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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 21 sierpnia 2001 r.

w sprawie ogólnych warunków obowiàzkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnoÊci cywilnej 
rzeczników patentowych.

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 11 kwiet-
nia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. Nr 49,
poz. 509) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla ogólne warunki obo-
wiàzkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnoÊci cy-
wilnej rzeczników patentowych za szkody wyrzàdzone
przy Êwiadczeniu pomocy w sprawach w∏asnoÊci prze-
mys∏owej, zwanego dalej „ubezpieczeniem OC”, od-
noÊnie do:

1) daty powstania obowiàzku zawarcia umowy ubez-
pieczenia OC,

2) podstawowego zakresu odpowiedzialnoÊci zak∏adu
ubezpieczeƒ,

3) minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia
okreÊlonej kwotowo,

4) zakresu praw i obowiàzków ubezpieczonego i zak∏a-
du ubezpieczeƒ, wynikajàcych z umowy ubezpie-
czenia OC.

§ 2. 1. Umow´ ubezpieczenia OC zawiera si´ naj-
póêniej w dniu poprzedzajàcym dzieƒ rozpocz´cia wy-
konywania zawodu przez rzecznika patentowego
w kancelarii patentowej lub na podstawie umowy cy-
wilnoprawnej.

2. Po up∏ywie okresu zawieszenia prawa wykony-
wania zawodu umow´ ubezpieczenia OC zawiera si´
najpóêniej w dniu poprzedzajàcym dzieƒ ponownego



rozpocz´cia wykonywania zawodu rzecznika patento-
wego.

§ 3. 1. Umow´ ubezpieczenia OC zawiera si´ na
okres 12 miesi´cy.

2. Umowa ubezpieczenia OC ulega przed∏u˝eniu na
okres kolejnych 12 miesi´cy, chyba ˝e ubezpieczajàcy
wypowie jà nie póêniej ni˝ ostatniego dnia przed up∏y-
wem okresu, na jaki umowa zosta∏a zawarta.

3. W przypadku gdy umowa ubezpieczenia OC nie
zosta∏a wypowiedziana przez któràkolwiek ze stron, to
jej przed∏u˝enie nie nast´puje, je˝eli ubezpieczajàcy do
koƒca okresu ubezpieczenia nie zap∏aci∏ sk∏adki, a w ra-
zie p∏acenia sk∏adki w ratach — którejkolwiek raty
sk∏adki.

§ 4. 1. Zak∏ad ubezpieczeƒ odpowiada za skutki zda-
rzeƒ powodujàcych szkod´, które wystàpi∏y w okresie
ubezpieczenia.

2. OdpowiedzialnoÊç zak∏adu ubezpieczeƒ trwa
przez okres wskazany w umowie i koƒczy si´ z up∏y-
wem ostatniego dnia tego okresu, z zastrze˝eniem § 3
ust. 2.

3. OdpowiedzialnoÊç zak∏adu ubezpieczeƒ, wynika-
jàca z umowy ubezpieczenia OC, ustaje:

1) z dniem skreÊlenia rzecznika patentowego z listy
rzeczników patentowych,

2) z up∏ywem dnia uprawomocnienia si´ orzeczenia
o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu przez
rzecznika patentowego.

§ 5. OdpowiedzialnoÊç zak∏adu ubezpieczeƒ z tytu-
∏u umowy ubezpieczenia OC obejmuje tak˝e dzia∏anie:

1) rzeczników patentowych zatrudnionych na podsta-
wie  umowy o prac´,

2) aplikantów i innych pracowników wykonujàcych
czynnoÊci pod kierunkiem rzecznika patentowego.

§ 6. 1. Odszkodowanie ustala si´ i wyp∏aca w grani-
cach odpowiedzialnoÊci cywilnej ubezpieczonego, jed-
nak nie wi´cej ni˝ do wysokoÊci sumy gwarancyjnej
ustalonej w umowie ubezpieczenia OC.

2. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC
wynosi równowartoÊç w z∏otych 50 000 euro.

3. Kwota, o której mowa w ust. 2, jest ustalana przy
zastosowaniu Êredniego kursu euro w z∏otych, og∏o-
szonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy
w danym roku.

