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Kompensacja kosztów uprzątnięcia 
pozostałości po wypadku komunikacyjnym 
przez ubezpieczyciela OC posiadaczy pojazdów 
mechanicznych

Przedstawiona w artykule problematyka kompensacji kosztów uprzątnięcia pozostałości po wypadku 
komunikacyjnym przez ubezpieczyciela OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ma duże znaczenie 
dla praktyki sądowej. Autorzy przedstawili dwie linie orzecznicze: uznającą w tym zakresie odpowie-
dzialność ubezpieczyciela OC i nieuznającą odpowiedzialności ubezpieczyciela OC. Autorzy stoją na sta-
nowisku, że ubezpieczyciele OC posiadaczy pojazdów mechanicznych nie są zobowiązani do zwrotu 
kosztów usunięcia pozostałości po wypadku i uprzątnięcia pasa drogi. 

Słowa kluczowe: ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, zarządca drogi, odpady, 
zniszczenie lub uszkodzenie drogi.

Uwagi wstępne

Funkcją obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mecha-
nicznych jest zapewnienie skutecznej kompensacji szkód wynikłych z wypadków komunikacyj-
nych1. Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela został określony w ustawie o ubezpieczeniach 
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na Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Poznań 2007, s. 50–55; K. Ludwichowska, Odpowiedzialność cywilna 
i ubezpieczeniowa za wypadki samochodowe, TNOiK, Toruń 2008, s. 298–309.
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The compensation of costs of cleaning up the road after a traffic accident 
by the insurer of motor third party liability insurance

The problem of compensation of costs of cleaning up the road after a traffic accident by the insurer 
of motor third party liability insurance is of great importance for the polish jurisprudence. The authors 
present two different lines of case law in this matter – the first one recognizing the liability of the civil 
liability insurer and the second one dismissing the claims for damages. In the authors’ view, insurers are 
not obliged to reimburse the costs of removing the remains after an accident and cleaning up the road.

Key words: motor third party liability insurance, road operator, destruction or damage to the road.
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