
Na podstawie art. 103 ust. 4 ustawy z dnia 29 listo-
pada 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 3,
poz. 18, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owy zakres
obowiàzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cy-
wilnej osoby eksploatujàcej urzàdzenie jàdrowe za
szkod´ jàdrowà wyrzàdzonà w zwiàzku z eksploatacjà
urzàdzenia jàdrowego, zwanego dalej „ubezpiecze-
niem OC”, termin powstania obowiàzku ubezpiecze-
nia oraz minimalnà sum´ gwarancyjnà tego ubezpie-
czenia.

§ 2. 1. Ubezpieczeniem OC jest obj´ta odpowie-
dzialnoÊç cywilna osoby eksploatujàcej urzàdzenie jà-
drowe za szkody jàdrowe wyrzàdzone w nast´pstwie
dzia∏ania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie
trwania ochrony ubezpieczeniowej, wynik∏e w zwiàzku
z eksploatacjà przez t´ osob´ urzàdzenia jàdrowego. 

2. Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód powsta-
∏ych wskutek dzia∏aƒ wojennych, stanu wojennego,
rozruchów i zamieszek, a tak˝e aktów terroru.

3. Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie szkody
w zakresie, o którym mowa w ust. 1, z zastrze˝eniem
ust. 2, bez mo˝liwoÊci umownego ograniczenia przez
zak∏ad ubezpieczeƒ wyp∏aty odszkodowaƒ.

§ 3. Obowiàzek ubezpieczenia OC powstaje nie
póêniej ni˝ w dniu poprzedzajàcym dzieƒ rozpocz´cia
eksploatacji urzàdzenia jàdrowego. 

§ 4. 1. Minimalna suma gwarancyjna ubezpiecze-
nia OC w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego
skutki sà obj´te umowà ubezpieczenia OC, wynosi dla:

1) reaktora jàdrowego, z wyjàtkiem reaktora wyko-
rzystywanego w Êrodkach transportu morskiego

lub lotniczego jako êród∏o mocy bàdê nap´du bàdê
w innym celu:

a) reaktora badawczego, doÊwiadczalnego i inne-
go reaktora jàdrowego o mocy do 30 megawa-
tów (MW) — równowartoÊç w z∏otych 
400 000 SDR,

b) pozosta∏ych reaktorów jàdrowych — równo-
wartoÊç w z∏otych 150 000 000 SDR;

2) zak∏adu u˝ywajàcego paliwa jàdrowego do pro-
dukcji materia∏u jàdrowego lub zak∏adu przetwa-
rzania materia∏u jàdrowego, ∏àcznie z zak∏adem
przerobu wypalonego paliwa jàdrowego — rów-
nowartoÊç w z∏otych 150 000 000 SDR;

3) urzàdzenia, w którym jest przechowywany lub
sk∏adowany materia∏ jàdrowy, z wyjàtkiem prze-
chowywania zwiàzanego z przewozem tego mate-
ria∏u w przypadku:

a) przechowalników wypalonego paliwa jàdrowe-
go — równowartoÊç w z∏otych 45 000 SDR,

b) przechowalników i sk∏adowisk odpadów pro-
mieniotwórczych, zawierajàcych materia∏y jà-
drowe — równowartoÊç w z∏otych 20 000 SDR.

2. Kwoty, o których mowa w ust. 1, sà ustalane
przy zastosowaniu kursu Êredniego SDR og∏oszone-
go przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w ro-
ku, w którym umowa ubezpieczenia OC zosta∏a za-
warta. 

§ 5. 1. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ do
umów ubezpieczenia OC zawieranych od dnia 1 maja
2004 r.

2. Je˝eli umowa ubezpieczenia OC zosta∏a zawarta
przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia, a okres,
na jaki zosta∏a zawarta, up∏ywa po tym dniu, nowà
umow´ ubezpieczenia OC zawiera si´ najpóêniej
w ostatnim dniu okresu, na jaki zosta∏a zawarta ta
umowa.

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 maja 2004 r.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 23 kwietnia 2004 r.

w sprawie obowiàzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej osoby eksploatujàcej 
urzàdzenie jàdrowe

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 roz-
porzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca
2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378
i Nr 93, poz. 834).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z
2001 r. Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz. 1145, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 124, poz. 1152 oraz z 2004 r. Nr 70, poz. 632. 


