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1. Zakres i metoda badania średnich 
jednostkowych kosztów eksploatacji 
samochodów osobowych

Przez średnie jednostkowe koszty eksploatacji 
samochodów osobowych rozumiane są tu śred-
nie koszty jednego pojazdokilometra (pojkm) 
przebiegu. 

Badanie średnich kosztów 1 pojkm przebiegu 
samochodów osobowych przeprowadzono w In-
stytucie Transportu Samochodowego na przy-
kładzie konkretnych marek i modeli pojazdów, 
najliczniej reprezentowanych w strukturze parku 
w Polsce [1]. Posłużono się przy tym uporządko-
wanymi i zweryfi kowanymi w ITS1 danymi zaku-
pionymi w MSWiA, pochodzącymi z Centralnej 
Ewidencji Pojazdów (CEP) [2].

Wybrane do badań kosztowych marki i modele 
samochodów stanowią obecnie i będą stanowiły 
w najbliższych latach znaczący udział w struktu-
rze parku w Polsce.

Kalkulacji średnich kosztów 1 pojkm przebiegu 
dokonano osobno dla każdej z wybranych marek 
i modeli pojazdów za okres eksploatacji od nowo-
ści do 10 lat2. Jest to świadomie przyjęte ogra-
niczenie, z uwagi na szczególnie wysoką utratę 
wartości rynkowej pojazdów w pierwszych latach 
ich użytkowania. Samochody przez okres 10 lat 
od nowości tracą nawet do 80 % swojej wartości 
początkowej, a to w sposób znaczący wpływa na 
średnie koszty 1 pojkm przebiegu. W późniejszym 
okresie utrata wartości rynkowej jest znacznie 
mniejsza, natomiast należy się liczyć ze wzro-
stem kosztów napraw, które mogą odgrywać co-
raz bardziej liczącą się pozycję w strukturze śred-
nich kosztów eksploatacji pojazdów.

Zakres podmiotowy badań, dotyczy następują-
cych grup samochodów osobowych:
 – z silnikami o objętości skokowej silnika do 900 cm3,
 – z silnikami benzynowymi o objętości skokowej 
powyżej 900 cm3, 

 – z silnikami zasilanymi olejem napędowym.
W badaniach średnich kosztów 1 pojkm prze-

biegu uwzględniono podstawowe rodzaje kosz-
tów, w tym:
 – koszty zależne od czasu eksploatacji pojazdów, 
z tego:
 – koszty związane z utratą wartości rynkowej 
pojazdów,

 – koszty ubezpieczeń komunikacyjnych,
 – koszty zależne od przebiegu, z tego:

 – koszty paliw,
 – koszty obsługi technicznej pojazdów wg za-
kresów zalecanych przez producentów,

 – koszty ogumienia,
 – koszty innych usług.
Kalkulacji utraty wartości rynkowej samocho-

dów osobowych dokonano na podstawie analizy 
danych o średnich cenach pojazdów wg mar-
ki, modelu, typu i roku produkcji publikowanych 
w miesięcznych informatorach „Info-Ekspert”. 

W zakresie średnich kosztów ubezpieczeń ko-
munikacyjnych uwzględniono koszty obowiązko-
wego ubezpieczenia komunikacyjnego od odpo-
wiedzialności cywilnej (OC), koszty dobrowolnego 
Autocasco (AC) oraz koszty ubezpieczenia NW. 
Posłużono się kalkulatorem stawek ubezpiecze-
niowych pojazdów udostępnionym Instytutowi 
przez właściciela portalu internetowego „Poliso-
wo”, spółkę z o.o. POLISOWO3, uwzględniając 
aktualne oferty TUiR S.A. WARTA i TU Hestia, 
kierując się ich stosunkowo wysokim udziałem na 
rynku ubezpieczeń komunikacyjnych.
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W obliczeniach kosztów paliw przyjęto średnie 
eksploatacyjne zużycie paliw na 100 km prze-
biegu popularnych wersji silnikowych wybranych 
marek i modeli. Są to przede wszystkim dane pro-
ducentów. Dodatkowo uwzględniono dane o eks-
ploatacyjnym zużyciu paliwa na 100 km przebie-
gu w ruchu miejskim, jak i pozamiejskim.

Jeśli chodzi o ceny paliw, od szeregu miesięcy 
obserwuje się w Polsce ich dynamiczne zmiany 
i szybką tendencję wzrostową. Do celów kalku-
lacji średnich kosztów 1 pojkm przebiegu samo-
chodów osobowych przyjęto średnią, aktualną 
na dzień 6 kwietnia 2012 r.4, cenę benzyny PB95 
wynoszącą 5,87 zł/ dcm3 oraz średnią cenę ON 
wynoszącą 5,79 zł/dcm3. 

