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Roszczenia z tytułu wad nabytych pojazdów są powszechne w przypadku samochodów 

używanych, ale dotyczą również pojazdów nowych. Najczęstsze wady to fałszywy przebieg 

rzutujący na stopień eksploatacji pojazdu oraz uszkodzenia wynikające z powypadkowości 

pojazdu. Te ostatnie najczęściej są usuwane w sposób doraźny lub jedynie maskowane co 

może narażać kupującego nie tylko na straty finansowe, ale również na zagrożenie życia 

lub zdrowia. 

Fundacja Autotesto razem z Autoprawo.pl przygotowały poradnik dla kupujących, który Fundacja Autotesto razem z Autoprawo.pl przygotowały poradnik dla kupujących, który 

pomoże w podjęciu pierwszych kroków po kupnie samochodu z wadami. Odpowiednie 

podejście do dochodzenia roszczeń połączone z metodycznym zbieraniem dowodów może 

pozwolić na szybkie zawarcie ugody lub uzyskanie satysfakcjonującego rozstrzygnięcia na 

drodze sądowej.

Zachęcamy również do zapoznania się z poradnikiem „Prawne ABC przed kupnem po-

jazdu”. Pomoże on Ci zadbać o swoje interesy, jeżeli dopiero planujesz zakup samochodu..

Dziękując za Twoje zainteresowanie prosimy również o uwagi, dzięki którym kolejne 

wydania poradnika będą obszerniejsze i lepsze merytorycznie.

rzecznik prasowy i prawnik Fundacji Autotesto

założyciel portalu Autoprawo.pl
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WSTĘP



Przypadki oszustw ze strony nieuczciwych sprzedawców samochodów są prawdziwą plagą. 

W efekcie przygotowanie się do zakupu pojazdu z pozycji kupującego sprowadza się do szu-

kania możliwie licznych środków zabezpieczających tak, żeby nie dać się oszukać.

Odpowiedzialność sprzedawcy za wady pojazdu normują przepisy Kodeksu cywilnego 

dotyczące rękojmi (art. 556 i n. k.c.), a w zakresie umów zawartych przed 25.12.2014 r., 

również przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, dotyczące 

roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową. W pierwszej kolejności należy przyjrzeć się 

przepisom dotyczącym rękojmi, ponieważ to zazwyczaj one znajdują zastosowanie.
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Na czym polega rękojmia

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę 

fizyczną lub prawną (rękojmia).

§ 1. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności 

rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie 

oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego (...);

3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a 

sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym. (...)4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym. (...)

Art. 556 [Wady rzeczy] 

Art. 556[1] [Wada fizyczna rzeczy] 

§ 1. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział 

o wadzie w chwili zawarcia umowy. (…)

Art. 557 [Zwolnienie od odpowiedzialności]



W przypadku samochodów krajowych możesz skorzystać ze strony HistoriaPojazdu.gov.pl 

przygotowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Pozwoli to na ustalenie liczby 

poprzednich właścicieli pojazdu, jego przebiegu (rejestrowany przez stacje diagnostyczne 

od 2014 r.) oraz ważności badań technicznych.

JeśliJeśli sprzedawca jest właścicielem pojazdu, ale nie jest wskazany w dowodzie rejestra-

cyjnym, upewnij się, że wraz z dokumentami przekazał Ci w oryginale (lub potwierdzone za 

zgodność przez notariusza) wszystkie umowy sprzedaży pojazdu dokumentujące w sposób 

ciągły zmiany stosunków własnościowych, poczynając od osoby wskazanej w dowodzie 

rejestracyjnym.

Jeśli pojazd w krótkich odstępach czasu miał różnych właścicieli może oznaczać to, że ma on 

poważne wady, w związku z czym każdoczesny kupujący chciał się go jak najszybciej pozbyć.

Będziemy mogli skorzystać z rękojmi jeśli zostaną spełnione łącznie cztery przesłanki: 

1) samochód ma wadę, 

2) wada nie jest efektem zwykłej, przeciętnej eksploatacji pojazdu lub jej istnienie po-

zostaje wbrew wcześniejszym zapewnieniom sprzedawcy, 

3) nie wiedzieliśmy o wadzie w momencie dokonywania zakupu pojazdu, 

4) wada lub jej przyczyna istniała w pojeździe w momencie jego sprzedaży. 

Jeśli wskazane przesłanki zaistniały to możemy dochodzić naszych praw.

