„PRAWNIK DLA KAŻDEGO POLAKA”
Projekt zakłada finansowanie kosztów pracy adwokata przez ubezpieczyciela
któremu osoba korzystająca z obsługi prawnej będzie płaciła jedynie niskie
składki.
Polepszy się dostęp do fachowej pomocy prawnej, a tym samym - bezpieczeństwo
prawne obywateli.
Ubezpieczenie pokryje również koszty sądowe – najwyższe w Europie.

Ubezpieczenie Ochrony Prawnej – charakterystyka
Ubezpieczenie Ochrony Prawnej to ubezpieczenie chroniące przed ryzykiem prowadzenia
sporów prawnych i ponoszeniem kosztów z nimi związanych.
Ubezpieczyciel za pomocą regularnych składek zbieranych od klientów gwarantuje
im refundację m.in. kosztów sądowych, kosztów usług adwokatów i radców prawnych,
kosztów postępowania egzekucyjnego, poręczenia majątkowego czy też kosztów strony
przeciwnej w razie przegrania procesu.
Spory klientów prowadzone są wyłącznie przez odpowiednie, specjalizujące się w danej
dziedzinie podmioty, dysponujące odpowiednimi uprawnieniami, tj. adwokatów
lub radców prawnych.
Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy problemów prawnych wyszczególnionych w polisie.
Polisa zakłada ubezpieczenie od konkretnych rodzajów spraw np. ochrona przy
dochodzeniu odszkodowań cywilnoprawnych, ochrona w zakresie prawa karnego –
obrona w postępowaniu karnym lub wykroczeniowym, czy też ochrona w zakresie prawa
pracy.

Statystyka
Ogólna liczba adwokatów i radców prawnych w 2010 roku w Polsce wyniosła około
37 700 (ok. 30% stanowią adwokaci, 70% stanowią radcowie prawni).
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Porównanie Polski z Niemcami pod względem dostępności usług prawnych oraz
powszechności ubezpieczenia ochrony prawnej:
POLSKA