Przyjęte w przedmiotowych kalkulacjach dane 
dotyczące kosztów brutto obsługi technicznej po-
jazdów (kosztów materiałów robocizny) stanowią 
skalkulowane przez poszczególnych przedsta-
wicieli producentów w Polsce, średnie wartości 
zalecane do stosowania w autoryzowanych ser-
wisach. Zalecana obsługa techniczna samocho-
dów limitowana jest w zasadzie liczbą kilometrów 
przebiegu pojazdów od nowości. Nie brano pod 
uwagę napraw i wymiany części (poza zakresem 
zalecanym przez producentów), których koszty 
ponoszone są przez użytkowników. 

Uwzględniono średnie koszty zakupu opon o 
rozmiarach i indeksach prędkości zalecanych 
przez producentów wybranych marek, modeli i ty-
pów pojazdów, w oparciu o ceny wg aktualnych 
ofert popularnych na polskim rynku producentów 
opon5. Przyjęto, że średni przebieg kompletu opon 
samochodów osobowych to rząd 40-50 tys. km6.  

Istotnymi czynnikami wpływającymi na wyso-
kość średnich kosztów 1 pojkm przebiegu sa-
mochodów są osiągane przez nie w skali roku 
średnie wielkości przebiegów. W konkretnych 
przypadkach, przy różnych średnich rocznych 
przebiegach pojazdów, koszty jednostkowe się 
różnią. Zasadniczy wpływ na to zróżnicowanie, w 
przypadku np. tego samego modelu pojazdu, mają 
koszty zależne od czasu posiadania pojazdu. 

Prezentacja obliczonych (przy przyjętych za-
łożeniach i rozpoznanych aktualnych danych 
cenowych) wielkości średnich kosztów 1 pojkm 
przebiegu samochodów osobowych w funkcji 
przebiegów osiąganych w skali rocznej, daje po-
gląd o kształtowaniu się przedmiotowych kosztów, 
zróżnicowanych w zależności od indywidualnych 
preferencji użytkowników pojazdów.

2. Najpopularniejsze w Polsce marki 
i modele samochodów osobowych

W grupie samochodów z silnikami do 900 cm3 

liczących do 10 lat, do badań kosztowych wyty-
powano Chevroleta Spark (do 2005 r. – Daewoo 
Matiz) o objętości skokowej silnika 796 cm3.

Wśród najliczniej występujących marek i modeli 
samochodów z silnikami benzynowymi o objętości 
skokowej powyżej 900 cm3 w wieku do 10 lat wy-
różniają się następujące: Opel Astra 1,4 (1364 cm3), 
Fiat Punto 1,4 (1368 cm3), Toyota Yaris 1,0 (998 
cm3), Skoda Fabia 1,2 (1198 cm3), Opel Corsa 1,2 
(1229 cm3). Uwzględniono również popularne: 
Skoda Octavia 1,6 (1595 cm3), Toyota Corolla 1,6 
(1598 cm3), a także Fiat Panda 1,1 (1108 cm3).

Analiza wykazała, że wśród samochodów oso-
bowych z silnikami zasilanymi olejem napędo-
wym najpopularniejszymi w wieku do 10 lat są: 
Volkswagen Passat 2,0 (1968 cm3), Ford Focus 
1,8 (1753 cm3), Volkswagen Golf 1,9 (1896 cm3), 
Opel Astra 1,7 (1686 cm3), Ford Mondeo 2,0  
(1998 cm3).

3. Średnie koszty 1 pojkm przebiegu 
samochodów osobowych w funkcji 
przebiegów w skali roku 

Dla zobrazowania zmienności średnich kosz-
tów 1 pojkm przebiegu samochodów osobowych, 
w zależności od liczby kilometrów przejeżdża-
nych rocznie przez ich użytkowników, przyjęto 
w obliczeniach (spotykany stosunkowo często 
wśród użytkowników samochodów) zakres poko-
nywanych dystansów mieszczący się w granicach 
10-25 tys. km/rok.
Średnie koszty 1 pojkm przebiegu maleją wraz 

ze wzrostem średnich rocznych przebiegów po-
jazdów. Prawidłowość ta wynika z faktu, że udział 
jednostkowych kosztów zależnych od czasu po-
siadania pojazdu w strukturze kosztów całkowi-
tych 1 pojkm jest mniejszy im wyższy jest średni 
roczny przebieg samochodu. 

