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Wybrane problemy w likwidacji szkód komunikacyjnych z umowy obowiązkowego 

ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych 

 

1.Wprowadzenie. 

 

Uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu mechanicznego w wypadku komunikacyjnym 

rodzi szereg negatywnych skutków w sferze majątkowej poszkodowanego. Oprócz kosztów na 

naprawę pojazdu lub zakup nowego środka transportu ponosi on szereg wydatków będących 

następstwem zdarzenia wywołującego szkodę – koszty najmu pojazdu zastępczego, holowania, 

parkowania pozostałości powypadkowych, oceny technicznej zakresu uszkodzeń, 

wyrejestrowania pojazdu po jego zniszczeniu lub dodatkowych badań technicznych w razie 

naprawy uszkodzonego pojazdu, etc. Podczas realizacji odpowiedzialności gwarancyjnej 

ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów 

mechanicznych częstokroć dochodzi do sporów co do zasadności kompensacji niektórych 

wydatków poniesionych przez poszkodowanego lub zasad ustalania wysokości odszkodowania za 

szkodę w pojeździe. Do najczęściej występujących w ostatnich latach problemów w 

postępowaniach likwidacyjnych z ubezpieczenia OC komunikacyjnego można zaliczyć: 

refundację wydatków poszkodowanego na najem pojazdu zastępczego, w szczególności 

poniesionych przez osoby wykorzystujące pojazdy do celów prywatnych, kompensację ubytku 

wartości handlowej pojazdu po szkodzie, dopuszczalność stosowania potrąceń amortyzacyjnych 

oraz jednostronne ustalanie przez zakład ubezpieczeń wysokości odszkodowania według cen 

części alternatywnych w sytuacji, gdy uszkodzeniu uległy części oryginalne bezpośrednio 

pochodzące od producenta pojazdu i zachodzi konieczność ich wymiany na nowe. Spory budzi 

również zagadnienie obowiązków dowodowych poszkodowanego w postępowaniach 

likwidacyjnych. 

Warto zatem przedstawić stanowisko Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie wyżej 

wymienionych problemów i komentarz do orzeczeń Sądu Najwyższego w sprawie samochodu 

zastępczego, amortyzacji i części oryginalnych, które w ostatnich dwóch lata zostały wydane z 

wniosku Rzecznika.  
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2. Refundacja wydatków na najem pojazdu zastępczego. 

 
Na przestrzeni ostatnich lat budzącym liczne spory było i jest zagadnienie refundacji 

kosztów najmu pojazdu zastępczego, w szczególności poniesionych przez poszkodowanego 

wykorzystującego samochód do celów prywatnych. Rzecznik Ubezpieczonych podczas realizacji 

swoich ustawowych kompetencji zaobserwował, iż w praktyce rynkowej funkcjonowały modele 

likwidacji szkód, które odmawiały refundacji tego rodzaju wydatków lub wprowadzały liczne 

ograniczenia, czyniąc tego rodzaju roszczenie prawem podmiotowym o charakterze 

nadzwyczajnym1. Istniejące praktyki rynkowe, liczne spory pomiędzy poszkodowanymi i 

zakładami ubezpieczeń z powyższego tytułu, a także zdiagnozowana przez Rzecznika 

Ubezpieczonych rozbieżność w orzecznictwie sądów powszechnych, spowodowały, że Rzecznik 

w grudniu 2010 r. zwrócił się z wnioskiem do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały w sprawie 

zasad refundacji wydatków na najem pojazdu zastępczego z ubezpieczenia OC komunikacyjnego. 

W dniu 17 listopada 2011 r. w odpowiedzi na zagadnienia prawne przedstawione przez 

Rzecznika Ubezpieczonych: czy w świetle art. 361 k.c. utrata możliwości korzystania z pojazdu 

mechanicznego wskutek jego zniszczenia lub uszkodzenia przez poszkodowanego - będącego 

osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej - stanowi szkodę majątkową? oraz czy w 

świetle art. 361 k.c. roszczenie wyżej wymienionego poszkodowanego o zwrot poniesionych 

kosztów najmu pojazdu zastępczego w ramach odpowiedzialności gwarancyjnej ubezpieczyciela 

z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 

mechanicznych jest determinowane nie tylko istnieniem adekwatnego związku przyczynowego 

pomiędzy faktem utraty możliwości korzystania z rzeczy wskutek jej zniszczenia albo 

uszkodzenia, a poniesionymi kosztami najmu pojazdu zastępczego, ale również niezbędnością 

tego najmu, rozumianą jako niemożność skorzystania ze środków komunikacji publicznej ? -                        

Sąd Najwyższy w sprawie sygn. akt III CZP 05/11, podjął uchwałę o następującej treści: 

„Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za uszkodzenie albo 

zniszczenie pojazdu mechanicznego niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej 

obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego; nie 

jest ona uzależniona od niemożności korzystania przez poszkodowanego z komunikacji 

zbiorowej.” 

                                                           
1
 Szerszy opis praktyk rynkowych w przedmiocie refundacji kosztów najmu znajduje się we wniosku Rzecznika 

Ubezpieczonych o podjęcie przez Sąd Najwyższy uchwały, który opublikowany jest na stronie internetowej 

Rzecznika www.rzu.gov. w dziale „Serwis prawny” w poddziale „Wnioski skierowane przez Rzecznika 

Ubezpieczonych do SN” oraz w: P. Wawszczak, „Najem pojazdu zastępczego – stan przed uchwały i po 

uchwale Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2011 r.”, Rozprawy Ubezpieczeniowe, nr 12 (1/2012), s. 115 i 

nast. 

http://www.rzu.gov/
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W ocenie Sądu Najwyższego utrata możliwości korzystania z uszkodzonego lub 

zniszczonego samochodu nie powoduje samoistnego uszczerbku majątkowego odnoszącego się 

do tej rzeczy, niezależnie od jej przeznaczenia i od tego, że nawet w tym ujęciu byłaby w pełni 

wyliczalna od strony nominalnej, np. według stawek czynszu najmu obowiązujących na lokalnym 

rynku dla pojazdu mechanicznego o zasadniczo podobnej klasie w określonej jednostce. Utrata 

możliwości korzystania z rzeczy np. z pojazdu mechanicznego nie jest zatem szkodą majątkową 

samą w sobie. Szkodą majątkową jest zobowiązanie powstałe z tytułu umowy najmu pojazdu 

zastępczego – spełniony lub wymagalny czynsz najmu. Sąd Najwyższy nie podzielił więc 

poglądu, że już sama utrata możliwości korzystania z rzeczy stanowi szkodę majątkową, a co za 

tym idzie, że poszkodowany może żądać zryczałtowanych kosztów najmu pojazdu zastępczego 

nawet, jeżeli nie wynajął pojazdu mechanicznego.  

W świetle uchwały Sądu Najwyższego nie jest dopuszczalne żądanie poszkodowanego o 

dostarczenie przez ubezpieczyciela pojazdu zastępczego jako sposób naprawienia szkody 

wyrażającej w zmniejszeniu wartości pojazdu wskutek jego uszkodzenia lub utracie jego wartości 

w wyniku całkowitego zniszczenia samochodu. Wyrównanie tego rodzaju uszczerbku 

majątkowego następuje bowiem przez naprawę uszkodzonego pojazdu albo przez zapewnienie 

możliwości nabycia nowego pojazdu. W tym ujęciu roszczenie o naprawienie szkody w postaci 

poniesionych kosztów najmu pojazdu zastępczego jest roszczeniem niezależnym od żądania 

poszkodowanego o naprawienie szkody w pojeździe. Również ubezpieczyciel nie może zwolnić 

się z obowiązku świadczenia za szkodę w pojeździe poprzez dostarczenie poszkodowanemu 

pojazdu zastępczego. Niezależnie od powyższej konstatacji Sądu Najwyższego nie jest także 

dopuszczalne żądanie przez poszkodowanego dostarczenia pojazdu zastępczego w celu 

odtworzenia możliwości korzystania z uszkodzonego lub zniszczonego pojazdu na czas jego 

naprawy lub na okres niezbędny do zakupu innego pojazdu mechanicznego. Wynika to z 

faktu, iż świadczenie odszkodowawcze należne od ubezpieczyciela w ramach jego 

odpowiedzialności gwarancyjnej z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy 

pojazdu mechanicznych jest zawsze świadczeniem pieniężnym. Wynajęcie pojazdu zastępczego 

jest autonomiczną decyzją poszkodowanego. Zakład ubezpieczeń jako profesjonalista może 

oczywiście sugerować poszkodowanemu źródła wynajmu pojazdu zastępczego, oceniane przez 

siebie jako korzystne co do jakości i ceny tej usługi. 

W ocenie Sądu Najwyższego szkodę majątkową stanowią wydatki poniesione przez 

poszkodowanego na najem pojazdu zastępczego w okresie remontu uszkodzonego pojazdu 

albo przez okres niezbędny do nabycia nowego pojazdu. Są to wydatki poniesione w 

następstwie zdarzenia szkodzącego, które by nie powstały bez tego zdarzenia, prowadzące do 

powypadkowego zmniejszenia majątku poszkodowanego, czyli straty (art. 361 § 2 k.c.).                     
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W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej jest to wydatek, który 

służy ograniczeniu (wyłączeniu) negatywnych następstw majątkowych doznanych przez 

poszkodowanego w wyniku uszkodzenia (zniszczenia) pojazdu. Negatywnym następstwem 

majątkowym jest tu utrata możliwości korzystania z rzeczy, a więc utrata uprawnienia 

stanowiącego atrybuty prawa własności. W takiej sytuacji poszkodowanemu przysługuje 

roszczenie o zwrot wydatków na najem pojazdu zastępczego nieprzeznaczonego do 

kontynuowania działalności gospodarczej lub zawodowej, można je bowiem uznać za stratę w 

rozumieniu art. 361 § 2 k.c.  

W świetle uchwały Sądu Najwyższego poniesiony przez osobę fizyczną nieprowadzącą 

działalności gospodarczej koszt najmu pojazdu zastępczego stanowi zatem szkodę majątkową. 

Jednocześnie jest to wydatek, który wprost zmierza do odtworzenia możliwości korzystania 

przez poszkodowanego z uszkodzonej lub zniszczonej rzeczy. Nie jest wydatkiem, którego 

celem jest wyłączenie innej szkody w mieniu poszkodowanego lub ograniczenie jej 

rozmiarów. 

 Sąd Najwyższy w przedmiotowej uchwale nie potwierdził również, że zasady 

odpowiedzialności cywilnej za szkodę dopuszczają uzależnianie podstawy i zakresu roszczenia o 

zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego od statusu poszkodowanego (czy jest przedsiębiorcą, 

czy „konsumentem”) lub od celu wykorzystywania pojazdu mechanicznego (do celów 

komercyjnych lub prywatnych). 

Roszczenie o zwrot poniesionych kosztów najmu pojazdu zastępczego przez osoby 

fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej zostało natomiast powiązane z obiektywną 

potrzebą odtworzenia możliwości korzystania z rzeczy - brakiem innego, wolnego i nadającego 

się do wykorzystania pojazdu mechanicznego w mieniu poszkodowanego oraz autonomią woli 

poszkodowanego (zachowaniem się poszkodowanego), tj. wykorzystywaniem przedmiotu najmu 

w okresie remontu uszkodzonego pojazdu mechanicznego lub w okresie niezbędnym do zakupu 

innego samochodu do realizacji czynności życia codziennego. Z tych względów refundacji 

podlegają celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego.  

Pojęcie „celowe” i „ekonomicznie uzasadnione” to desygnaty normatywnej 

adekwatności przyczynowej (art. 361 k.c.) z uwzględnieniem zasady współdziałania wierzyciela z 

dłużnikiem przy wykonaniu zobowiązania w sposób, o którym mowa w art. 354 k.c. Jeżeli 

poszkodowany wskutek czynu niedozwolonego utracił możliwość korzystania z rzeczy, nie 

posiadając innego, wolnego i nadającego się do wykorzystania pojazdu mechanicznego, 

wynajmie pojazd zastępczy o zasadniczo podobnej klasie, według stawki czynszu najmu 

obowiązującej na lokalnym rynku i będzie korzystał z przedmiotu najmu w okresie 

naprawy pojazdu mechanicznego lub w okresie niezbędnym do zakupu innego pojazdu, to 
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koszty poniesione z powyższego z tytułu będą mogły być kwalifikowane jako wydatki celowe 

i ekonomicznie uzasadnione.  

