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Deregulacja zawodów
reglamentowanych a problematyka
ubezpieczeñ – rozwa¿ania na tle
regulacji dotycz¹cej zawodów
prawniczych
Przedmiotem artyku³u s¹ przepisy ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw reguluj¹cych
1
wykonywanie niektórych zawodów , która wesz³a w ¿ycie w ramach pierwszej – z planowanych
trzech – transz deregulacji zawodów reglamentowanych. Autor analizuje normy tego aktu prawnego odnosz¹ce siê do obowi¹zkowych ubezpieczeñ zwi¹zanych z wykonywaniem wskazanych
w ustawie zawodów.
Przeprowadzona analiza prowadzi do wniosku, ¿e ustawodawca nie poœwiêci³ nale¿ytej uwagi problematyce ubezpieczeñ. Jedynym istotnym novum jest bowiem na³o¿enie obowi¹zku ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej za szkody wyrz¹dzone w zwi¹zku z ochron¹ osób i mienia na przedsiêbiorców wykonuj¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w zakresie tych us³ug; pozosta³e zmiany maj¹
charakter wy³¹cznie porz¹dkuj¹cy.
Autor wskazuje przy tym na mankamenty obowi¹zuj¹cej regulacji ubezpieczeñ obowi¹zkowych
niektórych zawodów prawniczych objêtych przepisami ww. ustawy (adwokata, radcy prawnego,
notariusza, komornika).
S³owa kluczowe: deregulacja, ubezpieczenia obowi¹zkowe, ubezpieczenie odpowiedzialnoœci
cywilnej, zawody prawnicze.

1. Wprowadzenie
W dniu 23 sierpnia 2013 r. wesz³a w ¿ycie2 ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r.
3
o zmianie ustaw reguluj¹cych wykonywanie niektórych zawodów (dalej tak¿e:
ustawa deregulacyjna). Ustawa ta wesz³a w ¿ycie w ramach pierwszej z trzech
planowanych transz deregulacji zawodów reglamentowanych. W dniu 9 maja
2014 r. Sejm – w ramach drugiej transzy – uchwali³ ustawê o u³atwieniu dostêpu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, wiêkszoœæ przepisów
tej ustawy wesz³a w ¿ycie z dniem 10 sierpnia 2014 r.4. Projekt ustawy w ramach trzeciej transzy deregulacji zosta³ przekazany do Sejmu i w dniu 7 maja
2014 r. odby³o siê jego pierwsze czytanie; projekt ten zosta³ przekazany do
1
2

3
4

Dz. U. z 2013 r. poz. 829.
Z wyj¹tkiem art. 1, art. 5, art. 8, art. 9, art. 10, art. 13, art. 15, art. 16, art. 17, art. 24, art. 28
ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 2 i 3, art. 36–42 oraz art. 49 ust. 3 wspomnianej dalej ustawy, które
wesz³y w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2014 r.
Dz. U. z 2013 r. poz. 829.
Dz. U. z 2014 r. poz. 768.
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dalszych prac w Komisji Nadzwyczajnej do spraw zwi¹zanych z ograniczaniem
5
biurokracji .
Za³o¿eniem ustawodawcy by³a redukcja ograniczeñ stawianych przez normy prawne przed osobami chc¹cymi wykonywaæ dany zawód regulowany oraz
uporz¹dkowanie regulacji odnosz¹cej siê do zasad podejmowania i wykonywa6
nia okreœlonej grupy zawodów . Ustawa deregulacyjna pierwszej transzy objê³a
swoim zakresem listê piêædziesiêciu zawodów7, przy czym docelowo – w ramach wszystkich transz deregulacji – zabieg ten ma obj¹æ ³¹cznie ponad dwieœcie czterdzieœci zawodów8.
Jednym z istotnych elementów wykonywania zawodów reglamentowanych jest bez w¹tpienia obowi¹zek ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej za szkody zwi¹zane z ich wykonywaniem. Celem tego
ubezpieczenia jest nie tylko ochrona maj¹tku osób wykonuj¹cych okreœlony zawód, ale przede wszystkim ochrona potencjalnie poszkodowanych9. Obowi¹zkowe ubezpieczenie OC powoduje bowiem, ¿e obok sprawcy za wyrz¹dzon¹
szkodê odpowiada równie¿ ubezpieczyciel dysponuj¹cy personelem wyspecjalizowanym w zakresie likwidacji szkód, którego wyp³acalnoœæ chroniona jest
przepisami dotycz¹cymi gospodarki finansowej zak³adów ubezpieczeñ, zawartymi w ustawie o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej10. Obowi¹zkowe ubezpieczenie
stanowi zatem w pewnym sensie gwarancjê dla osób korzystaj¹cych z us³ug oferowanych przez osoby wykonuj¹ce zawód reglamentowany.
Czy zatem ustawodawca dokonuj¹c zabiegu deregulacji poœwiêci³ nale¿yt¹
uwagê kwestii ubezpieczenia oraz koniecznoœci zapewnienia ochrony potencjalnym poszkodowanym? Czy przy okazji nowelizowania aktów prawnych
5