Przedmiotowe koszty przedstawiono dla wa-
riantu obliczeń zakładającego okres eksploatacji 
pojazdów od nowości do 10 lat. 

W przypadku samochodów osobowych z silnika-
mi benzynowymi o objętości skokowej do 900 cm3, 
w wieku do 10 lat, średnie koszty 1 pojkm przebie-
gu kształtują się od 0,89 zł/pojkm przy średnich 
przebiegach 10 tys. km/rok do 0,60 zł/pojkm przy 
25 tys. km/rok (tab. 1).

Tab. 1. Średnie koszty 1 pojkm przebiegu samochodów 
osobowych  z silnikami benzynowymi o objęto-
ści skokowej do 900 cm3 w wieku do 10 lat  w 
funkcji średnich rocznych przebiegów (na przy-
kładzie Chevrolet Spark 0,8 – Daewoo Matiz)  
[zł/pojkm]

Marka, 
model

Objętość 
skokowa 
silnika 
[cm3]

Rodzaj 
paliwa

10 tys. 
km/rok 

15 tys. 
km/rok 

20 tys. 
km/rok 

25 tys. 
km/rok 

[zł/pojkm]
Chevrolet 
Spark 0,8 
(Daewoo 
Matiz)

796 benz. 0,89 0,74 0,65 0,60

Źródło: Obliczenia własne
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Kalkulacji średnich kosztów 1 pojkm przebiegu 
samochodów osobowych z silnikami benzynowy-
mi o objętości skokowej powyżej 900 cm3 dokona-
no na podstawie badań kosztowych ośmiu domi-
nujących w Polsce marek i modeli samochodów 
tej grupy. 

Samochody te, przy porównywalnych rocznych 
przebiegach, cechują wyższe średnie koszty 
1 pojkm przebiegu niż rozpatrywane pojazdy wy-
posażone w silniki do 900 cm3. Przyczyną tego są 
zarówno wyższe koszty zależne od czasu posia-
dania pojazdów, jak i koszty zależne od przebiegu.

W odniesieniu do wybranej zbiorowości samo-
chodów w wieku do 10 lat, zbadane średnie kosz-
ty 1 pojkm przebiegu wybranej zbiorowości marek 
i modeli pojazdów wynoszą od 1,15 zł/pojkm przy 
przebiegach 10 tys. km/rok do 0,72 zł/pojkm przy 
25 tys. km/rok (tab. 2, rys. 1).

Obliczeń średnich kosztów 1 pojkm przebiegu 
samochodów osobowych z silnikami zasilany-
mi olejem napędowym dokonano na podstawie 
badań kosztowych pięciu najpopularniejszych 
w Polsce marek i modeli samochodów tej grupy. 
Średnie koszty 1 pojkm przebiegu kształtują się 

od 1,57 zł/pojkm przy przebiegach 10 tys. km/rok 
do 0,87 zł/pojkm przy 25 tys. km/rok (tab. 3, rys. 2).

Rys. 1. Średnie koszty 1 pojkm przebiegu w funkcji rocznych przebiegów dominujących na polskim rynku marek 
i modeli samochodów osobowych z silnikami benzynowymi powyżej 900 cm3 w wieku do 10 lat [zł/pojkm]

Źródło: Tablica 2.
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Tab. 2. Średnie koszty 1 pojkm przebiegu dominują-
cych w Polsce marek i modeli  samochodów 
osobowych z silnikami benzynowymi powyżej 
900 cm3 w wieku do 10 lat w funkcji średnich 
rocznych przebiegów  [zł/pojkm]

Marka, 
model

Objętość 
skokowa 
silnika 
[cm3]

Rodzaj 
paliwa

10 tys. 
km/rok 

15 tys. 
km/rok 

20 tys. 
km/rok 

25 tys. 
km/rok 

[zł/pojkm]
Opel 
Astra 1,4 1364 benz. 1,28 1,00 0,86 0,78

Fiat 
Punto 1,4 1368 benz. 1,10 0,88 0,77 0,70

Toyota 
Yaris 1,0 998 benz. 0,95 0,76 0,66 0,60

Skoda 
Fabia 1,2 1198 benz. 1,01 0,81 0,72 0,65

Opel 
Corsa 1,2 1220 benz. 1,06 0,85 0,74 0,68

Fiat 
Panda 1,1 1108 benz. 0,94 0,76 0,67 0,61

Toyota 
Corolla 1,6 1598 benz. 1,40 1,09 0,94 0,85

Skoda 
Octavia 1,6 1595 benz. 1,43 1,12 0,97 0,86

średnio 
w grupie pow. 900 benz. 1,15 0,91 0,79 0,72

Źródło: Obliczenia własne
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Rys. 2. Średnie koszty 1 pojkm przebiegu  dominujących na polskim rynku marek i modeli samochodów osobo-
wych z silnikami zasilanymi ON w wieku do 10 lat, w funkcji rocznych przebiegów  [zł/pojkm]

