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Ubezpieczenie 
od odpowiedzialności cywilnej adwokatów

Naczelna Rada Adwokacka zawiadamia, że w wykonaniu pkt XIV Uchwały Nr 1 
Krajowego Zjazdu Adwokatury (Kraków, 21-22 listopada 1992 r.) o treści: „Krajo
wy Zjazd zobowiązuje NRA do przygotowania projektu jednolitego systemu ubez
pieczeń adwokatów od odpowiedzialności cywilnej -  oraz zbadania i rozważenia 
możliwości powołania Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych obejmujących ad
wokaturę i ewentualnie inne zawody prawnicze, w szczególności notariuszy i radców 
prawnych”,

została zawarta -  po długotrwałych negocjacjach, jak również dyskusji ogólno- 
środowiskowej -  umowa z Pierwszym Amerykańsko-Polskim Towarzystwem Ubez
pieczeń AMPLICO SA dotycząca ubezpieczenia adwokatów od odpowiedzialności 
cywilinej, przy przyjęciu ogólnych warunków ubezpieczenia ustalonych pomiędzy 
NRA a ubezpieczycielem.

Przy wyborze firmy ubezpieczeniowej Naczelna Rada Adwokacka korzystała 
z usług firmy brokerskiej Gras Savoye Polska Sp. z o.o.

W wyniku zawartej umowy każdy adwokat wykonujący zawód adwokata, 
zarówno w zespole adwokackim, jak i indywidualnie (tj. na zasadzie decyzji 
Ministra Sprawiedliwości o wyrażeniu zgody na wykonywanie zawodu indywidua
lnie na podstawie art. 4 ustawy Prawo o adwokaturze), a także adwokat wykonują
cy zawód adwokata w ramach art. 24 ustawy z 23 grudnia 1988 r. o działalności 
gospodarczej, jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wynikającej z wy
konywania zawodu do kwoty 60.000 PLN w ramach składki opłacanej na rzecz 
samorządu. Zawarcie umowy ubezpieczenia nie wymaga więc od adwokata 
wykonywania żadnej dodatkowej czynności przez samego zainteresowanego poza 
regularnym przekazywaniem na rzecz samorządu adwokackiego składki korpora
cyjnej (z której potrącona jest kwota 12,00 PLN na cele ubezpieczenia -  w roz
liczeniu miesięcznym).

Okręgowe Rady Adwokackie zobowiązane są do przekazywania regularnych 
informacji o liczbie adwokatów wykonujących zawód adwokata w powołanych 
powyżej formach wykonywania zawodu, a także przekazywania informacji o opłace
niu przez nich składki samorządowej.

Adwokaci zalegający z opłaceniem składki przez 3 (trzy) pełne miesiące -  w razie 
nie przekazania przez NRA składki brokerowi -  przestają być ubezpieczeni.

Na uwagę zasługuje fakt, że zgodnie z powołaną uchwałą Krajowego Zjazdu 
Adwokatury, Naczelna Rada Adwokacka Uchwałą Nr 5/X/94 z 6 listopada 1994 r. 
wprowadziła obowiązek powszechnego ubezpieczenia adwokatów od odpowiedzial
ności cywilnej. Obowiązek taki wynika również z Reguł Stanu Adwokackiego
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Wspólnoty Europejskiej (przyjęte przez adwokatury państw Wspólnoty Europejskiej 
28 października 1988 r. w Strasburgu -  opublikowane w „Palestrze” Nr 5-6/1994).

Oznacza to praktycznie konieczność wszczynania przez organy samorządu ad
wokackiego przeciwko adwokatom, którzy nie są ubezpieczeni na skutek nieopłace
nia składki samorządowej, odpowiednich postępowań dyscyplinarnych wobec naru
szenia podstawowych reguł wykonywania zawodu adwokata.

Ogólne warunki ubezpieczenia adwokatów od odpowiedzialności cywilnej są 
opublikowane w tym numerze „Palestry” na str. 273.

Kwestie związane z organizacją i sposobem postępowania przez ORA w zakresie 
zapewnienia prawidłowego przekazywania ubezpieczycielowi wszystkich niezbęd
nych informacji były przedmiotem narady zorganizowanej 13 stycznia 1997 r. przez 
firmę Gras Savoye Polska Sp. z o.o. w Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Przewidywane jest również w najbliższym czasie zorganizowanie dyskusji redak
cyjnej na łamach „Palestry” z udziałem przedstawicieli APLICO SA, Gras Savoye 
Polska Sp. z o.o. oraz Naczelnej Rady Adwokackiej na temat zawartej umowy 
ubezpieczenia, jej warunków oraz niektórych zagadnień praktycznych.

Liczymy na przekazywanie na adres redakcji „Palestry” powstałych wątpliwości 
i pytań.

Przewodniczący Komisji 
ds. ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej adwokatów przy NRA

ad w. Wiesław Szczypiński

* Uchwała ta brzmi:
W wykonaniu punktu XIV Uchwały Nr 1 Krajowego Zjazdu Adwokatury 

w Krakowie Naczelna Rada Adwokacka postanawia:
1. wprowadzić obowiązek powszechnego ubezpieczenia adwokatów od odpowie

dzialności cywilnej,
2. umowa ubezpieczeniowa zostanie zawarta przez Prezydium Naczelnej Rady 

Adwokackiej,
3. szczegółowe warunki ubepieczenia oraz kwota minimalnej stawki obciążającej 

każdego adwokata zostaną ustalone przez powołaną Komisję NRA.
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