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Wojciech LEWICKI 

PROBLEMATYKA UWZGLĘDNIENIA AMORTYZACJI CZĘŚCI ZAMIENNYCH 

W PROCESIE LIKWIDACJI SZKODY CZĘŚCIOWEJ Z POLISY 

ODPOWIEDZIALNOŚCI  CYWILNEJ POSIADACZA POJAZDU 

 

W artykule podjęto próbę zwrócenia uwagi na problematykę uwzględnienia amortyzacji cześci zamiennych w procesach 

likwidacji szkód częściowych z polisy odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu. Dla celów empirycznych posłużono się 

praktycznymi przykładami zastosowań zużycia wartości poszczególnych części zamiennych w procesach likwidacji tej kategorii 

szkód. Całość rozważań uzupełniono o opis przesłanek prawnych, technicznych i ekonomicznych, zarówno uzasadniających, jak 

i wykluczających takie postępowanie. Zamierzeniem artykułu jest zasygnalizowanie istniejących ograniczeń formalnych i pożą-

danych perspektywicznych kierunków zmian w zakresie stosowania amortyzacji części zamiennych w odniesieniu do szkód czę-

ściowych likwidowanych z polisy odpowiedzialności cywilnej przez towarzystwa ubezpieczeniowe w Polsce.  

 

WSTĘP 

W dobie współczesnego rozwoju transportu indywidualnego 
użytkowanie pojazdu wiąże się z ewentualnością zaistnienia szkody 
komunikacyjnej. Zarówno dostępna literatura przedmiotu, jak i 
orzecznictwo sądowe, dzieli szkody komunikacyjne na dwie zasadni-
cze kategorie: szkody częściowe i szkody całkowite. Jak można się 
domyślać ich udział w procentowy w całości likwidowanych szkód 
przez zakłady ubezpieczeń jest znacznie spolaryzowany z wyraźnym 
wskazaniem na szkody częściowe. Zatem na tym etapie rozważań 
można domniemywać, że w przypadku szkód częściowych likwido-
wanych z polisy odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu, za-
równo procesowe podejście[16] jak i regulacje prawne[15] odno-
szące się do ustalania wysokości należnego odszkodowania jedno-
znacznie ograniczają możliwość zastosowania potrąceń amortyza-
cyjnych cześci zamiennych. Nic bardziej mylnego. Wnikliwe analizy i 
obserwacje procesów likwidacji wskazują jednoznacznie, że w odnie-
sieniu do tej kategorii szkód w przypadku tzw. wariantu kosztoryso-
wego, czyli opierającego się na wyliczeniu odszkodowania przez pra-
cownika towarzystwa ubezpieczeniowego zgodnie zasadami przyję-
tymi przez dany zakład ubezpieczeń nadal stosowane jest uwzględ-
nienie wartości zużycia cześci (tzw. amortyzacja, urealnienie albo 
merkantylny ubytek wartości). Problem ten w większości przypadków 
dotyczy zarówno cześci zamiennych jak i materiału lakierniczego, co 
znajduje swoje odzwierciedlenie w licznych sporach sądowych na linii 
poszkodowany a towarzystwo ubezpieczeniowe[12]. Zatem kluczo-
wego znaczenia nabiera nie tylko zidentyfikowanie argumentów 
prawnych, ale także ekonomicznych i technicznych uzasadniających 
takie postępowanie zakładów ubezpieczeń. Ponadto na uwagę za-
sługuje fakt, że w dostępnym piśmiennictwie zarówno w zakresie 
nauk społecznych jak i technicznych brak jest takich analiz i opraco-
wań w ujęciu interdyscyplinarnym, co tym bardziej przekonuje o traf-
ności podjętego tematu. 

W artykule podjęto próbę zasygnalizowana istoty problematyki 
uwzględnienia amortyzacji cześci zamiennych w procesach likwidacji 
szkód komunikacyjnych z polisy odpowiedzialności cywilnej. Dla ce-
lów empirycznych posłużono się praktycznymi przykładami zastoso-
wań amortyzacji w procesach likwidacji tej kategorii szkód. Całość 

rozważań uzupełniono o opis argumentów prawnych technicznych i 
ekonomicznych zarówno uzasadniających jak i wykluczających takie 
postępowanie. Jednak fundamentalnym celem artykułu jest zasygna-
lizowanie istniejących ograniczeń formalnych i pożądanych perspek-
tywicznych kierunków zmian w zakresie stosowania zużycia wartości 
poszczególnych części zamiennych w procesach szacowania szkód 
komunikacyjnych, co w dobie rosnących cen polis komunikacyjnych 
staje się szczególnie istotne dla wszystkich użytkowników dróg. 