Źródło: Tablica 3.
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Cechą wspólną badanej grupy, są wyższe 
średnie koszty 1 wozokilometra przebiegu w po-
równaniu z kosztami innych wyspecyfi kowanych 
grup samochodów osobowych. Powodem tego są 
przede wszystkim wyższe, w przypadku samocho-
dów z silnikami zasilanymi olejem napędowym, 
koszty zależne od czasu posiadania pojazdów 
(utrata wartości rynkowej i koszty ubezpieczeń 
pojazdów).

Tab.3. Średnie koszty 1 pojkm przebiegu dominujących 
w Polsce marek i modeli  samochodów osobo-
wych w wieku do 10 lat z silnikami zasilanymi 
ON w funkcji średnich rocznych przebiegów 
[zł/pojkm]

Marka, 
model

Objętość 
skokowa 
silnika 
[cm3]

Rodzaj 
paliwa

10 tys. 
km/rok 

15 tys. 
km/rok 

20 tys. 
km/rok 

25 tys. 
km/rok 

[zł/pojkm]
VW 
Passat 
2,0

1968 ON 1,99 1,46 1,20 1,04

Ford 
Fokus 1,8 1753 ON 1,33 1,00 0,86 0,76

VW Golf 
1,9 1896 ON 1,56 1,17 0,98 0,86

Opel 
Astra 1,7 1686 ON 1,26 0,97 0,84 0,74

Ford 
Mondeo 
2,0

1998 ON 1,71 1,28 1,07 0,94

średnio w grupie ON 1,57 1,18 0,99 0,87
Źródło: Obliczenia własne

4. Porównanie średnich kosztów 
1 pojkm przebiegu samochodów 
osobowych z silnikami benzynowymi 
o objętości skokowej do 900 cm3, 
powyżej 900 cm3 oraz z silnikami 
zasilanymi olejem napędowym 
w funkcji średnich rocznych 
przebiegów
Średnie koszty 1 pojkm przebiegu grupy samo-

chodów osobowych z silnikami zasilanymi olejem 
napędowym liczących do 10 lat są o 3/4 wyższe 
niż analogiczne koszty w wozokilometra prze-
biegu samochodów z silnikami benzynowymi do 
900 cm3 w zakresie przebiegów rzędu 10 tys. km/rok 
(tab. 4, rys. 3).
Tab. 4. Średnie koszty 1 pojkm przebiegu w funkcji 

średnich rocznych przebiegów wyspecyfi kowa-
nych grup samochodów osobowych w wieku 
do 10 lat, obliczone na podstawie badań kosz-
towych dominujących w Polsce marek i modeli 
samochodów osobowych [zł/pojkm]

Wyodrębniona grupa 
samochodów osobowych

10 tys. 
km/rok 

15 tys. 
km/rok 

20 tys. 
km/rok 

25 tys. 
km/rok 

[zł/pojkm]
z silnikami benzynowymi do 
900 cm3 0,89 0,74 0,65 0,60

z silnikami benzynowymi 
pow. 900 cm3 1,15 0,91 0,79 0,72

z silnikami zasilanymi ON 1,57 1,18 0,99 0,87
Źródło: Tab. 1, 2 i 3
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Rys. 3. Średnie koszty 1 pojkm przebiegu w funkcji średnich rocznych przebiegów wyspecyfi kowanych grup samo-
chodów osobowych w wieku do 10 lat obliczone na podstawie badań kosztowych dominujących w Polsce marek 
i modeli  [zł/pojkm]

Źródło: Tablica 4.
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Średni roczny przebieg zbadanej próby sa-
mochodów osobowych kształtował się od 
10,6 tys. km w przypadku pojazdów z silnika-
mi o objętości skokowej do 1000 cm3, poprzez 
15,5 tys. km samochodów z silnikami benzyno-
wymi powyżej 1000 cm3 do 22,0 tys. km w przy-
padku samochodów z silnikami zasilanymi olejem 
napędowym. Samochody osobowe z silnikami 
do 1000 cm3 cechuje większy udział ruchu miej-
skiego w strukturze przebiegów (niespełna 58%) 
w porównaniu z pozostałymi wyspecyfi kowanymi 
grupami pojazdów. Udział przebiegów w ruchu 
miejskim samochodów osobowych z silnikami 
na ON był mniejszy, w porównaniu z pozostałymi 
grupami i wyniósł około 49%.
Struktura średnich kosztów 1 pojkm przebiegu 
samochodów osobowych z silnikami benzyno-
wymi o objętości skokowej do 900 cm3 (średni 
przebieg 10,6 tys. km/rok) 