Sąd Najwyższy w pełni podzielił zaprezentowany przez Rzecznika Ubezpieczonych 

pogląd, że korzystanie przez poszkodowanego z własnego pojazdu mechanicznego nie może 

być odtworzone przez wykorzystywanie środków komunikacji publicznej, są to bowiem 

odmienne sposoby korzystania z rzeczy. Samochód w sposób bardziej wszechstronny i 

funkcjonalny zaspokaja potrzeby życiowe właściciela. Korzystanie z niego stało się obecnie 

standardem cywilizacyjnym i taka jego funkcja będzie się umacniać. Innymi słowy, nie można 

uzależniać refundacji kosztów najmu pojazdu zastępczego od konieczności wykazania przez 

poszkodowanego, że nie mógł on skorzystać ze środków komunikacji publicznej lub 

korzystanie z nich było niedogodne. Fakt istnienia, funkcjonowania środków transportu 

zbiorowego w miejscu zamieszkania poszkodowanego uznany został co do zasady za prawnie 

nieistotny z punktu widzenia oceny zasadności roszczenia uprawnionego. Korzystanie z 

komunikacji publicznej nie zostało zakwalifikowane jako podstawowy sposób odtworzenia 

możliwości korzystania z uszkodzonej lub zniszczonej rzeczy przez konsumentów. 

Fundamentalna przesłanka oceny zasadności roszczenia o zwrot poniesionych kosztów najmu, 

która była prezentowana w niektórych poglądach lub w modelach likwidacji szkód z OC 

komunikacyjnego została tym samym zakwestionowana. 

W uzasadnieniu uchwały Sąd Najwyższy wyraźnie wskazał, że refundacji podlegają 

wydatki rzeczywiście poniesione przez poszkodowanego na najem pojazdu zastępczego. 

Wprawdzie w orzecznictwie Sądu Najwyższego ukształtował się pogląd, że naprawa 

uszkodzonego pojazdu nie jest warunkiem wypłaty odszkodowania, bo istotne znaczenie ma fakt 

powstania szkody, a nie jej naprawienie2, to nie jest on adekwatny do najmu pojazdu zastępczego. 

W przypadku tego rodzaju roszczenia strata majątkowa powstaje dopiero z chwilą poniesienia 

kosztów najmu pojazdu zastępczego. Po publikacji uzasadnienia uchwały w praktyce rynkowej 

pojawiły się już pierwsze stanowiska, w świetle których refundacji podlegają wydatki faktycznie 

zapłacone przez poszkodowanego na rzecz wynajmującego. Poszkodowany nie może żądać 

refundacji czynszu wymagalnego, ale nie zapłaconego. Podobnie, cesjonariusz wierzytelności nie 

może żądać od ubezpieczyciela refundacji wymagalnych kosztów najmu. Mając na uwadze 

kontekst wypowiedzi Sądu Najwyższego w uzasadnieniu uchwały w sprawie III CZP 05/11 oraz 

pojęcie „szkody” w świetle art. 361 § 2 k.c. stanowisko to jest nieuprawnione. Zwrócić trzeba 

uwagę, że powyższą konstatację Sąd Najwyższy sformułował w  części rozważań poświęconych 

niedopuszczalności kwalifikowania utraty możliwości korzystania z rzeczy jako szkody samej 

                                                           
2
 Por. uchwała SN z dn. 15.11.2001 r., III CZP 68, OSNC 2002, nr 6, poz. 74; uchwała SN z dn. 17.05.07, III 

CZP 150/06, OSNC 2007, nr 10, poz. 144); wyrok SN z dn. 20.02.2002 r., V CK 908/00, niepubl., wyrok z dn. 

11.06.01, V CKN 387/01 (niepubl.). 
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sobie. Nie można jej interpretować jako zawężenie roszczenia tylko do przypadków rzeczywiście 

zapłaconego czynszu najmu. Dodatkowo, w orzecznictwie Sądu Najwyższego dominuje pogląd, 

iż szkoda równoznaczna jest z uszczerbkiem majątkowym, obejmującym różnicę pomiędzy 

obecnym jego stanem majątkowym, a stanem majątkowym, jaki zaistniałby, gdyby nie zdarzenie 

wywołujące szkodę. Uszczerbek w majątku w postaci straty może polegać nie tylko na 

zmniejszeniu majątku, ale także na powstaniu nowych lub zwiększeniu się istniejących 

zobowiązań (pasywów). Szkoda majątkowa w postaci straty (damnum emergens) obejmuje 

zarówno zmniejszenie się aktywów, jak i zwiększenie się pasywów, przy czym pasywa winy być 

rozumiane jako ciążące na danym podmiocie obowiązki powiązane z prawami majątkowymi 

przysługującymi innemu podmiotowi. Samo zaciągnięcie zobowiązania i powstanie długu 

oznacza „zarezerwowanie” w majątku dłużnika określonych aktywów na poczet świadczenia, 

którego spełnienie staję się bezwzględnie konieczne w terminie wymagalności. Same aktywa 

nigdy nie obrazują rzeczywistej majątkowej danej osoby. Powołując się na powyższe argumenty 

Sąd Najwyższy przyjął w uchwale z dnia 10 lipca 2008 roku3 stanowisko, zgodnie z którym 

pojęcie strat, jakie poszkodowany poniósł – w rozumieniu art. 361 §2 k.c. - obejmuje także 

niezaspokojone przez poszkodowanego, wymagalne zobowiązania na rzecz osoby trzeciej. 

Wobec powyższego – koszty najmu samochodu zastępczego, choć nie pokryte przez bezpośrednio 

poszkodowanego, mogą wchodzić w skład szkody, jaką poniósł w wyniku zniszczenia lub 

uszkodzenia pojazdu. Innymi słowy, refundacji może podlegać czynsz najmu pojazdu 

zastępczego spełniony przez poszkodowanego lub niezaspokojony, ale wymagalny. 

Sąd Najwyższy potwierdził swoje dotychczasowe stanowisko, że należne 

odszkodowanie z tytułu poniesionych kosztów najmu pojazdu zastępczego może być 

pomniejszone o zaoszczędzone wydatki na eksploatację swoje pojazdu, tj. wydatki, które 

zostałby poniesione, gdyby samochód nie został uszkodzony lub zniszczony. Konkluzja ta jest 

oczywista i wynika z obowiązującej zasady compensatio lucri cum damno. Zwrócić trzeba przy 

tym uwagę, że Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 18 marca 2003 r. odrzucił dopuszczalność 

pomniejszenia wysokości należnego świadczenia odszkodowawczego z tytułu poniesionych 

kosztów najmu pojazdu zastępczego o tzw. „kilometrówki”, czyli w oparciu o stawki za 1 km 

przebiegu pojazdu, które określone są w rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 25 marca 

2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do 

celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością 

pracodawcy (Dz. U. z 2002 r., Nr 27, poz. 271 z póź. zm.). Dodatkowo, brak jest również podstaw 

do uznania dopuszczalności ryczałtowego pomniejszania kwoty należnego odszkodowania o z 

góry przyjętą stałą wartość procentową (np. 15%, czy 20%), nawet jeśli tego rodzaju ryczałt 

                                                           
3
 Sygn. akt III CZP 62/08, OSCN 2009/7-8/106. 
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stosowany jest w niektórych systemach prawnych. Przyjęcie powyższej metodyki ustalania kwoty 

należnego świadczenia odszkodowawczego w oderwaniu od okoliczności konkretnego wypadku 

mogłoby prowadzić do częściowego przeniesienia ciężaru naprawienia szkody na 

poszkodowanego lub do jego wzbogacenia. Ocena wysokości zaoszczędzonych wydatków na 

eksploatację powinna odbywać się z uwzględnieniem okoliczności konkretnego przypadku. 

Kwestią budzącą nadal spory będzie to, czy zaoszczędzone wydatki to nakłady ściśle związane z 

poruszaniem się pojazdu (paliwo, płyny eksploatacyjne, etc.), czy też wszystkie wydatki 

bezpośrednio lub pośrednio powiązane z faktem posiadania pojazdu mechanicznego (np. 

zaoszczędzone koszty zbliżających się badań technicznych, jeśli pojazdu uległ całkowitemu 

zniszczeniu, zaoszczędzone koszty parkowania pojazdu, koszty ubezpieczenia nieponiesione 

przez poszkodowanego, koszty czyszczenia pojazdu etc.). Refundacji nie będą także podlegać 

koszty umownego wyłączenia ustawowej odpowiedzialności najemcy za utratę, uszkodzenie lub 

zniszczenie przedmiotu najmu, gdyż, co do zasady, są to wydatki nie pozostające w adekwatnym 

związku przyczynowym ze szkodą. 

W ocenie Sądu Najwyższego najem nie jest celowy, a tym samym nie jest 

ekonomicznie uzasadniony, jeżeli poszkodowany posiada inny, wolny i nadający się do 

wykorzystania pojazd mechaniczny lub wynajmując pojazd mechaniczny nie zamierza 

korzystać z przedmiotu najmu i nie korzystał w okresie naprawienia szkody. Koszty 

poniesione na najem w tych okolicznościach nie będzie można zaliczyć w ciężar 

odpowiedzialności sprawcy lub jego ubezpieczyciela z OC komunikacyjnego. Odmowa lub 

redukcja świadczenia odszkodowawczego będzie możliwa zatem w sytuacji przypisania 

poszkodowanemu naruszenia zasady współdziałania z dłużnikiem przy wykonaniu zobowiązania 

w sposób, o którym mowa w art. 354 k.c. Z uwagi na fakt, iż są to okoliczności wyłączające 

odpowiedzialności dłużnika, ciężar udowodnienia naruszenia zasady proporcji przez 

poszkodowanego, będzie obciążał ubezpieczyciela.  

Pełną aktualność zachowuje przy tym stanowisko Rzecznika Ubezpieczonych, w świetle 

którego o naruszeniu zasady współdziałania można mówić w następujących sytuacjach:                         

1) wynajęcie przez poszkodowanego pojazdu zastępczego po rażąco wygórowanych stawkach 

czynszu najmu; 2) rezygnacja przez poszkodowanego z rozpoczętej naprawy pojazdu 

mechanicznego i dalsze wynajmowanie pojazdu mechanicznego do czasu udzielenia odpowiedzi 

na złożone odwołanie co do uprzednio określonego zakresu naprawy, jeśli obiektywnie zakres 

restytucji został należycie ustalony; 3) wynajmowanie przez poszkodowanego pojazdu 

zastępczego po spełnieniu świadczenia odszkodowawczego za szkodę całkowitą, przy 

jednoczesnym nie podejmowaniu żadnych działań zmierzających do zbycia pozostałości 

powypadkowych i nabycia innego pojazdu mechanicznego.  
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Okolicznością mogącą uzasadniać redukcję świadczenia odszkodowawczego może 

być również bierne oczekiwanie poszkodowanego na rozpoczęcie naprawy do czasu uznania 

przez ubezpieczyciela odpowiedzialności za szkodę, jeśli w toku likwidacji szkody zakres szkody 

został właściwie określony lub niezlecanie rozpoczęcia naprawy i oczekiwanie na przyjęcie 

świadczenia odszkodowawczego, gdy w okolicznościach danej sprawy nie było żadnych 

przeciwwskazań do rozpoczęcia usługi naprawy.  

W ciężar odpowiedzialności cywilnej sprawcy szkody lub odpowiedzialności 

gwarancyjnej nie będzie można zaliczyć okresu najmu będącego następstwem zachowania 

osób trzecich, np. czas najmu pojazdu zastępczego będącego skutkiem zwłoki naprawy w 

wykonaniu usługi naprawy lub przypadający na okres ponownej naprawy pojazdu wskutek 

poprzednio wadliwie wykonanej usług naprawczej. 

Periodyczność najmu rozumiana jako częstotliwość wykorzystywania pojazdu 

mechanicznego (codziennie korzystanie z przedmiotu najmu lub tylko w określony dzień, dni, ale 

nie przez cały okres naprawienia szkody) lub jako częstotliwość powiązana z odległością 

przemieszczania się pojazdem zastępczym i realizacją jednostkowej czynności życia codziennego 

(tylko w określony dzień i tylko dla pojedynczej czynności i do nieznacznie oddalonego miejsca) 

uzasadnia wynajęcie pojazdu mechanicznego na określony dzień lub skorzystanie z innych 

odpłatnych form przewozu niebędącego komunikacją publiczną, np. taksówki. Bronić można przy 

tym zapatrywania, że również w przypadku sporadycznego używania pojazdu skorzystanie z 

komunikacji publicznej nie jest ekwiwalentnym sposobem odtworzenia możliwości korzystania z 

uszkodzonego lub zniszczonego pojazdu mechanicznego. 

W świetle uchwały SN z dnia 17 listopada 2011 r. do oceny roszczenia osoby fizycznej 

niewykorzystującej pojazdu mechanicznego do prowadzenia działalności gospodarczej można 

stosować wskazania judykatury, które ukształtowały się na tle najmu pojazdu zastępczego do 

kontynuowania działalności gospodarczej i w odniesieniu do: okresu refundacji, pomniejszenia 

odszkodowania o zaoszczędzone koszty eksploatacji uszkodzonego pojazdu oraz wymagań 

stawianych pojazdowi zastępczego, a także odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę w 

postaci poniesionych kosztów najmu będących następstwem opóźnienia w spełnieniu świadczenia 

odszkodowawczego za szkodę w pojeździe lub braku jego odpowiedzialności za czas będący 

skutkiem opóźnienia poszkodowanego w przeprowadzeniu naprawy lub zachowań osób trzecich. 

