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Mutual insurance companies on the Polish 
insurance market — the current situation, 
opportunities not taken and perspectives 
for development (selected issues)

Mutual insurers are a constant element of the global insurance market. The present article character-
izes the basic traits of mutual insurance and presents an analysis of the current situation of mutual 
insurers in Poland and Europe. The second part focuses on opportunities not taken and potential areas 
of activity for mutual insurance societies in Poland by presenting them against the experience of other 
European countries.
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Introduction

A characteristic element of an insurance market is the presence of two concepts; two modes 
of running insurance activity — non-commercial (based on the idea of mutuality) and commercial. 
Companies that base their activity on the non-commercial idea differ from the commercial ones 
in the basic goal of their functioning and organization; i.e. mutual relations between the main share-
holders of insurance undertakings and, above all, the financial aspect connected with advanced 
premiums that should be settled between the insurers. Currently in Poland the idea of mutual in-
surance is realized by two types of organization: mutual insurance societies (in Polish referred 
to in short as TUWs), small mutual insurance societies and insurance joint stock companies work-
ing on a commercial basis.1

1. Insurance Activity Act of 11 September 2015 (Journal of Laws 2015, item 1844) introduced a new notion 
of small joint stock company.
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Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w Polsce – obecna sytuacja, 
niewykorzystane szanse i możliwości rozwoju (wybrane zagadnienia)

Charakterystyczną cechą rynku ubezpieczeniowego na świecie jest obecność dwóch odrębnych kon-
cepcji prowadzenia ubezpieczeń - komercyjnej i wzajemnościowej. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pyt-
anie, czy towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych mają szanse na rozwój na polskim rynku ubezpieczeń. 
W pierwszej części pracy przeprowadzono analizę aktualnej sytuacji ubezpieczycieli wzajemnych 
w Polsce i Europie. W drugiej części autorka przedstawiła niewykorzystane dotychczas możliwości ro-
zwoju i potencjalne obszary dla działalności ubezpieczeń wzajemnych w Polsce.
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