W strukturze rodzajowej średnich kosztów 
1 pojkm przebiegu samochodów osobowych z sil-
nikami benzynowymi o objętości skokowej do 
900 cm3, w pierwszym roku eksploatacji domi-
nują koszty utraty wartości rynkowej samochodu 
(około 50% kosztów eksploatacyjnych). Koszty 
te, w przypadku samochodów eksploatowanych 
przez okres do 5 lat od nowości, stanowią 38%, 
a  w przypadku samochodów użytkowanych od 
nowości przez 10 lat, stanowią 29% kosztów eks-
ploatacyjnych (tab. 6).

5. Struktury średnich kosztów 1 pojkm 
przebiegu samochodów osobowych 
wg zbadanych średnich rocznych 
przebiegów w Polsce

W obliczeniach średnich kosztów 1 pojkm prze-
biegu wybranych marek i modeli samochodów 
osobowych w Polsce wykorzystano m.in. wyni-
ki przeprowadzonych przez ITS badań średnich 
rocznych przebiegów samochodów osobowych7. 
Badania przeprowadzono na stacjach kontroli po-
jazdów znajdujących się pod patronatem ITS [3]. 

Uzyskane wyniki badania średnich rocznych 
przebiegów samochodów osobowych w Polsce 
uznano za reprezentatywne dla aktualnych wa-
runków8 (tab. 5)
Tab. 5. Zbadane średnie roczne przebiegi samocho-

dów osobowych w wieku do 10 lat wg wyspecy-
fi kowanych grup pojazdów [tys. km]

Wyspecyfi kowana 
grupa samochodów 

osobowych

Średni roczny przebieg pojazdów

Ogółem
w tym:

w ruchu 
miejskim

w ruchu 
pozamiejskim

[tys. km] [tys. km] [%] [tys. km] [%]
z silnikami benzynowymi 
do 1000 cm3 10,6 6,1 57,5 4,5 42,5
z silnikami benzynowymi 
pow. 1000 cm3 15,5 8,6 55,5 6,9 44,5
z silnikami zasilanymi 
ON 22,0 10,8 49,1 11,2 50,9
Źródło: Obliczenia ITS na podstawie pracy ITS nr 6707/ZBE. 
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Tab. 6. Struktura średnich kosztów 1 pojkm przebie-
gu samochodów osobowych z silnikami ben-
zynowymi o objętości skokowej do 900 cm3 
(10,6 tys. km/rok) [%]

W 1 roku 1-5 lat 1-10 lat
Koszty paliwa 24,7 33,3 38,7
Koszty obsługi technicznej zalecanej 
przez producentów 0,0 4,4 7,1

Koszty zakupu i wymiany ogumienia 4,5 2,4 3,5
Koszty wynikające z utraty wartości 
pojazdu 49,8 38,0 29,0

Koszty ubezpieczeń pojazdu 21,0 21,5 21,0
Koszty badań technicznych 0,0 0,4 0,7
Razem koszty eksploatacyjne 100,0 100,0 100,0
Uwaga: liczby zaokrąglane komputerowo do dwóch miejsc po 
przecinku
Źródło: Obliczenia własne

Udział kosztów paliwa w strukturze średnich 
kosztów 1 wozokilometra przebiegu samo-cho-
dów z silnikami do 900 cm3, w przypadku pojaz-
dów eksploatowanych w pierwszym roku wynosi 
około 25%, eksploatowanych w okresie pierw-
szych 5 lat wynosi około 33% oraz dla okresy eks-
ploatacji do 10 lat – stanowi prawie 39%. 

