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Na podstawie art.  136b ust.  2 ustawy z  dnia 
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 
z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.2)) zarządza się, 
co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres 
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń 
opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 5 pkt 41 lit. b 
i d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicz-
nych, zwanej dalej „ustawą”, za szkody wyrządzone 
przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej wykony-
wanych na podstawie umowy o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej, zwanego dalej „ubezpieczeniem 
OC”, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz 
minimalną sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia.

§ 2. 1. Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowie-
dzialność cywilna świadczeniodawcy, o którym mowa 
w art. 5 pkt 41 lit. b i d ustawy, za szkody, o których 
mowa w  § 1, wyrządzone działaniem lub zaniecha-
niem ubezpieczonego, w  okresie trwania ochrony 
ubezpieczeniowej, przy udzielaniu świadczeń opieki 
zdrowotnej wykonywanych na podstawie umowy 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

2. Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód: 

1)  polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utra-
cie rzeczy;

2)  polegających na zapłacie kar umownych; 

3)  powstałych wskutek działań wojennych, stanu wo-
jennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów ter-
roru. 

3. Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie szkody 
w zakresie, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem 
ust. 2, bez możliwości umownego ograniczenia odpo-
wiedzialności zakładu ubezpieczeń.

§ 3. Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie 
później niż w  dniu poprzedzającym dzień, w  którym 
świadczeniodawca obowiązany jest na podstawie 
umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, do 
wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej.

§ 4. 1. Minimalna suma gwarancyjna ubezpiecze-
nia OC, w  okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 
12 miesięcy, wynosi równowartość w złotych: 

1)  30 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia 
oraz 150 000 euro w  odniesieniu do wszystkich 
zdarzeń, których skutki objęte są umową ubezpie-
czenia OC świadczeniodawcy, o  którym mowa 
w art. 5 pkt 41 lit. b ustawy; 

2)  10 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia 
oraz 50 000 euro w odniesieniu do wszystkich zda-
rzeń, których skutki są objęte umową ubezpiecze-
nia OC świadczeniodawcy, o  którym mowa 
w art. 5 pkt 41 lit. d ustawy.

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. Jeżeli umowa ubezpieczenia OC została za-
warta na podstawie dotychczas obowiązujących prze-
pisów, a  okres, na który została zawarta, upływa po 
dniu wejścia w  życie rozporządzenia, nową umowę 
ubezpieczenia OC zawiera się najpóźniej w ostatnim 
dniu okresu obowiązywania dotychczasowej umowy, 
nie później jednak niż w okresie 12 miesięcy od dnia 
wejścia w życie rozporządzenia.

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

Minister Finansów: wz. L. Kotecki

3)  Niniejsze rozporządzanie było poprzedzone rozporządze-
niem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2007 r. w spra-
wie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cy-
wilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki 
zdrowotnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 10), które traci moc 
z dniem 1 stycznia 2012  r. na podstawie art. 221 ustawy 
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.  
Nr  112, poz.  654, Nr  149, poz.  887, Nr  174, poz.  1039 
i Nr 185, poz. 1092).
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 22 grudnia 2011 r.

w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy niebędącego 
podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej

1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej 
— instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 roz-
porządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia 18 listopada 
2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini-
stra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w  Dz. U. z  2008  r. Nr  216, poz.  1367, Nr  225, 
poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, 
poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, 
poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, 
Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, 
poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. 
Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, 
poz.  857, Nr  165, poz.  1116, Nr  182, poz.  1228, Nr  205, 
poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, 
poz.  1723 i  1725 oraz z  2011  r. Nr  45, poz.  235, Nr  73, 
poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, 
Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, 
poz.  887, Nr  171, poz.  1016, Nr  205, poz.  1203 i  Nr  232, 
poz. 1378. 