Wprawdzie Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 17 listopada 2001 r. nie wypowiedział się 

wyraźnie i jednoznacznie w kwestii ciężaru dowodu w przypadku kierowania przez 

„konsumentów” roszczeń o zwrot poniesionych kosztów najmu, to treść sentencji uchwały i jej 

uzasadnienia pozwala jednak na odniesienie się do zagadnienia ciężaru dowodu, z pewnym 

generalnym zastrzeżeniem. Mianowicie, zasada indywidualizacji odpowiedzialności za szkodę i 



9 
 

bogactwo okoliczności faktycznych uniemożliwiają stworzenia zamkniętego i wyczerpującego 

katalogu okoliczności, których wykazanie każdorazowo będzie skutkowało skutecznością 

dochodzonego roszczenia. Można jednak przyjąć pewien model, określony na podstawie 

najczęściej występujących w praktyce przypadków utraty możliwości korzystania z rzeczy, dzięki 

któremu możliwe jest przedstawienie okoliczności podlegających wykazaniu przez 

poszkodowanego na etapie postępowania likwidacyjnego. Przyjmując zatem, że poszkodowany 

utracił możliwość korzystania z rzeczy wskutek czynu niedozwolonego, nie posiada innego 

wolnego i nadającego się do wykorzystania pojazdu mechanicznego, wynajął na czas remontu 

pojazdu lub okres niezbędny do zakupu innego pojazdu samochód zastępczy o zasadniczo 

podobnej klasie ,według stawki czynszu obowiązującej na lokalnym rynku i korzystał z 

przedmiotu najmu (wydatki celowe i ekonomicznie uzasadnione), to przedmiotem dowodu będą 

następujące fakty „prawotwórcze”: 1) fakt spowodowania kolizji drogowej lub wypadku 

drogowego, za skutki których odpowiedzialność gwarancyjną ponosi ubezpieczyciel; uznanie 

roszczenia za szkodę w pojeździe uczyni ten fakt, faktem bezspornym; 2) fakt utraty możliwości 

korzystania z pojazdu wskutek jego zniszczenia lub uszkodzenia; 3) fakt niemożności 

odtworzenia możliwości korzystania z pojazdu za pomocą innego, wolnego i nadającego się do 

wykorzystania pojazdu mechanicznego, który znajduje się w mieniu poszkodowanego; 4) fakt 

zawarcia umowy najmu pojazdu zastępczego; 5) fakt korzystania z przedmiotu najmu w okresie 

remontu pojazdu mechanicznego lub w okresie niezbędnym o zakupu innego pojazdu 

mechanicznego; w przypadku stałego wykorzystywania pojazdu zastępczego i w różnych celach 

poza ciężarem dowodu znajdzie się konieczność dowodzenia przez poszkodowanego 

poszczególnych celów wykorzystywania pojazdu zastępczego, wystarczające będzie wykazanie 

faktu korzystania z tego pojazdu w okresie likwidacji szkody jako dowodu potwierdzającego brak 

warunków do przypisania poszkodowanemu naruszenia zasady współdziałania z dłużnikiem przy 

wykonania zobowiązania; 6) fakt spełnienia czynszu najmu i jego wysokość lub powstania 

wymagalności czynszu najmu pojazdu zastępczego i jego wysokość. 

Oczywiście bogactwo okoliczności faktycznych nie wyklucza sytuacji, w których 

poszkodowany będzie musiał udowodnić konkretny, jednostkowy cel wynajęcia pojazdu 

mechanicznego, zwłaszcza, jeśli uczyni z tego faktu podstawę dochodzonego roszczenia. 

Rozważając o ciężarze dowodu na gruncie roszczenia o zwrot poniesionych kosztów 

najmu pojazdu zastępczego przez „konsumentów” nie można zapominać, iż ciężar dowodu nie ma 

charakteru jednokierunkowego. Ciężar ten nie zawsze będzie spoczywał na poszkodowanym. 

Dłużnik, który odmawia uczynienia zadość żądaniu wierzyciela obowiązany jest udowodnić fakty 

wskazujące na to, że żądającemu świadczenie nie przysługuje. Reguła dotycząca ciężaru dowodu 

nie może być rozumiana w ten sposób, że zawsze, bez względu na okoliczności sprawy, ciężar 
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udowodnienia określonych faktów spoczywa na poszkodowanym. Jeżeli poszkodowany 

udowodnił fakty przemawiające za zasadnością jego roszczenia, to na dłużniku – zakładzie 

ubezpieczeń będzie spoczywał ciężar udowodnienia faktów uzasadniającym nieuznanie 

roszczenia lub zmniejszenie wysokości żądanego świadczenia odszkodowawczego. Powyższe 

rozumienie ciężaru dowodu oznacza, że na ubezpieczycielu będzie spoczywał ciężar 

udowodnienia faktów uzasadniających odmowę świadczenia odszkodowawczego lub redukcję 

jego wysokości. Poszkodowany nie będzie miał obowiązku dowodzenia, że poniesione koszty 

były niecelowe i ekonomicznie nieuzasadnione, czy poszukiwania za ubezpieczyciela dowodów 

wyłączających lub ograniczających jego odpowiedzialności. Odmowa lub redukcja świadczenia 

odszkodowawczego z tytułu poniesionych kosztów najmu nie może być także oparta na 

domniemaniu, czy subiektywnym przekonaniu dłużnika o niecelowości i  nieekonomiczności tych 

wydatków albo na odgórnie przyjętym modelu postępowaniu o niezasadności roszczeń 

„konsumentów”.   

Analiza uzasadnienia uchwały SN z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie sygn. akt III 

CZP 05/11 prowadzi do wniosku, że w sytuacji niemożności odtworzenia możliwości korzystania 

z rzeczy przy pomocy innego, wolnego pojazdu mechanicznego znajdującego się w mieniu 

poszkodowanego i nadającego się do wykorzystania, wydatkiem celowym i ekonomicznie 

uzasadnionym jest koszt najmu pojazdu zastępczego o zasadniczo podobnej klasie do 

uszkodzonego lub zniszczonego pojazdu mechanicznego, jeśli stawki czynszu najmu odpowiadają 

stawkom obowiązującym na lokalnym rynku, a poszkodowany korzystał w czasie remontu 

pojazdu mechanicznego lub w okresie niezbędnym do zakupu innego pojazdu z przedmiotu najmu 

do realizacji czynności życia codziennego. Zasadność roszczenia uprawnionego nie jest 

determinowana koniecznością skorzystania z komunikacji publicznej w pierwszej kolejności jako 

podstawowego sposobu odtworzenia możliwości korzystania z uszkodzonego lub zniszczonej 

rzeczy. Pojęcie „wydatki celowe i ekonomicznie uzasadnione” to desygnaty normatywnej 

adekwatności przyczynowej z uwzględnieniem zasady współdziałania wierzyciela z dłużnikiem 

przy wykonaniu zobowiązania. W tych granicach nieodzowne jest naprawienie szkody 

wyrażającej się w poniesionych kosztach na odtworzenie możliwości korzystania z uszkodzonego 

lub zniszczonego pojazdu mechanicznego. Odszkodowanie odpowiadać powinno poniesionym 

wydatkom na wynajem pojazdu zastępczego pomniejszonym o zaoszczędzone koszty 

eksploatacji. Refundacji podlegają koszty poniesione przez poszkodowanego, tj. faktycznie 

zapłacone lub co do których powstał stan wymagalności. Odmowa lub redukcja świadczenia 

odszkodowawczego możliwa jest w warunkach przypisania poszkodowanemu naruszenia zasady 

współdziałania wierzyciela z dłużnikiem przy wykonaniu zobowiązania. Okres uzasadnionego 

najmu obejmuje czas remontu uszkodzonego pojazdu (przy szkodzie częściowej) lub okres 
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niezbędny do nabycia innego pojazdu mechanicznego (przy skodzie całkowitej). Ubezpieczyciel 

może ponosić odpowiedzialność za poniesione koszty najmu również w razie zwłoki w spełnieniu 

świadczenia ubezpieczeniowego za szkodę w pojeździe. Odszkodowanie z tytułu poniesionych 

kosztów najmu pojazdu zastępczego nie jest uwarunkowane tytułem własności do rzeczy. 

Uprawnionym do świadczenia odszkodowawczego z powyższego tytułu może być właściciel 

pojazdu lub jego posiadacz legitymujący się tytułem prawnym do władania rzeczą, który to utracił 

możliwość korzystania z rzeczy wskutek czynu niedozwolonego.  

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie sygn. akt III CZP 

05/11 nie stanowi odpowiedzi na wszystkie zagadnienia dotyczące refundacji kosztów najmu 

pojazdu zastępczego w ramach odpowiedzialności gwarancyjnej ubezpieczyciela z tytułu umowy 

obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Jest rozstrzygnięciem 

problemu podstawy i zakresu odpowiedzialności cywilnej lub gwarancyjnej za uszczerbek w 

postaci poniesionych kosztów najmu pojazdu zastępczego przez osoby fizyczne nieprowadzące 

działalności gospodarczej. Potwierdza jednocześnie, że brak jest istnienia szczególnych, 

nadzwyczajnych ograniczeń dla roszczeń „konsumentów”, aniżeli te, które wynikają z 

desygnatów odpowiedzialności cywilnej za szkodę. Brak jest podstaw do gradacji podstawy i 

zakresu roszczenia w zależności od statusu poszkodowanego lub celu wykorzystywania pojazdu 

mechanicznego. Zagadnienia określenia czasu najmu, stawki czynszu najmu, pomniejszania 

wysokości należnego odszkodowania o kwotę zaoszczędzonych wydatków na eksploatację 

uszkodzonego lub zniszczonego pojazdu mechanicznego pozostawione zostało indywidualnej 

ocenie przy zastosowaniu dyrektyw płynących z dotychczasowego orzecznictwa Sądu 

Najwyższego w sprawie najmu pojazdu zastępczego. Za uprawniony można uznać wniosek, że 

uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2011 r. zwiększy skuteczność roszczeń 

poszkodowanych dochodzących od ubezpieczyciela zwrotu poniesionych kosztów najmu pojazdu 

zastępczego. Roszczenie o zwrot poniesionych kosztów najmu przez „konsumentów”, traktowane 

przez niektórych w kategoriach wyjątkowości i nadzwyczajności, stało się roszczeniem 

powszechnym. Jeżeli bowiem poszkodowany, który utracił możliwość korzystania z samochodu 

wskutek jego zniszczenia lub uszkodzenia, nie posiadając innego wolnego pojazdu 

mechanicznego, wynajął pojazd mechaniczny o zasadniczo podobnej klasie, według stawek 

czynszu najmu obowiązujących na lokalnym rynku i korzystał z przedmiotu najmu w okresie 

naprawy uszkodzonego pojazdu lub do czasu zakupu innego pojazdu mechanicznego, to takie 

koszty można kwalifikować jako koszty celowe oraz ekonomicznie uzasadnione i mieszczące się 

w zakresie odpowiedzialności cywilnej sprawcy szkody lub odpowiedzialności gwarancyjnej jego 

ubezpieczyciela.  
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3. Odszkodowanie za utratę wartości handlowej pojazdu po szkodzie. 

 

Kolejnym zagadnieniem, które w praktyce likwidacji szkód komunikacyjnym wywołuje 

liczne spory i kontrowersje jest odszkodowanie z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu po 

szkodzie. Dotyczą one zasadności tego roszczenia w ogólności, jak i metodyki oraz sposobu 

wyliczenia tego rodzaju świadczenia odszkodowawczego. 

Zdaniem Rzecznika Ubezpieczonych w sytuacji, kiedy po kolizji lub wypadku 

drogowym uszkodzony pojazd traci na wartości handlowej, poszkodowany może wystąpić do 

ubezpieczyciela sprawcy szkody w ramach ubezpieczenia OC lub też do samego sprawcy szkody              

z roszczeniem z tego tytułu tzn. utraty wartości handlowej auta. Zgodnie z art. 361 § 2 kodeksu 

cywilnego, po stronie zobowiązanego do naprawienia szkody występuje obowiązek pełnej jej 

kompensaty. Oznacza to, że kwota odszkodowania zawierać powinna zarówno koszt naprawy 

pojazdu, jak i kwotę odzwierciedlającą utraconą wartość handlową pojazdu. Takie rozstrzygnięcie 

omawianego zagadnienia przyjął także Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 12 października 2001r. 

(sygn. akt: III CZP 57/01, OSNC 2002/5/57). SN wskazał, że „Odszkodowanie za uszkodzenie 

samochodu może obejmować oprócz kosztów jego naprawy także zapłatę sumy pieniężnej, 

odpowiadającej różnicy między wartością tego samochodu przed uszkodzeniem i po 

naprawie”. Sąd Najwyższy m.in. stwierdził, iż w razie wyrządzenia szkody ruchem pojazdu lub 

w związku z jego ruchem, odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności 

cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym. Problem, na którym głównie 

skupił się Sąd w istocie sprowadzał się do tego, czy odszkodowanie należne za uszkodzenie 

samochodu obejmuje oprócz kosztów jego naprawy także zapłatę sumy pieniężnej 

odpowiadającej różnicy między wartością tego samochodu przed uszkodzeniem i po naprawie, 

przy założeniu, że naprawa była prawidłowa, a zmniejszenie wartości samochodu nastąpiło 

wskutek jego uszkodzenia. 

