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Twój kawałek tortu... 

Z  danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyj-
nego wynika, że w 2015 roku w naszym kraju zarejestro-
wanych pozostawało 27,4 mln pojazdów. Dynamiczny 
wzrost ilości pojazdów, przy nadal niedostatecznym 
rozwoju infrastruktury drogowej, nieuchronnie pro-
wadzi do zwiększenia liczby notowanych zdarzeń dro-
gowych. Potwierdzają to statystyki policyjne, wedle 
których w ciągu ostatnich 25 lat ilość kolizji drogowych 
w naszym kraju potroiła się. 

W ślad za wzrostem liczby wypadków rosną również kwoty wypłacanych odszkodowań. 
W ostatnich latach wyraźnie przełamana została bariera psychologiczna dotycząca warto-
ści świadczeń powypadkowych zasądzanych przez sądy. Odszkodowania komunikacyjne 
przekraczające kwotę miliona złotych przestały już być medialną sensacją. W swoim do-
rocznym raporcie Polska Izba Ubezpieczeń ogłosiła, że w 2015 roku z tytułu ubezpieczeń 
OC i AC polskie towarzystwa ubezpieczeń wypłaciły łącznie rekordową kwotę 10,7 mld zł.  

Niniejsza publikacja powstała z myślą o osobach poszkodowanych w wypadkach drogowych. 
Poradnik ma charakter kompleksowy. Obejmuje bowiem wszystkie etapy likwidacji skutków 
zdarzenia drogowego: począwszy od działań podejmowanych na miejscu zdarzenia, poprzez 
zgłoszenie szkody w zakładzie ubezpieczeń, pomoc Rzecznika Finansowego, a na sądowym 
dochodzeniu roszczeń skończywszy. 

Poradnik został przygotowany przez zespół doświadczonych prawników-praktyków, 
wyróżniających się gruntowną wiedzą i bogatym doświadczeniem w dziedzinie odszko-
dowań komunikacyjnych. 

Mamy nadzieję, że nasza publikacja, przyczyni się do zwiększenia świadomości prawnej 
osób poszkodowanych i będzie stanowiła praktyczne wsparcie w skutecznym dochodzeniu 
roszczeń powypadkowych.  

Michał Pankiewicz
radca prawny 