Zaprezentowane podejście stało się podstawą do przyjęcia wa-
runków brzegowych i metodyki postępowania nakierowanej na próbę 
zwymiarowania prawnych, ekonomicznych i technicznych uwarunko-
wań stosowania amortyzacji cześci zamiennych w przypadku szkody 
częściowej likwidowanej w wariancie kosztorysowym poprzez: 
– Opis argumentów prawnych, ekonomicznych i technicznych wy-

kluczających i uzasadniających takie postępowanie. 
– Zaprezentowanie przykładów zasadnych jak i nieuzasadnionych 

zastosowań amortyzacji w procesie likwidacji tej kategorii szkód. 

1. ARGUMENTY WYKLUCZAJACE I UZASADNIAJĄCE 
NALICZANIE AMORTYZACJI CZĘŚCI ZAMIENNYCH 
W PROCESACH LIKWIDACJI SZKODY Z POLISY OD-
POWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 

1.1. Argumenty prawne  

Dyskusja na temat stosowania amortyzacji cześci zamiennych w 
odniesieniu do szkód likwidowanych w polisy odpowiedzialności cy-
wilnej trwa już nieprzerwanie od wielu lat. Powstały w wyniku tego 
procesu nurt myślowy ma zarówno swoich zagorzałych zwolenników 
po stronie w towarzystw ubezpieczeniowych, jak i przeciwników głów-
nie w osobie samych poszkodowanych oraz prawników reprezentu-
jących kancelarie odszkodowawcze. Na uwagę zasługuje jednak 
fakt, że każda ze stron przedstawia argumenty potwierdzające słusz-
ność głoszonych przez siebie poglądów. 

 Już na samym wstępie rozważań należy nadmienić, że zgodnie 
z treścią art. 34 ust. 1 i art. 36 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obo-
wiązkowych „odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpo-
wiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem mecha-
nicznym, jeżeli są oni zobowiązani do odszkodowania za wyrządzoną 
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w związku z ruchem tego pojazdu szkodę”[15]. Zatem wspomniana 
wysokość odszkodowania ubezpieczeniowego świadczonego z ty-
tułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu 
określona jest, więc granicami odpowiedzialności cywilnej kierują-
cego pojazdem. Do rozstrzygnięcia o odszkodowaniu ubezpieczenio-
wym w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ko-
niecznym jest sięgnięcie do ogólnych reguł kodeksu cywilnego odno-
szących się do zakresu odszkodowania oraz wyboru przez poszko-
dowanego 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. Zasadą jest, że naprawienie szkody po-
lega na przywróceniu stanu poprzedniego, chyba że poszkodowany 
wybrał świadczenie polegające na zapłacie odpowiedniej sumy pie-
niężnej albo za świadczeniem w pieniądzu przemawiają szczególne 
okoliczności”[14]. Analiza treści art. 361 k.c. pozwala na wnioskowa-
nie, że świadczenie odszkodowawcze powinno uwzględniać, w przy-
padku uszkodzenia rzeczy (w tym konkretnym przypadku samo-
chodu), wszelkie celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki ponie-
sione w celu przywrócenia stanu poprzedniego rzeczy (pojazdu). 
Przepis ten nie pozostawia 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. 
Z zasady wyrażonej w art. 363 §1 k.c., a ponadto z podstawowej 
normy art. 361 §2 k.c. w ocenie autora wynika jednoznacznie, że w 
sytuacji, kiedy do osiągnięcia celu, jakim jest przywrócenie uszkodzo-
nego 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 na-
prawienia szkody bądź też zakład ubezpieczeń świadczący ochronę 
gwarancyjną obowiązany jest zwrócić poszkodowanemu, oczywiście 
z zastrzeżeniem, iż koszty naprawy nie przekraczają wartości po-
jazdu sprzed szkody, co uzasadniałoby rozliczenie szkody, jako tzw. 
szkody całkowitej ( art. 363 § 1 dz. drugie k.c. ). 

