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Streszczenie 
W artykule przedstawiono analizę kosztów eksploatacji pojazdów 
specjalizowanych do prowadzenia praktycznych lekcji nauki jazdy, 
w kontekście wysokości stosowanych stawek czynszu najmu 
oferowanych w wypożyczalniach samochodów. 

 
Wstęp  
Coraz większa świadomości dotycząca praw i obowiązków osób 
poszkodowanych w zdarzeniach drogowych, powoduje rozwój 
usług, których charakter wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom. 
Znamiennym przykładem potwierdzającym koniunkturę w tym 
obszarze jest dynamiczny rozwój wypożyczalni pojazdów, 
których koszt wynajmu w znaczący sposób staje się jednym z 
elementów składowych odszkodowania wypłacanego przez 
Towarzystwa Ubezpieczeniowe.  
Analiza treści uchwały Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 
2011 r. w sprawie sygn. akt III CZP 04/11, pozwala na 
kwalifikowanie wydatków celowych jako koszt najmu pojazdu 
zastępczego lub innego środka transportu niebędącego 
środkiem komunikacji publicznej, który został poniesiony  
na odtworzenie możliwości korzystania z uszkodzonej  
lub zniszczonej rzeczy. Wydatki ekonomicznie uzasadnione  
to wydatki na najem pojazdu zasadniczo o podobnej klasie  
do pojazdu uszkodzonego lub zniszczonego, poniesione  
w oparciu o stawki czynszu najmu, które obowiązują na danym 
rynku lokalnym (ceny rynkowe za tego typu usługi) i w czasie 
naprawy pojazdu mechanicznego lub do czasu nabycia nowego 
pojazdu.[1] 
Na tle tego rynku usług, możemy zaobserwować pewne typy 
wypożyczalni lub ich ofert, koncentrujących swoją działalność 
wokół wynajmu pojazdów zastępczych na czas naprawy, 
których koszt usługi pokrywany jest przez Towarzystwa 
Ubezpieczeniowe w ramach polisy OC kom. sprawcy. Ten 
szczególny rodzaj usługi jest nieodzownym elementem w 
wachlarzu ofert wypożyczalni pojazdów, o zasięgu 
ogólnokrajowym, posiadających swoje oddziały w większych 
miastach, i u lokalnych usługodawców. Ich cenniki są dostępne 
na stronach internetowych, gdzie w większości przypadków  
w sposób transparentny przekazywana jest informacja na temat 
wyróżników wybranej oferty. Całość usług, począwszy  
od rezerwacji wybranej klasy pojazdu, kończąc na dokonaniu 
wszelkich opłat, można realizować korzystając z aplikacji 
platform internetowych tych firm. Długość wynajmu, wybrana 
klasa modelu, limit kilometrów, opcja ubezpieczenia, mają 
decydujący wpływ na wartość usługi. 

 

Rys. 1.  Wykres spadku ceny jednostkowej (y) w złotych,  
w zależności od długości wynajmu w dobach (x), dla poj. kl. B [2]. 
 
