
                                              Projekt z dnia 24 sierpnia 2011 r. 

 

 

ROZPORZĄDZENIE  
MINISTRA FINANSÓW 1) 

z dnia ……………….. 2011 r. 

w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą 

 

Na podstawie art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 
112, poz. 654, Nr 149, poz. 888) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych 
albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, zwanego dalej 
„ubezpieczeniem OC’, oraz minimalną sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia.  

§ 2. 1. Ubezpieczeniem OC objęta jest odpowiedzialność cywilna podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za szkody, o których mowa w § 1,  
które miały miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. 

2. 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, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru. 

3. Ubezpieczenie OC obejmuje zabiegi chirurgii plastycznej lub zabiegi kosmetyczne jeśli są 
udzielane w przypadkach będących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub 
następstwem jej leczenia. 

4. Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa w ust. 1, z 
zastrzeżeniem ust. 2 i 3, bez możliwości umownego ograniczenia odpowiedzialności 
ubezpieczyciela. 

 
 
 

                                                   
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592). 
 



§ 3.1. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w 
złotych: 

1) 200.000 euro na jedno zdarzenie i 1.000.000 euro na wszystkie zdarzenia dla 
przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.)2) we 
wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli 
ustawa nie stanowi inaczej, 

2) 200.000 euro na jedno zdarzenie i 1.000.000 euro na wszystkie zdarzenia dla 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, 

3) 200.000 euro na jedno zdarzenie i 1.000.000 euro na wszystkie zdarzenia dla jednostki 
budżetowej, w tym państwowej jednostki budżetowej tworzonej i nadzorowanej przez 
Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra 
Sprawiedliwości lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, posiadającej w 
strukturze organizacyjnej ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych lub lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej, 

4) 200.000 euro na jedno zdarzenie i 1.000.000 euro na wszystkie zdarzenia dla instytutu 
badawczego, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach 
badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654), 

5) 50.000 euro na jedno zdarzenie i 250.000 euro na wszystkie zdarzenia dla fundacji i 
stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony 
zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności leczniczej, 

6) 100.000 euro na jedno zdarzenie i 500.000 euro na wszystkie zdarzenia dla kościoła, 
kościelnej osoby prawnej lub związku wyznaniowego  

 
– w zakresie, w jakim wykonują działalność leczniczą; 
 
7) 100.000 euro na jedno zdarzenie i 500.000 euro na wszystkie zdarzenia dla lekarza 

wykonującego działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej 
jako indywidualna praktyka lekarska, indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w 
miejscu wezwania, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska, indywidualna 
specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka 
lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z 
tym podmiotem lub indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w 
przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem; 

8) 100.000 euro na jedno zdarzenie i 500.000 euro na wszystkie zdarzenia dla lekarza 
wykonującego działalność leczniczą w formie spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki 
partnerskiej jako grupowa praktyka lekarska; 

9) 30.000 euro na jedno zdarzenie i 150.000 euro na wszystkie zdarzenia dla pielęgniarki 
wykonującej działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej 
jako indywidualna praktyka pielęgniarki, indywidualna praktyka pielęgniarki wyłącznie w 
miejscu wezwania, indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki, indywidualna 
specjalistyczna praktyka pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna 
praktyka pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie 

                                                   
2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1593 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 
459, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 120, poz. 690, Nr 131 poz. 764, Nr 132 poz. 766, Nr 153, poz. 902 i Nr 
163, poz. 981.  



umowy z tym podmiotem lub indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki 
wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym 
podmiotem; 

10) 30.000 euro na jedno zdarzenie i 150.000 euro na wszystkie zdarzenia dla pielęgniarki 
wykonującej działalność leczniczą w formie spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki 
partnerskiej jako grupowa praktyka pielęgniarek. 

 
2. Jeżeli dany podmiot wykonujący działalność leczniczą jednocześnie wykonuje działalność 

leczniczą w więcej niż jednym zakresie, o którym mowa w ust. 1, minimalna suma gwarancyjna 
określana jest na poziomie wyższej wartości właściwej dla zabezpieczenia finansowego 
wykonywanej działalności.  

3. Kwoty, o których mowa w ust. 1, ustalane są przy zastosowaniu średniego kursu euro 
ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa 
ubezpieczenia OC została zawarta. 

 
§ 4.1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do umów ubezpieczenia OC zawartych od dnia wejścia 
w życie rozporządzenia. 
 
     2. Jeżeli umowa ubezpieczenia OC została zawarta na dotychczas obowiązujących warunkach 
przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, a okres, na który została zawarta, upływa po tym 
dniu, nową umowę ubezpieczenia OC zawiera się najpóźniej w ostatnim dniu okresu 
obowiązywania dotychczasowej umowy, nie później jednak niż w okresie 12 miesięcy od dnia 
wejście w życie rozporządzenia. 

 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.3). 

 
 
W porozumieniu:       MINISTER FINANSÓW 
MINISTER ZDROWIA                          

 

 

 

 
 
 
                                                   
3) Projektowane rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniami Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2007 r. w 
sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń 
opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 3, poz. 10), oraz z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 515), które tracą moc z dniem 1 stycznia 2012 r. w związku z brzmieniem art. 221 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U.  Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 888). 
 