Znaczący udział w średnich kosztach 1 pojkm 
przebiegu samochodów osobowych oma-wianej 
grupy stanowią koszty ubezpieczeń OC, AC i NW. 
Udział tych kosztów kształtuje się na poziomie  
(21-22)%, w zależności od rozpatrywanego prze-
działu czasu eksploatowania pojazdów.
Struktura średnich kosztów 1 pojkm przebie-
gu samochodów osobowych z silnikami ben-
zynowymi o objętości skokowej powyżej 900 
cm3 (średni przebieg 15,5 tys. km/rok)

Z przeprowadzonych badań kosztowych wy-
nika, że w strukturze rodzajowej średnich kosz-
tów 1 pojkm przebiegu samochodów osobo-
wych z silnikami benzynowymi powyżej 900 cm3 
(przy średnim rocznym przebiegu pojazdu rzędu 
15,5 tys. km), w okresie pierwszych pięciu lat eks-
ploatacji dominują koszty wynikające z utraty war-
tości rynkowej samochodów. W pierwszym roku 
eksploatacji koszty te stanowią około 49%. Udział 
ten zmniejsza się z upływem czasu i osiąga śred-
nią wartość około 35% dla samochodów eksplo-
atowanych do 5 lat od nowości oraz wynosi około 
28% w przypadku samochodów eksploatowanych 
od nowości przez 10 lat (tab. 7).
Średni udział kosztów paliwa w strukturze śred-

nich kosztów 1 pojkm przebiegu przedmiotowej 
grupy samochodów, w pierwszym roku eksploata-
cji wynosi niespełna 27%, w okresie do 5 lat eks-
ploatacji wynosi około 38%, a obliczony dla okresu 
użytkowania od nowości do 10 lat stanowi około 
43%. Średni udział kosztów ubezpieczeń w pierw-
szym roku eksploatacji wynosi około 18%. W przy-
padku samochodów użytkowanych od nowości do 
5 lat i do 10 lat  udział ten stanowi około 21%.

Tab. 7. Struktura rodzajowa średnich kosztów 1 pojkm 
przebiegu samochodów osobowych z silnika-
mi benzynowymi powyżej 900 cm3 wg okresów 
eksploatacji (15,5 tys. km/rok) [%]

W 1 roku 1-5 lat 1-10 lat
Koszty paliwa 26,7 38,2 43,5
Koszty obsługi technicznej zalecanej 
przez producentów 0,7 2,7 3,8

Koszty zakupu i wymiany ogumienia 5,4 2,4 3,4
Koszty wynikające z utraty wartości 
pojazdu 49,4 35,2 27,6

Koszty ubezpieczeń pojazdu 17,8 21,3 21,3
Koszty badań technicznych 0,0 0,3 0,5
Razem koszty eksploatacyjne 100,0 100,0 100,0
Uwaga: liczby zaokrąglane komputerowo do dwóch miejsc po 
przecinku
Źródło: Obliczenia własne

Struktura średnich kosztów 1 pojkm przebie-
gu samochodów osobowych z silnikami zasi-
lanymi olejem napędowym (średni przebieg 
22 tys. km/rok)

W strukturze rodzajowej średnich kosztów 
1 pojkm przebiegu wybranych reprezentantów 
samochodów osobowych z silnikami zasilanymi 
olejem napędowym dominują koszty wynikające 
z utraty wartości rynkowej samochodów (tab. 8).

Stanowią one od około 54% w średnich kosz-
tach 1 pojkm przebiegu w pierwszym roku eks-
ploatacji, poprzez 41% dla samochodów eksplo-
atowanych od nowości do 5 lat oraz około 34% 
w przypadku samochodów eksploatowanych od 
nowości do 10 lat. 

Odpowiednio udział kosztów paliwa w struktu-
rze średnich kosztów 1 pojkm przebiegu wynosi 
średnio od około 22% w przypadku samochodów 
w wieku do 1 roku, do około 36% dla samocho-
dów eksploatowanych do 10 lat.
Tab. 8. Struktura rodzajowa średnich kosztów 1 pojkm 

przebiegu samochodów osobowych z silni-
kami zasilanymi ON wg okresów eksploatacji 
(22 tys. km /rok) [%]

W 1 roku 1-5 lat 1-10 lat
Koszty paliwa 21,9 30,7 36,5
Koszty obsługi technicznej zalecanej 
przez producentów 1,2 3,0 4,3

Koszty zakupu i wymiany ogumienia 5,2 4,3 4,3
Koszty wynikające z utraty wartości 
pojazdu 54,5 41,5 33,8

Koszty ubezpieczeń pojazdu 17,2 20,3 20,8
Koszty badań technicznych 0,0 0,2 0,3
Razem koszty eksploatacyjne 100,0 100,0 100,0
Źródło: Obliczenia własne.
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6. Porównanie zbadanych średnich 
kosztów 1 pojkm przebiegu 
samochodów osobowych i stawek 
za korzystanie z pojazdów 
prywatnych do celów służbowych, 
określonych w rozporządzeniu 
ministra infrastruktury z dnia 
23 października 2007

Porównanie średnich kosztów 1 pojkm przebie-
gu, wyspecyfi kowanych grup samochodów osobo-
wych (wg dominujących wśród eksploatowanych 
w Polsce marek i modeli) z silnikami benzynowymi 
o objętości skokowej powyżej 900 cm3 oraz z sil-
nikami zasilanymi olejem napędowym wskazuje, 
że koszty te są wyższe w przypadku samochodów 
z silnikami zasilanymi olejem napędowym. Prawi-
dłowość tą stwierdzono pomimo zbadanych wśród 
użytkowników, większych średnich rocznych prze-
biegów pojazdów tej drugiej grupy. 

