
www.gu.com.pl Gazeta Ubezpieczeniowa nr 41 (1116) 12–18 października  2020

Z PRAKTYKI20

S
ą pew ne ro dza je dzia łal no -
ści za wo do wej opa trzo ne
szcze gól nie du żym ry zy -

kiem za wo do wym, któ rych wy ko -
ny wa nie wy ma ga uzy ska nia: li -
cen cji za wo do wych, kon ce sji, cer -
ty fi ka tów lub in nych ze zwo leń
i zgód, aby móc je wy ko ny wać. 

Te wy mo gi okre śla ją naj czę -
ściej usta wy o da nym za wo dzie
lub prze pi sy bran żo we usta na -
wia ne przez sa mo rzą dy za wo do -
we. I w tych prze pi sach usta wo -
wo wy ma ga się wy ku pie nia i po -
sia da nia ubez pie cze nia za wo do -
we go od po wie dzial no ści cy wil -
nej (ZOC). 

Szcze gó ło we wy mo gi tych
obo wiąz ko wych ubez pie czeń
okre śla za wsze mi ni ster fi nan -
sów (lub rów no rzęd ny, nie waż na
jest tu na zwa) w dro dze roz po -
rzą dze nia wy da ne go na pod sta -
wie kon kret ne go upo waż nie nia
usta wo we go. Ta ka po li sa jest
pod sta wo wym za bez pie cze niem
fi nan so wym – o czym nie wszy -
scy pa mię ta ją – przed do cho dze -
niem rosz czeń, strat i za do śću -
czy nień ze stro ny klien tów oraz
osób trze cich. 

Każ da oso ba, któ ra chce być
spe cja li stą – mi strzem w swo im
za wo dzie, mu si się kształ cić, sys -
te ma tycz nie do sko na lić i zdo by -
wać co raz więk sze do świad cze -
nie. Ale na wet wie dza i do świad -
cze nie ni gdy nie da ją stu pro cen -
to wej gwa ran cji nie po peł nie nia
błę du w to ku wy ko ny wa nia za -
wo du. 

Czę sto na wet przy pad ko wy
błąd, nie za wsze bez po śred nio
za wi nio ny, po cią ga za so bą kosz -
tow ne na stęp stwa zwią za ne z je -
go na pra wą i za do śću czy nie -
niem. Stąd wie le za wo dów – le -
ka rze, ad wo ka ci, ar chi tek ci, rze -
czo znaw cy, nie któ rzy po śred ni -
cy, np. agen ci ubez pie cze nio wi
itd. – ma obo wią zek ta kie ubez -
pie cze nie po sia dać. 

Mu si my tak że pa mię tać, że
OC za wo do we za wsze chro ni po -
dwój nie – sa me go ubez pie czo ne -
go i klien ta:

● Ubez pie czo ne go chro ni
przed stra tą fi nan so wą, ja ką po -
niósł by, gdy by mu siał za spo ko ić
wszyst kie rosz cze nia klien ta.
Jest to więc tak że ochro na je go
bu dże tu do mo we go i ro dzi ny
przed fi nan so wy mi skut ka mi
pro wa dzo nej dzia łal no ści za wo -
do wej.

● Dla klien ta to pew na gwa -
ran cja wy pła ty od szko do wa nia
za po ten cjal nie po peł nio ne błę -
dy lub nie do pa trze nia. To tak że
gwa ran cja rze tel nej oce ny skut -
ków po peł nio ne go błę du, po nie -
sio nych w wy ni ku te go strat oso -

bo wych lub rze czo wych. I jest to
gwa ran cja dla obu stron.

Pi szę tu taj głów nie o obo wiąz -
ko wej od po wie dzial no ści cy wil -
nej. Ale ochro na ubez pie cze nio -
wa z ty tu łu wy ko ny wa nia ja kie -
goś za wo du nie jest za re zer wo -
wa na tyl ko do za mknię tej li sty
pro fe sji. W za sa dzie wy ko ny wa -
nie każ de go za wo du mo że być
ubez pie czo ne w ra mach ubez pie -
cze nia do bro wol ne go i oso by po -
win ny z te go ko rzy stać. Ten ele -
ment po wi nien sta no wić sta ły
punkt roz po zna nia po trzeb
klien ta w ra mach IDD i to
na dys try bu to rze ubez pie cze nio -
wym (agen cie, OFWCA) spo czy -
wa obo wią zek uświa do mie nia
klien to wi za gro żeń i moż li wo ści
ubez pie cze nia od po wie dzial no -
ści za wo do wej i wy ko ny wa ne go
za wo du.

