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Szanowni Państwo,  

mamy zaszczyt oddać w Państwa ręce e-Biuletyn numer 2/2020 dotyczący najciekawszych 

zapytań z Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Szczytnie. W niniejszym numerze odpowiemy 

na pytania Komu, kiedy i na jak długo należy się pojazd zastępczy z OC sprawcy? a także 

opiszemy jaki jest „Wpływ nowelizacji prawa upadłościowego na sytuację osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą” – temat, który może zainteresować właśnie osoby 

prowadzące własną działalność. Biuletyn ten powstał w ramach realizacji zadania publicznego 

przez Fundację Rozwoju Ziemi Oleckiej, współfinansowanego ze środków Powiatu 

Szczycieńskiego, polegającego na prowadzeniu Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Punktu 

Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Szczytnie. W naszych e-

Biuletynach omawiamy najczęstsze problemy, z którymi zgłaszają się Państwo do Punktów.  

Do prowadzonych przez nas Punktów w Szczytnie, zapraszamy wszystkie uprawnione 

osoby w godzinach: 

1. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Marii Konopnickiej 70 

dni robocze 7:30 – 11:30 

 

2. w Starostwie Powiatowym, ul. Henryka Sienkiewicza 1 

dni robocze 11:30 – 15:30 

 

 

 

 

 

 

Z wyrazami szacunku,  

w imieniu Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej  

Andrzej Wojczulewicz – Prezes Zarządu Fundacji  

 

  



1. Wpływ nowelizacji prawa upadłościowego na sytuację osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą. 

 

Przed 24 marca 2020 r. prawo upadłościowe rozróżniało dwa podstawowe tryby prowadzenia 

postępowań upadłościowych – te które stosuje się w przypadku konsumentów oraz te, które 

stosuje się wobec przedsiębiorców, w tym osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą. Podział ten powodował, że osoby fizyczne będące przedsiębiorcami obarczone 

były niemal takim samym rygorem dotyczącym złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości jak 

osoby prawne, przez co wielokrotnie realnie traciły możliwość na skuteczne przeprowadzenie 

postępowania.  

Wraz ze znowelizowaniem przepisów ustawy, które weszły w życie z w dniu 24 marca 2020 r. 

zmieniło się nieco podejście ustawodawcy do osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą, dzięki czemu wiele osób zyskało szansę na rzeczywiste oddłużenie i powrót do 

normalnego życia.  

Czego więc dotyczą najważniejsze zmiany polepszające sytuację przedsiębiorców? 

- została ujednolicona pozycja osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą z 

konsumentami, 

- przedsiębiorcy mogą skorzystać z uprawnień zastrzeżonych dotychczas wyłącznie dla osób 

fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, 

- zliberalizowano przesłanki umożliwiające złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, 

- osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą nie musi odczekać roku od zaprzestania prowadzenia 

działalności, aby móc skorzystać z procedur przewidzianych dla konsumentów, 

- przedsiębiorca nie jest już zobowiązany do posiadania znacznego majątku, aby złożyć 

wniosek o ogłoszenie upadłości, 

- sąd nie będzie badał, czy wobec przedsiębiorcy zaistniały w przeszłości przesłanki 

uzasadniające złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz czy przedsiębiorca obowiązkowi 

temu sprostał, 

- sąd rozpatrując wniosek o ogłoszenie upadłości nie bada już przyczyn jej powstania – może 

to jednak być brane pod uwagę przy ustalaniu długości planu spłat, 

- w zależności od tego, czy upadły posiada kogoś na utrzymaniu czy też nie – odpowiednia 

część jego dochodów nie będzie wchodziła do masy upadłości, 

- z masy upadłości będą mogły zostać wyłączone niektóre przedmioty czy nieruchomości, czyli 

nie będzie można z nich egzekwowań należności, 



- sąd będzie premiował dłużników, którzy aktywnie przyczyniają się do spłaty zadłużenia 

poprzez skrócenie wcześniej ustalonego planu spłaty, 

- obok ustalenia planu spłaty można skorzystać jeszcze z innych dobrodziejstw wprowadzonych 

znowelizowaną procedurą, tj. dłużnik może wnosić o umorzenie zobowiązań bez ustalenia 

planu spłaty wierzycieli albo o warunkowe umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty 

wierzycieli. 

 

Pomimo znacznej liberalizacji procesu oddłużania osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą należy pamiętać, że wciąż część zobowiązań nie będzie podlegała umorzeniu. Są 

to długi wynikające m.in. z: 

- alimentów, 

-renty (z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, kalectwa, niezdolności do pracy), 

- kary grzywny, 

- obowiązku naprawienia szkody powstałej w wyniku przestępstwa, 

- roszczenia umyślnie nieujawnionego w postępowaniu, jeśli wierzyciel nie brał w nim udziału. 

