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The development of Polish Supreme Court case 
law in the area of motor third party liability 
insurance – selected judgments in 2013–2021

The authors present selected cases of Polish Supreme Court decisions in the area of motor third-
party liability insurance. The review can be divided into two sections: 1) the scope of pecuniary 
damage, especially the costs incurred by the injured party and 2) the contributory negligence 
of a victim of the event causing the damage. 
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I. Compulsory motor third-party liability insurance – introductory remarks

In Polish law all possessors of cars are obliged to take out civil liability insurance for damage 
to third parties arising from traffic. Compulsory motor third-party liability insurance is regulated 
by the Act on Compulsory Insurance, Guarantee Fund and Polish Motor Insurers’ Bureau.1 When 
damage occurs, an insurer pays compensation to any injured person each time an insured bears 
civil liability for the damage, within the limits of this liability and subject to the contractual limit 
of coverage. The above-mentioned Act defines the terms and conditions of the insurance, hence 
they are uniform for all possessors of vehicles, irrespective of their choice of provider of motor 
third-party cover.2 Polish law has adopted the “car possessor” instead of the “car owner” legislation 

1. The law of 22 May 2003 on compulsory insurance, the Insurance Guarantee Fund and Polish Bureau of Traffic 
Insurers (Compulsory Insurance Act.), (i.e. Dz. U. of 2022, item 621 with later amendments).

2. See more: M. Nesterowicz, E. Bagińska, Civil Liability for Automobile Accidents in Polish law, [in:] Essays on Tort, 
Insurance, law and society in honour of Bill W. Dufwa, vol. II/ 2006, p. 839 ff, Bagińska E., Compensation for 
property damage in motor third-party liability insurance, “Wiadomości Ubezpieczeniowe” 4/2014, pp. 86–87.
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Przegląd orzecznictwa polskiego Sądu Najwyższego w zakresie 
ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 
mechanicznych – wybrane orzeczenia za lata 2013–2021

Autorki prezentują wybrane orzeczenia polskiego Sądu Najwyższego zapadłe w kontekście ubezpie-
czeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. W opracowaniu przedstawiono 
zagadnienia dotyczące 1) zakresu naprawienia szkody majątkowej, a w szczególności kosztów ponie-
sionych przez poszkodowanego oraz 2) przyczynienia się poszkodowanego do wyrządzonej szkody. 
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