Zasadniczą przyczyną tego stanu jest fakt, że 
wśród przyjętych do badań kosztowych marek 
i modeli samochodów osobowych z silnikami za-
silanymi olejem napędowym przeważają pojazdy 
niejednokrotnie o znacznie wyższej wartości, w 
porównaniu z wartością pozostałych grup samo-
chodów. Znajduje to wyraz w strukturze średnich 
kosztów 1 wozokilometra przebiegu, gdzie udział 
kosztów wynikających z utraty wartości rynkowej 
samochodów z silnikami na olej napędowy jest 
wyższy w porównaniu z odpowiednim udziałem 
kosztów samochodów wyposażonych w silniki 
benzynowe np. powyżej 900 cm3. 

Wyniki przeprowadzonych przez ITS badań 
i kalkulacji średnich kosztów 1 pojkm przebiegu 
samochodów osobowych wskazują na aktualnie 
wyższy poziom tych kosztów w porównaniu z obo-
wiązującymi (jak dotąd) stawkami zwrotu kosztów 
użytkowania samochodów prywatnych do celów 
służbowych wg Rozporządzenia Ministra Infra-
struktury  z 2007 r. (tab. 9).

We wszystkich wariantach porównań, średnie 
koszty 1 pojkm przebiegu są wyższe niż aktualnie 
obowiązujące stawki za używanie prywatnych sa-
mochodów osobowych do celów służbowych.

Oczywiście biorąc pod uwagę faktyczne zróżnico-
wanie średnich kosztów 1 pojkm przebiegu warun-
kowanych wielorakością czynników wpływających 
na te koszty, nie ma prostego uniwersalnego roz-
wiązania zadawalającego wszystkich użytkowników 
pojazdów będących prywatną własnością i wykorzy-
stywanych do celów służbowych. Jednak obowią-
zujące stawki, aktualnie nie odpowiadają realiom. 
Wzrost kosztów w porównaniu do kosztów z roku 
2007 wynika głównie ze wzrostu kosztów paliw.

Podsumowanie
1. Przeprowadzone badania średnich kosztów 

1 pojkm przebiegu samochodów osobowych 
bazują na źródłowych danych kosztowych 
rozpoznanych przez ITS w 2011 r. oraz wy-
korzystują dane o kosztach paliw aktualnych 
w pierwszej dekadzie kwietnia 2012 roku. 

2. Średnie koszty 1 pojkm przebiegu różnią się 
w zależności od marki, modelu i od wieku po-
jazdu oraz przede wszystkim od średnich rocz-
nych przebiegów pojazdów. 

3. Średnie koszty 1 pojkm przebiegu maleją wraz 
z kolejnymi latami eksploatacji samochodu. 
W początkowych latach na te koszty istotny 
wpływ mają koszty zależne od czasu posiada-
nia pojazdu, w tym przede wszystkim koszty 
wynikające z utraty wartości rynkowej pojazdu. 
W kolejnych latach, kiedy roczna utrata war-
tości rynkowej pojazdu jest coraz mniejsza, 
w strukturze średnich kosztów 1 pojkm przebie-
gu wzrasta udział kosztów paliw.

4. W przypadku zbadanego reprezentanta samo-
chodów osobowych z silnikami benzynowymi 
o objętości skokowej do 900 cm3 w wieku do 
10 lat, średnie koszty 1 pojkm przebiegu kształ-
tują się od 0,89 zł/pojkm przy przebiegach 
10 tys. km/rok, do 0,60 zł/pojkm przy przebie-
gach 25 tys. km/rok.

5. Dla zbadanej reprezentatywnej grupy samocho-
dów osobowych z silnikami benzynowymi o ob-
jętości skokowej powyżej 900 cm3 w wieku do 
10 lat, średnie koszty 1 pojkm przebiegu kształ-
tują się od 1,15 zł/pojkm przy 10 tys. km/rok, do 
0,72 zł/pojkmkm przy 25 tys. km/rok.