W tej grupie usługodawców, możemy wyróżnić przedsiębiorców, 
którzy pod szyldem warsztatu samochodowego w którym jest 
naprawiany pojazdu w ramach OC kom. sprawcy,  prowadzą 
równolegle działalność wynajmu pojazdów zastępczych na czas 
trwania naprawy. Standard wynajmowanych pojazdów jest 
niejednokrotnie relatywnie niski w porównaniu do ofert 
„profesjonalnych” wypożyczalni, przy znacznie wyższym koszcie 
jednostkowym wynajmu (średnio 200zł netto za dobę najmu). 
Przedmiotem najmu są przeważnie pojazdy starsze, których 
koszt zakupu jest stosunkowo niski, a na których to zakup 
żadna z „profesjonalnych” wypożyczalni nie pozwoliłaby sobie, z 
uwagi wymóg niezawodność, na której to brak, może pozwolić 
sobie tylko podmiot prowadzący działalność z zapleczem 
warsztatu samochodowego.   
W tym szczególnym przypadku można zaobserwować, że 
stosunek jaki występuje podczas zawierania transakcji wynajmu 
pojazdu zastępczego pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą 
(poszkodowanym), zostaje zaburzony w kontekście 
wolnorynkowej konkurencji z uwagi na fakt, że usługobiorca nie 
jest płatnikiem za daną usługę. Dlatego dochodzi do pewnego 
rodzaju patologii, w której to ani usługobiorcy, ani usługodawcy 
nie zależy na konkurencyjności oferty w kontekście jej niskiej 
ceny, gdyż jej wartością nie jest koszt usługi a profity, 
wynikające z wypożyczenia i użytkowania pojazdu. Te profity 
mogą stanowić nieograniczoną możliwość korzystania z pojazdu 
zastępczego w czasie trwania umowy najmu, w zamian za 
przerzucenie wierzytelności za daną usługę na świadczący ją 
podmiot.  
W sposób znamienny, powyższą sytuację obrazuje wynajem 
pojazdów specjalizowanych do prowadzenia praktycznych lekcji 
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nauki jazdy. W wynajmie tym, mamy do czynienia 
z nastawieniem działalności oferowanych usług na szkoły nauki 
jazdy, gdzie płatnikiem za usługę jest Towarzystwo 
Ubezpieczeniowe. Badając rynek tego typu usług, można 
stwierdzić, że w znaczącej mierze, a w szczególności w 
województwie zachodniopomorskim, w którym było prowadzone 
szczegółowe rozpoznanie, ale i nie tylko, cena za wynajem tego 
typu pojazdów jest niezależna od długości najmu.  
Z rozpoznania prowadzonego na terenie całego kraju w okresie 
od 2015.VIII do 2015.XI, rozrzut ofert cenowych oscylował  
od 300 do 400 zł netto za dobę. 
 

 
 
Rys. 2. Przykładowy cennik wypożyczalni samochodów [3]. 
 
Tab. 1.  Tabela cenników opłat czynszu najmu pojazdu 
zastępczego do prowadzenia praktycznych lekcji nauki jazdy 
 

Lp Nazwa Cena za dobę źródło
1. Kazauto 400 zł netto http://www.kazauto.pl
2. LG Rent 380 zł netto http://www.lgrent.eu
3. Autonajem 350 zł netto http://autonajem.com
4 AncaCars 300 zł netto http://www.ancacars.pl

 
W szczecinie i okolicy jest ponad 60 szkół nauki jazdy[4]. 
Specyfika takiej działalności jest ściśle związana  
ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia kolizji w ruchu 
drogowym. Potrzeba utrzymania liczebności własnej floty 
pojazdów na niezmiennym poziomie sprawia, że istnieje duży 
potencjał popytu tej gałęzi usług na pojazdy zastępcze.  
Z cenników wypożyczalni posiadających w swoich zasobach 
tego typu pojazdy specjalizowane wynika, że wartość najmu 
samochodu do prowadzenia praktycznych lekcji nauki jazdy jest 
ok 3-3,5 krotnie wyższa a niżeli typowego pojazdu tej samej 
klasy czy modelu. Tak znacząca różnica w jednostkowej cenie 
czynszu najmu, pojazdu tego samego modelu, z których jeden 
jest przystosowany do prowadzenia praktycznych lekcji nauki 
jazdy, a drugi stanowi typowy pojazd osobowy, pozwala 
przypuszczać, że czynniki te są ściśle związane z charakterem 
przeznaczenia tych pojazdów i mogą wynikać ze zwiększonych 
kosztów eksploatacji.  
Rozważaniom zostaną poddane koszty eksploatacji pojazdu, 
jakie są sumą użytkowania, naprawy, obsługi [5]  
i utraty wartości, w pięcioletnim okresie eksploatacji, 
wynikającym z długości okresu leasingu, który wynosi 60 
miesięcy. 
Do analizy wybrano model Renault Clio III z silnikiem  
o zapłonie iskrowym o pojemności skokowej ≈1.2 dm3 i mocy 
75KM zakupiony jako pojazd nowy w roku 2011 jako, że jest  
to jeden z najczęściej oferowanych modeli. Zakup nowego 
pojazdu, kupionego za gotówkę, stanowi wydatek jednorazowy 
w kwocie ok 37.000,00 zł. W przypadku kupna pojazdu na raty, 