Na tym etapie analiza orzecznictwa oraz tez zawartych w dok-
trynie prawa cywilnego stwarza postawy do wnioskowania, iż upo-
wszechnione jest stanowisko wskazujące, że jeżeli dla osiągnięcia 
celu naprawienia szkody, którym jest przywrócenie uszkodzonego 
pojazdu do takiego stanu używalności, jaki istniał przed wyrządze-
niem szkody, konieczne jest użycie nowych podzespołów i części za-
miennych zważywszy na fakt, że brak jest możliwości technologicz-
nych dokonania naprawy tych cześci i podzespołów bądź ten na-
prawa prowadziłaby do poniesienia niewspółmiernych kosztów, to 
poniesione na nie wydatki wchodzą w skład niezbędnych i ekono-
micznie uzasadnionych kosztów naprawy pojazdu. Potwierdzaniem 
tego stanowiska są liczne wyroki Sądu Najwyższego Na tym etapie 
rozważań na szczególną uwagę zasługuje fakt, że w szczególności 
Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 20 października 1972 
roku wskazał, iż: „ z zasady, wyrażonej w art. 363 § 1 k.c., a ponadto 
z podstawowej normy art. 361 § 2 k.c. „wynika, że w wypadku uszko-
dzenia rzeczy w stopniu umożliwiającym przywrócenie jej do stanu 
poprzedniego osoba odpowiedzialna za szkodę obowiązana jest 
zwrócić poszkodowanemu wszelkie celowe, ekonomicznie uzasad-
nione wydatki, poniesione w celu przywrócenia stanu poprzedniego 
rzeczy uszkodzonej. Do wydatków tych należy zaliczyć w zasadzie 
także koszt nowych części i innych materiałów, których użycie było 
niezbędne do naprawienia uszkodzonej rzeczy”[6]. Warto podkreślić, 
że ten nurt myślowy znalazł swoje pełnie potwierdzenie w stanowisku 
doktryny prawniczej oraz wielu instytucji prowadzącymi nadzór nad 
zakładami ubezpieczeń.  

Jednak kluczowym argumentem natury prawnej podnoszonym 
przez przeciwników stosowania amortyzacji w zakresie szkód likwi-
dowanych w polisy odpowiedzialności w wariancie kosztorysowym 
jest uchwała Sądu Najwyższego z w dnia 12 kwietnia 2012 r. w spra-
wie o sygn. akt III CZP 80/11, o następującej treści: „zakład ubezpie-
czeń zobowiązany jest na żądanie poszkodowanego do wypłaty, w 
ramach odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, odszkodowania obej-
mującego 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[3]." 

Powyższa uchwała potwierdziła w całości stanowisko prezento-
wane przez przeciwników stosowania amortyzacji, stwierdzając jed-
noznacznie, że poszkodowany dochodzący roszczenia w ramach 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów me-
chanicznych może żądać w przypadku uszkodzenia pojazdu mecha-
nicznego, aby należne odszkodowanie zostało ustalone w oparciu o 
ceny nowych części bez potrąceń amortyzacyjnych. Zgodnie z wyżej 
zaprezentowaną tezą, stosowanie potrąceń amortyzacyjnych do-
puszczalne jest tylko w wyjątkowych sytuacjach, tzn. tylko wówczas, 
kiedy zastosowanie nowych części prowadziłoby do wzrostu wartości 
całego naprawionego pojazdu. Praktyka zawodowa wskazuje, że ar-
gument ten wielokrotnie podnoszony jest przez zakłady ubezpieczeń 
w szczególności, jeżeli w przypadku danego pojazdu na rynku nie są 
dostępne tzw. zamienniki, a ceny cześci nowych są bardzo wysokie 
np. klasa premium Jaguar XJ8 rok 2003-2007. W takiej sytuacji od-
szkodowanie może ulec pomniejszeniu wyłącznie o kwotę wzrostu 
wartości pojazdu w stosunku do stanu sprzed szkody. Sąd Najwyższy 
wyraźnie wskazał, iż ciężar dowodu wykazania wzrostu wartości po-
jazdu w porównaniu do stanu sprzed szkody spoczywa wyłącznie na 
zakładzie ubezpieczeń. Tym samym jednoznacznie podkreślono, iż 
stosowanie potrąceń amortyzacyjnych w każdej sytuacji, kiedy 
uszkodzony pojazd był pojazdem eksploatowanym przez pewien 
czas jest zgodnie z literą prawa nieuprawnione i nie znajduje potwier-
dzenia w obowiązujących normach prawnych. 