 

Podsumowując zauważyć należy, że nowo wprowadzone rozwiązania dają przedsiębiorcom 

będącym osobami fizycznymi nadzieje na oddłużenie w bardziej realny i uproszczony sposób. 

Zmiany prawa upadłościowego na pewno przyczynią się do wzrostu zainteresowania tym 

sposobem oddłużenia osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Sprowadzenie 

warunków wydania postanowienia o upadłości od ustalenia, że dłużnik stał się niewypłacalny 

z pominięciem dotychczasowych rygorystycznych wymagań sprawi, że procedura ta stała się 

dostępna dla znacznie szerszego grona dłużników. 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe. 

 

  



 

2. Pojazd zastępczy z OC sprawcy - komu, kiedy i na jak długo się należy?  

 

Poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym kierowcy w większości przypadków należy 

się pojazd zastępczy lub zwrot kosztów jego najmu. 

 

Wielu kierowców wciąż pozostaje nieświadomych przysługującego im prawa do pojazdu 

zastępczego lub rezygnuje z niego w obawie, że ubezpieczyciel sprawcy zdarzenia odmówi 

zwrotu kosztów wynajmu.  

 

Kiedy i na jak długo przysługuje pojazd zastępczy?  

 

Jeżeli samochód został uszkodzony w wyniku wypadku lub kolizji, bez względu na to czy 

powstała szkoda jest szkodą całkowitą czy częściową, poszkodowanemu przysługuje prawo do 

wynajmu pojazdu zastępczego na okres, w którym faktycznie był on pozbawiony możliwości 

korzystania z uszkodzonego auta. 

 

Kwalifikacja szkody jako częściowej lub całkowitej zależna jest od kosztów naprawy 

uszkodzeń powstałych w pojeździe na skutek zdarzenia.  

 

Szkoda całkowita występuje wówczas, gdy pojazd uległ takiemu zniszczeniu, że nie 

możliwym jest jego naprawa lub gdy koszt jego naprawy przekroczyłyby wartość pojazdu w 

stanie sprzed szkody. 

 

Szkoda częściowa to zaś szkoda w pojeździe, którego naprawa po zdarzeniu drogowym jest 

ekonomicznie uzasadniona. Zatem każda szkoda, której zakład ubezpieczeń nie zakwalifikuje 

jako szkody całkowitej, jest szkodą częściową.  

 

W przypadku zakwalifikowania szkody jako częściowej, ubezpieczyciel pokryje koszty najmu 

pojazdu zastępczego w okresie jego technologicznej naprawy.  

 

Należy wyróżnić dwie sytuacje i dwa różne okresy na jakie poszkodowanemu przysługuje 

pojazd zastępczy w przypadku kwalifikacji szkody jako częściowej, mianowicie w zależności 

od tego czy uszkodzony pojazd nadaje się do jazdy czy też nie. 

 

Jeżeli z uwagi na uszkodzenia samochód nie może zostać dopuszczony do ruchu drogowego, 

auto zastępcze należy się od dnia wystąpienia szkody do dnia przywrócenia pojazdu do stanu 

sprzed szkody. 

 

W przypadku, kiedy auto jest uszkodzone, jednakże uszkodzenia nie mają wpływu na 

możliwość poruszania się pojazdem, auto zastępcze przysługuje od dnia odstawienia pojazdu 

na warsztat do dnia odebrania naprawionego. 

 

Jeżeli szkoda w pojeździe zakwalifikowana została jako całkowita pojazd zastępczy 

przysługuje poszkodowanemu na okres od dnia wystąpienia szkody do dnia wypłaty należnego 

odszkodowania powiększony o czas potrzebny na poszukiwania i zakup nowego pojazdu. 

W praktyce przyjmuję się, iż okres ten wynosi około 14 dni. 

Bez znaczenia pozostaje fakt, czy w czasie naprawy pojazdu poszkodowany może korzystać ze 

środków transportu publicznego oraz czy uszkodzony pojazd wykorzystuje do prowadzenia 

działalności gospodarczej czy do celów prywatnych.  



 

Zarówno w pierwszym jak i w drugim przypadku niezależnie od celu w jakim wykorzystywany 

jest pojazd, poszkodowanemu przysługuje prawo do wynajęcia auta zastępczego, którego koszt 

pokryje ubezpieczenie OC sprawcy. 

 

Komu przysługuje pojazd zastępczy z OC sprawcy? 

