00 zł 530,00 zł 265,00 zł 205,00 zł 

2 500 000,00 zł 984,00 zł 446,00 zł 308,00 zł 

3 000 000,00 zł 1040,00 zł 480,00 zł 380.00 zł 

3 500 000,00 zł  1080,00 zł  550,00 zł  460,00 zł  

 
Każdy, kto wykupi jeden z wariantów ubezpieczenia OC (niezależnie czy tylko obowiązkowe, czy tylko 
dobrowolne, czy pakietowe) może za dodatkową składkę zawrzeć ubezpieczenie NNW, rozszerzone 
dodatkowo o zarażenie się wirusami WZW lub HIV. 
 
Ubezpieczenie to obejmuje zarówno świadczenie jednorazowe z tytułu samego zakażenia jak i koszty 
leczenia.  
Poniżej warianty tego dodatkowego ubezpieczenia (wszystkie kwoty podane są w złotówkach): 

NNW 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000   10.000   20.000   50.000 



Wypłata 1-razowa 
z tytułu WZW 

10.000 10.000 10.000 20.000 50.000 100.000 100.000 100.000 

Wypłata 1-razowa 
z tytułu HIV 

10.000 10.000 10.000 20.000 50.000 100.000 100.000 100.000 

Koszty leczenia 3.000   5.000 10.000 10.000 10.000   10.000   10.000   10.000 

Składka 86 110 170 180 210 259 299 417 

             
Przystąpienie do ubezpieczenia:  
 
Zachęcamy Państwa do przystępowania do ubezpieczenia bezpośrednio przez stronę internetową 
www.polisagrupowa.pl. Zawarcie ubezpieczenia zajmuje kilka minut bez konieczności wychodzenia 
z domu a cała dokumentacja wraz z potwierdzeniem ochrony trafia do Państwa w czasie 
rzeczywistym.  
 
Zawierając ubezpieczenie OC Lekarza przez stronę internetową otrzymujecie bezpośrednio na swojego 
maila potwierdzenie zawarcia umowy co pozwoli na zaoszczędzenie czasu. Składkę będzie można uiścić 
przelewem na konto bankowe Izby Lekarskiej w terminie 7dni od daty wystawienia potwierdzenie 
ubezpieczenia.  
 
Pozostawiamy możliwość zawarcia ubezpieczenia w Izbie zwracamy jednak uwagę, że mogą wystąpić 
trudności organizacyjne niezależne od naszej woli. Niestety w przypadku opóźnienie w zgłoszeniu 
istnieje ryzyko powstania luki w okresie ochrony ubezpieczenia. Prosimy nie pozostawiać tej sprawy 
do ostatniej chwili.  
 
Przypominamy, iż do ubezpieczenia mogą przystąpić wyłącznie lekarze i lekarze dentyści, będący 
członkami Izby Lekarskiej lub lekarze, którzy do tej pory korzystali z ubezpieczenia przez Izbę bądź 
na naszym terenie prowadzą praktykę lekarską.  
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