6

7

8

9
10

Szczegó³owy przebieg dalszego procesu legislacyjnego mo¿na œledziæ na stronach Sejmu RP:
http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?documentId=62CA041E9B1C9A67C1257CC3004C7105.
Uzasadnienie projektu ustawy deregulacyjnej dostêpne na stronie internetowej Sejmu:
http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?nr=806 – druk nr 806.
Adwokata, radcy prawnego, notariusza, komornika, syndyka, urzêdnika s¹dowego (prokuratury), detektywa, pracownika ochrony fizycznej I stopnia, pracownika ochrony fizycznej II stopnia, pracownika zabezpieczenia technicznego I stopnia, pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia, poœrednika w obrocie nieruchomoœciami, zarz¹dcy nieruchomoœci, trenera
klasy drugiej, trenera klasy pierwszej, trenera klasy mistrzowskiej, instruktora sportu, przewodnika turystycznego miejskiego, przewodnika turystycznego terenowego, przewodnika turystycznego górskiego, miêdzynarodowego przewodnika wysokogórskiego, pilota wycieczek,
doradcê zawodowego, poœrednika pracy, specjalistê do spraw rozwoju zawodowego, specjalistê
do spraw programów, lidera klubu pracy, doradcê EURES, asystenta EURES, bibliotekarza,
pracownika dokumentacji i informacji naukowej, instruktora nauki jazdy, egzaminatora osób
ubiegaj¹cych siê o uprawnienia do kierowania pojazdem i osób poddawanych kontrolnemu
sprawdzaniu kwalifikacji, taksówkarza, geodety, a tak¿e marynarza motorzystê ¿eglugi
œródl¹dowej, mechanika statkowego ¿eglugi œródl¹dowej, obserwatora radarowego ¿eglugi
œródl¹dowej, przewoŸnika ¿eglugi œródl¹dowej, stermotorzystê ¿eglugi œródl¹dowej, szypra ¿eglugi œródl¹dowej, starszego marynarza ¿eglugi œródl¹dowej, bosmana ¿eglugi œródl¹dowej,
sternika ¿eglugi œródl¹dowej.
Szczegó³y prac zwi¹zanych z deregulacj¹ zawodów zamieszczone zosta³y na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwoœci pod adresem: http://ms.gov.pl/pl/deregulacja-dostepu-dozawodow/
M. Orlicki, Ubezpieczenia obowi¹zkowe, Warszawa 2011, s. 199.
Rozdzia³ 7 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej (tekst jedn. Dz. U.
z 2013 r. poz. 950, z póŸn. zm.).
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reguluj¹cych warunki wykonywania zawodów reglamentowanych wykorzystano szansê, by poprawiæ regulacje dotycz¹ce ubezpieczeñ obowi¹zkowych OC,