Sąd Najwyższy stwierdził, że przy określaniu miernika wartości rzeczy nieuzasadnione 

jest przeciwstawianie cen, które mogą być uzyskane przy jej zbywaniu i nabywaniu. Oczywiście, 

jednostkowe ceny takich samych samochodów mogą się różnić, jednakże podstawą ustalenia 

wartości rzeczy będącej przedmiotem powszechnego obrotu nigdy nie jest jednostkowa cena, 

która może wynikać z zupełnie przypadkowych okoliczności. Podstawą ustalenia wartości 

powinna być średnia cen. Anachronizmem wydaje się przyjmowanie różnych sposobów 

określania wartości takich samych rzeczy, w zależności od tego, czy są przeznaczone do 

normalnego używania i korzystania przez właściciela, czy też są przeznaczone do zbycia.                       

W warunkach gospodarki rynkowej każda rzecz mająca wartość majątkową może być w każdym 

czasie przeznaczona na sprzedaż. Zbycie rzeczy jest takim samym uprawnieniem właściciela jak 
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korzystanie z niej, wobec czego traci także znaczenie odróżnianie wartości użytkowej rzeczy od 

jej wartości handlowej. Miernikiem wartości majątkowej rzeczy jest pieniądz, a jej weryfikatorem 

rynek. Rzecz zawsze ma taką wartość majątkową, jaką może osiągnąć na rynku. Z przepisu art. 

361 § 2 k.c. wynika obowiązek pełnej kompensacji szkody. Wartość samochodu po jego naprawie 

to nic innego, jak jego wartość rynkowa. Ponieważ wartość ta w wyniku uszkodzenia, choć 

później wyeliminowanego, zmalała w stosunku do tej, jaką pojazd ten miałby na rynku, gdyby nie 

został uszkodzony, to kompensata powinna obejmować nie tylko koszty naprawy, ale także tę 

różnicę wartości.  

Reasumując, SN w wyżej wskazywanej uchwale stwierdził, iż po naprawie, co 

prawda samochód odzyskuje sprawność techniczną, jednakże nie uzyskuje takiej wartości 

handlowej, jak przed wypadkiem (jego cena sprzedażowa po naprawie na skutek faktu, że jest 

powypadkowy maleje). Różnica w tej wartości stanowi różnicę handlową, której w świetle 

powyższej uchwały mogą domagać się poszkodowani właściciele pojazdów.4 

Obserwacje Rzecznika Ubezpieczonych rynku motoryzacyjnego w pełni uzasadniają 

pogląd, że kupujący poszukują pojazdów bezwypadkowych, a w przypadku wyboru pomiędzy 

bezwypadkowym a powypadkowym, wybierają ten pojazd, który nie uczestniczył w kolizji lub 

wypadku drogowym. Wówczas sprzedaż pojazdu, który jest pojazdem powypadkowym 

najczęściej wymaga obniżenia ceny w stosunku do cen pojazdów bezwypadkowych. Podstawą 

takiego zachowania rynkowego nabywców jest nie tylko sam fakt uczestnictwa pojazdu w kolizji 

lub wypadku ale również obawa o możliwości wystąpienia wad powypadkowych lub 

naprawczych, których weryfikacja przez nabywcę, nie będącego profesjonalistą, nie jest co do 

zasady możliwa. Stan taki w większości sytuacji prowadzi zatem do obniżenia ceny sprzedaży 

pojazdu prawidłowo naprawionego zgodnie z technologią naprawy zalecaną przez producenta 

pojazdu, czyli do utraty wartości handlowej pojazdu. 

Podkreślić należy, iż z roszczeniem o zapłatę odszkodowania z tytułu utraty wartości 

handlowej pojazdu możemy mieć do czynienia wyłącznie w przypadku kiedy naprawa 

pojazdu jest technicznie i ekonomicznie uzasadniona, a więc nie doszło do powstania tzw. 

szkody całkowitej. Obowiązek rekompensaty szkody w postaci ubytku wartości rynkowej 

pojazdu nie jest uzależniony od uprzedniej naprawy samochodu. Zarówno z uchwały SN z dnia 

12 października 2001 r. (III CZP 57/01), a nie z jej uzasadnienia nie wynika, aby szkoda 

polegająca na utracie w wyniku kolizji wartości rynkowej pojazdu mogła zostać wyrównana 

dopiero po naprawie samochodu. 

                                                           
4
 Warto zaznaczyć, iż prezentowane w uchwale poglądy zaaprobował w swojej glosie prof. dr hab. A. Szpunar, 

wybitny prawnik cywilista, specjalista z zakresu prawa ubezpieczeń z Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego 

(glosa publikowana była w Orzecznictwie Sądów Polskich z 2002 nr 5 poz. 61). 
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W opinii Rzecznika Ubezpieczonych nie ma żadnej normy prawnej, która uzależniałby 

otrzymanie odszkodowania z tytułu utraty wartości handlowej od wieku pojazdu. Zdaniem 

Rzecznika to nie wiek pojazdu jest podstawową przesłanką do określenia tejże kwoty, a sam fakt 

istnienia utraty wartości pojazdu po wypadku, która niewątpliwie następuje w przypadku 

pierwszego uszkodzenia pojazdu. Ubytek wartości handlowej maleje jednak proporcjonalnie do 

wieku danego pojazdu, tzn. im pojazd jest młodszy wiekiem, tym różnica w wartości handlowej 

jest większa, a im jest starszy, tym ta różnica coraz bardziej się zaciera. Nie jest to jednak zasadą, 

a potwierdzeniem tego, że wycena powinna być dokonywana indywidualnie, albowiem istnieją 

przypadki uszkodzenia pojazdów zabytkowych, historycznych, w których utrata wartości 

handlowej (jak również sama wartość pojazdu) będą wyliczane według niestandardowych reguł. 

Największe problemy w czasie likwidacji szkód komunikacyjnych z ubezpieczenia OC 

komunikacyjnego powstają przy określaniu przez poszkodowanego wysokości roszczenia z tytułu 

utraty wartości handlowej, która ma stanowić rekompensatę powstałej szkody. Brak jest w 

powszechnie obowiązujących przepisach norm prawnych, które określałyby w jaki sposób 

powinno się szacować wysokość utraty wartości handlowej pojazdu. W praktyce działalności 

zakładów ubezpieczeń, jak również niezależnych rzeczoznawców samochodowych oraz biegłych 

sądowych przy szacowaniu wysokości utraty wartości handlowej pojazdu najczęściej stosuje się 

Instrukcję Określania Rynkowego Ubytku Wartości Pojazdów przygotowaną przez 

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Samochodowych EKSPERTMOT. Zakłady ubezpieczeń w 

świetle art. 16 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, powinny każdorazowo nie tylko szacować 

rozmiar doznanych uszkodzeń, ustalać kwotę odszkodowania w oparciu o symulację kosztów 

naprawy pojazdu, ale również analizować, czy doszło do utraty wartości handlowej pojazdu. 

W sytuacji powstania sporu z ubezpieczycielem odnośnie faktu powstania szkody w 

postaci utraty wartości handlowej pojazdu i jej wysokości, poszkodowani mogą starać się 

potwierdzić zasadność swoich roszczeń, np. poprzez przedstawienie i porównanie ofert sprzedaży 

pojazdów bezkolizyjnych i pokolizyjnych, informacji uzyskanych w serwisach, warsztatach 

naprawczych o wartości rynkowej pojazdów uczestniczących przed sprzedażą w kolizjach lub też 

przedstawiając opinie sporządzone przez niezależnych rzeczoznawców samochodowych. 

 

4. Amortyzacja części zamiennych. 

 

Z obserwacji praktyki rynkowej dokonywanej przez Rzecznika Ubezpieczonych w 

trakcie analizowania skarg osób poszkodowanych na działalność zakładów ubezpieczeń, wynikało 

iż powszechną praktyką ubezpieczycieli było pomniejszanie kwoty należnego odszkodowania 

poprzez dokonywanie tzw. potrąceń amortyzacyjnych (zwanych również merkantylnym ubytkiem 

wartości) od wyliczanych wartości nowych części zamiennych, koniecznych do przeprowadzenia 
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naprawy. Rzecznik Ubezpieczonych zdiagnozował, iż przyjęty przez zakłady ubezpieczeń model 

postępowania opierał się na takiej wykładni przepisów art. 363 § 1 k.c. w zw. z art. 361 § 2 k.c., 

która a priori (z góry, w każdym stanie faktycznym) zakładała, iż w przypadku wyliczenia 

należnej poszkodowanemu kwoty odszkodowania należy stosować urealnienie cen nowych części 

zamiennych koniecznych do naprawy pojazdu (zniszczonych elementów pojazdu nie można 

naprawić), czyli uwzględnić tzw. potrącenie amortyzacyjne, które ma wynikać z różnicy między 

wartością nowych części koniecznych do naprawy pojazdu, a wartością wynikającą ze stopnia 

zużycia części dotychczasowych, tj. zniszczonych w wyniku kolizji lub wypadku. Wykładnia ta 

oparta była na założeniu, iż przyjęcie w wyliczeniu kwoty odszkodowania cen nowych części 

zamiennych prowadziłoby do nadmiernego wzbogacenia osoby poszkodowanej, bowiem 

przywrócenie stanu poprzedniego oznacza ustalenie odszkodowania w oparciu o ceny części 

używanych – adekwatnie do wieku uszkodzonego pojazdu. W konsekwencji wyliczone ceny 

części koniecznych do naprawy pojazdu, a zatem i należna kwota odszkodowania zostaje 

pomniejszona o arbitralnie ustalony przez ubezpieczyciela procent ubytku wartości części 

zamiennych.  

Rzecznik Ubezpieczonych od momentu zdiagnozowania problemu dotyczącego 

dokonywania przez zakłady ubezpieczeń potrąceń amortyzacyjnych części zamiennych przy 

wyliczaniu kwoty należnego odszkodowania dochodzonego przez osobę poszkodowaną w ramach 

umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 

mechanicznych, stał na stanowisku, iż dokonywanie w każdym przypadku potrąceń 

amortyzacyjnych tylko z tego powodu, iż pojazd poszkodowanego był pojazdem używanym przez 

pewien określony czas (nie był to pojazd nowy, dopiero co zakupiony) jest nieuprawnione i 

sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym normami zawartymi w kodeksie 

cywilnym. Zgodnie bowiem z art. 34 ust. 1 i art. 36 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach 

obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 

Komunikacyjnych odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej 

posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym, jeżeli są oni zobowiązani do 

odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę. Wysokość 

odszkodowania ubezpieczeniowego świadczonego z tytułu ubezpieczenia OC zakreślona jest 

granicami odpowiedzialności cywilnej posiadacza (kierującego pojazdem). Do rozstrzygnięcia 

przedmiotowego zagadnienia konieczne jest sięgnięcie do ogólnych reguł kodeksu cywilnego 

odnoszących się do zakresu odszkodowania oraz wyboru przez poszkodowanego sposobu 

naprawienia szkody. Stosownie do treści z art. 361 § 1 k.c., obowiązek naprawienia szkody 

obejmuje straty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby 

szkody mu nie wyrządzono. Analiza treści art. 361 § 2 k.c. umożliwia stwierdzenie, iż 
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świadczenie odszkodowawcze powinno uwzględniać, w przypadku uszkodzenia rzeczy, wszelkie 

celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki poniesione w celu przywrócenia stanu poprzedniego 

rzeczy. Nie ulega zatem wątpliwości, że w przypadku zaistnienia zdarzenia powodującego 

powstanie szkody, poszkodowani powinni otrzymać jej pełną kompensatę. Przywrócenie 

uszkodzonej rzeczy do stanu poprzedniego powinno obejmować doprowadzenie jej do stanu 

używalności i jakości w zakresie istniejącym przed wypadkiem pod każdym istotnym względem. 

Zgodnie zaś z treścią art. 363 § 1 k.c.: „Naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru 

poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej 

sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby 

pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie 

poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu”. Z zasady wyrażonej w art. 363 § 1 

k.c., a ponadto z podstawowej normy art. 361 § 2 k.c. w ocenie Rzecznika Ubezpieczonych 

wynika, że w sytuacji kiedy do osiągnięcia celu jakim jest przywrócenie uszkodzonego pojazdu 

do stanu sprzed szkody konieczne jest użycie nowych części i innych materiałów, to poniesione 

na nie wydatki wchodzą w skład kosztów naprawienia szkody, które osoba zobowiązana do 

naprawienia szkody, bądź też zakład ubezpieczeń świadczący ochronę gwarancyjną obowiązany 

jest zwrócić poszkodowanemu, oczywiście z zastrzeżeniem, iż koszty naprawy nie przekraczają 

wartości pojazdu sprzed szkody. Jeżeli zatem dla osiągnięcia celu naprawienia szkody, którym 

jest przywrócenie uszkodzonego pojazdu do takiego stanu używalności jaki istniał przed 

wyrządzeniem szkody, konieczne jest użycie nowych części (nie ma możliwości dokonania 

naprawy i w konsekwencji brak jest możliwości dokonania lakierowania, prostowania, 

wyklepania, naprawiania uszkodzonych części pojazdu), to poniesione na nie wydatki wchodzą w 

skład niezbędnych i ekonomicznie uzasadnionych kosztów naprawy pojazdu5.  

