
Dz.U.04.283.2825 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA FINANSÓW1) 

z dnia 23 grudnia 2004 r. 

w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego 
zamówienie na świadczenia zdrowotne 

(Dz. U. z dnia 30 grudnia 2004 r.) 

Na podstawie art. 35 ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. 
Nr 91, poz. 408, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia zdrowotne, o których mowa w art. 35 ust. 1 
ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, za szkody wyrządzone przy udzielaniu tych świadczeń, zwanego 
dalej "ubezpieczeniem OC", termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę 
gwarancyjną tego ubezpieczenia. 

§ 2. 1. Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna podmiotu przyjmującego 
zamówienie na świadczenia zdrowotne za szkody wyrządzone przez działanie lub zaniechanie 
ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, podczas udzielania tych świadczeń, w 
których następstwie została wyrządzona szkoda. 

2. Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód: 
 1) polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia; 
 2) powstałych w wyniku nałożenia kar umownych; 
 3) powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów 

terroru. 
3. Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa w ust. 1, z 

zastrzeżeniem ust. 2, bez możliwości umownego ograniczenia przez zakład ubezpieczeń wypłaty 
odszkodowań. 

§ 3. Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, od którego 
podmiot przyjmujący zamówienie na świadczenia zdrowotne obowiązany jest, na podstawie umowy o 
udzielenie zamówienia, do wykonywania zadań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w zakresie 
udzielonego zamówienia. 

§ 4. 1. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego 
skutki objęte są umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych: 
 1) 46.500 euro w odniesieniu do: 

a) niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, 
b) osób wykonujących zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej 

specjalistycznej praktyki lekarskiej na zasadach określonych w odrębnych przepisach, 
c) grupowej praktyki lekarskiej prowadzącej działalność na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach; 
 2) 25.000 euro w odniesieniu do: 

a) osób wykonujących zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej 
specjalistycznej praktyki pielęgniarek, położnych na zasadach określonych w odrębnych 
przepisach, 

b) grupowej praktyki pielęgniarek, położnych prowadzących działalność na zasadach określonych w 
odrębnych przepisach; 

 3) 12.000 euro w odniesieniu do osób legitymujących się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania 
świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny, które 



dysponują lokalem oraz aparaturą i sprzętem medycznym, odpowiadającym wymaganiom 
przewidzianym dla zakładów opieki zdrowotnej, oraz spełniają warunki określone w przepisach o 
działalności gospodarczej. 
2. Kwoty, o których mowa w ust. 1, ustalane są przy zastosowaniu kursu średniego euro 

ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC 
została zawarta. 

§ 5. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do umów ubezpieczenia OC zawartych od dnia 1 stycznia 
2005 r. 

2. Jeżeli umowa ubezpieczenia OC została zawarta na dotychczas obowiązujących warunkach przed 
dniem wejścia w życie rozporządzenia, a okres, na jaki została zawarta, upływa po tym dniu, nową umowę 
ubezpieczenia OC zawiera się najpóźniej w ostatnim dniu okresu obowiązywania dotychczasowej umowy. 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.3) 

________ 
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 

ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427). 

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, 
poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, 
poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 
1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 
489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, 
Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, 
poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, 
poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 
2703. 

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 listopada 
1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia zdrowotne za szkody wyrządzone przy 
udzielaniu tych świadczeń (Dz. U. Nr 143, poz. 921). 

 
 


