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Ubezpieczenie ochrony prawnej w relacji z innymi ubezpieczeniami gospodarczymi

DIANA RENATA BOŻEK

Ubezpieczenie ochrony prawnej w relacji z innymi 
ubezpieczeniami gospodarczymi: wybrane problemy

Celem opracowania jest przedstawienie ubezpieczenia ochrony prawnej w relacji z innymi ubezpiecze-
niami. Autorka zwraca uwagę na zmiany w zakresie tego ubezpieczenia dokonane w nowej ustawie 
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, szczególnie te odnoszące się do łączenia ubez-
pieczeń ochrony prawnej z innymi grupami ubezpieczeń. W artykule zostały omówione także prawne 
gwarancje niezależności ubezpieczeń ochrony prawnej, wynikające z Dyrektywy Rady w sprawie koor-
dynacji przepisów ustawowych wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do ubezpieczenia 
ochrony prawnej oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Przedmiotem analizy 
jest również relacja między ubezpieczeniami odpowiedzialności cywilnej (zarówno dobrowolnymi, 
jak i obowiązkowymi) a ubezpieczeniami ochrony prawnej, ze szczególnym uwzględnieniem zakre-
su kosztów pokrywanych w obowiązkowych ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej. Ponadto 
w opracowaniu przedstawiono pakietowy model sprzedaży ubezpieczeń ochrony prawnej i prawne 
konsekwencje, jakie wiążą się z jego zastosowaniem.

Słowa kluczowe: ubezpieczenie ochrony prawnej, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, pakiet 
ubezpieczeń, ubezpieczenia hybrydowe.

Wprowadzenie

W roku 2015 problematyka dostępu do usług prawniczych stała się istotną częścią debaty publicz-
nej. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, 
który w sierpniu 2015 roku został uchwalony jako ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej i edu-
kacji prawnej1. Oceny stworzonego przez ustawodawcę modelu, który wszedł w życie 1 stycznia 
2016 roku, były od początku rozbieżne. Kilka miesięcy funkcjonowania tego rozwiązania nie po-
zwala jeszcze na jego pełną ocenę, niemniej jednak już na etapie projektu można było stwierdzić, 

1. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2015, poz. 1255).
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Legal expenses insurance and its relations with other commercial 
insurance – selected issues

The goal of the article is to present relations between legal expenses insurance and other types of insur-
ance. An author pays attention to changes made by new act: Insurance and Reinsurance Activity Act, 
especially for regulations concerning to conjunction of legal expenses insurance with other insurance 
groups. An author discusses legal guarantees of independency of legal expenses insurance, which have 
their roots in 87/344/…WG Directive, as well as Insurance and Reinsurance Activity Act. Moreover, the 
subject of analysis is also the relation between legal expenses insurance and third party liability in-
surance (voluntary, as well as obligatory), especially scope of costs covered in obligatory third party 
liability insurance. What is more, an article shows package model of selling legal expenses insurance 
and legal consequences connected with its use.

Keywords: legal expenses insurance, third party liability insurance, insurance package, hybrid insurance.
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