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Efekt utworzenia

specjalnych wydziałów

w prokuraturach regionalnych
i rosnącej liczby kancelarii odszkodowawczych

Z danych opublikowanych przez Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

oraz Naczelną Izbę Lekarską wynika, że w ciągu ostatnich kilku lat znacząco 

wzrosła liczba spraw dotyczących błędów i wypadków medycznych. 

Prokuratorzy specjalizujący się w tego typu postępowaniach prowadzą 

coraz więcej spraw, w których lekarze występują w roli podejrzanego.

W ciągu ostatnich 3 lat odnotowano ponad 15-proc. wzrost liczby takich 

postępowań. 

Zdarza się, że osoba poszkodowana w wyniku błędu medycznego udaje się 

do najbliższej prokuratury w celu złożenia zawiadomienia o podejrzeniu 

popełnienia przestępstwa przez lekarza. Takie zgłoszenie oznacza nadanie 

zdecydowanie szybszego biegu sprawie niż w przypadku postępowania 

cywilnego.
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Szanowni Lekarze, Lekarze Dentyści,

choć wezwanie do stawienia się w prokuraturze w celu złożenia wyjaśnień 

o niczym nie przesądza, to nikt z nas nie chciałby otrzymać takiej 

korespondencji.

Nic w tym dziwnego – takie powiadomienie niejednemu spędza sen

z powiek. 
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Jak lekarz może bronić się

przed zarzutami?

W odpowiedzi na rosnące potrzeby lekarzy, z inicjatywy Okręgowej Izby 

Lekarskiej w Tarnowie, powstał dedykowany Członkom Izby program 

ubezpieczeń, który umożliwia przystąpienie również w zakresie 

ubezpieczenia ochrony prawnej. 

Co zrobić,

aby nie wyjść z prokuratury

jako oskarżony?

Przesłuchanie czy, jak kto woli, złożenie wyjaśnień w prokuraturze nie 

należy do najprzyjemniejszych. Aby uniknąć sytuacji, w której lekarz 

wchodzi jako świadek i wychodzi jako oskarżony, warto zabrać ze sobą 

prawnika lub radcę prawnego. Prowadzenie tego typu spraw nie należy

do najłatwiejszych, stąd pomoc profesjonalisty zdaje się być nieoceniona. 

Przesłuchań może być kilka, dlatego stawka za godzinę pracy prawnika 

powinna być z nim ustalona już na samym początku współpracy. 
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Co lekarz może zyskuje

w ramach ubezpieczenia

ochrony prawnej?

Porada i informacja prawna

Prawnik udzieli porady telefonicznie, prześle (np. e-mailem) wzory pism

czy teksty aktów prawnych, a także poinformuje o obowiązujących 

procedurach sądowych i kosztach prowadzenia postępowania sądowego. 

Udzieli również informacji o przepisach prawa, orzecznictwie i poglądach 

doktryny w zakresie zgłoszonego problemu prawnego.

Wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego 

Ubezpieczyciel pomoże w organizacji pomocy prawnika/radcy prawnego 

oraz pokryje koszt wynagrodzenie za jego pracę. 

Koszty sądowe i opinie prawne

Ubezpieczyciel pokryje koszty sądowe oraz opinii prawnych sporządzonych 

na piśmie

§



Możesz wybrać jeden z wariantów ochrony i dostosować zakres oferowa-

nej pomocy do swoich potrzeb.
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Będziesz dochodzić odszkodowania z powodu czynu
niedozwolonego lub gdy ktoś naruszy Twoje dobra
osobiste w związku z zawodem, który wykonujesz

Będziesz potrzebować ochrony swoich interesów
prawnych w postępowaniach cywilnych, ponieważ
ktoś zarzuci Ci nienależyte wykonanie świadczenia
zdrowotnego

Będziesz potrzebować ochrony w zakresie prawa
karnego i wykroczeń lub będziesz dochodzić swoich
praw, ponieważ ktoś niesłusznie Cię zniesławi
lub znieważy w związku z zawodem, jaki wykonujesz

Będziesz potrzebować obrony w postępowaniu
dotyczącym odpowiedzialności zawodowej

Będziesz potrzebować ochrony swoich interesów
prawnych w postępowaniu administracyjnym

Będziesz potrzebować ochrony swoich interesów
w związku z umowami związanymi z wykonywaniem
zawodu (jeżeli te umowy były zawarte w okresie
ubezpieczenia)

Będzie potrzebna Ci ochrona interesów prawnych
w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Będzie potrzebna Ci ochrona interesów prawnych
w sporach z NFZ

Będzie potrzebna Ci ochrona interesów prawnych
w zakresie ochrony danych osobowych

 od 250 zł  od 189 złskładka za 12 miesięcy:

Super Komfort

W jakich sytuacjach ubezpieczenie

ochrony prawnej może pomóc?

NOWOŚĆ

SYTUACJE WYMAGAJĄCE POKRYCIA KOSZTÓW OCHRONY PRAWNEJ



Dlaczego warto posiadać

dobrowolne ubezpieczenie

ochrony prawnej?

Ubezpieczenie oferowane jest samodzielnie,

nie wymaga zakupu innych ubezpieczeń.

Gwarantuje szybki i prosty dostęp do pomocy prawnej.

Pokrywa koszty zatrudnienia adwokata lub radcy prawnego

również na etapie przedsądowym  (np. w przypadku wezwania

do prokuratury w celu złożenia wyjaśnień).

Umożliwia skorzystanie z pokrycia kosztów poręczenia

majątkowego w formie nieoprocentowanej pożyczki,

co pozwala uniknąć tymczasowego aresztowania.
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Szczegółowe informacje dotyczące ochrony ubezpieczeniowej,

w tym  Ogólne Warunki Ubezpieczeń oraz szczegółowe wyłączenia ochrony,

jak  również możliwość przystąpienia do programu ubezpieczeń online dostępne są pod adresem:

Kontakt w sprawie

ubezpieczeń
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