obejmuj¹cych szkody wynik³e przy wykonywaniu tych zawodów? W dalszej
czêœci artyku³u spróbujê odpowiedzieæ na pytanie, na ile ustawa deregulacyjna obejmuje swoim zakresem problematykê obowi¹zkowych ubezpieczeñ zawodowych – ze szczególnym uwzglêdnieniem zawodów prawniczych. Z uwagi
na fakt, i¿ druga transza deregulacji, obejmuj¹ca m.in. zawód brokera, jest
omówiona w niniejszym numerze „Prawa Asekuracyjnego”, zaœ prace legislacyjne nad trzeci¹ transz¹ s¹ jeszcze niezakoñczone – przedmiotem analizy
w niniejszej publikacji bêdzie wy³¹cznie ustawa obejmuj¹ca pierwsz¹ transzê
deregulacji.
2. Problematyka ubezpieczeñ obowi¹zkowych w œwietle ustawy
deregulacyjnej
Jak na akt prawny, stanowi¹cy pierwszy etap otwierania dostêpu do zawodów regulowanych oraz zakres dokonanych zmian, regulacje odnosz¹ce siê do
obowi¹zku ubezpieczenia trudno nawet uznaæ za szcz¹tkowe. Zagadnienia tego
dotycz¹ bowiem jedynie cztery przepisy omawianego aktu prawnego – art. 8
pkt 4, art. 8 pkt 9, art. 8 pkt 13 oraz art. 9 pkt 7.
Trzy pierwsze z ww. norm dotycz¹ zmian w ustawie z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami11, ostatnia z nich – ustawy z dnia
22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia12.
Nowelizacja pierwszego z wymienionych wy¿ej aktów ma charakter porz¹dkuj¹cy. Ustawodawca doprecyzowa³ bowiem zakres obowi¹zkowego ubezpieczenia w odniesieniu do poœredników w obrocie nieruchomoœciami oraz
zarz¹dców nieruchomoœci, stwierdzaj¹c, i¿ obowi¹zkowe ubezpieczenie obejmuje szkody wyrz¹dzone w zwi¹zku z poœrednictwem w obrocie nieruchomoœciami (art. 8 pkt 9) oraz zarz¹dzaniem nieruchomoœci¹ (art. 8 pkt 13). De lege
lata ubezpieczenie to obejmuje szkody wyrz¹dzone w zwi¹zku z wykonywaniem
okreœlonych czynnoœci13 przez osoby wykonuj¹ce wspomniane zawody.
Z kolei w odniesieniu do czynnoœci wykonywanych przez rzeczoznawców
maj¹tkowych obowi¹zek ubezpieczenia na³o¿ono na przedsiêbiorców wykonuj¹cych dzia³alnoœæ w zakresie tych¿e czynnoœci, rozszerzaj¹c zakres
obowi¹zkowego ubezpieczenia z tytu³u odpowiedzialnoœci za szkody wyrz¹dzone przez rzeczoznawcê maj¹tkowego, zwi¹zanego z tym przedsiêbiorc¹ umow¹ o pracê lub umow¹ cywilnoprawn¹ (art. 8 pkt 4). W dotychczas obowi¹zuj¹cej regulacji obowi¹zek ubezpieczenia obejmowa³ wy³¹cznie
samych rzeczoznawców maj¹tkowych (art. 175 ust. 4 ustawy o gospodarce
nieruchomoœciami).
11
12
13

Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z póŸn. zm.
Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z póŸn. zm.
Wymienionych w art. 180 ust. 1 i 1a – w odniesieniu do poœredników w obrocie nieruchomoœciami, a tak¿e art. 185 ust. 1 i 1a obecnie obowi¹zuj¹cej ustawy o gospodarce nieruchomoœciami.
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Jedynym istotnym novum ustawy deregulacyjnej w odniesieniu do ubezpieczeñ obowi¹zkowych jest na³o¿enie obowi¹zku ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej za szkody wyrz¹dzone w zwi¹zku z ochron¹ osób i mienia na
przedsiêbiorców wykonuj¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w zakresie tych us³ug
przez dodanie art. 21a do ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób
i mienia. W dotychczasowym stanie prawnym obowi¹zek taki nie istnia³. Ustawodawca zawar³ przy tym delegacjê ustawow¹ dla ministra w³aœciwego do
spraw instytucji finansowych – w porozumieniu z ministrem w³aœciwym do
spraw wewnêtrznych, po zasiêgniêciu opinii Polskiej Izby Ubezpieczeñ – do
uregulowania w drodze rozporz¹dzenia szczegó³owego zakresu tego ubezpieczenia, terminu powstania obowi¹zku ubezpieczenia oraz minimalnej sumy
gwarancyjnej.
3. Regulacja ubezpieczeñ obowi¹zkowych obejmuj¹cych dzia³alnoœæ
zawodow¹ objêt¹ ustaw¹ deregulacyjn¹ – zawody prawnicze
Czy zatem dzia³alnoœæ w ramach pozosta³ych zawodów objêtych ustaw¹ deregulacyjn¹ nie wymaga obowi¹zkowego ubezpieczenia? Czy przepisy reguluj¹ce zakres obowi¹zkowego ubezpieczenia w odniesieniu do tych spoœród objêtych ustaw¹ zawodów, w których de lege lata obowi¹zek taki istnieje, nie wymagaj¹ interwencji ustawodawcy?
Warto przyjrzeæ siê w szczególnoœci drugiej ze wskazanych wy¿ej kwestii.
Wœród objêtych deregulacj¹ znajduj¹ siê wszak zawody zaufania publicznego,
jakimi s¹ bez w¹tpienia zawody prawnicze.
W ramach ustawy deregulacyjnej pierwszej transzy ustawodawca zliberalizowa³ dostêp do zawodu adwokata (art. 2), radcy prawnego (art. 3), notariusza
(art. 6), komornika (art. 11). W dotychczasowym stanie prawnym ka¿dy z ww.
14
zawodów objêty by³ obowi¹zkiem ubezpieczenia OC . Szczegó³owy zakres
ubezpieczenia obowi¹zkowego wynika³ przy tym z rozporz¹dzeñ Ministra
Finansów wydanych na podstawie delegacji zawartej w poszczególnych usta15
wach .
Przepisy wskazanych rozporz¹dzeñ przewiduj¹, ¿e obowi¹zkowymi ubezpieczeniami OC objêta jest odpowiedzialnoœæ cywilna za szkody wyrz¹dzone w nastêpstwie dzia³ania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochro14

15

Art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. o adwokaturze (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 146,
poz. 1188, z póŸn. zm.); art. 227 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn.
Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z póŸn. zm.); art. 19a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo
o notariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 164); art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o komornikach s¹dowych i egzekucji (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376,
z póŸn. zm.).
Rozporz¹dzenia Ministra Finansów: z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowi¹zkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej adwokatów (Dz. U. z 2003 r. Nr 217, poz. 2134); z dnia
11 grudnia 2003 r. w sprawie obowi¹zkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej radców prawnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 217, poz. 2135); z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowi¹zkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej notariuszy (Dz. U. z 2003 r. Nr 218,
poz. 2148); z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie obowi¹zkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej komorników s¹dowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 232, poz. 2326).
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16