poprzez leasing, należy uwzględnić koszty jednorazowej wpłaty 
wstępnej 3700 zł oraz raty miesięcznej ok 640 zł [6].  
Koszty eksploatacji mogą być zależne od przebiegu, takie jak: 
koszty materiałów pędnych, płynów eksploatacyjnych, 
ogumienia oraz koszty serwisowania, na które składają się 
naprawy bieżące i główne, i inne. Jak również niezależne  
od przebiegu: koszty przeglądów, ubezpieczenia, amortyzacja 
pojazdu, wyposażenia pojazdu, koszt korporacyjny/zarządzania, 
obsługi bankowej, ZUS, i inne [7].  
Koszty eksploatacyjne typowego wynajmowanego pojazdu 
osobowego w porównaniu do kosztów eksploatacyjnych 
wynajmowanego pojazdu specjalizowanego do prowadzenia 
praktycznych lekcji nauki jazdy w przeważającej części  
są tożsame, dlatego analizie zostaną poddane jedynie  
te koszty, których wpływ może istotnie rzutować na różnice  
w cenie czynszu najmu w tych dwóch przypadkach. 
 
1. Koszt inwestycji 
Pierwszym z kosztów jest koszt inwestycji (Ci), jest to koszt 
jednorazowy, jaki należy ponieść aby przystosować pojazd  
do prowadzenia lekcji. Poza podstawowym wyposażeniem,  
jak dodatkowe dźwignie hamulca roboczego i sprzęgła, lusterka 
oraz tablica informacyjna „L”, umożliwiające prowadzenie lekcji, 
pojazd może być wyposażony w wideorejestrator,  
podświetlenia dźwigni hamulca roboczego i sprzęgła. Nadto 
należy zauważyć, że pojazdy do nauki jazdy posiadają często 
instalacje LPG [8]. Do oszacowania przyjęto wyposażenie 
podstawowe jako, że jest ono najczęściej spotykane  
w pojazdach wynajmowanych. Biorąc powyższe pod uwagę 
ustalono, że koszt inwestycji zawiera się w kwocie 1480 zł 
brutto. 

 
2. Koszt ubezpieczenia 
Kolejnym kosztem jest koszt obowiązkowego ubezpieczenia OC 
komunikacyjnego i dobrowolnego AutoCasco i NW (CUb) jest to 
koszt coroczny. Towarzystwa Ubezpieczeniowe określają dla 
tego typu pojazdów wyższe ryzyko ubezpieczeniowe, a tym 
samym i wyższą cenę polisy. 
 
Tab. 2. Tabela ofert polis Towarzystw ubezpieczeniowych [9].   
 

Lp 1 2 3 4
TU Warta SA Warta SA PZU SA PZU SA

Nazwa 
produktu 

330448/16
/WAR/WA

R88

330435/4/
WAR/WA

R140 

330442/
10/PZ_/
PZ_86

330445/
16/PZ_/
PZ_86

AC 
(37000)

1.640,00 1.408,00 2500,00 1.923,0
0

OC 1.167,00 1.061,00 758,00 583,00
NW 
(30000)

30,00 30,00 30,00 30,00

Łączna 
wartość

2837,00 2499,00 3288,00 2536,00

Dla 
pojazdu 
wynajm.

nauka 
jazdy 

osob. nauka 
jazdy 

osob.

 
W tabeli uwzględniono dwa Towarzystwa Ubezpieczeniowe, 
które w swojej ofercie posiadały propozycję przygotowaną dla 
szkół nauki jazdy i wypożyczalni samochodów. Różnica 
w wysokości składki, w dwóch analizowanych przypadkach 
wyniosła, w przypadku pierwszego ubezpieczyciela 12%,  
w przypadku drugiego 23%.  
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3. Koszt serwisowania 
Koszty serwisowania (CSw), do jakich zaliczono koszty napraw 
bieżących, w przypadku pojazdów do prowadzenia lekcji nauki 
jazdy, należy uznać za dodatkowo obciążające. Brak 
doświadczenia kierowców tychże pojazdów, powoduje nie 
obycie z mechaniką samochodu. W szczególności narażone na 
przyspieszone zużycie, są elementy sprzęgła, którego właściwe 
użytkowanie jest kluczowe dla osiągnięcia umiejętności 
poruszania się pojazdem. Przyspieszone zużycie tego 
podzespołu wymusza skrócenie przebiegów między-
naprawczych, związku z koniecznością wymiany kompletnego 
sprzęgła w skład którego wchodzą: tarcza sprzęgła, docisk, 
łożysko oporowe. Na przykładzie firmy LUK cena za części  
to koszt 510 zł [10] wraz z kosztem robocizny serwisowej 300 zł, 
stanowi łączny koszt 810 zł brutto. Do analizy przyjęto wymianę 
sprzęgła po 40 tyś km. Dla przebiegu ok. 90 tyś. km,  
w pięcioletni okresie eksploatacji pojazdu nauki jazdy, jest to 
koszt ponoszony dwukrotnie. Ponadnormatywne zużycie 
elementów zawieszenia czy ogumienia, nie zostało 
uwzględnione w omawianym przypadku, gdyż na ich 
przyspieszone zużycie ma wpływ agresywna technika jazdy, 
jaka nie występuje podczas  prowadzonych lekcji.  
 
