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SZYMON SZMAK

Provision of legal services in Poland  
– free legal aid and legal expenses insurance 
as selected objects of the recent regulation1 

The aim of this article is to present two different legal institutions related to the provision of legal ser-
vices in Poland. At the beginning of 2016 a new act introduced free legal aid scheme.

Whereas the statutory provisions regarding legal expenses insurance were recently extended 
as a result of implementation of the Solvency II Directive into Polish law. These institutions shall fulfil 
different functions, but they both contribute to the growth of legal awareness among Polish society.
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Introduction

Legal services are a crucial element of the rule of law. Terms governing the provision of such ser-
vices are a wide subject that includes a plethora of interesting problems. These problems appear 
also in the Polish regulation of legal services, whose fundamental purpose is to identify the entities 
authorised to provide legal services under Polish law. The position of professional counsel (is indis-
putable. On the other hand, powers of other entities are only partially regulated by the legislator2. 
For instance, according to the provisions of the German Rechtsdienstleistungsgesetz3, besides 
a central entity providing legal services (the Rechtsanwalt4), also other persons are entitled 

1. An extended version of this article in Polish: Dostęp obywateli do wymiaru sprawiedliwości – wybrane modele, 
Rozprawy Ubezpieczeniowe 3/2016 (based on parts of the author’s doctoral dissertation Ubezpieczenie 
ochrony prawnej w Polsce na tle regulacji niemieckich, Toruń 2015).

2. Z. Klatka, Pomoc prawna [in:] ed. A. Bereza, Zawód rady prawnego, Warszawa 2011, p. 48.
3. BGBl. I S. 2840.
4. L. Koch, Der Rechtsanwalt [in:] M. Henssler, H, Prütting, Bundesrechtsanwaltsordnung. Kommentar, München 

1997, p. 37.
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MS: Osoby otrzymujące 500 + będą mogły korzystać z bezpłatnej pomocy prawne, „Gazeta Praw-
na”, 23 February 2017, http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1022074,bezplatna-pomoc-
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ber 2016, http://www.rp.pl/Bezplatna-pomoc-prawna/311179909-Ziobro-o-darmowej-pomocy-
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Świadczenie pomocy prawnej w Polsce – nieodpłatna pomoc prawna 
oraz ubezpieczenie ochrony prawnej jako wybrane zagadnienia ostatnich 
regulacji ustawowych

W artykule zostały omówione wybrane kwestie odnoszące się do świadczenia pomocy prawnej w Polsce 
na przykładzie dwóch instytucji wprowadzonych do polskiego porządku prawnego w ostatnim czasie. 
1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa wprowadzająca regulacje odnoszące się do nieodpłatnej 
pomocy prawnej. Natomiast rezultatem implementacji przepisów dyrektywy Wypłacalność II w nowej 
ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej było istotne rozwinięcie dotychczasowych 
ubogich przepisów dotyczących ubezpieczenia ochrony prawnej. Analiza najważniejszych zagadnień 
wokół obu tych instytucji jest pretekstem do innego spojrzenia na problem świadczenia pomocy 
prawnej w Polsce.
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prawnej, dyrektywa Solvency II, dostęp do wymiaru sprawiedliwości.
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