Czym jest ubez pie cze nie 

za wo do wej 

od po wie dzial no ści cy wil nej

Ubez pie cze nie za wo do wej od -
po wie dzial no ści cy wil nej to ro -
dzaj ubez pie cze nia ma jąt ko we -
go, któ re za pew nia ochro nę
ubez pie cze nio wą, gdy ubez pie -
czo ny bę dzie zo bo wią za ny
do na pra wie nia szko dy wy rzą -
dzo nej klien to wi w na stęp stwie
czy nu nie do zwo lo ne go (od po -
wie dzial ność de lik to wa) oraz
kon tra hen to wi wsku tek nie wy ko -
na nia lub nie na le ży te go wy ko na -
nia umo wy, czy li swo je go wo bec
nie go zo bo wią za nia (od po wie -
dzial ność kon trak to wa). 

Na mo cy za war te go ubez pie -
cze nia od po wie dzial no ści cy wil -
nej za kład ubez pie czeń przej mie
na sie bie fi nan so we skut ki szkód
wy rzą dzo nych swo im klien tom
z ty tu łu wy ko ny wa nia okre ślo ne -
go za wo du, pod wa run kiem że
ubez pie czo ny jest zo bo wią za ny
do ich na pra wie nia na pod sta wie
od po wie dzial no ści ogól nej, czy li
de lik to wej, z art. 415 Ko dek su
cy wil ne go za czy ny nie do zwo lo -
ne, lub kon trak to wej, z art. 471
Ko dek su cy wil ne go za nie wy ko -
na nie lub nie na le ży te wy ko na nie
umo wy.

Art. 415 k.c. Od po wie dzial -
ność ex de lic to – za sa da wi ny

Kto z wi ny swej wy rzą dził
dru gie mu szko dę, obo wią za ny
jest do jej na pra wie nia.

Art. 471 k.c. Od po wie dzial -
ność dłuż ni ka za nie wy ko na nie
lub nie na le ży te wy ko na nie zo bo -
wią za nia – od po wie dzial ność ex
con trac tu

Dłuż nik obo wią za ny jest
do na pra wie nia szko dy wy ni kłej
z nie wy ko na nia lub nie na le ży te -
go wy ko na nia zo bo wią za nia,

chy ba że nie wy ko na nie lub nie -
na le ży te wy ko na nie jest na stęp -
stwem oko licz no ści, za któ re
dłuż nik od po wie dzial no ści nie
po no si.

Ubez pie cze nia za wo do wej od -
po wie dzial no ści cy wil nej moż na
po dzie lić na obo wiąz ko we i do -
bro wol ne. 

Obo wiąz ko we ubez pie cze nia 

za wo do wej 

od po wie dzial no ści cy wil nej

Obo wiąz ko wych za wo do wych
ubez pie czeń OC w Pol sce jest
kil ka dzie siąt, a wśród nich:

● ubez pie cze nie od po wie -
dzial no ści cy wil nej ko mor ni ków
są do wych – art. 37 ust. 1 usta wy
z 22 mar ca 2018 r. o ko mor ni -
kach są do wych (Dz.U. z 2020 r.,
poz.121).

● ubez pie cze nie od po wie -
dzial no ści cy wil nej ad wo ka tów
– art. 8a usta wy z 26 ma ja 1982
r. Pra wo o ad wo ka tu rze (Dz.U.
z 2019 r., poz. 1513).

● ubez pie cze nie od po wie -
dzial no ści cy wil nej rad ców praw -
nych – art. 22.7. usta wy z 6 lip -
ca 1982 r. o rad cach praw nych 
(Dz.U. z 2020 r., poz. 75).

● ubez pie cze nie od po wie -
dzial no ści cy wil nej no ta riu szy –
art. 19a usta wy z 14 lu te go 1991
r. Pra wo o no ta ria cie (Dz.U.
z 2020 r., poz. 1192). 

● ubez pie cze nie od po wie -
dzial no ści cy wil nej rzecz ni ków
pa ten to wych – art. 16 ust. 1 i 3
usta wy z 11 kwiet nia 2001 r.
o rzecz ni kach pa ten to wych
(Dz.U. z 2020 r., poz. 288).

