
Rekomendacja której 

zakład nie zamierza 

stosować 

Informacja, w jaki sposób zakład ubezpieczeń zamierza osiągnąć cele, dla realizacji których organ nadzoru wydał 

rekomendację 

5.5. TUW „TUW”  zamierza całkowicie dostosować się do rekomendacji do 31 stycznia 2023 r. Towarzystwo zrealizuje 

rekomendacje poprzez uwzględnienie w regulacjach wewnętrznych i w planie audytów regularnej (nie rzadziej niż 

co 3 lata) oceny co najmniej adekwatności i efektywności systemu kontroli wewnętrznej dotyczącej obszaru 

likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych. Obecnie Biuro Audytu monitoruje wykonanie zaleceń z audytu 

dotyczącego likwidacji szkód komunikacyjnych, który został zakończony w lutym 2022 r., ale odbył się z 

uwzględnieniem wymogów wynikających zarówno z obowiązujących wówczas wytycznych, jak i planowanych 

Rekomendacji dot. likwidacji szkód komunikacyjnych. Działania te realizują cel rekomendacji.  

5.8. TUW „TUW”  zamierza całkowicie dostosować się do rekomendacji do 31 stycznia 2023 r. Towarzystwo zrealizuje 

rekomendacje poprzez uwzględnienie w regulacjach wewnętrznych i w planie audytów regularnej (nie rzadziej niż 

co 3 lata) oceny co najmniej adekwatności i efektywności systemu kontroli wewnętrznej dotyczącej obszaru 

likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych. Obecnie Biuro Audytu monitoruje wykonanie zaleceń z audytu 

dotyczącego likwidacji szkód komunikacyjnych, który został zakończony w lutym 2022 r., ale odbył się z 

uwzględnieniem wymogów wynikających zarówno z obowiązujących wówczas wytycznych, jak i planowanych 

Rekomendacji dot. likwidacji szkód komunikacyjnych. Działania te realizują cel rekomendacji.  

7.5. TUW „TUW”  zamierza całkowicie dostosować się do rekomendacji do 31 stycznia 2023 r. Proces współpracy z 

podmiotami zewnętrznymi podlega regularnej kontroli i monitoringowi. Uregulowania wymaga kwestia 

raportowania do Zarządu, które obecnie odbywa się w sposób doraźny. 

9.1. TUW „TUW” zamierza całkowicie dostosować się do rekomendacji do 31 stycznia 2023 r. Towarzystwo obecnie 

realizuje cel rekomendacji poprzez zatrudnianie na stanowiskach likwidatorów osób z odpowiednim 

doświadczeniem w obszarze likwidacji szkód komunikacyjnych.  

9.2. TUW „TUW” zamierza całkowicie dostosować się do rekomendacji do 31 stycznia 2023 r. Towarzystwo obecnie 

realizuje cel rekomendacji poprzez zatrudnianie na stanowiskach likwidatorów osób z odpowiednim 

doświadczeniem w obszarze likwidacji szkód komunikacyjnych.  

13.4 Cel zostanie osiągnięty inną metodą. Przyjęty system oznaczania dokumentów pozwala na ustalenie, kiedy i w 

jakiej kolejności dokumenty były dołączane do teczki. Jednocześnie chronologia jest zachowana w zakresie 

numerowania wszystkich dokumentów włączonych do systemu szkodowego. Brak możliwości trwałego usunięcia 

dokumentu z teczki daje gwarancję rzetelności prowadzonej dokumentacji.  



15.3 tiret 2 Towarzystwo odstępuje od wdrożenia rekomendacji w części, która ogranicza rynek lokalny do obszaru gminy lub 

powiatu. W zakresie pojęcia rynku lokalnego Towarzystwo stosuje się do orzecznictwa sądowego (m.in. Uchwała 

SN z 13 czerwca 2003, III CZP 32/03). W przedmiotowej uchwale Sąd Najwyższy mówi o "odpowiednim rynku 

lokalnym" jedynie przykładowo wskazując na teren określonego miasta lub gminy. Sąd Najwyższy w uzasadnieniu 

ww. uchwały słusznie nie wskazał precyzyjnych granic rynku lokalnego bowiem rynek ten powinien być ustalany 

z uwzględnieniem okoliczności każdego przypadku. Zakres terytorialny odpowiedniego rynku  lokalnego może być 

szerszy w przypadku napraw o większej wartości, bardziej specjalistycznych czy dotyczących pojazdów rzadszych 

marek.   

