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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 26 kwietnia 2010 r.

w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy i lekarzy dentystów
wykonujących zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Na podstawie art. 48b ustawy z dnia 5 grudnia
1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U.
z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z późn. zm.2)) zarządza się,
co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakładzie opieki zdrowotnej, w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki
lekarskiej lub grupowej praktyki lekarskiej, za szkody
wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych, zwanego dalej „ubezpieczeniem OC”, termin
powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną
sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia.

§ 3. Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie
później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia
wykonywania czynności zawodowych.

§ 4. 1. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC w odniesieniu do jednego zdarzenia i wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż
12 miesięcy, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych:
1) 100 000 euro w odniesieniu do lekarza i lekarza
dentysty wykonujących zawód w zakresie specjalizacji w następującej dziedzinie medycyny:
a) anestezjologia i intensywna terapia,
b) położnictwo i ginekologia,
c) wszystkie chirurgie,

d) neonatologia,

e) onkologia kliniczna,

f) ortopedia i traumatologia narządu ruchu,

g) urologia,
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§ 2. 1. Ubezpieczeniem OC objęta jest odpowiedzialność cywilna lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
o których mowa w § 1, za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego, które miało
miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej,
przy wykonywaniu czynności zawodowych.
2. Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód:

ww
w.

1) wyrządzonych przez ubezpieczonego po pozbawieniu go prawa do wykonywania zawodu, a także w okresie zawieszenia prawa do wykonywania
zawodu, chyba że szkoda jest następstwem wykonywania zawodu przed pozbawieniem prawa do
wykonywania zawodu lub zawieszenia;

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 wszystkie szkody
w zakresie, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem
ust. 2, bez możliwości umownego ograniczenia przez
zakład ubezpieczeń wypłaty odszkodowań.
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).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120,
Nr 40, poz. 323, Nr 76, poz. 641 i Nr 219, poz. 1706 i 1708.

h) otorynolaryngologia,
i) okulistyka,

j) medycyna ratunkowa;

2) 50 000 euro w odniesieniu do lekarza dentysty,
z wyłączeniem lekarza dentysty wykonującego zawód w zakresie specjalizacji w następującej dziedzinie medycyny:
a) chirurgia stomatologiczna,
b) chirurgia szczękowo-twarzowa;
3) 25 000 euro w odniesieniu do lekarza niewymienionego w pkt 1.

2. Jeżeli lekarz lub lekarz dentysta wykonuje zawód w zakresie więcej niż jednej specjalizacji, to dla
ustalenia minimalnej sumy gwarancyjnej przyjmuje
się specjalizację, dla której jest ustalona najwyższa
minimalna suma gwarancyjna.
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.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie
miesiąca od dnia ogłoszenia.
Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