NIEMCY

1012

559

Procent ludności posiadającej własnego lub
rodzinnego prawnika

1%

65%

Procent ludności objętych ubezpieczeniem Ochrony
Prawnej

1%

70-80%

Liczba mieszkańców na 1 prawnika

źródło: TUW Concordia

Cele projektu
Podstawowym celem projektu jest rozpowszechnienie wśród Polaków ubezpieczenia
ochrony prawnej, jako narzędzia umożliwiającego stały dostęp do profesjonalnych usług
prawnych oraz do wymiaru sprawiedliwości. Opłacenie składki na ubezpieczenie,
dokonane przed wystąpieniem problemu prawnego może uchronić klientów przed
wysokimi kosztami związanymi z prowadzeniem sporów prawnych w sądzie.
Cele dodatkowe:
o zwiększenie świadomości prawnej Polaków
Polacy rzadko korzystają z usług prawników. Z badań przeprowadzonych na
zlecenie Naczelnej Rady Adwokackiej przez SMG/KRC w lutym 2010 roku
wynika, że w ciągu ostatnich pięciu lat z usług prawniczych skorzystało zaledwie
19% Polaków. Badania wykazały również, że 91% respondentów nie skorzystało z
pomocy prawnej, ponieważ uważało, że nie ma takiej potrzeby. Tylko 5%
odpowiedziało, że nie miało wystarczająco dużo pieniędzy. Brak społecznego
nawyku do korzystania z usług prawniczych działa na niekorzyść społeczeństwa.
Często do adwokata przychodzą ludzie, których kłopoty prawne są tak daleko
posunięte, że nierzadko znajdują się oni już w sytuacji bez wyjścia. Promocja
ubezpieczeń ochrony prawnej jest naszą propozycją na popularyzowanie zwyczaju
korzystania z usług prawniczych.
o zniesienie bariery w postaci kosztów oraz wytworzenie świadomości wśród
Polaków, że koszty procesu nie muszą być czynnikiem hamującym wszczęcie
postępowania sądowego
Polska jest krajem, gdzie opłaty sądowe są jednymi z najdroższych w Unii
Europejskiej. Takie wnioski wypływają z badań „Transparency of Costs of Civil
Judical Proceedings In the European Union”, przeprowadzonych w 2007 roku na
zlecenie Komisji Europejskiej. Za rozwód z elementami transgranicznymi drożej
zapłacimy jedynie w Portugalii i Wielkiej Brytanii. W sprawach gospodarczych
również mieścimy się w pierwszej trójce najdroższych państw. Polskę nieznacznie
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wyprzedzają jedynie Słowacja i Węgry. Polska jest też jednym z niewielu krajów,
w których opłata za apelację jest taka sama, jak w pierwszej instancji. W wielu
krajach opłata za instancję odwoławczą w ogóle nie jest pobierana przez sąd.
Ponadto w polskich sądach niezwykle trudno jest uzyskać zwolnienie od kosztów
sądowych bądź przyznanie adwokata z urzędu. Takiego zwolnienia praktycznie
wcale nie przyznaje się osobom prawnym. Brak jest ustawy o nieodpłatnej
pomocy prawnej na etapie przedsądowym, co również buduje barierę wysokich
kosztów. Z raportu również wynika - wbrew populistycznym hasłom - że w Polsce
usługa adwokacka jest jedną z najtańszych obok Rumunii, Litwy, Czech
i Słowacji. Taniej zapłacimy jedynie w Bułgarii.
Powszechne ubezpieczenia ochrony prawnej byłoby alternatywną propozycją
zniesienia bariery, jaką są wysokie koszy sądowe.
o wytworzenie przekonania, że obrona interesów prawnych wymaga korzystania
z usług profesjonalistów jako gwarantów odpowiedniego wykonania świadczenia
W dalszym ciągu aktualne jest przysłowie, że „Polak mądry po szkodzie”.
Z doświadczenia zawodowego adwokatów wynika, że wielu klientów przychodzi
do kancelarii ze sprawą, która tak daleko zaszła, że praktycznie jest
nie do obronienia. Większość z tych spraw w początkowej fazie była bardzo
prosta, ale obywatel albo zlekceważył sprawę, albo próbował wyjaśniać ją sam, aż
sprawa na tyle się skomplikowała, że stała się życiowym dramatem.
Mając pakiet ubezpieczeń ochrony prawnej, klienci nauczyliby się pytania
adwokata o każdą zawiłość prawną.
o odpowiednia ochrona interesów prawnych klientów ubezpieczycieli oraz
kancelarii prawnych oraz ułatwienie dostępu do specjalistów i ograniczenie
udziału w rynku podmiotów nieprofesjonalnych
Ostatnio w naszym kraju rośnie zjawisko „fałszywych adwokatów” – osób
bez wykształcenia i uprawnień, podszywających się pod adwokatów, nierzadko
występujących nawet przed sądem. Kuszą klientów „konkurencyjnymi” cenami
usług. Sprawy przegrywają, bądź wychodzi na jaw, że nie mieli uprawnień
i zostawiają klienta z jeszcze większym kłopotem. Ustrzec przed tego typu
praktykami ma założony w 2009 roku przez samorząd adwokacki Krajowy Rejestr
Adwokatów
i
Aplikantów
Adwokackich
(http://rejestradwokatów.pl),
w którym wpisani są wszyscy pełnoprawni adwokaci i aplikanci adwokaccy,
ze wskazaniem numeru legitymacji adwokackiej i z preferowanymi
specjalizacjami. Towarzystwa ubezpieczeniowe będą służyły swoim klientom
pomocą w tym zakresie. Bardzo często klienci nie znają adwokatów i ich
specjalizacji. Ubezpieczyciele, mając dostęp do Krajowego Rejestru Adwokatów
i Aplikantów Adwokackich, będą mogli wskazać swoim klientom specjalistów
z okolic, w ich okolic zamieszkania.
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