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Program OBOWIĄZKOWEGO ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla członków 

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  w Łodzi na 2015 

Dedykowany pielęgniarkom lub położnym wykonującym działalność leczniczą w formie: 

- jednoosobowej działalności gospodarczej jako: 

 indywidualna praktyka pielęgniarki lub położnej, indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki lub 

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

indywidualna praktyka pielęgniarki lub położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na 

podstawie umowy z tym podmiotem lub indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki lub położnej 

wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem 

- spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka pielęgniarek lub 

położnych. 
 
 
I. OBOWIĄZKOWE ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej podmiotu 

wykonującego działalność leczniczą  

 
- na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z 
dnia 22 grudnia 2011 r., (Dz. U. Nr 293, poz. 1729). 
 
Zgodnie § 2. 1. w/w rozporządzenia 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. 

 
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. 
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. 
 
 

Suma gwarancyjna: 
30.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia  
oraz  
150.000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń,  
których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC  
 

Składka roczna  55 zł 
 

 

Składka (zawierająca zniżkę) możliwa do zastosowania 

pod warunkiem bezszkodowego przebiegu ubezpieczeń 
u poszczególnych ubezpieczonych. 

 
Okres ubezpieczenia: roczny. 

 

II. ubezpieczenie DOBROWOLNE 

podwyższające wysokość sumy gwarancyjnej  

        KLAUZLULĄ NADWYŻKOWĄ 

- na podstawie ogólnych warunkach ubezpieczenia: 
dobrowolne ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej 
Pielęgniarek na podstawie OWU odpowiedzialności 
cywilnej podmiotów leczniczych, osób wykonujących 
zawód lekarza, pielęgniarki oraz inny zawód medyczny 
dla klienta indywidualnego, małego i średniego 
przedsiębiorcy  
ustalone uchwałą nr UZ/420/2011 z dnia 27 grudnia 
2011 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń 
Spółki Akcyjnej. 

 

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność 

cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie 

trzeciej w następstwie udzielania świadczeń zdrowot-

nych albo niezgodnego z prawem zaniechania udziela-

nia świadczeń zdrowotnych w związku z 

wykonywaniem przez ubezpieczonego działalności 

leczniczej lub wykonywaniem zawodu pielęgniarki.  

 
Zakres podstawowy  
W zakresie podstawowym –  PZU SA udziela ochrony 
ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności cywilnej 
za szkody wyrządzone przez ubezpieczonego, który 
podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowie-
dzialności cywilnej w zakresie:  

- nie objętym tym obowiązkowym ubezpieczeniem 
odpowiedzialności cywilnej, 
- objętym tym obowiązkowym ubezpieczeniem 
odpowiedzialności cywilnej, jednak wyłącznie  
w zakresie szkód, które nie mogą być zaspokojone z 
tytułu tego obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej z powodu wyczerpania 
sumy gwarancyjnej (ubezpieczenie nadwyżkowe). 
 

PZU SA udziela ochrony ubezpieczeniowej w granicach 

odpowiedzialności ustawowej ubezpieczonego z tytułu 

czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa) 

lub z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa).  

 
Ochroną ubezpieczeniową objęte są także szkody 

wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa. 
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Warunkiem odpowiedzialności PZU SA jest zajście 

wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia 

(niezależnie od momentu powstania lub ujawnienia się 

szkody) oraz zgłoszenie roszczenia z tego tytułu przed 

upływem terminu przedawnienia.  

 

TRIGGER – act committed. - Ochrona ubezpieczeniowa 

obejmuje roszczenia dotyczące szkód powstałych ze 

zdarzeń zaistniałych w okresie trwania ubezpieczenia, 

choćby poszkodowani (uprawnieni) zgłosili je po tym 

okresie, jednakże przed upływem terminu 

przedawnienia. 
 

Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna 

ubezpieczonego za szkody będące następstwem 

wypadku ubezpieczeniowego, który zaszedł na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że 

umówiono się inaczej.  