Zdaniem Rzecznika, odmienny pogląd prowadziłby do niemożliwego do przyjęcia 

wniosku, że w sytuacji, gdy uszkodzona została rzecz, która była już używana, to ciężar jej 

przywrócenia do stanu poprzedniego spoczywa częściowo na poszkodowanym. Do takiego 

obciążenia poszkodowanego skutkami zawinionego działania sprawcy szkody lub innej osoby 

odpowiedzialnej cywilnie za powstałą szkodę nie ma uzasadnionej podstawy prawnej. 

Przywrócenie bowiem rzeczy uszkodzonej do stanu poprzedniego polega na doprowadzeniu jej do 

stanu poprzedniego w takim zakresie, jaki istniał przed wyrządzeniem szkody. W większości 

wypadków konieczne jest nabycie elementów, w celu ich montażu w zamian za części zniszczone 

                                                           
5
 Egzemplifikację powyższego stanowiska, potwierdzającego jednocześnie bezzasadność stosowania a priori w 

każdej sytuacji kiedy pojazd poszkodowanego nie był pojazdem nowym, potrąceń amortyzacyjnych, w ocenie 

Rzecznika stanowiły wyroki Sądu Najwyższego z dnia 20 października 1972 r. (sygn. akt II CR 425/72, OSNC 

1973, Nr 6, poz. 111); z dnia  5 listopada 1980 r. (sygn. akt III CRN 223/80, OSNC 1981, Nr 10, poz. 186); z 

dnia 11 czerwca 2003 r. (sygn. akt V CKN 308/01, LEX nr 157324) oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 

lutego 2006 r. (sygn. akt III CZP 91/05, LEX nr 180669), jak również poglądy doktryny. 
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lub uszkodzone. Poszkodowany podejmuje jednak w tym przedmiocie autonomiczną decyzję, 

której ubezpieczyciel nie może nakazać lub zakazać, ponieważ jego świadczenie ogranicza się do 

wypłacenia usprawiedliwionej kwoty. Poszkodowany, chcąc przywrócić stan poprzedni 

uszkodzonego w wypadku pojazdu nie ma możliwości zakupu używanych części o tożsamym 

stopniu zużycia jak części, które uległy uszkodzeniu. Nie ma również możliwości żądania, aby 

warsztat naprawczy wykonujący naprawę w miejsce uszkodzonych w czasie wypadku części 

pojazdu wmontował stare części już częściowo zużyte oraz udzielił gwarancji, iż wykonana 

naprawa przy użyciu części używanych zapewni prawidłową eksploatację i bezpieczeństwo w 

użytkowaniu pojazdu. Brak jest podstaw prawnych by obciążać poszkodowanego dodatkowymi 

obowiązkami, w tym poszukiwania na rynku odpowiednich części używanych, co musiałoby się 

wiązać z koniecznością technicznej oceny ich przydatności do dalszego wykorzystywania. 

Tymczasem w większości przypadków części te pochodzą z pojazdów, które uległy poważnym 

wypadkom drogowym, a ocena parametrów technicznych jest niemożliwa, bądź też są to części 

niewiadomego pochodzenia, wobec których może istnieć uzasadnione podejrzenie, iż zostały 

dostarczone na rynek w wyniku działań przestępczych. Twierdzenia, zgodnie z którymi 

poszkodowany ma obowiązek poszukiwać używanych części serwisowych, po to aby 

zminimalizować wydatki na naprawę uszkodzonego samochodu, nie tylko nie znajdują 

uzasadnienia w przepisach kodeksu cywilnego, ale w ocenie Rzecznika Ubezpieczonych 

pozostają z nimi w oczywistej sprzeczności. Dolegliwości jakie poszkodowany zmuszony jest 

ponieść w następstwie wyrządzenia szkody winny zostać maksymalnie wyeliminowane. Nie 

można zatem nakładać na poszkodowanego obowiązku poszukiwania najtańszych, 

niepełnowartościowych, używanych części zamiennych. 

W opinii Rzecznika Ubezpieczonych brak jest także przepisu prawa materialnego, który 

zezwalałby na dokonywanie potrąceń amortyzacyjnych, w szczególności ustalania zryczałtowanej 

wielkości zużycia poszczególnych części samochodu, a co za tym idzie brak jest normy prawnej, 

która wyłącza lub ogranicza stosowanie art. 361 § 2 k.c. Zmniejszenie odszkodowania w świetle 

kodeksu cywilnego dopuszczalne jest jedynie w oparciu o art. 362 k.c., bądź art. 440 k.c. 

Pierwszy z nich wskazuje jako podstawę zmniejszenia obowiązku naprawienia szkody sytuację, 

gdy poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody. Przepis ten w sposób 

oczywisty nie może stanowić podstawy do dokonania potrąceń amortyzacyjnych. Natomiast 

według art. 440 k.c. ograniczenie obowiązku naprawienia szkody jest możliwe stosownie do 

okoliczności, jeżeli ze względu na stan majątkowy poszkodowanego lub osoby odpowiedzialnej 

za szkodę wymagają tego zasady współżycia społecznego. Również w przypadku tej instytucji 

trudno mówić, iż stanowi ona legitymację do dokonania potrąceń amortyzacyjnych. Wyraźnie 

bowiem z treści tego przepisu wynika, iż ograniczenie wysokości obowiązku naprawienia szkody 
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implikowane jest jedynie przyczyną w postaci stanu majątkowego poszkodowanego lub osoby 

odpowiedzialnej za szkodę, nie zaś faktem konieczności urealnienia zastosowania nowych części 

w celu przywrócenia uszkodzonego pojazdu do stanu poprzedniego. 

W ocenie Rzecznika, nie można również tracić z pola widzenia zasadniczej funkcji 

odszkodowania określonej treścią art. 361 § 2 k.c. Nie ma ona bowiem na celu tylko przywrócenia 

wyłącznie wartości estetycznych i technicznych pojazdu, ale odtworzenie w możliwie 

najpełniejszy sposób jego wartości sprzed zdarzenia. W tym kontekście, użyte do naprawy części 

zamiennie mają zasadnicze znaczenie, bowiem ich zamontowanie ma przyczynić się nie tylko do 

odzyskania sprawności pojazdu, ale także do odtworzenia jego wartości. Pojazd uczestniczący w 

kolizji, nawet naprawiony w autoryzowanym serwisie, przy użyciu nowych, oryginalnych części 

traci na wartości rynkowej w przypadku próby jego późniejszej sprzedaży, bowiem nie istnieje 

metoda naprawiania pojazdów pozwalająca na ukrycie faktu jego naprawy. Brak jest zatem 

uzasadnienia dla twierdzeń, iż samochód po naprawie dokonanej z użyciem nowych części 

zawsze będzie miał większą wartość rynkową, co uzasadniałoby uznanie, iż poszkodowany 

wskutek wypłaty odszkodowania wyliczonego w oparciu o ceny nowych części zamiennych 

zostałby bezpodstawnie wzbogacony. Wprost przeciwnie, obserwacja rynku oraz zasady 

doświadczenia życiowego pozwalają w sposób w pełni uzasadniony wskazywać, iż naprawa 

pojazdu dokonana przy użyciu nowych części w zdecydowanej większości przypadków, będzie 

powodowała obniżenie wartości pojazdu i w konsekwencji odszkodowanie za uszkodzenie 

samochodu może obejmować oprócz kosztów jego naprawy także zapłatę sumy pieniężnej, 

odpowiadającej różnicy między wartością tego samochodu przed uszkodzeniem i po naprawie . 

Nie można z góry wykluczyć sytuacji, w której wskutek użycia do naprawy w miejsce 

części uszkodzonej – nowej, nastąpiłby wzrost wartości pojazdu poszkodowanego. W ocenie 

Rzecznika możliwość zastosowania zasady compensatio lucri cum damno, czyli pomniejszenia 

kwoty odszkodowania z uwagi na zwiększenie wartości rzeczy (samochodu) po naprawie, można 

by uwzględnić tylko wówczas, gdyby chodziło o wykonanie napraw takich uszkodzeń, które 

istniały przed wypadkiem, albo ulepszeń w stosunku do stanu przed wypadkiem, bądź też na 

skutek wymiany części uszkodzonej na nową, w sposób istotny wzrosłaby wartość pojazdu 

poszkodowanego w stosunku do stanu sprzed szkody. Wówczas w ocenie Rzecznika 

Ubezpieczonych, pod warunkiem bezspornego wykazania takiego stanu w obszarze objętym 

uszkodzeniami kolizyjnymi, który to dowód w świetle art. 6 k.c. obarczałby stronę wywodzącą z 

tego faktu skutki prawne (sprawcę szkody lub też jego ubezpieczyciela) – możliwe byłoby 

potrącenie z ustalonego odszkodowania, kwoty o którą wzrosła wartość pojazdu 

poszkodowanego. 
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Reasumując, w ocenie Rzecznika Ubezpieczonych, w świetle art. 363 § 1 k.c. w zw. z 

art. 361 § 2 k.c., poszkodowany dochodzący roszczenia w ramach ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych może domagać się w 

przypadku uszkodzenia pojazdu mechanicznego, gdy zachodzi konieczność wymiany 

uszkodzonych części, aby należne odszkodowanie zostało ustalone w oparciu o ceny nowych 

części bez potrąceń amortyzacyjnych. Zasada compensantio lucri cum damno mogłaby mieć 

zastosowanie w wyjątkowych sytuacjach, tzn. tylko wówczas jeżeli: 

a) chodziłoby o dokonanie napraw takich uszkodzeń, które istniały przed wypadkiem, albo 

b) ulepszeń w stosunku do stanu przed wypadkiem, bądź też  

c) zastosowanie do naprawy nowych części w sposób istotny spowodowałoby wzrost wartości 

pojazdu poszkodowanego w stosunku do stanu sprzed szkody. 

Rzecznik Ubezpieczonych na bieżąco dokonuje kwerendy orzecznictwa sądów 

powszechnych pod kątem ewentualnych rozbieżności w wykładni prawa odszkodowawczego i 

ubezpieczeniowego, które z kolei przekładają się na prawa osób ubezpieczających, 

ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia (w tym poszkodowanych 

dochodzących roszczeń w ramach ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej sprawców szkód). 

Stąd też analizując problematykę ustalania wysokości kwoty należnego odszkodowania w 

związku z uszkodzeniem pojazdu w ramach odpowiedzialności gwarancyjnej ubezpieczyciela z 

tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, 

Rzecznik Ubezpieczonych dostrzegł, że opisana wyżej praktyka zakładów ubezpieczeń dotycząca 

potrąceń amortyzacyjnych była spowodowana rozbieżnościami w orzecznictwie sądów 

powszechnych, zwłaszcza sądów niższej instancji na tle interpretacji zakresu prawa 

poszkodowanego do użycia do naprawy pojazdu nowych części zamiennych, jeżeli nie jest 

możliwe naprawienie uszkodzonych elementów pojazdu. Dopuszczalność pomniejszenia kwoty 

należnego odszkodowania o tzw. potrącenia amortyzacyjne dokonywana przez niektóre sądy, była 

następnie powszechnie wykorzystywana w formalnych stanowiskach ubezpieczycieli w 

odniesieniu do zgłoszonych roszczeń jako uzasadnienie dla wypłaty kwoty odszkodowania 

pomniejszonej o wyliczone teoretycznie urealnienie cen części z uwagi na okoliczności, iż 

uszkodzony pojazd nie był pojazdem nowym lub też stosunkowo niedawno oddanym do użytku. 

Powyższe rozbieżności sądów powszechnych zaprezentowane szeroko we wniosku Rzecznika z 

dnia 19 października 2011 r., były bodźcem do złożenia wniosku do Sądu Najwyższego w celu 

rozstrzygnięcia przedmiotowego zagadnienia prawnego. 

W odpowiedzi na zagadnienie prawne przedstawione przez Rzecznika Ubezpieczonych 

„Czy w świetle art. 363 § 1 k.c. w związku z 361 § 2 k.c., poszkodowany dochodzący roszczenia 

w ramach odpowiedzialności gwarancyjnej zakładu ubezpieczeń z tytułu umowy ubezpieczenia 
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odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych może domagać się w 

przypadku uszkodzenia pojazdu mechanicznego, w którym zachodzi konieczność wymiany 

uszkodzonych części, aby należne odszkodowanie zostało ustalone w oparciu o ceny nowych 

części bez potrąceń amortyzacyjnych?” Sąd Najwyższy w dniu 12 kwietnia 2012 r. podjął 

uchwałę (sygn. akt III CZP 80/11) o następującej treści: „Zakład ubezpieczeń zobowiązany jest 

na żądanie poszkodowanego do wypłaty, w ramach odpowiedzialności z tytułu 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, 

odszkodowania obejmującego celowe i ekonomicznie uzasadnione koszty nowych części i 

materiałów służących do naprawy uszkodzonego pojazdu. Jeżeli ubezpieczyciel wykaże, że 

prowadzi to do wzrostu wartości pojazdu, odszkodowanie może ulec obniżeniu o kwotę 

odpowiadającą temu wzrostowi”.  

