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Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 
15 lutego 2019 roku (III CZP 84/18) w sprawie 
kosztów najmu pojazdu zastępczego [Glosa 
aprobująca]

Przedmiotem glosy jest uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 2019 roku (sygn. III CZP 84/18) 
dotycząca odpowiedzialności ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mecha-
nicznego za celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki, poniesione przez poszkodowanego na najem 
pojazdu zastępczego w okresie przedłużającej się naprawy uszkodzonego pojazdu. Zdaniem autora, 
glosowana uchwała Sądu Najwyższego jest prawidłowa i zasługuje na aprobatę, co zostanie szczegó-
łowo uzasadnione w treści glosy. 

Słowa kluczowe: ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, odszkodowanie, pojazd za-
stępczy, przedłużający się okres naprawy.

I.

Komentowana uchwała Sądu Najwyższego (dalej: SN) z dnia 15 lutego 2019 roku, sygn. III CZP 
84/18, (OSNC 2020/1/6), dotyczyła następującego zagadnienia prawnego: „Czy normalnym na-
stępstwem zdarzenia objętego zakresem odpowiedzialności ubezpieczyciela OC sprawcy szkody 
komunikacyjnej są wydatki na najem pojazdu zastępczego, w okresie przedłużającej się naprawy, 
powstałe na skutek działania podmiotu trzeciego, zewnętrznego wobec sprawcy szkody oraz po-
szkodowanego?”. Uchwała zapadła na kanwie następującego stanu faktycznego: 

W marcu 2015 roku doszło do kolizji drogowej, w ramach której uszkodzenia doznał pojazd 
marki Volkswagen Passat. Sprawca szkody posiadał ważne ubezpieczenie OC. Samochód przy-
jęto do naprawy 8 maja 2015 roku, a podmiotem odpowiedzialnym za jej przeprowadzenie był 
renomowany zakład naprawczy wchodzący w skład sieci producenta. Oględziny pojazdu przez 
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Gloss to the Supreme Court resolution of February 15th, 2019  
(III CZP 84/18)

The subject of this gloss is the Supreme Court resolution dated 15th February 2019, case no. III CZP 
84/18 concerning compensation under the motor third party liability insurance for the reasonable and 
economically justified expenses incurred by the injured party for renting a replacement vehicle during 
the prolonged repair period. According to the author of this gloss, the decision in question is correct, 
which will be explained in detail in the content of this work.
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