Samochody osobowe z silnikami  
wg grup obj. skokowej i wg rodzaju paliwa 

oraz wg redniego rocznego przebiegu 

w 1 roku  
eksploatacji 

(wg ITS) 

w pierwszych 
5 latach  

eksploatacji 
(wg ITS) 

w pierwszych 
10 latach  

eksploatacji 
(wg ITS) 

wg rozporz dzenia 
Ministra Infrastruktury

z 23.10.2007 r. 

z silnikami benz. do 900 cm3 
(10,6 tys. km/rok) 1,37 1,01 0,87 0,5214 

z silnikami benz. pow. 900 cm3  
(15,5 tys. km/rok) 1,48 1,02 0,89 0,8353 

z silnikami zasilanymi ON  
(22 tys. km/rok) 1,65 1,12 0,93 0,8353 

Źródło: Obliczenia własne; Rozporządzenie MI z 23.10.2007 r.

Tab. 9. Porównanie średnich kosztów 1 pojkm przebiegu samochodów osobowych wg badań ITS (kwiecień 2012 r.) 
i stawek zwrotu kosztów używania do celów służbowych pojazdów niebędących własnością pracodawcy 
wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury [zł/pojkm]



AUTOBUSY 181

Studying average unit costs of operating vehicles
Costs of operating vehicles change being affected by various external economic and operational factors. One 

of many signifi cant factors contributing to the increase of cars operating costs are fuel prices, characterised in the 
recent years by a particularly high dynamics of changes. The paper presents results of the studies conducted at 
the Motor Transport Institute, with respect to the shaping of average unit costs of operating vehicles (understo-
od here as an average cost of 1 vehicle-kilometre of mileage) as a function of average annual mileages, for the 
selected, representative in Poland makes and models of cars. The costs type structures of the operated cars are 
shown for the cars with petrol engines of up to 900 cm3 capacity, with the engines above 900 cm3 capacity and 
with the Diesel engines.

Key words: road transport, passenger cars, operating costs
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6. Rozpoznane średnie koszty 1 pojkm, reprezen-
tatywnej dla polskiego parku samochodowego, 
grupy samochodów wyposażonych w silniki za-
silane olejem napędowym w wieku do 10 lat, 
kształtują się od 1,57 zł/pojkm przy przebiegach 
10 tys. km/rok, do 0,87 zł/pojkm przy przebie-
gach 25 tys. km/rok.

Przypisy
1 ITS opracował metodę pozwalającą na stosunko-
wo dokładną identyfi kację marek, modeli i typów 
pojazdów występujących pod różnymi zapisami 
w ewidencji MSWiA, wykorzystując własny Kata-
log Marek i Typów Pojazdów.
2 Przyjęto takie założenie, pomimo, że np. park sa-
mochodów osobowych w Polsce w wieku do 10 lat 
stanowi około 30% stanu zarejestrowanych. Nie 
oznacza to, że pozostałe 70% pojazdów jest eksplo-
atowanych. Część z nich jedynie fi guruje w ewidencji.
3 Polisowo sp. z o.o. Poznań, ul. Węglowa 1/3 
(www.polisowo.pl)
4 www.paliwa.pl
5 Dane internetowe z maja 2011 r publikowane na 
stronach: OPONY, 4AUTO, MOTORICUS, OPO-
NY24H, OPONYLUX, OPONYDEBICA, OPO-
NEO, OPONIX.
6 Według opinii uzyskanej w specjalistycznych ser-
wisach opon i skonsultowanej w gronie specjali-
stów branży motoryzacyjnej.
7 Badano m.in. średnie roczne przebiegi samo-
chodów osobowych z silnikami benzynowymi
do 1000 cm3, pow. 1000 cm3 do 1400 cm3, 
pow.  1400 cm3 do 2000 cm3, pow. 2000 cm3 oraz 
z silnikami zasilanymi ON do 2000 cm3 oraz pow. 
2000 cm3.

8 Zaletą zastosowanej metody badawczej jest to, 
że zakres badań dotyczy samochodów eksploato-
wanych w Polsce, a nie, jak to bywa w przypadku 
metody bilansów paliwowych – pojazdów zare-
jestrowanych, z których część pozostaje jedynie 
w ewidencji (nie jest eksploatowana).
9 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków ustalania oraz sposobu dokonywania 
zwrotu kosztów używania do celów służbowych 
samochodów osobowych, motocykli i motorowe-
rów niebędących własnością pracodawcy (DzU 
nr 201, poz. 1462)
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