Możliwości, które nam się otwierają to: 1) żądanie obniżenia ceny pojazdu, 2) odstąpienie od 

umowy i odzyskanie całej kwoty. Dodatkowo jeśli mamy status konsumenta, możliwe jest: 3) 

żądanie wymiany pojazdu lub 4) żądanie naprawy pojazdu. Poza tym art. 566 w zw. z art. 471 

k.c. daje nam możliwość dochodzenia naprawienia szkody. Chodzi tutaj o ponoszone 

nakłady, koszty diagnostyki, czy nawet koszty przechowania pojazdu, kiedy był w naszym 

władaniu.

§ 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo 

odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności 

dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie 

ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo 

sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia 

wady.

§§ 2. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę 

usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać 

usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany 

przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze 

sposobem proponowanym przez sprzedawcę. (...)

§ 3. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w 

jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

§ 4. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.§ 4. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Art. 560 [Odstąpienie; obniżenie ceny]



Trzeba stanowczo podkreślić, że sprzedawcy są odpowiedzialni za wady pojazdów 

używanych. Często próbują uwolnić się od tej odpowiedzialności twierdząc, że rękojmia nie 

dotyczy rzeczy używanych. Jest to nieprawda. Natomiast w przypadku rzeczy używanych 

konieczne jest udowodnienie przez nas wspomnianej wyżej przesłanki ad 2. Mianowicie 

należy udowodnić, że wady samochodu nie są charakterystyczne dla pojazdu w tym wieku i 

o tym stopniu eksploatacji. Jest to zadanie dla biegłego w toku sprawy sądowej lub rzec-

zoznawcy motoryzacyjnego na etapie przedsądowym. W większości przypadków od razu 

wiadomowiadomo jaki charakter ma wada np. zaniżony przebieg lub powypadkowość pojazdu nie są 

zwykłymi wadami eksploatacyjnymi.

Dla celów dowodowych, o wykrytej wadzie powinniśmy zawiadomić sprzedawcę 

niezwłocznie po jej wykryciu. Niezależnie od zawiadomienia o wadzie, odrębnie należy 

określić dochodzone roszczenie. 

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed 

upływem dwóch lat od momentu zawarcia umowy. Natomiast jeśli w tym okresie odkryjemy 

wadę, to sformułowanie roszczenia powinno nastąpić w terminie jednego roku od dnia stwi-

erdzenia wady (art. 568 k.c.). Podnoszenie roszczeń po wskazanych terminach będzie 

możliwe jeśli sprzedawca podstępnie zataił wadę. Podstępne zatajenie wady uniemożliwia 

też powoływanie się sprzedawcy na umowne wyłączenie rękojmi, które w pewnych przy-

padkach jest dopuszczalne.
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§ 1. Jeżeli z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej kupujący odstępuje od umowy albo 

żąda obniżenia ceny, może on żądać naprawienia szkody poniesionej wskutek istnienia wady, 

chyba że szkoda jest następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi 

odpowiedzialności. W ostatnim wypadku kupujący może żądać tylko naprawienia szkody, 

którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady; w szczególności może 

żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubez-

pieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł 

korzyści z tych nakładów. (...)korzyści z tych nakładów. (...)

Art. 566 [Szkoda]



Ujmując rzecz dosadnie: im bardziej zostaniemy oszukani tym lepiej, ponieważ otwiera nam 

się pole na skorzystanie z pełnej gamy przepisów (łącznie z zawiadomieniem o popełnieniu 

przestępstwa oszustwa), a udowodnienie poszczególnych okoliczności będzie łatwiejsze.

W pierwszej kolejności, konieczne jest ustalenie kiedy zawarta została umowa sprzedaży 

pojazdu (często błędnie nazywana umową kupna-sprzedaży lub umową kupna). Wynika to z 

wejście w życie dnia 25.12.2014 r. Ustawy o prawach konsumenta, na mocy której dokonano 

istotnych zmian dotyczących dochodzenia roszczeń z tytułu wad rzeczy sprzedanych. Jeśli 

umowa została zawarta najpóźniej dnia 24.12.2014 r. lub wcześniej, zastosowanie znajdą 

przepisy sprzed nowelizacji. Jeśli umowa została zawarta dnia 25.12.2014 r. zastosowanie 

znajdą nowe przepisy. Bez znaczenia jest natomiast termin wykrycia wady lub zawiadomie-

nia o niej sprzedawcy- determinująca jest wyłącznie data zawarcia umowy sprzedaży.nia o niej sprzedawcy- determinująca jest wyłącznie data zawarcia umowy sprzedaży.

W przypadku kupna samochodu z wadami bardzo istotne jest jak najszybsze podjęcie 

odpowiednich kroków prawnych. Poniżej opisujemy niezbędne czynności, które pozwolą 

nam skutecznie dochodzić swoich praw. W pierwszej kolejności konieczna będzie ocena 

stanu prawnego oraz skompletowanie niezbędnych dowodów. W oparciu o te informacje, 

możliwe będzie dobranie odpowiednich środków prawnych.