ny ubezpieczeniowej, zaœ ich zakresem objête s¹ szkody powsta³e „podczas”
17
lub „w zwi¹zku” z wykonywaniem czynnoœci zawodowych.
Zgodnie z art. 9a ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych18, umowa ubezpieczenia obowi¹zkowego odpowiedzialnoœci cywilnej obejmuje szkody bêd¹ce nastêpstwem zdarzenia, które mia³o miejsce w okresie ubezpieczenia. Oznacza to, ¿e wypadek ubezpieczeniowy w przypadku omawianych ubezpieczeñ opiera siê na korzystnej z punktu
widzenia poszkodowanego konstrukcji act committed trigger.
W przeciwieñstwie do obowi¹zkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz obowi¹zkowego ubezpieczenia OC rolników, obowi¹zkowe ubezpieczenia OC zawodów prawniczych nie obejmuj¹ szkód wyrz¹dzonych umyœlnie19. Zakresem ubezpieczenia objête bêd¹ jednak szkody
wyrz¹dzone w wyniku ra¿¹cego niedbalstwa ubezpieczonego lub osób, za które
20
ponosi on odpowiedzialnoœæ .
Z porównania przepisów przytoczonych wy¿ej rozporz¹dzeñ dotycz¹cych
obowi¹zkowych ubezpieczeñ OC zawodów prawniczych wynika, ¿e wy³¹cznie
w odniesieniu do ubezpieczenia komorników jednoznacznie wskazano, i¿ obejmuje ono swoim zakresem szkody wyrz¹dzone przez jego pracowników. W § 2
ust. 2 rozporz¹dzenia dotycz¹cego tego ubezpieczenia czytamy bowiem:
„W przypadku gdy komornik zatrudnia pracowników, ubezpieczeniem OC jest
objêta równie¿ odpowiedzialnoœæ cywilna komornika za szkody, które mog¹
zostaæ wyrz¹dzone dzia³aniem jego pracowników w zwi¹zku z postêpowaniem
egzekucyjnym”.
Analogicznych rozwi¹zañ nie zawieraj¹ rozporz¹dzenia dotycz¹ce obowi¹zkowego ubezpieczenia OC adwokatów, radców prawnych czy notariuszy.
W ka¿dym z omawianych wy¿ej przypadków zastosowanie znajdzie bez
w¹tpienia art. 430 k.c., zgodnie z którym, kto na w³asny rachunek powierza
wykonanie czynnoœci osobie, która przy wykonywaniu tej czynnoœci podlega
jego kierownictwu i ma obowi¹zek stosowaæ siê do jego wskazówek, ten jest
odpowiedzialny za szkodê wyrz¹dzon¹ z winy tej osoby przy wykonywaniu powierzonej jej czynnoœci. Zestawienie wspomnianego wy¿ej przepisu k.c. z regulacj¹ odnosz¹c¹ siê do zakresu obowi¹zkowych ubezpieczeñ adwokata, radcy prawnego czy notariusza stawia jednak pod znakiem zapytania, czy zakresem obowi¹zkowego ubezpieczenia tych¿e osób objêta jest szkoda wyrz¹dzona
przez ich personel (np. na skutek niewys³ania w terminie – pomimo jednoznacznego polecenia prze³o¿onego – apelacji czy wniosku wieczystoksiêgowego).
16