PZU SA udziela ochrony ubezpieczeniowej w granicach 
odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego, określonej 
przepisami prawa polskiego. Zasada ta ma 
zastosowanie także w przypadku rozszerzenia 
odpowiedzialności PZU SA o szkody będące 
następstwem wypadku ubezpieczeniowego, który 
zaszedł poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
Klauzula prolongaty 
Brak wpłaty przez Ubezpieczającego składki  lub 
pierwszej raty w terminie przewidzianym w umowie 
ubezpieczenia, nie powoduje wygaśnięcia 
(rozwiązania) umowy, ani zawieszenia udzielanej 

ochrony ubezpieczeniowej i nie może być podstawą do 
wypowiedzenia przez Ubezpieczyciela umowy ze 
skutkiem natychmiastowym. W sytuacji braku opłaty 
składki lub raty składki Ubezpieczyciel zobowiązany 
jest wyznaczyć Ubezpieczającemu na piśmie 
dodatkowy, co najmniej  7 dniowy, termin do zapłaty 
składki (raty). W przypadku nie dokonania wpłaty w 
wyznaczonym terminie, Ubezpieczyciel może 
wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem 
natychmiastowym. 
 

Suma gwarancyjna:         Składka roczna: 
           100.000 zł    35 zł 
           250.000 zł    76 zł 
           500.000 zł  111 zł 
           750.000 zł   135 zł 
        1.000.000 zł   161 zł 

Składki (zawierająca zniżkę) możliwe do zastosowania 
pod warunkiem bezszkodowego przebiegu ubezpieczeń 
u poszczególnych ubezpieczonych. Nie mają  
zastosowania zniżki wynikające z taryfy składek. 
 
Zakres podstawowy ochrony ubezpieczeniowej może 
zostać rozszerzony za zapłatą dodatkowej składki  w 
wysokości 60% składki podstawowej przez 
włączenie odpowiedniej klauzuli Nr 3AM: 
o rozszerzenie zakresu terytorialnego 
odpowiedzialność o szkody wyrządzone przez 
pielęgniarkę /położną, będące następstwem 
wypadków ubezpieczeniowych, które zaszły na 
terenie państw Unii Europejskiej oraz Chorwacji, 
Islandii, Norwegii i Szwajcarii.  

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych 

niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o 

odpowiedzialność cywilną pielęgniarki za szkody 

będące następstwem wypadków ubezpieczeniowych, 

które zaszły na terenie państw Unii Europejskiej oraz 

Chorwacji, Islandii, Norwegii i Szwajcarii. 

2. Ubezpieczenie obejmuje wyłącznie szkody będące 
następstwem: 
1) udzielania pierwszej niezbędnej pomocy medycznej 
w przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby 
spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego 
uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz 
w innych przypadkach niecierpiących zwłoki, o ile nie 
jest ona udzielana w ramach świadczenia usług 
medycznych niezależnie od podstawy ich wyko-
nywania, 
2) działań medycznych podejmowanych w ramach 
stażu, praktycznej nauki zawodu, delegacji służbowej, 
udziału w konferencjach naukowych. 
 
Limit dla klauzuli – do 500.000 zł. 
Brak zgody  na rozszerzenie  odpowiedzialności o 
zagranicę  w przypadku zawodowego udzielania 
świadczeń – każdy  przypadek może być rozpatrywany 
indywidualnie po dokonaniu oceny ryzyka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ZAWARCIE UBEZPIECZENIA 
 

W celu zawarcia ubezpieczenia prosimy  

o wypełnienie wniosku załączonego na stronie 

internetowej www.merydian.pl  

w zakładce program OIPP w Łodzi i odesłanie: 

 na fax: 42 637 77 99 

 e-mail: t.gabryelak@merydian.pl 

 

lub kontakt z:  

 „MERYDIAN" Brokerski Dom 

Ubezpieczeniowy S.A.,  90-456 Łódź ul. 

Piotrkowska 233 tel. 042 637 77 96 - 98,  

lub 

 

TADEUSZ GABRYELAK  

tel. 042 637 77 96 - 98, fax 042 637 77 99 

tel. kom. 602-129-552 

lub 

 

Michał Binkowski  

tel. 042 637 77 96 - 98, fax 042 637 77 99 

tel. kom. 797-595-398 

 

 

http://www.merydian.pl/
mailto:t.gabryelak@merydian.pl