 

Na uwagę zasługuje fakt, iż odszkodowanie z tytułu poniesionych kosztów najmu pojazdu 

zastępczego nie jest uwarunkowane tytułem własności do rzeczy.  

 

Uprawnionym do świadczenia odszkodowawczego z tytułu poniesionych kosztów najmu 

pojazdu zastępczego może być zarówno właściciel pojazdu jaki i jego posiadacz, który 

legitymuje się tytułem prawnym do władania rzeczą, a który utracił możliwość korzystania z 

rzeczy wskutek zdarzenia drogowego.  

 

Zatem nie trzeba być właścicielem pojazdu, aby odebrać zwrot kosztów najmu pojazdu 

zastępczego lub wynająć pojazd zastępczy. Wystarczy jedynie wykazać kto faktycznie 

użytkuje uszkodzony pojazd, po czyjej stronie wystąpiła konieczność najmu pojazdu 

zastępczego oraz kto poniósł z powyższego tytułu szkodę. 

 

Jaki pojazd możemy wynająć, aby ubezpieczyciel pokrył 100% kosztów najmu?  

 

• Wynajęty pojazd zastępczy musi być w tej samej tudzież niższej klasie niż pojazd 

uszkodzony. 

• Zastosowana dobowa stawka za wynajem nie może wykraczać poza stawki przyjęte na 

lokalnym rynku za pojazdy podobnej klasy. 

W praktyce bardzo często Towarzystwo Ubezpieczeniowe, w którym sprawca w dniu szkody 

posiadał polisę OC proponuje poszkodowanemu pojazd zastępczy lub przedstawia ofertę 

wynajmu z wypożyczalni, z którą współpracuje.  

Poszkodowany nie ma obowiązku korzystania z ofert przedstawionych przez firmę 

ubezpieczeniową, tym samym przysługuje mu wybór dowolnego podmiotu oferującego 

wypożyczanie aut.  

Wynajmując pojazd na własną rękę należy pamiętać o zachowaniu wyżej wymienionych 

warunków zwrotu kosztów najmu, albowiem w przypadku wynajęcia pojazdu zastępczego 

wyższej klasy aniżeli uszkodzony lub w przypadku, gdy stawka najmu będzie wyższa od 

obowiązujących na lokalnym rynku, poszkodowany będzie zmuszony pokryć różnicę kosztów 

wynikającą z wyższej klasy pojazdu zastępczego lub wysokiej dziennej stawki najmu.  

Kiedy ubezpieczyciel może odmówić zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego? 

Poszkodowany może spotkać się z odmową zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego w 

przypadku, gdy firma ubezpieczeniowa wykaże, iż:  

• poszkodowany posiadał inny nadający się do użytkowania pojazd, którym mógł jeździć 

podczas naprawy uszkodzonego, wobec czego wynajem pojazdu zastępczego był 

nieuzasadniony.  



• poszkodowany w rzeczywistości nie korzystał z wynajętego pojazdu tzn. nie jest  

w stanie przedstawić dowodów jego eksploatacji np. faktur/rachunków za wynajem lub 

paliwo.  

 

Na rynku działa co raz więcej podmiotów profesjonalnych zajmujących się wynajmem 

pojazdów zastępczych i późniejszym egzekwowaniem na własną rękę zwrotu kosztów najmu. 

 

Poszkodowany podczas wypożyczania auta zastępczego podpisuje jedocześnie umowę cesji 

wierzytelności, na mocy której przelewa na wypożyczalnie możliwość dochodzenia roszczeń  

z powyższego tytułu bezpośrednio od ubezpieczyciela. 

 

Zatem wypożyczalnia na własną rękę egzekwuje od ubezpieczyciela koszty wynajmu pojazdu 

zastępczego, wobec czego poszkodowany nie martwi się o to czy i w jakiej kwocie firma 

ubezpieczeniowa zwróci mu pieniądze za wynajem. 

 

W razie powzięcia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zarówno zasadności wynajmu 

pojazdu zastępczego, jego modelu oraz okresu na jaki przysługuje, warto skontaktować się z 

wypożyczalnią aut zastępczych lub skorzystać z oferty składanej przez Towarzystwo 

Ubezpieczeniowe.  

 

Podmioty te chętnie udzielają wszelkich informacji i podejmują współpracę z poszkodowanymi 

kierowcami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuletyn opracował Zespół w składzie:  

Aplikant radcowski Mateusz Sadowski; 

Aplikant radcowski Viviana Pia Wylonk – nadzór merytoryczny. 

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej ul. Wojska Polskiego 13 

19- 400 OLECKO 

tel. 87 520 21 59 

e-mail: biuro@fundacja.olecko.pl strona www: www.fundacja.olecko.pl  

 