16.2. TUW „TUW”  zamierza całkowicie dostosować się do rekomendacji do 31 stycznia 2023 r. Poszkodowany ma 

możliwość uzyskania wszelkich informacji dotyczących naprawy pojazdu na każde żądanie.  

16.4. TUW „TUW”  zamierza całkowicie dostosować się do rekomendacji do 31 stycznia 2023 r. Poszkodowany ma 

obecnie możliwość wniesienia zastrzeżeń w trybie reklamacji.  

16.5. TUW „TUW”  zamierza całkowicie dostosować się do rekomendacji do 31 stycznia 2023 r. Towarzystwo realizuje 

obecnie cel rekomendacji przekazując Poszkodowanemu formacje najpóźniej z chwilą wydania stanowiska o 

wypłacie odszkodowania 

16.6 Obowiązek zapewnienia realizacji przez warsztat naprawczy rękojmi/gwarancji nie mieści się w katalogu czynności 

ubezpieczeniowych wskazanych w art. 4 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej. Uprawnienia i obowiązki wynikające z rękojmi regulowane są przepisami Kodeksu cywilnego 

(art. 556 i nast. k.c.) podobnie jak uprawnienia i obowiązki wynikające z gwarancji, jeżeli zostanie ona udzielona 

(art. 577 i nast. k.c.). Ponadto ponoszenie kosztów związanych z ich realizacją przez ZU jest sprzeczne z art. 361 

k.c. bowiem wykracza poza normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. Wskazać 

także należy, iż zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność gwarancyjną, co oznacza, że odpowiada jedynie w 

granicach odpowiedzialności sprawcy. W obowiązujących przepisach brak jest podstaw prawnych do obciążania 

sprawcy szkody obowiązkiem zapewnienia realizacji rękojmi wykonanej naprawy lub gwarancji (jeżeli została ona 

udzielona przez warsztat naprawczy). Towarzystwo stosuje się do ww. przepisów prawa. 

17.3 Towarzystwo będzie stosować praktykę w zakresie rabatów i upustów zgodną z Uchwałą SN z dnia 6 października 

2022 r., sygn. SN III CZP 119/22.  

18.3 Biorąc pod uwagę liczbę producentów części zakład ubezpieczeń nie ma fizycznej możliwości zweryfikowania i 

poświadczenia, że część spełnia kryteria, o których mowa w rekomendacji. Obowiązek zapewnienia zgodności 



wprowadzanych do obrotu części z obowiązującymi normami spoczywa na sprzedawcy. Towarzystwo nie 

informując o zgodności części z normami nie narusza przepisów prawa. 

19.1 tiret 3 Biorąc pod uwagę liczbę funkcjonujących w Polsce niezależnych producentów części zamiennych, pozyskiwanie 

informacji o okresie gwarancji jest fizycznie niemożliwe do zrealizowania. Należy także zaznaczyć, że w świetle 

art. 577 Kodeksu cywilnego udzielenie gwarancji nie jest obowiązkowe. Poza tym przepisy prawa powszechnie 

obowiązujące zapewniają kupującemu ochronę w ramach rękojmi. Towarzystwo nie informując o gwarancji nie 

narusza przepisów prawa. 

21.10 Sprawca szkody, a co za tym idzie także jego ubezpieczyciel w zakresie OC PPM zgodnie z art. 361 § 1 k.c. ponosi 

odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła (są to 

następstwa, które pozostają w adekwatnym bezpośrednim związku przyczynowym ze zdarzeniem powodującym 

szkodę). W orzecznictwie ugruntowany jest pogląd, zgodnie z którym sprawca szkody i jego ubezpieczyciel w 

zakresie OC PPM nie odpowiada m.in. za nieprawidłową organizację pracy warsztatu naprawczego i szkody, które 

z tego wynikają (np. przedłużenie okresu najmu pojazdu zastępczego). W zakresie ustalania okresu najmu pojazdu 

zastępczego Towarzystwo zamierza kierować się zasadami wynikającymi z powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa oraz aktualnego orzecznictwa, w tym uchwały Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 2019 sygn. III 

CZP 84/18. 

