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PORADY PRAWNEPORADY PRAWNEPORADY PRAWNEPORADY PRAWNE    ----    Wolters Kluwer PolskaWolters Kluwer PolskaWolters Kluwer PolskaWolters Kluwer Polska    

Ubezpieczenie OC lekarzaUbezpieczenie OC lekarzaUbezpieczenie OC lekarzaUbezpieczenie OC lekarza    

    

PytaniePytaniePytaniePytanie    

Jestem lekarzem niezabiegowym, zatrudnionym w kilku zakładach medycznych. Część z tych 

zakładów podpisała umowy z NFZ. 

Czy podlegam obowiązkowi ubezpieczenia OC? Czy podlegam obowiązkowi ubezpieczenia OC? Czy podlegam obowiązkowi ubezpieczenia OC? Czy podlegam obowiązkowi ubezpieczenia OC?  

CzCzCzCzy moim obowiązkiem jest ubezpieczyć się, czy teŜ mają zadbać o to moje zakłady pracy? y moim obowiązkiem jest ubezpieczyć się, czy teŜ mają zadbać o to moje zakłady pracy? y moim obowiązkiem jest ubezpieczyć się, czy teŜ mają zadbać o to moje zakłady pracy? y moim obowiązkiem jest ubezpieczyć się, czy teŜ mają zadbać o to moje zakłady pracy?  

OdpowiedźOdpowiedźOdpowiedźOdpowiedź    

Lekarz zatrudniony w zakładzie opieki zdrowotnej w oparciu o umowę o pracę nie podlega 

obowiązkowi ubezpieczenia OC. 

Ustawowy obowiązek ubezpieczenia OC dotyczy lekarzy-świadczeniodawców Narodowego 

Funduszu Zdrowia, którzy mają indywidualną umowę z Funduszem oraz podmiotów wymienionych 

w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn.: Dz. 

U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) - m.in. osób wykonujących zawód medyczny w ramach 

indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej - przyjmujących zamówienia na 

świadczenia zdrowotne m.in. od samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w trybie 

konkursowym z art. 35 tej ustawy. 

UzasadnienieUzasadnienieUzasadnienieUzasadnienie    

Ostatnia nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych dokonana ustawą z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz. U. Nr 166, poz. 1172) nałoŜyła na 

wszystkich świadczeniodawców ustawowy obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za 

szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych na podstawie 

umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (na podstawie art. 136b ustawy z dnia 27 

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; Dz. U. 

Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.). 

Ponadto przepis art. 35 ust. 6 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej nałoŜył ustawowy obowiązek 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na podmiot przyjmujący zamówienie na świadczenia 

zdrowotne m.in. od samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za szkody wyrządzone 

przy udzielaniu tych świadczeń. Zakres podmiotowy obowiązku ubezpieczenia obejmuje tylko te 

niepubliczne podmioty wymienione w art. 35 ust. 1 wspomnianej ustawy, które przyjmują 

zamówienie na świadczenia zdrowotne w konkursowym trybie z art. 35 tej ustawy. 

Stosownie natomiast do treści § 3 ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki 
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zdrowotnej, to świadczeniodawca ponosi odpowiedzialność za udzielanie lub za zaniechanie 

udzielania świadczeń przez osoby przez siebie zatrudnione lub udzielające świadczeń w jego 

imieniu na innej podstawie niŜ umowa o pracę, a takŜe osoby, którym udzielanie świadczeń 

powierzył, oraz odpowiada za szkody powstałe, takŜe u osób trzecich, w związku z udzielaniem 

lub zaniechaniem udzielania świadczeń. Ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej stanowią załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w 

sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 

81, poz. 484). 

Tamara Zimna, ekspert ABC Serwis Prawo i Zdrowie, Wolters Kluwer Polska, www.abc.com.pl. 

 

 


