
 
 
 

 
 
 
 
The implementation of new business of insurance and reinsurance act, referring to legal 
expenses costs insurance  in the light of Solvency II directive  
 
The purpose of this article is to analyze the new business of insurance and reinsurance act 
provisions, referring particularly  to legal expenses insurance. As it is indicated, the new 
provisions are in the accordance with  prior  doctrinal opinions concerning this matter.  
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Regulacje dyrektywy Solvency II odnoszące się do ubezpieczenia ochrony prawnej

SZYMON SZMAK

Regulacje dyrektywy Solvency II odnoszące 
się do ubezpieczenia ochrony prawnej – 
implementacja w nowej ustawie o działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Przedmiotem artykułu jest analiza przepisów nowej ustawy o działalności ubezpieczeniowej  
i reasekuracyjnej odnoszących się do szczególnego rodzaju ubezpieczenia, jakim jest ubezpieczenie 
ochrony prawnej. Nowe regulacje, będące konsekwencją implementacji przepisów dyrektywy Solvency II, 
w znacznej mierze pokrywają się z postulatami doktryny formułowanymi względem pierwotnych unor-
mowań z 2003 roku.

Słowa kluczowe: ubezpieczenie ochrony prawnej, dyrektywa Solvency II, ustawa o działalności ubez-
pieczeniowej i reasekuracyjnej, implementacja, swoboda wyboru prawnika.

Uwagi wstępne

Dotychczas obowiązujące w Polsce unormowania odnoszące się do ubezpieczenia ochrony praw-
nej tworzyły przepisy zawarte w art. 14 ustawy o działalności ubezpieczeniowej1. Pierwszą re-
gulację w polskim porządku prawnym dotyczącą tego rodzaju ubezpieczenia należy ocenić jako 
szczątkową. Była ona konsekwencją obowiązku przyjęcia przez wstępującą do Unii Europejskiej 
Polskę acquis communautaire2, w tym implementacji postanowień dyrektywy Rady 87/344/
EWG z dnia 22 czerwca 1987 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych 

1. Dz. U. 2003 nr 124, poz. 1151 z późn. zm.
2. Dosł. dorobek wspólnotowy – dorobek prawny Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej; po wejściu w życie 

postanowień Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólno-
tę Europejską 1 grudnia 2009 r. dorobek ten zwany jest acquis (bez przymiotnika „wspólnotowy”) z uwagi 
na fakt zastąpienia Wspólnoty Europejskiej przez Unię, która została jej następcą prawnym.
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prawnikom, jeżeli strony te są ubezpieczone w zakresie ochrony prawnej przez tego samego 
ubezpieczyciela. 
Wyłączenie to nie może mieć wpływu na zastosowanie przez ubezpieczyciela jednej z metod 

obsługi roszczeń zgodnie z art. 200 dyrektywy Solvency II28.
Nowa ustawa w razie konfliktu interesów wprowadza również alternatywną procedurę arbitra-

żową, w ramach której rozstrzygany ma być spór między ubezpieczycielem a ubezpieczonym29. 
Umowa ubezpieczenia ochrony prawnej powinna zawierać informację o możliwości skorzystania 
z takiego postępowania30. Przykładem procedury arbitrażowej może być postępowanie przed są-
dem polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego oraz możliwość polubownego i pojednaw-
czego rozstrzygania sporów przy Rzeczniku Finansowym.

Podsumowanie

Zmiany wprowadzone w nowej ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej odnoszące 
się do ubezpieczenia ochrony prawnej należy ocenić pozytywnie, nie zapominając jednak o fakcie, 
że wszystkie nowe rozwiązania mogły zostać implementowane już w 2003 roku. Zdefiniowanie 
istoty ubezpieczenia ochrony prawnej oraz sprecyzowanie obszarów, w których zasady szczególne 
nie są stosowane, znaczne rozszerzenie zakresu przedmiotowego zasady swobodnego wyboru 
prawnika oraz uregulowanie alternatywnej procedury arbitrażowej w przypadku konfliktu inte-
resów mogą w dalszej perspektywie przyczynić się do intensywniejszego rozwoju tego rodzaju 
ubezpieczenia w Polsce, ale przede wszystkim – do poprawy pozycji ubezpieczonych.
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