W ocenie Rzecznika Ubezpieczonych analiza uzasadnienia treści przedmiotowej 

uchwały Sądu Najwyższego prowadzi do jednoznacznej konkluzji, iż Sąd Najwyższy w całości 

podzielił stanowisko Rzecznika zaprezentowane w uzasadnieniu wniosku. Sąd Najwyższy już na 

wstępie wskazał, iż wykładania dopuszczająca zastosowanie a priori potrąceń amortyzacyjnych 

budzi uzasadnione wątpliwości, zaś argumenty podzielające to zapatrywanie są nieprzekonujące. 

Zdaniem Sądu Najwyższego nie jest trafne zapatrywanie, iż samo zamontowanie nowej 

części w pojeździe, powoduje że poszkodowany zyskuje, gdyż ta część po połączeniu jej z 

pojazdem nie może być oceniana jako samodzielny przedmiot obrotu. Nieuzasadnione jest 

zatem założenie, że przy naprawie rzeczy polegającej na przywróceniu do stanu 

poprzedniego można odrębnie oceniać wartość części użytych do naprawy, a pomijać 

wartość i użyteczność rzeczy jako całości. W ocenie Sądu Najwyższego, o tym że 

zamontowanie nowych części w miejsce starych prowadzi do bezpodstawnego wzbogacenia 

poszkodowanego można mówić tylko wtedy, gdyby spowodowało to wzrost wartości pojazdu 

jako całości. 

Sąd Najwyższy wyjaśnił również, kiedy zachodzi celowość i ekonomiczność 

zastosowania nowych części w pojeździe poszkodowanego. Celowość będzie zachodziła 

wówczas, kiedy części tej nie da się naprawić w taki sposób, aby przywrócić ją do stanu sprzed 

zdarzenia wyrządzającego szkodę. Zatem niezbędność dokonania naprawy uszkodzonego pojazdu 

nowymi częściami zamiennymi będzie występowała kiedy naprawa uszkodzonych części nie 

przywróci wartości użytkowej pojazdu, jak też nie zapewni dotychczasowego komfortu oraz 

bezpieczeństwa jazdy. Ekonomiczność zastosowania nowych części  należy rozpatrywać pod 

kątem tego, czy ich zastosowanie spowoduje wzrost wartości pojazdu poszkodowanego jako 

całości, bowiem tylko wówczas można rozpatrywać możliwość zastosowania zasady compensatio 

lucri cum damno, w celu przeciwdziałania bezpodstawnemu wzbogaceniu się poszkodowanego. 
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Sąd Najwyższy wyraźnie i jednoznacznie podkreślił, iż „Nie ma żadnych podstaw prawnych, aby 

zawsze odrębnie oceniać wartość części i jeżeli części stare były już w chwili wypadku częściowe 

zużyte, z tego powodu obniżać należne odszkodowanie za przywrócenie do stanu poprzedniego 

całego pojazdu”. W ocenie Sądu Najwyższego wykładnia art. 361 § 2 i art. 363 § 2 k.c. prowadzi 

do jedynego możliwego, logicznego i spójnego wniosku, że ubezpieczyciel, w ramach umowy 

odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu sprawcy szkody, powinien ustalić 

odszkodowanie w kwocie, która zapewni poszkodowanemu przywrócenie pojazdu do stanu 

sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę jako całości. Brak jest podstaw do tego, aby 

poszkodowany ponosił dodatkową stratę w postaci różnicy pomiędzy wartością części 

zamiennych, jaką miały one przed wypadkiem, a wartością części nowych, których 

zamontowanie w naprawionym pojeździe było celowe. W ocenie Sądu Najwyższego 

„Poszkodowany ma prawo oczekiwać, iż otrzyma od ubezpieczyciela kwotę, która obejmuje także 

wartość nowych części, których zamontowanie jest potrzebne, aby przywrócić pojazd do stanu 

sprzed zdarzenia wyrządzające szkodę. Obowiązkiem zaś zakładu ubezpieczeń jest ustalenie i 

wypłacenie odszkodowania w takiej właśnie wysokości”. Nie ma przy tym znaczenia okoliczność, 

czy poszkodowany faktycznie dokona naprawy pojazdu, bowiem może on wybrać, czy 

naprawienie szkody ma nastąpić poprzez przywrócenie do stanu poprzedniego czy też zapłatę 

odpowiedniej sumy pieniężnej. 

Sąd Najwyższy doszedł do wniosku, iż literalna wykładania art. 361 § 2 i art. 363 § 2 

k.c. nie daje podstaw do obniżenia należnego poszkodowanemu odszkodowania o różnicę 

pomiędzy wartością części nowej a wartością części, która uległa uszkodzeniu, wyliczoną 

odrębnie dla każdej części. Za taką wykładnią – zdaniem Sądu – przemawiają również argumenty 

celowościowe. Przyjęcie bowiem, że odszkodowanie może być obniżone o różnicę pomiędzy 

wartością części nowej i części starej stanowiłoby wyraźny sygnał dla poszkodowanego, aby 

poszukiwał on nie części nowych, lecz części uzyskanych z odzysku. Zamontowanie z kolei takiej 

części, mogłoby prowadzić do zmniejszenia bezpieczeństwa przy korzystaniu z pojazdu. 

Znalezienie na rynku części, której okres eksploatacji odpowiada okresowi w jakim była 

eksploatowana stara część jest także praktycznie niewykonalne. Jak zauważył Sąd Najwyższy, 

zakład ubezpieczeń z jednej strony dowolnie ustala, że poszkodowany może otrzymać 

odszkodowanie w wysokości wartości części już częściowo zużytej, z drugiej zaś znalezienie 

części zamiennej za taką kwotę wcale nie gwarantuje, że ta część będzie miała przynajmniej taki 

okres użycia, jaki miała stara, która uległa uszkodzeniu. Sąd Najwyższy trafnie również wskazał, 

iż ze względów bezpieczeństwa montowanie w pojeździe części używanych jakby chcieli 

ubezpieczyciele niesie za sobą ryzyko obniżenia stopnia bezpieczeństwa posiadacza pojazdu i 

innych uczestników ruchu. Wymuszanie zatem przez zakłady ubezpieczeń montowania podczas 
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napraw powypadkowych pojazdów części nienowych stwarzałoby także podwyższone ryzyko 

wystąpienia szkód, które mogą wiązać się z daleko idącymi następstwami dla zdrowia i życia 

uczestników ruchu. 

W ocenie Sądu Najwyższego mogą wystąpić takie okoliczności, iż zamontowanie 

podczas przywracania pojazdu do stanu poprzedniego nowych części, spowoduje jednak wzrost 

wartości pojazdu jako całości. Odnosząc się zatem do możliwości zastosowania zasady 

compensatio lucri cum damno, Sąd Najwyższy wskazał, iż ciężar dowodu w tym zakresie 

powinien obciążać zakład ubezpieczeń. Zdaniem Sądu, z faktów powszechnie znanych wynika, że 

jeżeli pojazd był naprawiany w związku z wypadkiem, to jego cena ulega obniżeniu i nie ma 

znaczenia, że zamontowano w nim elementy nowe w miejsce już zużytych. Poszkodowany, który 

żąda przywrócenia stanu poprzedniego pojazdu, nawet jeżeli otrzymuje odszkodowanie 

wypłacone przez ubezpieczyciela, które pokrywa koszty naprawy i zakup nowych części z reguły 

nie tylko nie zyskuje, ale biorąc pod uwagę wartość pojazdu jako całości, może, gdy będzie chciał 

go sprzedać, ponieść stratę. Skoro zatem z reguły wymiana części starych na nowe nie prowadzi 

do wzrostu wartości samochodu, to tylko wykazanie przez zobowiązanego do ustalenia i wypłaty 

odszkodowania, że w konkretnym wypadku jest inaczej pozwala na zmniejszenie odszkodowania. 

Także względy celowościowe, w ocenie Sądu Najwyższego, przemawiają za tym, aby ciężarem 

dowodu w tym zakresie obciążyć ubezpieczyciela, a nie poszkodowanego. To właśnie 

ubezpieczyciel, nie zaś poszkodowany, jest profesjonalistą, który na co dzień dokonuje analiz w 

zakresie cen części i pojazdów i to właśnie zakład ubezpieczeń przedstawiając dowód na to, że w 

konkretnym przypadku wartość pojazdu jako całości wzrosła –  osiąga z tego korzystne dla siebie 

skutki prawne. 

Sąd Najwyższy wskazał również, co jest oczywiste i nie powinno wymagać głębszej 

analizy, iż ubezpieczyciel sprawcy zdarzenia drogowego, nie będzie ponosił odpowiedzialności 

cywilnej za skutki okoliczności, za które osoba odpowiedzialna za szkodę odpowiedzialności nie 

ponosi (dokonanie napraw części nieuszkodzonych w trakcie wypadku lecz uszkodzonych przed 

lub po zdarzeniu, ulepszenie dotychczasowego stanu technicznego pojazdu). 

Reasumując, Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 12 kwietnia 2012 r. wyraźnie podkreślił, 

iż wykładnia literalna i celowościowa art. 363 § 1 k.c. oraz art. 361 § 2 k.c. powinna prowadzić do 

jednoznacznego wniosku, iż poszkodowany dochodzący roszczenia w ramach ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych może domagać się w 

przypadku uszkodzenia pojazdu mechanicznego, gdy zachodzi konieczność wymiany 

uszkodzonych części, aby należne odszkodowanie zostało ustalone w oparciu o ceny nowych 

części bez potrąceń amortyzacyjnych. W związku z tym, iż pojazdy pomimo tego, iż są 

naprawiane przy użyciu nowych części z reguły tracą na wartości, zasada compensantio lucri 
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cum damno może mieć zastosowanie w wyjątkowych sytuacjach, tzn. tylko wówczas jeżeli 

faktycznie zamontowanie nowych części spowodowałoby wzrost wartości pojazdu jako 

całości. Ciężar udowodnienia tego faktu spoczywa wyłącznie na zakładzie ubezpieczeń. 

Sąd Najwyższy w całości, w tym co do ciężaru dowodu, podzielił stanowisko 

prezentowane przez Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie potrąceń amortyzacyjnych. Tym 

samym nie zaaprobował odmiennych argumentów o powszechnej dopuszczalności amortyzacji, 

które stale prezentowane były w stanowiskach ubezpieczycieli, sporadycznie w orzecznictwie 

sądów powszechnych. 

 

5.  Części oryginalne i nieoryginalne. 

 

W obszarze skarg dotyczących wykonania umowy ubezpieczenia OC komunikacyjnego 

istotnym problemem, który został dostrzeżony przez Rzecznika Ubezpieczonych jest ustalanie 

przez zakład ubezpieczeń wysokości odszkodowania w oparciu o ceny części alternatywnych 

wbrew zgodzie poszkodowanego oraz w sytuacji, gdy uszkodzony pojazd mechaniczny posiadał 

części oryginalne pochodzące od producenta. Ta forma pomniejszenia wysokości odszkodowania 

zasadniczo występuje w dwóch postaciach albo poprzez przyjęcie cen tych części w kalkulacji 

naprawy (gdy szkoda likwidowana jest metodą kosztorysową) lub poprzez weryfikację, 

przedstawionych przez poszkodowanego faktur lub rachunków z naprawy, podczas której zostały 

użyte części oryginalne pochodzące od producenta.  

Istniejące rozbieżności w ocenie dopuszczalności stosowania przez ubezpieczycieli 

wyżej wskazanej praktyki, spowodowały konieczność przeprowadzenia przez Rzecznika 

Ubezpieczonych analizy orzecznictwa sądów powszechnych pod kątem istnienia ewentualnych 

rozbieżności w wykładni zakresu uprawnienia poszkodowanego do ustalenia wysokości 

odszkodowania według cen części oryginalnych bezpośrednio pochodzących od producenta 

pojazdu w sytuacji, gdy uszkodzeniu uległy tego rodzaju części i zachodzi konieczności ich 

wymiany na nowe. W opinii Rzecznika Ubezpieczonych w przeważającej części przypadków 

sądy powszechne uznawały prawo poszkodowanego do żądania ustalenia wysokości 

odszkodowania według cen części oryginalnych, jeśli uszkodzeniu uległy tego rodzaju części. 

Rzecznik Ubezpieczonych spotkał się jednak i z takimi wyrokami, w których dopuszczono 

możliwość przyjęcia cen części nieoryginalnych w miejsce uszkodzonych części oryginalnych. 

Dotyczyły one głównie uszkodzeń starych pojazdów mechanicznych i o złym stanie technicznym.  