Na tym etapie rozważań nasuwa się odpowiedz na pytanie, co z 
przypadku tzw. części eksploatacyjnych?. Dostępnie piśmiennictwo 
do tej kategorii zalicza te cześci, które ulegają zużyciu wyniku co-
dziennego procesu eksploatacyjnego pojazdu a ich wymiana ko-
nieczna jest w celu zachowania sprawności technicznej pojazdu. 
Części te ulegają szybszemu zużyciu niż inne zamontowane w po-
jeździe i w odniesieniu, do których nawet przeciwnicy tzw. amortyza-
cji nie kwestionowali słuszności jej zastosowania. Niezależnie od po-
wyższego, jak wskazał Sąd Najwyższy zarówno wykładnia literalna 
jak również celowościowa nie daje podstaw do obniżenia należnego 
poszkodowanemu odszkodowania, w tym przypadku o różnicę po-
między wartością części nowej a wartością części, która uległa 
uszkodzeniu, wyliczoną odrębnie dla każdej części.  

Reasumując zaprezentowane rozważania, Sąd Najwyższy w 
żadnym miejscu uzasadnienia wyroku nie podzielił stanowiska pre-
zentowanego sporadycznie w orzecznictwie sądów powszechnych 
jeszcze przed podjęciem uchwały, iż dopuszczalna jest możliwość 
stosowania potrąceń amortyzacyjnych w odniesieniu także do tzw. 
eksploatacyjnych części zamiennych w pojeździe. Uchwała Sądu 
Najwyższego ma, zatem zastosowanie bez wyjątku do wszystkich 
części, które uległy uszkodzeniu w przypadku szkody komunikacyjnej 
likwidowanej z polisy odpowiedzialności użytkownika pojazdu. Na 
tym etapie rozważań należy wspomnieć, ze omawiana uchwała nie 
dotyczy szkód likwidowanych z polisy ubezpieczenia autocasco. 
Analogicznie jak w przypadku uszkodzenia innych części w pojeź-
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dzie, potrącenia części z kwoty odszkodowania można dokonać wy-
łącznie wówczas, kiedy zamontowanie nowej części spowoduje 
wzrost wartości pojazdu, jako całości.   

Zatem na tle rozważań akademickich należy postawić pytanie. 
Jeżeli wspomniane regulacje prawne właściwe wykluczają możliwość 
uwzględnienia zużycia wartości części zamiennych to, jakie prze-
słanki decydują o tym, że towarzystwa ubezpieczeniowe stosują jed-
nak to narzędzie w procesach likwidacji szkód?. Obserwacje rzeczy-
wistości rynkowej oraz praktyka zawodowa wskazuje wyraźnie, że 
przemawiają za tym argumenty natury technicznej i ekonomicznej, 
które zdaniem autora w większości przypadków znajdują swoje pełne 
uzasadnienie zarówno pod względem sposobu wnioskowania jak i 
zastosowanej metody.  

