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Analiza likwidacji szkody komunikacyjnej 
powstałej wskutek dewastacji w pojeździe 

marki Audi A5 Cabrio 
 
 

Łukasz Sienkiewicz, Jarosław Chodór, Bohdal Łukasz 
 

W artykule przeprowadzono analizę szkody polegającej na dewastacji 
wnętrza samochodu marki Audi A5 Cabrio. Przedstawiono wycenę 
wartości samochodu w systemie Info Ekspert a także kalkulację 
naprawy pojazdu z zastosowaniem części oryginalnych i używanych. 
Wyniki zestawiono w formie wykresów. 
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Wstęp 

Fakt pierwszej kradzieży samochodu zapewne był 
zalążkiem powstania pierwszej polisy autocasco. W 1901 r.  
w Europie powstał system ubezpieczenia blokowego, dzisiaj 
określany jako pakietowy, w którym zawierając jedną polisę 
jesteśmy chronieni od różnych ryzyk związanych z posiadaniem 
i eksploatacją samochodu, m.in. autocasco (AC). W Stanach 
Zjednoczonych pierwsze ubezpieczenia AC pojawiły się rok 
później, czyli 1902 r. [1]. Obecnie występuje powszechne 
zjawisko wykorzystywania zawierania polis AC przez kierowców 
z towarzysztwami ubezpieczeniowymi. Często prepararowane 
są uszkodzenia pojazdów mające na celu wyłudzenie 
odszkodowania. Ceny niektórych części czy podzespołów  
w samochodzie nowym bardzo często przekraczają wartość 
kilkuletniego całego samochodu tej samej marki.  

W niniejszym artykule skupiono uwagę na szkodzie 
zgłoszonej z AC polegających na dewastacji wnętrza pojazdu 
marki Audi A5 Cabrio. Analizowana szkoda nosi znamiona 
przestępstwa ubezpieczeniowego. Celem było wskazanie 
przyczyny i pokazanie problemu z jakim coraz częściej zmagają 
się ubezpieczalnie. 

 
1. Opis szkody pojazdu Audi A5 Cabrio 
 

Audi A5 to luksusowy samochód sportowy (segment G)  
o nadwoziu coupe lub kabriolet (dostępny od 2009 roku) 
produkowany od 2007 roku (rys. 1). A5 uważany jest za 
następcę takich modeli jak Audi Coupe (na bazie Audi 80) 
oraz wersję kabrio Audi A4. Samochód oparto na prototypie 
o nazwie Nuvolariquattro (na cześć kierowcy wyścigowego 
Tazio Nuvolariego) z 2003 roku. Konstrukcyjnie A5 bazuje na 
trzeciej generacji Audi A4. Oba auta zbudowano na tej samej 
płycie podłogowej o symbolu MLP. Model oferowany jest 

również w mocniejszej wersji S5, a od 2009 roku - dostępny 
także w wersji nadwoziowej typu liftback.  
 

 
 

Rys. 1. Audi A5 Cabrio – ogólna sylwetka pojazdu [2]. 
 
Przedstawione poniżej zdjęcia uszkodzeń zostały użyte 

dzięki uprzejmości i za zgodą jednego z Zakładów 
Ubezpieczeń. Numery nadwozia oraz dane szkody 
przedstawione poniżej są fikcyjne. Do celów porównawczych 
w każdym przypadku jako datę szkody przyjęto 01.09.2015 r. 
Na potrzeby artykułu wszystkie analizy szkód były 
wykonywane zgodnie z wariantem kosztorysowym polis AC. 
Celowo nie uwzględniono możliwości wystąpienia szkód 
całkowitych dla pokazania pełnych wyników 
przeprowadzanych analiz [1].  

Samochód został wyceniony przy pomocy systemu Info 
Ekspert. Następnie w systemie Audatex zostały policzone 
kalkulacje naprawy z zastosowaniem części oryginalnych. 
Do celów porównawczych sporządzono kalkulacje z użyciem 
cen części używanych dostępnych w serwisie Allegro.  
W przypadku występowania różnic w cenach, przyjęto 
średnie ceny na podstawie dziesięciu takich samych 
elementów. Uzyskane ceny części zastosowano  
w kalkulacjach porównawczych przy zastosowaniu kodu 
1000. W przypadku kompletnego zestawu części używanej 
(np. komplet foteli), w miejscu numeru katalogowego 
wpisano kody poszczególnych części Audatex, które zostały 
zastąpione przez część używaną. Następnie ceny 
zastąpionych części oryginalnych zostały wyzerowane. Koszt 
robocizny w obu kalkulacjach pozostał bez zmian, ponieważ 
nie będzie on poddany analizie. 