● ubez pie cze nie od po wie -
dzial no ści cy wil nej pod mio tów
wy ko nu ją cych do radz two po dat -
ko we – art. 44 ust. 1 usta wy z 5
lip ca 1996 r. o do radz twie po dat -
ko wym (Dz.U. z 2020 r.,
poz.130).

● ubez pie cze nie od po wie -
dzial no ści cy wil nej ar chi tek tów
oraz in ży nie rów bu dow nic twa
i urba ni stów – art. 6 ust. 2 usta wy
z 15 grud nia 2000 r. o sa mo rzą -
dach za wo do wych ar chi tek tów
oraz in ży nie rów bu dow nic twa
(Dz.U. z 2019 r., poz. 1117). 

● ubez pie cze nie od po wie -
dzial no ści cy wil nej agen tów
ubez pie cze nio wych – art. 20
ust. 3 usta wy z 15 grud nia 2017 r.
o dys try bu cji ubez pie czeń
(Dz.U. z 2019 r., poz. 1881). 

● ubez pie cze nie od po wie -
dzial no ści cy wil nej z ty tu łu wy -
ko ny wa nia dzia łal no ści bro ker -
skiej – art. 28 usta wy z 15 grud -
nia 2017 r. o dys try bu cji ubez pie -
czeń (Dz.U. z 2019 r.,
poz. 1881). 

● ubez pie cze nie od po wie -
dzial no ści cy wil nej rze czo znaw -
ców ma jąt ko wych – art. 175 ust. 4
usta wy z 21 sierp nia 1997 r. o go -
spo dar ce nie ru cho mo ścia mi
(Dz.U. z 2020 r., poz. 65).

● ubez pie cze nie od po wie -
dzial no ści cy wil nej po śred ni ków
w ob ro cie nie ru cho mo ścia mi –
art. 181 ust. 3 usta wy z 21 sierp -
nia 1997 r. o go spo dar ce nie ru -
cho mo ścia mi (Dz.U. z 2020 r.,
poz. 65). 

● ubez pie cze nie od po wie -
dzial no ści cy wil nej za rząd ców
nie ru cho mo ści – art. 186 ust. 3

usta wy z 21 sierp nia 1997 r. o go -
spo dar ce nie ru cho mo ścia mi
(Dz.U. z 2020 r., poz. 65). 

● ubez pie cze nie od po wie -
dzial no ści cy wil nej przed się bior -
cy wy ko nu ją ce go dzia łal ność go -
spo dar czą w za kre sie ło wiec twa –
art. 18 ust. 5 usta wy z 13 pa ź-
dzier ni ka 1995 r. – Pra wo ło -
wiec kie (Dz.U. z 2020 r. nr 42,
poz. 67). 

● ubez pie cze nie od po wie -
dzial no ści cy wil nej kwa li fi ko wa -
ne go pod mio tu świad czą ce go
usłu gi cer ty fi ka cyj ne – art 10
ust. 5 usta wy z 18 wrze śnia 2001
r. o pod pi sie elek tro nicz nym
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1893). 

● ubez pie cze nie od po wie -
dzial no ści cy wil nej przed się bior -
cy za szko dy wy rzą dzo ne pod -
czas wy ko ny wa nia czyn no ści de -
tek ty wa – art. 24. ust.1 i 2 usta wy
z 6 lip ca 2001 r. o usłu gach de -
tek ty wi stycz nych (Dz.U. z 2019
r., poz. 55).

● ubez pie cze nie od po wie -
dzial no ści cy wil nej przed się -
bior ców wy ko nu ją cych dzia łal -
ność z za kre su usłu go we go pro -
wa dze nia ksiąg ra chun ko wych

– art. 76h ust. 1 i 2 usta wy z 29
wrze śnia 1994 r. o ra chun ko wo -
ści (Dz.U. z 2020 r., poz. 568).

● ubez pie cze nie od po wie -
dzial no ści cy wil nej pod mio tów
upraw nio nych do ba da nia spra -
woz dań fi nan so wych – art. 50
ust. 1 i 3 usta wy z 7 ma ja 2009 r.
o bie głych re wi den tach i ich sa -
mo rzą dzie, pod mio tach upraw -
nio nych do ba da nia spra woz dań
fi nan so wych oraz o nad zo rze pu -
blicz nym (Dz.U. z 2016 r.,
poz. 1000 i 1948).

