
Na podstawie art. 228 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r.
o radcach prawnych (Dz. U. Nr 19, poz. 145, z 1989 r.
Nr 33, poz. 175, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 75,
poz. 471, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 75,
poz. 853 i Nr 83, poz. 931 oraz z 2000 r. Nr 48, poz. 545)
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla ogólne warunki obo-
wiàzkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnoÊci cy-
wilnej radców prawnych za szkody wyrzàdzone przy
wykonywaniu czynnoÊci, o których mowa w art. 4
ust. 1 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o rad-
cach prawnych (Dz. U. Nr 19, poz. 145, z 1989 r. Nr 33,
poz. 175, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 75,
poz. 471, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 75,
poz. 853 i Nr 83, poz. 931 oraz z 2000 r. Nr 48, poz. 545),
zwanego dalej „ubezpieczeniem OC”, odnoÊnie do:

1) daty powstania obowiàzku zawarcia umowy ubez-
pieczenia,

2) podstawowego zakresu odpowiedzialnoÊci zak∏adu
ubezpieczeƒ,

3) minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia
okreÊlonej kwotowo,

4) zakresu praw i obowiàzków ubezpieczonego i za-
k∏adu ubezpieczeƒ, wynikajàcych z umowy ubez-
pieczenia.

2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o „ustawie”,
rozumie si´ przez to ustaw´ z dnia 6 lipca 1982 r. o rad-
cach prawnych.

§ 2. Umow´ ubezpieczenia OC ubezpieczajàcy za-
wiera z wybranym zak∏adem ubezpieczeƒ prowadzà-
cym dzia∏alnoÊç ubezpieczeniowà w zakresie ubezpie-
czenia OC.

§ 3. Umow´ ubezpieczenia OC zawiera si´ na pi-
semny wniosek ubezpieczajàcego.

§ 4. 1. Umow´ ubezpieczenia OC zawiera si´ naj-
póêniej w dniu poprzedzajàcym dzieƒ rozpocz´cia wy-
konywania zawodu przez radc´ prawnego.

2. Po up∏ywie okresu zawieszenia prawa do wyko-
nywania zawodu, o którym mowa w art. 28 ust. 1 i 2
ustawy, umow´ ubezpieczenia OC zawiera si´ najpóê-
niej w dniu poprzedzajàcym dzieƒ ponownego rozpo-
cz´cia wykonywania zawodu.

§ 5. 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,
nie póêniej ni˝ 30 dni przed up∏ywem okresu, na jaki
umowa zosta∏a zawarta, wypowie jà.

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 ubezpieczony do
koƒca okresu ubezpieczenia nie zap∏aci∏ sk∏adki, a w ra-
zie p∏acenia sk∏adki w ratach — którejkolwiek raty
sk∏adki.

§ 6. 1. OdpowiedzialnoÊç zak∏adu ubezpieczeƒ trwa
przez okres wskazany w umowie i koƒczy si´ z up∏y-
wem ostatniego dnia tego okresu, z zastrze˝eniem § 5
ust. 2.

2. Je˝eli sk∏adka ubezpieczeniowa p∏atna jest w ra-
tach, niezap∏acenie raty sk∏adki w oznaczonym termi-
nie nie powoduje ustania odpowiedzialnoÊci zak∏adu
ubezpieczeƒ, z zastrze˝eniem § 5 ust. 3.

3. OdpowiedzialnoÊç zak∏adu ubezpieczeƒ, wynika-
jàca z umowy ubezpieczenia OC, ustaje w przypad-
kach, o których mowa w § 7.

§ 7. 1. Umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiàzaniu
na skutek:

1) skreÊlenia radcy prawnego z listy radców praw-
nych,

2) zawieszenia prawa do wykonywania zawodu.

2. W przypadku skreÊlenia z listy radców prawnych
umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiàzaniu w dniu
skreÊlenia.

3. W przypadku zawieszenia prawa do wykonywa-
nia zawodu umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiàza-
niu z up∏ywem dnia, w którym nastàpi∏o powiadomie-
nie zak∏adu ubezpieczeƒ o zaprzestaniu wykonywania
zawodu, jednak nie póêniej ni˝ przed rzeczywistym za-
przestaniem wykonywania zawodu.

§ 8. OdpowiedzialnoÊç zak∏adu ubezpieczeƒ z tytu-
∏u umowy ubezpieczenia OC radcy prawnego obejmu-
je tak˝e dzia∏anie aplikanta radcowskiego oraz perso-
nelu zatrudnionego przez radc´ prawnego, wykonujà-
cych czynnoÊci pod kierunkiem radcy prawnego.

§ 9. 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.
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2. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia,
w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki ob-
j´te sà umowà ubezpieczenia OC, wynosi równowar-
toÊç w z∏otych 50 000 euro.

3. Kwota, o której mowa w ust. 2, ustalana jest przy
zastosowaniu kursu Êredniego walut obcych og∏asza-
nego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego we-
d∏ug tabeli kursów nr 1 ka˝dego roku.

4. Przez zdarzenie rozumie si´ dzia∏anie lub zanie-
chanie ubezpieczonego przy wykonywaniu czynnoÊci,
o których mowa w § 1, w których nast´pstwie zosta∏a
wyrzàdzona szkoda uprawniajàca poszkodowanego do
dochodzenia roszczenia z tytu∏u odpowiedzialnoÊci cy-
wilnej ubezpieczonego.

§ 10. Zak∏ad ubezpieczeƒ jest obowiàzany 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 procesu w sporze toczonym za
zgodà zak∏adu ubezpieczeƒ,

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

§ 11. 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 innemu ubezpieczonemu b´dà-
cemu wspólnikiem,

3) wyrzàdzone po skreÊleniu z listy radców prawnych,
a tak˝e po okresie zawieszenia prawa do wykony-
wania zawodu, chyba ˝e szkoda jest nast´pstwem
wykonywania zawodu przed skreÊleniem lub za-
wieszeniem,

4) wyrzàdzone osobom, o których mowa w § 8,

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.

§ 12. 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 niezb´dnych wyja-
Ênieƒ i dowodów co do przyczyn powstania szko-
dy, ˝àdanych przez zak∏ad ubezpieczeƒ.

§ 13. Zak∏ad ubezpieczeƒ niezw∏ocznie po zg∏osze-
niu roszczenia przeprowadza post´powanie majàce na
celu ustalenie stanu faktycznego oraz rozmiarów szko-
dy, zasadnoÊci roszczeƒ i wysokoÊci odszkodowania
oraz informuje ubezpieczonego lub osob´ zg∏aszajàcà
roszczenie, jakie dokumenty sà niezb´dne do ustalenia
odszkodowania.

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

Minister Finansów: J. Bauc
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Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia
1974 r. o uposa˝eniu ˝o∏nierzy (Dz. U. z 1992 r. Nr 5,

poz. 18, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34, poz. 163, z 1996 r.
Nr 7, poz. 44 i Nr 139, poz. 647, z 1997 r. Nr 80, poz. 496,


