
Komentarz do kwestii ponoszenia kosztów ubezpieczenia przez samorząd lekarski ze składki 

W „Gazecie Lekarskiej” ukazał się artykuł Dr Andrzeja Sawoniego – Prezesa Okręgowej Rady 

Lekarskiej w Warszawie wskazujący na to, że od czerwca 2015r. w Okręgowej Izbie Lekarskiej w 

Warszawie (OIL) realizowany jest program grupowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) 

lekarzy ze składki członkowskiej. W ramach programu lekarzom członkom– którzy opłacają regularnie 

składki członkowskie i nie mają zaległości - OIL w Warszawie pokrywa m.in. koszt ubezpieczenia 

obowiązkowego.  

Przedstawione powyżej rozwiązanie wydaje się rozwiązaniem idealnym, jednak przy głębszej 

analizie tego rodzaju rozwiązanie budzi rozliczne wątpliwości.  

Składane tut. Izbie propozycje zawarcia podobnego porozumienia zakładają, że ubezpieczenie 

OC miałoby obejmować obligatoryjnie wszystkich członków OIL w Gdańsku. Przypomnieć zatem 

należy, że obowiązek zawarcia umowy OC mają lekarze prowadzący działalność leczniczą tzn. tacy, 

którzy posiadają własna praktykę lekarską. Izba musiałaby zatem objąć takim ubezpieczeniem także 

sporą grupę lekarzy i lekarzy dentystów, którzy takiego obowiązku nie mają, gdyż wykonują swój 

zawód np. na podstawie umowy o pracę.  

Zawarcie takiej umowy generalnej obejmującej wszystkich lekarzy musiałby się opierać na 

założeniu jednolitej składki dla każdego lekarza. Skutkuje to brakiem rozróżnienia wysokości składki w 

zależności od posiadanej lub wykonywanej specjalizacji. Efekt byłby taki, że niektórzy lekarze płaciliby 

wyższą niż dotychczas składkę, a inni niższą. Spora część lekarzy nie skorzystałaby zatem na takim 

porozumieniu.  

Składka ubezpieczeniowa miałaby być płatna miesięcznie, co oznacza, że Izba musiałby co 

miesiąc weryfikować kto wpłacił, a kto nie wpłacił składki, a następnie odprowadzać je na rachunek 

ubezpieczyciela czy brokera ubezpieczeniowego. Opóźnienie choćby kilkudniowe w zapłacie bieżącej 

składki musiałby skutkować tym, że Izba wpłacałaby składkę za każdego „spóźniającego się” lekarza, 

aby później ją wyegzekwować. Izba musiałaby zatem przewidzieć w swoim budżecie znaczne kwoty 

na zapłatę składki na rzecz wszystkich lekarzy objętych programem. 

Inne wyjście, tzn. oczekiwanie na wpłatę oznaczałoby, że lekarz nie miałby ubezpieczenia. 

Lekarz nie miałby także pewności, czy posiada aktualne ubezpieczenie OC, np. w sytuacji wpłaty 

składki na nieprawidłowy rachunek bankowy, bądź dłuższego czasu realizacji przelewu z jego banku 

na rachunek Izby. Każde z powyższych rozwiązań oznaczałoby nadto konieczność  znaczącego 

zwiększenia obciążenie działu księgowości i konieczność zatrudnienia dodatkowych pracowników. 

Wreszcie co równie istotne, przy przyjęciu założenia, że składka ubezpieczeniowa miałaby być 

finansowana ze środków pozyskanych ze składek członkowskich, należałoby określić, czy miałoby się 

to odbywać w ramach dotychczasowej wysokości składki członkowskiej, czy też poprzez jej 

podwyższenie o wysokość składki ubezpieczeniowej.  

  W pierwszym przypadku oznaczałoby to, że lekarz taki osiąga przychód w rozumieniu prawa 

podatkowego, gdyż nie opłaca składki ubezpieczenia. OIL w Gdańsku musiałaby zatem taki przychód 

opodatkować jak darowiznę, zgłosić we właściwym dla lekarza urzędzie  skarbowym dokonanie takiej 

darowizny, a na końcu każdego roku wystawić i doręczyć lekarzowi odpowiedni PIT. Poza ww. 



problemami natury faktycznej, powyższe oznaczałoby, że część członków samorządu uzyskuje 

korzyść, a inna jej nie uzyskuje, gdyż nie ma obowiązku ubezpieczenia.   

 W przypadku, gdyby składka na ubezpieczenie OC miała wynikać ze zwiększonej dodatkowo  

składki Izba musiałaby od każdego ze swoich członków uzyskać zgodę na dodatkowe zwiększenie 

składki, a następnie tą podwyższoną składkę comiesięcznie egzekwować.  W tym wariancie powstaje 

także problem opodatkowania działalności Izby polegającej na pośredniczeniu w zawieraniu umów 

ubezpieczenia. 

 Na koniec zauważyć należy, że spor a część środowiska lekarskiego przy zawieraniu umowy  

obowiązkowego ubezpieczenia OC, „dokupuje” inne ubezpieczenia np. ubezpieczenia dodatkowe, 

nieruchomości, samochodu, które razem zsumowane okazują się być korzystniejsze  niż zakup 

każdego z nich z osobna. Spora część lekarzy posiada także własne indywidualne zniżki, które przy 

umowie generalnej i objęciem obowiązkiem zawarcia umowy w jednym towarzystwie 

ubezpieczeniowym oznaczałoby dla nich straty. 

Rozwiązanie polegające na objęciu wszystkich lekarzy jednolitym ubezpieczeniem obarczone 

jest zbyt wieloma niewiadomymi, które na obecnym etapie nie skłaniają do zawarcia tego rodzaju 

umowy ubezpieczenia - byłoby z pewnością niekorzystne dla znacznej części środowiska lekarzy.  

Należy jednak życzliwe obserwować jak tego rodzaju rozwiązanie będzie funkcjonować w OIL w 

Warszawie. Zawarcie takiego porozumienia w przyszłości nie można bowiem wykluczyć, jednak jego 

zasady muszą być oczywiście korzystne dla członków samorządu.    
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