● ubez pie cze nie na rzecz
klien tów w związ ku z dzia łal no -
ścią pro wa dzo ną przez or ga ni za -
to rów tu ry sty ki i po śred ni ków tu -
ry stycz nych – art. 10 usta wy z 29
sierp nia 1997 r. o usłu gach tu ry -
stycz nych (Dz.U. z 2011 r.,
poz. 432 i 1016). 

● ubez pie cze nie od po wie -
dzial no ści cy wil nej oso by eks plo -
atu ją cej urzą dze nie ją dro we –
art. 103 ust. 10 usta wy z 29 li sto -
pa da 2000 r. – Pra wo ato mo we
(Dz.U. z 2020 r., poz. 284
i 322).

● ubez pie cze nie od po wie -
dzial no ści cy wil nej pod mio tu
wy ko nu ją ce go dzia łal ność lecz ni -
czą – art. 25 ust. 1 i 5 usta wy
z 15 kwiet nia 2011 r. o dzia łal no -
ści lecz ni czej (Dz.U. z 2020 r.,
poz. 295, 567, 1493).

● ubez pie cze nie od po wie -
dzial no ści cy wil nej świad cze nio -
daw cy nie bę dą ce go pod mio tem
wy ko nu ją cym dzia łal ność lecz ni -
czą, udzie la ją ce go świad czeń
opie ki zdro wot nej – art. 136b,
usta wy z 27 sierp nia 2004 r.
O świad cze niach opie ki zdro wot -
nej fi nan so wa nych ze środ ków
pu blicz nych (Dz.U. z 2020 r.
nr 164, poz. 1398, 1492 i 1493). 

● ubez pie cze nie od po wie -
dzial no ści cy wil nej ba da cza
i spon so ra – art. 37b ust. 3, usta -
wy z 6 wrze śnia 2001 r. – Pra wo
far ma ceu tycz ne (Dz.U. z 2020
r., poz. 944 i 1493). 

● ubez pie cze nie od po wie -
dzial no ści cy wil nej biu ra usług
płat ni czych – art. 125 ust. 9 usta -
wy z 19 sierp nia 2011 r. o usłu -
gach płat ni czych (Dz.U. z 2020
r., poz. 794). 

● ubez pie cze nie od po wie -
dzial no ści cy wil nej bie głych re wi -
den tów – art. 50 usta wy z 7 ma -
ja 2009 r. o bie głych re wi den tach
i ich sa mo rzą dzie, pod mio tach
upraw nio nych do ba da nia spra -
woz dań fi nan so wych oraz o nad -
zo rze pu blicz nym (Dz.U. z 2016
r., poz. 1000 i 1948).

● ubez pie cze nie od po wie -
dzial no ści cy wil nej dys po nen tów
jed no stek ra tow nic twa me dycz ne -
go – art. 7 ust. 4 usta wy z 8 wrze -
śnia 2006 r. o Pań stwo wym Ra -
tow nic twie Me dycz nym (Dz.U.
z 2020 r., poz. 882).

Przy każ dym ubez pie cze niu
po da łem je go pod sta wę praw ną
wy ni ka ją cą z usta wy. O więk szo -
ści tych ubez pie czeń na pi szę
w ko lej nych tek stach na ła mach
„Ga ze ty Ubez pie cze nio wej”.
Znaj du ją się one tak że na na -
szym blo gu: blog.al wis.pl. 

dr Sta ni sław Ku ta
do rad ca za rzą du

Al wis & Se cu ra sp. z o.o.

ABC... ZAWODOWEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (2)                  

Co wiemy o zawodowej
odpowiedzialności cywilnej?
Jak prawdopodobnie wszyscy wiedzą, istnieje w Polsce pewna grupa

zawodów, wśród których popełnienie błędu w sztuce zawodowej lub nawet

niedopatrzenia mogą spowodować daleko idące, niekorzystne konsekwencje

u naszego potencjalnego klienta. W ślad za tym idzie także odpowiedzialność

cywilna sprawcy, niewyłączająca w określonych prawem przypadkach

odpowiedzialności karnej, administracyjnej czy dyscyplinarnej.  

OC zawodowe zawsze chroni
podwójnie – samego ubezpieczonego
i klienta. W zasadzie wykonywanie
każdego zawodu może być
ubezpieczone w ramach
ubezpieczenia dobrowolnego 
i warto z tego korzystać.