21.11 tiret 3 Sprawca szkody, a co za tym idzie także jego ubezpieczyciel w zakresie OC PPM zgodnie z art. 361 § 1 k.c. ponosi 

odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła (są to 

następstwa, które pozostają w adekwatnym bezpośrednim związku przyczynowym ze zdarzeniem powodującym 

szkodę). W orzecznictwie ugruntowany jest pogląd, zgodnie z którym sprawca szkody i jego ubezpieczyciel w 

zakresie OC PPM nie odpowiada m.in. za nieprawidłową organizację pracy warsztatu naprawczego i szkody, które 

z tego wynikają (np. przedłużenie okresu najmu pojazdu zastępczego). W zakresie ustalania okresu najmu pojazdu 

zastępczego Towarzystwo zamierza kierować się zasadami wynikającymi z powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa oraz aktualnego orzecznictwa, w tym uchwały Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 2019 sygn. III 

CZP 84/18. 

25.1 Towarzystwo w zakresie zawierania ugód stosuje się do art. 917 Kodeksu cywilnego, a także do orzecznictwa 

sądowego i poglądów doktryny. W istotę ugody wpisana jest niepewność jej stron co do tego, czy przysługuje im 

dane roszczenie lub niepewność co do jego wysokości. Celem ugody jest uchylenie tej niepewności lub sporu lub 

zapewnienie wykonania roszczeń, przy czym warunkiem sine qua non osiągnięcia tych celów jest poczynienie sobie 

wzajemnie przez strony ustępstw (Więcej M. Pyziak-Szafnicka [w:] System Prawa Prywatnego, t. 8, red. J. 



Panowicz-Lipska, 2011, s. 976–977) – tak L. Jantowski [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. M. Balwicka-

Szczyrba, A. Sylwestrzak, Warszawa 2022, art. 917. W doktrynie wskazuje się też że ugoda może zatem dotyczyć 

stosunku prawnego, który rzeczywiście nie istnieje, jeżeli zostanie wykazane, że strony były przekonane o jego 

istnieniu albo – licząc się z taką możliwością – miały wątpliwość co do jego istnienia. W zawarciu takiej ugody 

wyraża się jej konstytutywna rola (Zob. wyrok SN z 29.05.2015 r., V CSK 446/14, LEX nr 1793712; także M. 

Pyziak-Szafnicka [w:] System Prawa Prywatnego, t. 8, red. J. Panowicz-Lipska, 2011, s. 996–997) – por. L. 

Jantowski [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. M. Balwicka-Szczyrba, A. Sylwestrzak, Warszawa 2022, art. 917. 

25.3 Towarzystwo w zakresie zawierania ugód stosuje się do art. 917 Kodeksu cywilnego, a także do orzecznictwa 

sądowego i poglądów doktryny. Celem ugody jest szybkie zakończenie sprawy, bez konieczności przeprowadzania 

drobiazgowej analizy. Towarzystwo nie uzależnia od zawarcia ugody przeprowadzenia postępowania 

likwidacyjnego zgodnie z prawem. 

25.4 Towarzystwo w zakresie zawierania ugód stosuje się do art. 917 Kodeksu cywilnego, a także do orzecznictwa 

sądowego i poglądów doktryny. Określenie konkretnych roszczeń, jakich zrzeka się poszkodowany, nie jest 

możliwe, ponieważ katalog przysługujących roszczeń nie jest  wskazany w przepisach w prawa  - art. 361 § 1 i 2 

kc wyznacza jedynie ogólne ramy  obowiązku naprawienia szkody. Towarzystwo w treści ugody wskazuje 

charakter roszczeń nią objętych - czy wynikają ze szkody w pojeździe, na osobie itp. 

 

 

………….…………………………………………….. 

(Podpisy zgodnie z reprezentacją zakładu ubezpieczeń)  
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