W omawianej szkodzie uszkodzeniu uległo wnętrze oraz 
dach pojazdu. Nieznany sprawca miał przeciąć dach, 
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następnie włamać się do pojazdu i uszkodzić ostrym 
narzędziem oba fotele przednie wraz z zagłówkami, 
podłokietnik przedni oraz koło kierownicy. Wszystkie 
uszkodzone elementy zostały zakwalifikowane do wymiany. 
Poniżej przedstawiono zdjęcia uszkodzeń (rys. 2÷7).  
 

 
 
Rys. 2. Uszkodzenie fotela kierowcy. 
 

 
 
Rys. 3. Uszkodzenie siedziska fotela pasażera. 
 

 
 
Rys. 4. Uszkodzenie kanapy tylnej. 

 
 
Rys. 5. Uszkodzenie poszycia dachu. 
 

 
 
Rys. 6. Uszkodzenie koła kierownicy. 
 

 
 
Rys. 7. Uszkodzenie podłokietnika. 
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2. Wycena wartości pojazdu w systemie Info Ekspert 
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3. Kalkulacja naprawy pojazdu z zastosowaniem części oryginalnych 
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4. Kalkulacja naprawy pojazdu z zastosowaniem części używanych 
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5. Analiza kosztów naprawy i uzupełnienia 
braków 
 

W trakcie analizy kosztorysów napraw można zauważyć 
bardzo duże różnice wartości cen części. Poniżej przedstawiono 
tabelę, w której przedstawiono wyniki końcowe wycen oraz 
kosztorysów zamieszczonych w poprzednich punktach (tab. 1). 
 
Tabela 1. Wyniki końcowe wycen oraz kosztorysów. 

 
 
Dla przejrzystego zobrazowania uzyskanych wartości 

kosztów naprawy i uzupełnienia braków omawianej szkody, 
wyniki przedstawiono na poniższych wykresach (rys. 8÷9). 
Bardzo wyraźnie widać na nim (rys. 8), jak dużą różnicę 
otrzymamy przy zastosowaniu części oryginalnych. 

 

 
 
Rys. 8. Różnica cen części nowych i używanych. 

 

 
 

Rys. 9. Końcowe koszty napraw. 
 
Z rys. 9 wynika, że koszt naprawy pojazdu przy zastosowaniu 

części używanych stanowi około 11 % wartości naprawy przy 
zastosowaniu części oryginalnych. 

 

 
 
Rys. 10. Ceny uszkodzonych elementów. 
 

Z analizy wartości cen części przedstawionych na rys. 10 
wynika, że stosunek wartości sumy cen części używanych do 
oryginalnych wynosi ok 12 %.  
 

Wnioski 
Analiza omawianej w niniejszym artykule szkodzie 

pokazuje, że właściciel uszkodzonego samochodu mógłby 
usunąć szkody w swoim samochodzie i zachować w swoim 
portfelu średnio 90% wypłaconego jemu odszkodowania. 
Wartość tej kwoty jest przesłanką do popełnienia przestępstwa 
ubezpieczeniowego i zarazem zachętą do podejmowania prób 
uzyskiwania nienależnego odszkodowania przez nieuczciwych 
właścicieli pojazdów. 
 
 

Bibliografia 
1. Sienkiewicz Ł.: Analiza likwidacji szkód komunikacyjnych 

powstałych wskutek dewastacji lub kradzieży elementów w 
wybranych pojazdach. WAT, SRTSiRD, ITS, Warszawa 
2016. 

2. http://www.autocentrum.pl/volkswagen/cc/ 



       technika 
 

410    AUTOBUSY    7-8/2017 

Autorzy:  
inż. Łukasz Sienkiewicz 
dr inż. Jarosław Chodór – Politechnika Koszalińska, Wydział 
Mechaniczny, e-mail: jaroslaw.chodor@tu.koszalin.pl 
dr inż. Łukasz Bohdal – Politechnika Koszalińska, Wydział 
Mechaniczny 
 
Analysis of the communication damage elimination caused 

by the devastation of the Audi A5 Cabrio vehicle 
 
The article analyzes the damage caused by the devastation of a 
Audi A5 Cabrio car. The valuation of the car in the Info Expert 
system is presented as well as the calculation of the vehicle 
repair using the original and used parts. Results are graphed. 
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