Analiza orzecznictwa sądów powszechnych skłoniła Rzecznika Ubezpieczonych do 

złożenia wniosku do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały w sprawie zakresu uprawnienia 

poszkodowanego do naprawy pojazdu w oparciu o części oryginalne pochodzące bezpośrednio od 

producenta pojazdu mechanicznego. Rzecznik Ubezpieczonych stał bowiem na stanowisku, że 
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zagadnienie dotyczącego tego, jak kształtuje się restytucja rzeczy złożonej pochodzącej od 

określonego producenta w sytuacji uszkodzenia jej części składowych, gdy w obrocie występują 

części, które pochodzą od innych producentów niż wytwórca rzeczy i o różnych parametrach 

jakościowych, jest zagadnieniem wykładni prawa. 

W dniu 8 listopada 2011 r. Rzecznik Ubezpieczonych zwrócił się do Sądu Najwyższego 

z wnioskiem o podjęcie uchwały i udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy w świetle art. 363 § 1 

k.c. w zw. z art. 361 § 2 k.c. poszkodowany w wypadku komunikacyjnym może żądać od 

ubezpieczyciela w ramach jego odpowiedzialności gwarancyjnej z tytułu umowy obowiązkowego 

ubezpieczenia OC posiadaczy mechanicznych ustalenia wysokości odszkodowania za szkodę w 

pojeździe według cen części oryginalnych pochodzących bezpośrednio od producenta pojazdu w 

sytuacji, gdy uszkodzeniu uległy tego rodzaju części i zachodzi konieczność ich wymiany na 

nowe.  

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu wniosku Rzecznika Ubezpieczonych w dniu 20 czerwca 

br., w sprawie sygn. akt III CZP 85/11, odmówił podjęcia uchwały. W ocenie Sądu Najwyższego 

decyzja o odmowie wydania uchwały była podyktowana tym, że zagadnienie prawne 

przedstawione przez Rzecznika Ubezpieczonych w części zostało rozstrzygnięte przez skład 

powiększony Sądu Najwyższego uchwałą z dnia 12 kwietnia 2012 r. (III CZP 80/11), w części zaś 

dotyczyło kwestii rozbieżności w stosowaniu prawa6. 

Z analizy uzasadnienia postanowienia, zdaniem Rzecznika Ubezpieczonych, wynika, że 

pomimo odmowy wydania uchwały, Sąd Najwyższy bardzo obszernie wypowiedział się co do 

zakresu restytucji (obowiązku naprawienia szkody) w sytuacji, gdy w pojeździe uszkodzeniu 

uległy części oryginalne bezpośrednio pochodzące od producenta pojazdu mechanicznego i 

zachodzi konieczność ich wymiany na nowe. Z treści uzasadnienia można wyprowadzić pewne 

wytyczne, które w ocenie Rzecznika Ubezpieczonych będą miały istotny wpływ na zakres praw 

poszkodowanego i dotychczasową praktykę likwidacji szkód komunikacyjnych.  

W opinii Rzecznika Ubezpieczonych, SN nawiązując do uchwały z dnia 12 kwietnia br. 

(III CZP 80/11) nie tylko ponowił ocenę, że potrącenia amortyzacyjne są dopuszczalne tylko 

wówczas, gdy pojazd po naprawie zyskał na wartości i tylko w zakresie wzrostu wartości, ale 

również jednoznacznie podkreślił, że jeżeli uszkodzonej części nie da się naprawić, część ta musi 

zostać zastąpiona inną, nową częścią. Innymi słowy, nie jest restytucją (naprawieniem szkody 

w pojeździe) naprawa pojazdu za pomocą części używanych lub ustalenie odszkodowania 

według cen tych części. 

                                                           
6
 Postanowienie SN z dnia 20.06.12 r., III CZP 85/11 wraz z uzasadnieniem opublikowane jest na stronie 

internetowej Sądu Najwyższego: www.sn.gov.pl oraz Rzecznika Ubezpieczonych: www.rzu.gov.pl  

http://www.sn.gov.pl/
http://www.rzu.gov.pl/
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SN całkowicie odrzucił automatyzm w stosowaniu części nieoryginalnych przy 

obliczaniu przez ubezpieczyli wysokości odszkodowania, tylko dlatego, że są one tańsze i 

znajdują się w obrocie lub wyłącznie w programach komputerowych stosowanych przez 

ubezpieczycieli do wyliczenia wysokości odszkodowania lub też, że stosowanie tego rodzaju 

części wynika wyłącznie z przyjętych modeli „optymalizacji” likwidacji szkód z OC 

komunikacyjnego. 

SN wyraźnie zaakcentował zupełność restytucji. W razie uszkodzenia pojazdu 

poszkodowany może żądać od ubezpieczyciela kwoty odpowiadającej wszelkim celowym i 

ekonomicznie uzasadnionym wydatkom służącym do przywrócenia stanu poprzedniego. 

Przywrócenie stanu poprzedniego ma miejsce, jeżeli stan pojazdu po naprawie pod każdym 

istotnym względem (stanu technicznego, zdolności użytkowania, części składowych, trwałości, 

wyglądu estetycznego, itd.) odpowiada stanowi pojazdu przed uszkodzeniem. 

SN przyznał prymat prawu poszkodowanego do pełnego naprawienia szkody. 

Dobór części zamiennych potrzebnych do naprawy uszkodzonego pojazdu nie może w żaden 

sposób prowadzić do pogorszenia położenia poszkodowanego. Pogorszenie takie ma miejsce, 

zarówno wtedy, gdy użyta część do wymiany lub ujęta w kosztorysie naprawy, 

sporządzonego dla potrzeb wyliczenia odszkodowania, była częścią gorszą, od tej która 

uległa uszkodzeniu, jak i wtedy, gdyby równowartość restytucyjna części zastępczej byłaby 

niepewna. Zdaniem Rzecznika Ubezpieczonych niepewność restytucyjna może mieć miejsce, 

gdy brak jest obiektywnych przesłanek pozwalających na kategoryczne stwierdzenie, że inna 

część niż część bezpośrednio pochodząca od producenta pojazdu jest tej samej jakości co część 

oryginalna pod każdym istotnym względem (tożsamości parametrów technicznych, w 

szczególności co do właściwości chemicznych i fizycznych,  identyczności co do zdolności 

użytkowania, tej samej trwałości, o tym samym poziomie bezpieczeństwa, tożsamości wyglądu 

estetycznego, etc.).  

Zdaniem SN akty prawa wspólnotowego i krajowego, które odnoszą się do zagadnień 

porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych w przemyśle motoryzacyjnym nie mogą być 

traktowane przez ubezpieczycieli jako upoważnienie do każdorazowego zwolnienia się z 

obowiązku naprawienia szkody według cen części oryginalnych poprzez zapłatę odszkodowania 

odpowiadającego równowartości cen części nieoryginalnych7. Nie ograniczają też prawa 

poszkodowanego do żądania ustalenia odszkodowania z uwzględnieniem cen części oryginalnych.  

                                                           
7
 tj. rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 1400/2002 w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do kategorii 

porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych w sektorze motoryzacyjnym (Dz. U. L 2003 z dn. 1.08.2002, 

s. 30), zastąpione  rozporządzeniem Komisji Europejskiej z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie stosowania art. 101 

ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk 

uzgodnionych w sektorze pojazdów silnikowych (Dz. U. L 129/52 z dn. 28.5.10) oraz rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie wyłączeń określonych porozumień wertykalnych w sektorze 
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Oryginalność części zamiennych jest zasadniczym kryterium decydującym o 

rodzaju, jakości i źródle pochodzenia części zamiennych, które należy zastosować do 

naprawy lub do obliczenia wysokości odszkodowania.  

Jeżeli uszkodzeniu uległy części pochodzące bezpośrednio od producenta pojazdu 

mechanicznego, i zachodzi konieczność ich wymiany na nowe, regułą powinno być 

stosowanie części oryginalnych pochodzących od producenta pojazdu mechanicznego lub 

równoważnych oryginalnym, tj. wyprodukowanych przez producenta części, który 

dostarcza producentowi pojazdu części do montażu pojazdów, zgodnie ze specyfikacjami i 

standardami produkcyjnymi, ustalonymi przez producenta pojazdu (tzw. części Q). 

Częściami równoważnymi częściom oryginalnym bezpośrednio pochodzącym od producenta 

pojazdu – w powyższym ujęciu przyjętym SN – nie są nieoryginalne części o porównywalnej 

jakości i inne zamienniki. 

Z postanowienia SN wypływa wniosek, że części oryginalne bezpośrednio pochodzące 

od producenta pojazdu w miejsce uszkodzonych części tego samego rodzaju, powinny być 

bezwzględnie stosowane, jeżeli: 

1) pojazd jest jeszcze objęty gwarancją producenta i w okresie gwarancji był serwisowany w 

oparciu o części oryginalne bezpośrednio pochodzące od producenta; 

2) przemawia za tym szczególny interes poszkodowanego, np. 

a) pojazd nie znajduje się już na gwarancji producenta, ale poszkodowany serwisował pojazd 

w oparciu o części oryginalne, a kontynuacja takiej „historii” może wpłynąć na wartość 

handlową pojazdu; 

b) poszkodowany naprawi pojazd mechaniczny z wykorzystaniem części oryginalnych i 

przedstawi fakturę lub rachunek za naprawę; 

Sąd Najwyższy nie zamknął jednak katalogu sytuacji, w których interes 

poszkodowanego przemawia za zastosowaniem cen części oryginalnych bezpośrednio 

pochodzących od producenta pojazdu. 

Powyższe warunki stosowania części oryginalnych bezpośrednio pochodzących od 

producenta pojazdu wyłączają możliwość jednostronnego ustalenia przez ubezpieczyciela 

odszkodowania w oparciu o ceny części równoważnych częściom oryginalnym lub o ceny części 

nieoryginalnych. 

W sytuacji, gdy nie zachodzą konieczne warunki do wymiany w miejsce 

uszkodzonych części, części oryginalnych bezpośrednio pochodzących od producenta 

                                                                                                                                                                                     
pojazdów samochodowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję (Dz. U. z 2003 r., Nr 38, poz. 

329), zastąpione rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 października 2010 r. w sprawie wyłączeń 

określonych porozumień wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych spod zakazu porozumień 

ograniczających konkurencję (Dz. U. z 2010 r., Nr 198, poz. 1315). 
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pojazdu, o których mowa powyżej, istnieje możliwość zastosowania części równoważnych 

częściom oryginalnym (tzw. części Q).  

Ubezpieczyciel, który przy wyliczeniu wysokości odszkodowania stosuje części 

oryginalne równoważne częściom oryginalnym pochodzącym bezpośrednio od producenta 

pojazdu, powinien uprzednio ustalić, czy części te posiadają zaświadczenie producenta o tym, że 

części te produkowane są zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi, ustalonymi 

przez producenta pojazdu, a następnie na żądanie poszkodowanego je przedstawić. Zdaniem SN 

zaświadczenie takie można uznać za wystarczająco wiarygodne tylko pod warunkiem, że 

pochodzi od producenta pojazdu części oryginalnych dostarczanych producentowi pojazdu. 

SN nie wykluczył możliwości stosowania części nieoryginalnych, ale tylko części 

nieoryginalnych o porównywalnej jakości, tj. części zamiennych, których producent tych części 

zaświadczy, że są one tej samej jakości co części, które są lub były stosowane do montażu danych 

pojazdów samochodowych. Tego rodzaju części  muszą być objęte gwarancją producenta 

tych części. Dopuszczalność stosowania do naprawy lub obliczenia wysokości 

odszkodowania tego rodzaju części ma charakter warunkowy i dotyczy szczególnie 

uzasadnionych sytuacji.  

SN wskazał, że punktem odniesienia do możliwości (ale nie bezwzględnej 

konieczności) zastosowania części nieoryginalnych o porównywalnej jakości, objętych 

gwarancją producenta tych części, będzie sytuacja uszkodzenia pojazdu przestarzałego, 

gdzie dana część przed uszkodzeniem była wyeksploatowana do tego stopnia, że nie może 

konkurować pod względem użyteczności i ryzyk nawet z częściami nowymi „o 

porównywalnej jakości”. Zdaniem Rzecznika Ubezpieczonych, jeżeli zakład ubezpieczeń 

stosuje dla potrzeb ustalenia wysokości odszkodowania tego rodzaju części, powinien wykazać 

warunki ich zastosowania, o których mowa powyżej. Samo powołanie się na wiek pojazdu jest 

niewystarczające dla przyjęcia cen części tego rodzaju. W opinii Rzecznika Ubezpieczonych 

powyższa ocena SN nie uzasadnia również przyjęcia wniosku, że w przypadku części ulegających 

stosunkowo szybkiemu zużyciu (tzw. części eksploatacyjnych) zawsze i bez wskazanych 

ograniczeń dopuszczalne jest stosowanie przez ubezpieczyciela dla potrzeb wyliczenia 

odszkodowania cen nieoryginalnych części zamiennych o porównywalnej jakości. 

Zdaniem SN istnieje również możliwość (ale nie bezwzględna konieczność) 

zastosowania części nieoryginalnych o porównywalnej jakości, objętej gwarancja 

producenta tej części, w miejsce uszkodzonej części oryginalnej o „prostej” konstrukcji. 