17

18
19

20

Rozporz¹dzenia w sprawie obowi¹zkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej adwokatów, radców prawnych, notariuszy.
Rozporz¹dzenie w sprawie obowi¹zkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej komorników s¹dowych.
Tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 392, z póŸn. zm.
Art. 9 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, UFG i PBUK przewiduj¹cy objêcie zakresem ubezpieczenia szkód wyrz¹dzonych umyœlnie dotyczy bowiem wy³¹cznie dwóch wskazanych wy¿ej ubezpieczeñ obowi¹zkowych.
Art. 11 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, UFG i PBUK.
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Omawiane rozporz¹dzenia wskazuj¹ bowiem, ¿e ich zakresem objêta jest odpowiedzialnoœæ cywilna adwokata, radcy prawnego, notariusza21 za szkody
wyrz¹dzone w nastêpstwie dzia³ania lub zaniechania ubezpieczonego.
Ubezpieczenia te obejmuj¹ zatem raczej wy³¹cznie szkody wyrz¹dzone przez
samych ubezpieczonych, odpowiedzialnoœæ z art. 430 k.c. jest tymczasem
odpowiedzialnoœci¹ za inne osoby. Wskazana wy¿ej treœæ § 2 ust. 2 rozporz¹dzenia dotycz¹cego obowi¹zkowego ubezpieczenia OC komorników zdaje siê ten smutny wniosek potwierdzaæ. Gdyby bowiem Minister Finansów
zak³ada³, i¿ szkody wyrz¹dzone przez personel adwokata, radcy prawnego czy
notariusza objête s¹ zakresem obowi¹zkowego ubezpieczenia – wprost wskaza³by, i¿ ubezpieczeniem OC jest objêta równie¿ odpowiedzialnoœæ cywilna
tych¿e osób za szkody, które mog¹ zostaæ wyrz¹dzone dzia³aniem ich pracowników – podobnie jak zrobi³ to w odniesieniu do obowi¹zkowego ubezpieczenia
komorników.
Wœród zawartych w omawianych rozporz¹dzeniach wy³¹czeñ z zakresu
ochrony ubezpieczeniowej znaleŸæ mo¿na postanowienie, zgodnie z którym
ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód polegaj¹cych na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrz¹dzonych przez ubezpieczonego okreœlonym oso22
bom bliskim . Celem omawianego wy³¹czenia by³o z pewnoœci¹ unikniêcie pokusy wy³udzenia od ubezpieczyciela odszkodowañ za rzekome szkody spowodowane osobom bliskim. Niefortunnie sformu³owany przepis nie gwarantuje jednak osi¹gniêcia zak³adanego rezultatu. Wy³¹czenie to ogranicza siê bowiem
23
wy³¹cznie do „uszkodzenia, zniszczenia lub utraty mienia” – nie obejmuje
ono zatem szkód polegaj¹cych na powstaniu okreœlonych pasywów w maj¹tku
poszkodowanego. W dalszym ci¹gu zatem istnieæ mo¿e pokusa wy³udzenia od
ubezpieczyciela odszkodowania za rzekom¹ szkodê wyrz¹dzon¹ przez prawnika
(adwokata, radcê prawnego czy notariusza) bêd¹cego osob¹ blisk¹.
Równie niefortunnym sformu³owaniem pos³u¿ono siê przy zastrze¿eniu,
którego celem by³o unikniêcie ograniczania przez ubezpieczycieli zakresu
udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. Minister Finansów wskaza³ bowiem, ¿e
ubezpieczenie OC obejmuje wymienione w rozporz¹dzeniu szkody, bez mo¿liwoœci umownego ograniczenia przez zak³ad ubezpieczeñ „wyp³aty odszkodo24
wañ” . Pojêcie „wyp³aty odszkodowañ” nie jest to¿same z pojêciem „zakres
ochrony ubezpieczeniowej”; mo¿e siê zatem pojawiæ pytanie, czy ubezpieczyciel, który nie ogranicza co prawda wyp³aty odszkodowañ, umownie ogranicza
21
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§ 2 ust. 1 rozporz¹dzeñ w sprawie obowi¹zkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej
adwokatów, radców prawnych, notariuszy.
§ 2 ust. 2 rozporz¹dzeñ w sprawie obowi¹zkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej
adwokatów, radców prawnych, notariuszy oraz § 2 ust. 3 rozporz¹dzenia w sprawie obowi¹zkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej komorników.
Pod pojêciem „mienia” rozumieæ przy tym nale¿y aktywa okreœlonej osoby – Z. Radwañski,
A. Olejniczak, Prawo cywilne – czêœæ ogólna, Warszawa 2013, s. 137.
§ 2 ust. 3 rozporz¹dzeñ w sprawie obowi¹zkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej
adwokatów, radców prawnych, notariuszy oraz § 2 ust. 4 rozporz¹dzenia w sprawie obowi¹zkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej komorników.