4. Koszt badań technicznych. 
Kolejnym kosztem eksploatacyjnym, wynikającym z przezna-
czenia specjalistycznego pojazdów do prowadzenia praktycznych 
lekcji nauki jazdy, jest koszt okresowego badania technicznego 
(Cp), jakiemu te pojazdy muszą być poddawane rokrocznie,  
a których koszt wynosi 147 zł [11]. W rozpatrywanym pięcioletnim 
okresie eksploatacji, stanowi to łączną kwotę 735 zł.  
W analogicznym okresie dla nowego wynajmowanego pojazdu 
osobowego koszt ten wyniósłby 198 zł. Stanowi więc to różnicę  
w koszcie eksploatacji 537 zł brutto. 
 
5. Spadek wartości pojazdu 
Wraz z długością okresu eksploatacji, wynajmowanych 
pojazdów, następuje spadek ich wartość. Poza długością 
okresu użytkowania, znaczący wpływ na to, ma charakter ich 
specjalistycznego wykorzystania w związku z samym 
wynajmem jak i dodatkowo wynajmem do celów prowadzenia 
praktycznych lekcji nauki jazdy. Dodatkowo występuje 
zwiększone ryzyko uszkodzeń pokolizyjnych lub powstałych na 
placu manewrowym. Słuszność tego założenia, jest 
potwierdzona wyższym ryzykiem sprzedawanych polis 
ubezpieczeniowych.  
Powyższe założenia wpisują się w definicję „Instrukcji 
Określania Wartości Pojazdu” [12], która uwzględnia korekty  
z tego tytułu. Pierwszą z nich jest „korekta ze względu  
na szczególny charakter eksploatacji” (KEks). Korekta  
ta uwzględnia negatywny wpływ użytkowania pojazdu  
w nietypowych warunkach jak: „samochód osobowy 
wykorzystywany do celów zarobkowych” czy „nauka jazdy”. 
Pierwsze z pojęć wpisuje się w charakter działalności 
wypożyczalni samochodów, drugie dodatkowo uwzględnia 
pojazd specjalizowany jakim jest „Nauka Jazdy”. Wg powyższej 
instrukcji, korekta ta zawiera się w przedziale od 0 do -10%.  
Z uwagi na fakt, że przewidziany przedział korekty ujemnej, 
uwzględnia łączną wartość za powyższe dwa czynniki, 
arbitralnie przypisano wagę każdemu z nich. W pierwszym 
przypadku, dla pojazdu użytkowanego w wypożyczalni, wartość 
korekty określono na -3%, w drugim uwzględniającym 

dodatkowo przeznaczenie do szkół nauki jazdy, wskazano -7%, 
co łącznie stanowi  -10% dla pojazdów specjalizowanych  
w wypożyczalniach typu „Nauka Jazdy”. 
Drugą korektą jest „korekta z tytułu wcześniej wykonanych 
napraw powypadkowych i eksploatacyjnych” (KNap). Korekta  
ta zawiera się w przedziale od 5 do -15%. Przytoczone powyżej 
ceny polis [9] Towarzystw Ubezpieczeniowych wskazują 
jednoznacznie, że obszar działalności wypożyczalni 
samochodowych, jak i szkół nauki jazdy jest objęty wyższym 
prawdopodobieństwem wystąpienia szkody na pojeździe, a tym 
samym wyższym ryzykiem ubezpieczeniowym. Potwierdza  
to zasadności uwzględnienia w przedmiotowej analizie 
opisywanej korekty. Dla rozpatrywanego przypadku pojazdu 
eksploatowanego przez pięć lat, instrukcja definiuje zasadność 
zastosowania korekty ujemnej. Nie określa ona ściśle wartości 
korekty, wskazuje jedynie, że jej wielkość jest uzależniona  
od oceny czy wykonana naprawa, jej zakres, poziom, jakości 
wykonania, skutkowała pozytywnie lub negatywnie  
w odniesieniu do wartości tego pojazdu przed kolizją lub awarią. 
Analogicznie jak w pierwszym przypadku oszacowano 
arbitralnie wagę korekty dla pojazdu pięcioletniego w ofercie 
wypożyczalni, na -3% dla pojazdów wypożyczanych  
i specjalizowanych typu „Nauka Jazdy” na dodatkowe - 7%. 
Spadek wartości pojazdów, z uwagi na powyższe korekty 
można zaliczyć do kosztów eksploatacji tych pojazdów. Spadek 
cen wartości pojazdu zależny od okresu eksploatacji został 
podany w tabeli 3. 
 