Warunkiem zastosowania części nieoryginalnych o porównywalnej jakości w tej sytuacji jest 

pełna gwarancja przywrócenia do stanu poprzedniego pod każdym istotnym względem, bez 

konieczności prowadzenia skomplikowanych badań. Samo powołanie się ubezpieczyciela na 
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zaświadczenie producenta części nieoryginalnej o porównywalnej jakości, czy też na posiadanie 

homologacji, będzie niewystarczające dla wykazania zasadności zastosowania tego rodzaju 

części. Dodatkowo, powstanie jakichkolwiek wątpliwości co do zupełności restytucyjnej tych 

części, których nie można rozstrzygnąć bez przeprowadzenia skomplikowanych badań, wyłączy 

w ogóle możliwość stosowania części nieoryginalnych o porównywalnej jakości. 

Zdaniem SN, jeżeli jednak w powyżej wskazanych sytuacjach zajdzie przesłanka 

interesu poszkodowanego do naprawy pojazdu z wykorzystaniem części oryginalnych, 

pochodzących bezpośrednio od producenta pojazdu (np. serwisowanie w oparciu o części 

oryginalne, przeprowadzenie naprawy z wykorzystaniem części oryginalnych, niedostępność 

części nieoryginalnych o porównywalnej jakości lub istotne ograniczenia w ich 

sprowadzeniu, konieczność użycia części odpowiedniej jakości dla zapewnienia prawidłowego i 

bezpiecznego funkcjonowania pojazdu, etc.) nie będzie możliwe stosowanie przez 

ubezpieczyciela przy wyliczeniu wysokości odszkodowania cen części nieoryginalnych o 

porównywalnej jakości. 

SN w swoich rozważaniach pominął całkowicie dopuszczalność stosowania innych 

nieoryginalnych części zamiennych w sytuacji uszkodzeniu pojazdu, który posiadał 

oryginalne części, niezależnie od jego wieku i stanu eksploatacji. 

 
6. Ciężar dowodu w postępowaniach likwidacyjnych. 

 

Stosownie do przepisu art. 6 kodeksu cywilnego, ciężar udowodnienia faktu spoczywa 

na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Powstaje zatem pytanie czy osoba 

występująca z roszczeniem odszkodowawczym musi udowodnić zakładowi ubezpieczeń 

wszystkie okoliczności, które są potrzebne do należytego uzasadnienia jej żądania? Zagadnienie 

to regulują przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy ubezpieczenia, jak również ustawa z 

dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o 

ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 

Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Wprowadzają one regulacje częściowo odmienne od 

ogólnych zasad prawa cywilnego, uwzględniające rozwiązanie specyficzne dla umowy 

ubezpieczenia, a mianowicie że to sam dłużnik (ubezpieczyciel) weryfikuje w specjalnym 

postępowaniu zasadność roszczenia wierzyciela. 

Zawiadomienie ubezpieczyciela o zajściu zdarzenia losowego objętego ochroną 

ubezpieczeniową (wypadku ubezpieczeniowego) stanowi jednocześnie początek tzw. 

postępowania likwidacyjnego, prowadzonego przez zakład ubezpieczeń. Celem tego 

postępowania jest ustalenie stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i 

wysokości świadczenia (art. 16 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej). W postępowaniu 
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likwidacyjnym zarówno na ubezpieczycielu, jak i na osobie występującej z roszczeniem 

(ubezpieczonym lub uprawnionym do odszkodowania) ciążą określone obowiązki - ustawowe, 

względnie również umowne. Ich realizacja prowadzić ma do stworzenia warunków 

pozwalających na zajęcie przez ubezpieczyciela stanowiska w sprawie zgłoszonego roszczenia 

oraz spełnienie przez niego zobowiązania wynikającego z umowy ubezpieczenia. 

Jedną z pierwszych czynności, jakie zakład ubezpieczeń powinien podjąć po otrzymaniu 

zawiadomienia o zajściu zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową (ma na to 

bowiem 7 dni), jest poinformowanie osoby występującej z roszczeniem pisemnie lub w inny 

sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia 

odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do 

dalszego prowadzenia postępowania. Zakres żądanych przez zakład ubezpieczeń dokumentów nie 

jest nieograniczony. Ubezpieczyciel, domagając się jakiegokolwiek dokumentu, powinien móc 

wykazać, iż jego żądanie jest niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania. Wskazuje się, że 

skoro na zakładzie ubezpieczeń ciąży obowiązek przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, 

a roszczący ma ograniczone obowiązki dowodowe, ubezpieczyciel nie powinien żądać 

dokumentów, które może pozyskać samodzielnie (np. dokumentacji medycznej, notatki policji). 

Za niedopuszczalne należy również uznać żądanie dokumentów, których uzyskanie wiązałoby się 

z nadmiernymi trudnościami dla zgłaszającego roszczenie. 

Jak zaznacza w swoim orzecznictwie Sąd Najwyższy, po otrzymaniu zawiadomienia o 

wypadku zakład ubezpieczeń obowiązany jest do ustalenia przesłanek swojej odpowiedzialności 

oraz do zbadania okoliczności dotyczących wysokości szkody. Zakład ten ma obowiązek, 

aktywnego, samodzielnego wyjaśnienia okoliczności wypadku i wysokości szkody. Tego 

obowiązku, należącego do istoty działalności ubezpieczeniowej, ubezpieczyciel nie może 

przerzucić na inne podmioty. Dla omawianej kwestii istotna jest także treść art. 817 k.c., którego 

paragraf pierwszy obliguje ubezpieczyciela do spełnienia świadczenia w terminie 30 dni, licząc 

od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. Termin miesięczny jest terminem krótkim, a to 

oznacza, że ustawodawca „zalecił" szybką i efektywną likwidację szkody ubezpieczeniowej. 

Wymóg ten obowiązuje również w sytuacji przewidzianej w art. 817 § 2 k.c., gdy zachodzi 

konieczność przedłużenia postępowania likwidacyjnego. Stanowiąc wyjątek od zasady ogólnej, 

przepis ten powinien być stosowany ściśle. Art. 817 § 2 k.c. nie daje podstaw, aby ustalenie 

przesłanek odpowiedzialności zakładu, wysokości odszkodowania łączyć z jakimkolwiek 

toczącym się innym postępowaniem. Żaden przepis prawa z zakresu ubezpieczeń nie utożsamia 

kwestii wyjaśnienia okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności zakładu 

ubezpieczeń i wysokości świadczenia z koniecznością wyczekiwania na wyrok sądowy. Tym 

samym ubezpieczyciel nie może zaniechać prowadzenia postępowania likwidacyjnego do czasu 
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prawomocnego zakończenia postępowania karnego dotyczącego danego wypadku. Jedynie w 

stosunku do ubezpieczeń obowiązkowych zakład ubezpieczeń może powstrzymać się od zajęcia 

ostatecznego stanowiska, gdy stwierdzenie jego odpowiedzialności lub też określenie wysokości 

odszkodowania uzależnione jest od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego. Nie jest 

to jednak tożsame z biernym wyczekiwaniem na opinię biegłego sądowego i wyrok sądowy. Nic 

nie stoi bowiem na przeszkodzie, by wyjaśnienie powyższych okoliczności nastąpiło w drodze 

likwidacji szkody przeprowadzonej przez organy zakładu ubezpieczeń. To właśnie w 

postępowaniu likwidacyjnym winno nastąpić ustalenie wysokości odszkodowania, a rolą sądu w 

ewentualnym procesie jest kontrola prawidłowości ustalenia wysokości odszkodowania. Sąd 

Najwyższy w wyroku z dnia 19 września 2002 r. (sygn. akt V CKN 1134/00) podkreślił, iż 

obowiązek wypłaty przez zakład ubezpieczeń odszkodowania z tytułu ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu, który wyrządził szkodę, powstaje nie z chwilą 

uprawomocnienia się wyroku karnego ustalającego winę sprawy wypadku, lecz generalnie rzecz 

biorąc, z chwilą najwcześniejszego, jak to możliwe, wyjaśnienia przez zakład ubezpieczeń 

okoliczności wypadku. 

Dopełnienie przez zakład ubezpieczeń wszystkich opisanych obowiązków wynikających 

z zawartej umowy ubezpieczenia należy rozpatrywać w kontekście ciążącego na nim obowiązku 

należytego wykonania zobowiązania. Stosownie bowiem do treści art. 355 k.c. dłużnik 

obowiązany jest do staranności ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju, a należytą 

staranność dłużnika w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej określa się 

przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności. Jak słusznie zaznaczył Sąd 

Najwyższy w wyroku z dnia 18 listopada 2009 r. (sygn. akt II CSK 257/09), uchylanie się przez 

ubezpieczyciela od spełnienia świadczenia oznacza, że umowa ubezpieczenia nie spełnia swej 

funkcji ochronnej. Takie działanie ubezpieczyciela stanowi akt nielojalności i złej wiary, przez co 

nie może korzystać z ochrony prawnej. 

Jeśli natomiast chodzi o obowiązki osób występujących z roszczeniem 

odszkodowawczym, to ich sytuacja prawna przedstawia się tu odmiennie w zależności od tego 

czy mamy do czynienia z umową ubezpieczenia obowiązkowego czy dobrowolnego.                              

W pierwszym przypadku, zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, 

UFG i PBUK, osoba objęta ubezpieczeniem obowiązkowym, uczestnicząca w zdarzeniu nim 

objętym, jest obowiązana m.in. do niezwłocznego powiadomienia o zdarzeniu zakładu 

ubezpieczeń, udzielając mu niezbędnych wyjaśnień i przekazując posiadane informacje. Przepis 

wyraźnie więc wskazuje, że omawiany obowiązek dotyczy jedynie tych informacji, które znajdują 

się w posiadaniu danej osoby. 
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Możliwość zastosowania sankcji przewiduje natomiast art. 17 ustawy, wskazujący że 

jeżeli osoba objęta ubezpieczeniem obowiązkowym odpowiedzialności cywilnej lub osoba 

występująca z roszczeniem, z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, nie dopełniły 

obowiązków wymienionych w art. 16, a miało to wpływ na ustalenie istnienia lub zakresu ich 

odpowiedzialności cywilnej, bądź też na zwiększenie rozmiarów szkody, zakład ubezpieczeń 

może dochodzić od tych osób zwrotu części wypłaconego uprawnionemu odszkodowania lub 

ograniczyć wypłacane tym osobom odszkodowanie. Zgodnie z dalszą treścią przepisu, ciężar 

udowodnienia faktów, uzasadniających zwrot zakładowi ubezpieczeń części odszkodowania lub 

ograniczenia odszkodowania, spoczywa na zakładzie ubezpieczeń. Tym samym możliwość 

zastosowania sankcji polegającej na ograniczeniu wypłacanego odszkodowania uzależniona jest 

od udowodnienia przez zakład ubezpieczeń następujących faktów: 1) roszczący nie przekazał 

informacji, która była w jego posiadaniu; 2) uczynił to z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa; 

3) miało to wpływ na ustalenie istnienia lub zakresu odpowiedzialności cywilnej, bądź też na 

zwiększenie rozmiarów szkody. 

Z kolei w odniesieniu do ubezpieczenia dobrowolnego (np. autocasco, ubezpieczenie 

domów i mieszkań), obowiązki ubezpieczonego należy dekodować z treści zawartej umowy i jej 

ogólnych warunków. Najczęściej obowiązki ubezpieczonego lub ubezpieczającego w razie 

powstania szkody polegającej na uszkodzeniu pojazdu polegają m.in. na powiadomieniu 

ubezpieczyciela o szkodzie, odnotowaniu danych ewentualnego sprawcy szkody oraz 

przedstawieniu posiadanych dowodów dotyczących zajścia wypadku ubezpieczeniowego lub 

poniesionych kosztów. Ogólne warunki ubezpieczenia powinny też precyzować przesłanki 

zastosowania przez ubezpieczyciela sankcji za niedopełnienie wskazanych obowiązków. 

Uwzględniając poczynione uwagi dotyczące rozkładu obowiązków w postępowaniu 

likwidacyjnym zgodzić się należy w całej rozciągłości ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, iż 

postępowanie likwidacyjne z założenia nie jest postępowaniem spornym, w jakim mógłby 

funkcjonować ciężar dowodu w rozumieniu art. 6 k.c. W postępowaniu likwidacyjnym 

poszkodowany ma niewielkie obowiązki proceduralne, do których należy, oprócz wystąpienia z 

wnioskiem, przede wszystkim udokumentowanie szkody powstałej na skutek wypadku 

ubezpieczeniowego, natomiast zasadniczy ciężar tego postępowania spoczywa na zakładzie 

ubezpieczeń. Przytoczona argumentacja świadczy dobitnie o tym, że wymogi postępowania 

likwidacyjnego w zakresie ciężaru dowodu odbiegają od wymogów dowodowych procesu 

cywilnego. Bez wątpienia to zakład ubezpieczeń musi natomiast udowodnić fakty, które 

wpływają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności, jak też fakt naruszenia przez 

roszczącego obowiązków uzasadniających odmowę zapłaty odszkodowania lub jego 

zmniejszenie. 
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