1.2.  Argumenty techniczne 

W odniesieniu do argumentów technicznych przemawiających 
za stosowaniem amortyzacji cześci zamiennych w przypadku szkód 
likwidowanych z polisy odpowiedzialności cywilnej dostępne piśmien-
nictwo z zakresu nauk technicznych wyraźnie podkreśla, że użytko-
wanie pojazdu związane jest z jego eksploatacją[1]. Proces ten pro-
wadzi do zużywania się poszczególnych cześci i podzespołów, co z 
reguły w dalszym odstępie czasu prowadzi do utraty ich właściwości 
użytkowych a w konsekwencji konieczności ich wymiany na nowy 
element. Na tym etapie rozważań należy podkreślić, że nie każda 
cześć pojazdu zużywa się w tym samym czasie a wpływ na stopień 
zużycia poszczególnych cześci i podzespołów ma wiele różnych 
czynników (min. rodzaj nawierzchni, intensywność użytkowania czy 
nawet warunki atmosferyczne, w których pojazd jest wykorzysty-
wany). Dla przykładu klocki hamulcowe, czy też opony wymieniamy 
znacznie częściej niż np. chłodnicę, rozrząd, czy też tarcze sprzę-
gła[9]. Ponadto w celu zachowania sprawności technicznej pojazdu 
w przypadku licznej grupy cześci i podzespołów ich wymiana musi 
nastąpić bez względu na fakt czy zostaną one uszkodzone np. wy-
niku kolizji drogowej, czy też ich rotacja jest wynikiem zużycia eks-
ploatacyjnego. Zatem zdaniem autora w przypadku tej kategorii cze-
ści stosowanie tzw. amortyzacji znajduje swoje pełne uzasadnienie 
merytoryczne a kwestionowanie tych ustaleń szczególnie w etapie 
postępowania sądowego wydaje się być pozbawione logiki. Autor 
przychyla się ku wnioskowi, którego postulatorami są min. Rzeczo-
znawcy DEKRY, PZMOTu- EKSPERTMOTU, że w przypadku, cze-
ści i podzespołów takich jak.: elementy układu zawieszenia, elementy 
układu hamulcowego, układu wydechowego, akumulatory, żarówki, 
płyny eksploatacyjne oraz ogumienie, amortyzacja tych cześci jest 
jak najbardziej zasada i powinna być stosowana w praktyce likwidacji 
szkód z polisy odpowiedzialności cywilnej[10]. Podobnie jak w przy-
padku, gdy podczas oględzin pojazdu bezsprzecznie wykazano, że 
zakwalifikowana cześć do wymiany była wcześniej uszkodzona w ta-
kim stopniu, że nie spełniała swoich dotychczasowych funkcji. Wcze-
śniejsze uszkodzenie kwalifikowały element już do wymiany. Bądź 
też była częścią niepełnowartościową w znaczeniu technicznym, 
czyli przeprowadzona naprawa została wykonana np. przy zastoso-
waniu znacznej ilości masy szpachlowej lub też stwierdzono wyraźne 
ślady zużycia eksploatacyjnego. Mowa tutaj min. o ogniskach korozji 
czy uszkodzeniach niezwiązanych z w/w kolizją. Kwestią sporną po-
zostaje jedynie ustalanie stopnia procentowego zastosowanej amor-
tyzacji, co jak wiadomo z praktyki rzeczoznawczej może wzbudzać 
wiele kontrowersji[11].  

Na tym etapie rozważań pojawia się zasadnicze pytanie, co w 
przypadku cześci i podzespołów, które nie spełniają w/w kryteriów i 
są zamontowane w pojeździe od początku jego użytkowania bądź też 
zostały wymienione na nowe w procesie eksploatacji?. W odniesieniu 
do tej kategorii eksperci motoryzacyjni nie mają jednoznacznego sta-
nowiska. Pewnym rozwiązaniem problemu wydaje wprowadzenie do 

systemów kalkulacyjnych tz. bazy cześci używanych tak jak uczynił 
to Audatex np. we Francji[4]. W warunkach polskich w przypadku 
tego rozwiązania istnieją jednak poważne ograniczenia natury praw-
nej. Ograniczeniem mogą być regulacje unijne, które wykluczają 
możliwość zastosowania części używanych w procesie naprawy po-
jazdu pokolizyjnego w przypadku elementów systemu bezpieczeń-
stwa biernego np. pasy bezpieczeństwa czy poduszki powietrzne. Ist-
nieją oczywiście inne proponowane rozwiązania w tej materii polega-
jące na obliczeniu wartości zużycia danych części i podzespołów na 
podstawie współczynnika eksploatacji. Współczynnik ten obliczany 
byłby dla całego pojazdu a następnie o ten procent obniżano by war-
tość cześci. Jednak zdaniem autora wprowadzenie ich do praktyki 
ubezpieczeniowej byłoby znacznie utrudnione zważywszy, że na 
dzień dzisiejszy brak jest procedur oraz narzędzi eksperckich, które 
umożliwiłyby zastosowane go w tym procesie. 

1.3. Argumenty ekonomiczne 

Natomiast argumenty ekonomiczne uzasadniające stosowanie 
amortyzacji cześci zamiennych w procesie likwidacji szkód z polisy 
odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu w głównej mierze 
opierają się na przesłance, że z wiekiem pojazdu jego wartość ryn-
kowa nie wzrasta tylko maleje. Skoro samochód zbudowany jest z 
cześci to i one podlegają tym samym zależnością. Zatem argumen-
tem, który uzasadniałby stosowanie amortyzacji jest spadek wartości 
rynkowej pojazdu zatem i części, które zostały w nim uszkodzone[7].  