§ 7. Zak∏ad ubezpieczeƒ jest zobowiàzany w ra-
mach sumy gwarancyjnej ponadto do:

1) pokrycia kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców
powo∏anych przez ubezpieczonego, za zgodà zak∏a-
du ubezpieczeƒ, w celu ustalenia okolicznoÊci i roz-
miarów szkody,

2) zwrotu niezb´dnych kosztów majàcych na celu za-
pobie˝enie zwi´kszeniu si´ szkody i roszczeƒ finan-
sowych, je˝eli uzasadnione sà okolicznoÊciami da-
nego zdarzenia,

3) pokrycia kosztów post´powania sàdowego w spo-
rze toczàcym si´ za zgodà zak∏adu ubezpieczeƒ,

4) pokrycia kosztów post´powania ugodowego, po-
noszonych przez ubezpieczonego, prowadzonego
za zgodà zak∏adu ubezpieczeƒ.

§ 8. 1. Umowa ubezpieczenia OC nie mo˝e zawie-
raç postanowieƒ wy∏àczajàcych odpowiedzialnoÊç za-
k∏adu ubezpieczeƒ w zakresie szerszym ni˝ okreÊlony
w ust. 2.

2. Zak∏ad ubezpieczeƒ nie ponosi odpowiedzialno-
Êci za szkody:

1) wyrzàdzone z winy umyÊlnej i potwierdzone skazu-
jàcym prawomocnym orzeczeniem sàdu lub sàdu
dyscyplinarnego,

2) wyrzàdzone osobie najbli˝szej, w rozumieniu Ko-
deksu karnego, lub wspólnikowi rzecznika patento-
wego,

3) wyrzàdzone po skreÊleniu z listy rzeczników paten-
towych, a tak˝e w okresie zawieszenia prawa wy-
konywania zawodu, chyba ˝e szkoda jest nast´p-
stwem wykonywania zawodu przed takim skreÊle-
niem lub zawieszeniem,

4) wyrzàdzone osobom, o których mowa w § 5,

5) wyrzàdzone przez ubezpieczonego wskutek jego
dzia∏ania w stanie nietrzeêwym, pod dzia∏aniem
narkotyku lub innego Êrodka odurzajàcego,

6) powsta∏e w nast´pstwie dzia∏ania si∏y wy˝szej,

7) powsta∏e wskutek dzia∏aƒ wojennych, stanu wojen-
nego, rozruchów i zamieszek.

§ 9. Ubezpieczony jest obowiàzany:

1) zawiadomiç niezw∏ocznie zak∏ad ubezpieczeƒ
o zg∏oszeniu roszczenia, chyba ˝e by∏oby to nie-
mo˝liwe z uwagi na istniejàcà przeszkod´,

2) udzieliç zak∏adowi ubezpieczeƒ pomocy w dokona-
niu czynnoÊci niezb´dnych do ustalenia okoliczno-
Êci powstania szkody i wysokoÊci odszkodowania,

3) udzieliç zak∏adowi ubezpieczeƒ, na jego ˝àdanie,
niezb´dnych wyjaÊnieƒ i dowodów co do przyczyn
powstania szkody.

§ 10. Zak∏ad ubezpieczeƒ, niezw∏ocznie po zg∏osze-
niu roszczenia, przeprowadza post´powanie majàce
na celu ustalenie stanu faktycznego oraz rozmiarów
szkody, zasadnoÊci roszczeƒ i wysokoÊci odszkodowa-
nia oraz informuje ubezpieczonego lub osob´ zg∏asza-
jàcà roszczenie, jakie dokumenty sà niezb´dne do usta-
lenia odszkodowania.

§ 11. Rzecznicy patentowi, którzy w dniu wejÊcia
w ˝ycie rozporzàdzenia wykonujà zawód rzecznika pa-
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tentowego w kancelarii patentowej lub na podstawie
umowy cywilnoprawnej, sà zobowiàzani do zawarcia
umowy ubezpieczenia OC w terminie 30 dni od dnia
wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia.

§ 12. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Finansów: J. Bauc
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