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Deregulacja zawodów reglamentowanych a problematyka ubezpieczeñ
jednak zakres udzielanej ochrony – wobec przewidzianego w rozporz¹dzeniu
standardu – dzia³a zgodnie z jego postanowieniami?
Warto tak¿e podnieœæ kwestiê minimalnych sum gwarancyjnych
obowi¹zuj¹cych w ramach omawianych obowi¹zkowych ubezpieczeñ. Wydane ponad 10 lat temu rozporz¹dzenia absolutnie nie przystaj¹
w tym zakresie do aktualnych realiów wykonywania zawodów prawniczych. Mi25
nimalna suma gwarancyjna stanowi¹ca równowartoœæ w z³otych 50 000 lub
26
100 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia ustalona zosta³a na zbyt
niskim poziomie wobec potencjalnych szkód, które mog¹ byæ wyrz¹dzone w wyniku dzia³añ omawianych grup zawodowych. Suma taka absolutnie nie stanowi
wystarczaj¹cej gwarancji z punktu widzenia osób poszkodowanych. Wniosek ten jest tym bardziej uzasadniony w sytuacji, gdy ustawodawca liberalizuje warunki wykonywania zawodu, zak³adaj¹c ³atwiejszy dostêp do jego
wykonywania.
4. Podsumowanie
Postulat liberalizacji dostêpu do wielu zawodów jest bez w¹tpienia godny
aprobaty. Szkoda jednak, ¿e przy okazji deregulacji ustawodawca nie poœwiêci³
wiêkszej uwagi problematyce ubezpieczeñ obowi¹zkowych. Ubezpieczenia te
s¹ wszak jednym z gwarantów wynagrodzenia szkód wyrz¹dzonych w zwi¹zku
z okreœlon¹ dzia³alnoœci¹ zawodow¹. Obowi¹zkowe ubezpieczenia OC pe³ni¹
przecie¿ przede wszystkim funkcjê ochrony osób poszkodowanych.
Aktualna regulacja dotycz¹ca zawodowych ubezpieczeñ obowi¹zkowych pozostawia wiele do ¿yczenia – widaæ to szczególnie na przyk³adzie zawodów prawniczych. Obowi¹zuj¹cym w tej mierze rozporz¹dzeniom daleko do precyzji,
zaœ minimalne sumy gwarancyjne s¹ dalekie od realiów rynkowych.
Byæ mo¿e przy okazji deregulacji nale¿a³o tak¿e rozszerzyæ listê zawodów
objêtych obowi¹zkiem ubezpieczenia?
Otwieraj¹c szerzej dostêp do wielu zawodów warto by³oby pamiêtaæ tak¿e
o koniecznoœci znowelizowania zasad reguluj¹cych ubezpieczenia obowi¹zkowe. Jest to szczególnie istotne, jeœli – zgodnie z za³o¿eniami ustawodawcy – na
rynku ma pojawiæ siê wiêksza liczba osób wykonuj¹cych okreœlony zawód, przy
jednoczesnym obni¿eniu stawianych tym osobom wymogów.
dr Aleksander Raczyñski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydzia³ Prawa i Administracji,
Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego
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§ 4 ust. 1 rozporz¹dzeñ w sprawie obowi¹zkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej
adwokatów, radców prawnych, notariuszy.
§ 4 ust. 1 rozporz¹dzenia w sprawie obowi¹zkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej
komorników.
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ARTYKU£Y I ROZPRAWY

Deregulation of Regulated Professions and Insurance Issues
– Considerations on the Background of the Regulation
on Legal Professions
The aim of the present article is to discuss the provisions of the Act of 13 June 2013 changing laws
regulating practising certain professions, which entered into force in the first out of three planned
tranches of the deregulation of regulated professions. The author analyses standards regulating
compulsory insurance related to the professions indicated in this legal act.
The analysis carried out in the article leads to the conclusion that the legislature has not devoted
due attention to the issues of insurance. The only significant novelty is the compulsory liability insurance for damage caused in connection with the protection of people and property placed on the
entrepreneurs providing these services professionally. Other changes are of purely ordering
nature.
Furthermore, the author points out the shortcomings of the existing obligatory insurance regulations related to certain legal professions (such as a solicitor, legal counsel, notary and bailiff) – covered by the provisions of the act.
Keywords: deregulation; compulsory insurance; third party liability insurance; legal professions.
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