Dla potwierdzenia wyżej wymienionej tezy autor w swoich roz-
ważaniach posłuży się częstym przykładem z praktyki ubezpiecze-
niowej. Szkoda została zlikwidowana z polisy odpowiedzialności cy-
wilnej sprawcy, a uszkodzeniu uległ pojazd Mercedes S model W220. 
Części, które zostały zakwalifikowane do wymiany to: zderzak tylny 
i zderzak przedni.  Całkowity koszt naprawy, czyli łączna cena tych 
dwóch elementów wraz z podatkiem VAT i kosztem robocizny, zo-
stała oszacowana na 11 751 zł. Kosztorys naprawy wykonany na ba-
zie danych części 06.07.2016 Audatex i średniej stawce za naprawy 
blacharsko-lakiernicze dla danego regionu. Takiej kwoty poszkodo-
wany żąda od towarzystwa ubezpieczeń, opierając się na wycenie 
niezależnego rzeczoznawcy. Wartość bazowa pojazdu została osza-
cowania na kwotę 37 500 zł według systemu Info-ekspert. Program 
ten służy nie tylko do szacowania wartości rynkowej pojazdów na 
dzień powstania kolizji, ale także do określania procentowego udział 
danych elementów w pojeździe. Analizując ten przykład, należy pod-
kreślić, iż kwota żądana przez poszkodowanego stanowi około 31% 
wartości rynkowej całego pojazdu. Jednakże system komputerowy 
Info-ekspert [4] podaje, że komplet zderzaków stanowi odpowiednio 
3% z wyposażenia pojazdu, które stanowi 35% wartości całego po-
jazdu. A więc rzeczywista wartość uszkodzonych dwóch zderzaków 
w analizowanym przypadku wynosi około 390 zł. Gdyby przyjąć, iż 
poszkodowanemu należy się kwota w wysokości 11 751 zł, okaza-
łoby się, że wartość pozostałych podzespołów wynosi 69%. A jak wy-
kazano na podstawie systemu eksperckiego, wartość ta w rzeczywi-
stości wynosi 97%. Na uwagę zasługuje fakt, że orzecznictwo są-
dowe nie kwestionuje metodyki działania programu Info-ekspert w 
szczególności w przypadku wyliczenia szkody całkowitej, czy też 
określenia utraty wartości handlowej pojazdu. 

PODSUMOWANIE 

Obserwacja rzeczywistości rynkowej wskazuje dobitnie, że prak-
tyce ubezpieczeniowej dominują szkody częściowe likwidowane tzw. 
w wariancie kosztorysowym. To właśnie w przypadku tej kategorii 
szkód zastosowanie zużycia wartości cześci wywołuje najwięcej kon-
trowersji. Na tym etapie należy podkreślić, że jednoznaczne stanowi-
sko legislacyjne w przedmiocie zastosowania amortyzacji zajął Sąd 
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Najwyższego z w dniu 12 kwietnia 2012 r. w sprawie o sygn. akt III 
CZP 80/11, o następującej treści:  „zakład ubezpieczeń zobowiązany 
jest na żądanie poszkodowanego do wypłaty, w ramach odpowie-
dzialności z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posia-
dacza pojazdu mechanicznego, odszkodowania obejmującego ce-
lowe 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”.   

Sąd Najwyższy w żadnym miejscu uzasadnienia wyroku nie po-
dzielił stanowiska prezentowanego sporadycznie w orzecznictwie są-
dów powszechnych a częściej zakładów ubezpieczeń czy też niektó-
rych rzeczoznawców i biegłych, pomimo ich argumentacji, iż w wyjąt-
kowych przypadkach dopuszczalna jest możliwość stosowania potrą-
ceń amortyzacyjnych w odniesieniu do poszczególnych części za-
miennych w pojeździe. Uchwała Sądu Najwyższego ma zatem zasto-
sowanie bez wyjątku do wszystkich części, które uległy uszkodzeniu 
w przypadku szkody komunikacyjnej likwidowanej z polisy odpowie-
dzialności użytkownika pojazdu. Z tym zastrzeżeniem, że potrącenia 
części kwoty odszkodowania można dokonać wyłącznie wówczas, 
kiedy zamontowanie nowej części spowoduje wzrost wartości po-
jazdu, jako całości.   