Tab. 3.  Spadek wartości rynkowej omawianego modelu [13]. 
 

Rok użytkowania Spadek WR /%/ Cena WR /zł/
N 1,00 37.000
1 0,83 30.710
2 0,87 26.720
3 0,88 23.650
4 0,89 21.040
5 0,89 18.730

 
Do wzoru (1) podstawiono powyższe koszty eksploatacyjne oraz 
ich częstotliwość występowania w pięcioletnim okresie 
użytkowania z uwzględnieniem stóp aktualizacji wartości tych 
kosztów na przełomie pięciu lat wstecz.  
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )rok5%7Naprok5%7EkspSwUbi WRKWRKCCCCCeksp ×+×++++=  (1) 

gdzie: 
Ceksp – suma kosztów eksploatacyjnych, stanowiących różnice 

kosztów eksploatacji pojazdu  wynajmowanego 
specjalizowanego do prowadzenia praktycznych lekcji 
nauki jazdy do wynajmowanego typowego pojazdu 
osobowego,  

Ci – koszt inwestycji, 
CUb – koszt ubezpieczenia, obliczony na podstawie średniej 

arytmetyczna z podanych cen polis, 
CSw – koszt serwisowania, 
Cp – koszt okresowych badań technicznych, 
KEks – korekta WR, korekta ze względu na szczególny 

charakter eksploatacji, 
KNap – korekta WR, korekta z tytułu wcześniej wykonanych 

napraw powypadkowych i eksploatacyjnych,  
WR5rok – wartość rynkowa w piątym roku eksploatacji. 
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Do obliczenia stopy aktualizacji wartości różnicy kosztów 
eksploatacyjnych w omawianych przypadkach 
zastosowano formułę  liniową (formuła procentu prostego): 

( ) tr1WW to
−+×=   (2) 

gdzie : 
W0 – koszt eksploatacji w pierwszym roku, 
t – krok czasowy, 
r – stopa procentowa. 

 
Podsumowanie 
Różnica kosztów eksploatacji w pięcioletnim okresie 
użytkowania pojazdu tego samego modelu, specjalizowanego  
i typowego pojazdu osobowego, wynosi 9130 zł brutto, przy 
założeniu, że pojazdy posiadają podobny przebieg.  
Z powyższego wyliczenia wynika, że w rozpatrywanych 
przypadkach, jednostkowy dodatkowy koszt eksploatacyjny  
to 5 zł na dzień. Jednak należy zauważyć, że wąska grupa 
pojazdów specjalizowanych do jakich zaliczamy pojazdy do 
prowadzenia praktycznych lekcji nauki jazdy, jest 
wykorzystywana tylko do tego celu.  
Pojazd ten nabywając cechy pojazdu specjalizowanego, 
znacząco ogranicza swoją uniwersalność. Analogicznie sytuacja 
dotyczy innych usług o wąskiej specjalności a tym samym 
i ograniczonej grupie odbiorców. Do analizy mogącej określić 
zasadność stosowanych stawek czynszu najmu, niezbędne jest 
ustalenie długości świadczonych usługach wynajmu na 
przełomie  roku w przeliczeniu na dobę, przy wypożyczaniu 
pojazdu specjalizowanego i typowego pojazdu osobowego tej 
samej klasy. Dopiero porównanie tych okresów 
z uwzględnieniem powyższych kosztów eksploatacyjnych, 
pozwoli odnieść się do ofert zamieszczanych w internecie.  
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Analysis of operating costs of leased vehicles to conduct 
practical driving lessons 

The article presents an analysis of the operating costs of specialized 
vehicles to conduct practical driving lessons, in the context of the 
amount of applied rates of rent offered by car hire. 
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