Zdaniem autora uzasadnienie wyroku w tej sprawie nie obejmuje 
jednak przesłanek technicznych i ekonomicznych. Najlepszym tego 
dowodem są zaprezentowane powyżej przykłady, które zdaniem au-
tora w pełni uzasadniają zastosowanie potracenia wartości cześci w 
postaci zastosowania tzw. amortyzacji w przypadku szkód likwidowa-
nych z polisy odpowiedzialności cywilnej, w szczególności w warian-
cie kosztorysowym. Natomiast bez odpowiedzi pozostaje pytanie ile 
jest takich szkód, w których zastosowanie amortyzacji nie znajduje 
swojego uzasadnienia nawet w argumentach natury ekonomicznej 
czy też technicznej.  

Z perspektywy czasu, oczywistym jest stwierdzenie, iż pomimo 
wspomnianego wyroku Sądu Najwyższego towarzystwa ubezpiecze-
niowe nie zmarnowały czasu, szukając nowych argumentów do dal-
szego stosowania tz. amortyzacji w szczególności w przypadku 
szkód likwidowanych z polisy odpowiedzialności cywilnej w wariancie 
kosztorysowym. Wskazując min. w uzasadnieniu swoich decyzji na 
fakt, że na współczesnym rynku motoryzacyjnym dostępne są tz.  
nowe cześci alternatywne[13]. Argumentując w większości przypad-
ków swoje zachowanie skutkiem wprowadzenia Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 8 października 2010 r. w sprawie wyłączenia 
określonych porozumień wertykalnych w sektorze pojazdów samo-
chodowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję. 
Jak wskazuje praktyka zawodowa autora artykułu rozporządzenie te, 
stanowi podstawę do argumentacji dla zakładów ubezpieczeń nawet 
w przypadkach, gdy na rynku nie istnieją zamienniki do danego mo-
delu pojazdu np. Porsche, Jaguar, Infiniti. Maserati. Innym przykła-
dem jest informowanie klientów, że w przypadku zakupu części u po-
szczególnych dealerów mogą uzyskać znaczny rabat. W praktyce to 
prowadzi do zastosowania amortyzacji na cześci w tz. wariancie 
kosztorysowym w wysokości od 5% do nawet 15%. Natomiast w 
skrajnych przypadkach towarzystwa ubezpieczeń starają się wyka-
zać poszkodowanemu, że pomimo zastosowanego urealnienia cen 
części dany warsztat współpracujący z ubezpieczycielem dokona na-
prawy przywracając pojazd do stanu z przed kolizji.  

Resumując podjęta przez autora próba analizy problematyki 
uwzględnienia amortyzacji części zamiennych w procesie likwidacji 
szkody częściowej z polisy odpowiedzialności cywilnej posiadacza 
pojazdu nie wyczerpuje w pełni istoty zagadnienia, a stanowi jedynie 
próbę zasygnalizowania złożoności badanej problematyki i wymaga 
z pewnością dalszych analiz i badań w ujęciu interdyscyplinarnym. 
Celem tych badań będzie zrozumienie przesłanek ekonomicznych i 

technicznych uzasadniających stosowanie tej zmiennej procesach li-
kwidacji szkód komunikacyjnych z polisy odpowiedzialności cywilnej 
w Polsce. 
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Issues legal, economic and technical aspects of application  
of depreciation of spare parts case study research damage 
partial eliminated from the liability policy holder of vehicle 

The article attempts to draw attention to the issues of le-

gal, economic and technical aspects of the application of de-

preciation of spare parts in the process of claims handling in 

Poland on the example of the liquidated damages from the in-

surance liability. For the purposes of empirical were used 

practical examples of application of depreciation in the pro-

cess of liquidation of this category of damage. The whole dis-

cussion was supplemented by a description of the legal condi-

tions of both the technical and economic justifying and exclude 

such conduct. The intention of the article is to signal the formal 

limitations of existing and prospective directions of desirable 

changes in the application of the depreciation of spare parts 

with respect to the partial liquidated damages from the insur-

ance liability by insurance companies and the valuations car-

ried out by the experts of automobile and forensic experts in 

Poland. 
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