Określenie daty zawarcia umowy
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Pierwsze kroki po kupnie samochodu 
z wadami

Art. 51. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się prz-

episy dotychczasowe.

Art. 52. Tracą moc:

1) ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o 

odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012 r. poz. 

1225);

2) ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o 

zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta



Następnie należy ustalić jakie przepisy będą miały zastosowanie do naszej sprawy. Strony 

transakcji (gdzie "(K)" to kupujący, a "(S)" to sprzedawca) mogą być następujące:

  1. konsument (K) - przedsiębiorca (S),

  2. przedsiębiorca (K) - przedsiębiorca (S)

  3. osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą (K) - osoba fizyczna niebędąca            

  przedsiębiorcą (S)

SytuacjaSytuacja nr 1 będzie miała miejsce przede wszystkim, gdy kupimy samochód od komisu lub w 

salonie, a zakup nie został dokonany na potrzeby prowadzonej przez nas działalności gospo-

darczej.

Sytuacja nr 3 to klasyczna transakcja pomiędzy dwiema osobami nieprowadzącymi 

działalności gospodarczej. Niestety ma również miejsce często, gdy komis samochodowy 

chce uniknąć odpowiedzialności z tytułu sprzedaży konsumenckiej i podsuwa do podpisania 

umowę podpisaną in blanco przez właściciela samochodu, którym jest osoba fizyczna 

nieprowadząca działalności gospodarczej. Należy więc dokładnie zbadać kto jest stroną 

umowy, gdyż takie działanie komisu może utrudnić dochodzenie ewentualnych roszczeń.

WW sytuacji nr 1 mamy status konsumenta. W sytuacji nr 2 jak i 3 mamy status kupującego 

niebędącego konsumentem. Nasze uprawnienia w każdym z trzech opisanych przypadków 

określają art. 556 i n. Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi.

Ocena stanu prawnego

Jeśli do Twojej sytuacji mają zastosowanie przepisy dotyczące kupującego niebędącego kon-

sumentem, w pierwszej kolejności należy ustalić, czy w umowie nie wyłączono uprawnień 

kupującego z tytułu rękojmi. Jednak nawet gdyby wyłączenie takie nastąpiło, to możemy 

dowodzić, że sprzedawca zataił wadę. Zatajenie może sprowadzać się do zaniechania tj. 

niepoinformowania kupującego o istotnych okolicznościach, o których sprzedawca wiedział.

Roszczenia kupującego niebędącego konsumentem
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Jeśli uprawnienia z tytułu rękojmi nie zostały wyłączone lub też ich wyłączenie jest bezs-

kuteczne (art. 558 § 2 k.c.) kupujący może od razu albo odstąpić od umowy albo żądać 

obniżenia ceny. Sprzedawca ma możliwość niezwłocznego usunięcia wad lub wymiany 

rzeczy i "anulowania" w ten sposób otrzymanego odstąpienia lub też żądania obniżenia 

ceny.
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Art. 558. § 1. Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub 

wyłączyć. Jednakże w umowach z udziałem konsumentów ograniczenie lub wyłączenie 

odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w wypadkach określonych w prz-

episach szczególnych.

§ 2. Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli 

sprzedawca zataił podstępnie wadę przed kupującym.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Art. 560. § 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu 

ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych 

niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. 

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez 

sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od 

wad lub usunięcia wady.

§ 2. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę § 2. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę 

usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać 

usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany 

przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze 

sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia 

się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod 

uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

§ 3. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w § 3. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w 

jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

§ 4. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny



10

www.autoprawo.pl


Jeśli więc chcemy skorzystać z przysługującego nam uprawnienia do odstąpienia od 

umowy lub żądania obniżenia ceny, to najlepszą formą będzie wysłanie odpowiedniego 

oświadczenia z zastrzeżeniem, że będzie ono skuteczne, jeśli sprzedawca np. w terminie 14 

dni (tj. niezwłocznie) nie usunie wad lub też nie wymieni rzeczy na wolną od wad.

Należy pamiętać, że odrębną kwestią jest zawiadomienie sprzedawcy o wadzie, a odrębną Należy pamiętać, że odrębną kwestią jest zawiadomienie sprzedawcy o wadzie, a odrębną 

sformułowanie roszczenia w postaci żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy i 

żądania zwrotu ceny pojazdu. Jeśli nie chcemy precyzować od razu naszego roszczenia, na 

początku wystarczy wysłanie pisma z zawiadomieniem o wadzie. Przepisy nie precyzują 

terminu na zawiadomienie sprzedawcy o wadzie, jednak dla celów dowodowych, najlepiej 

zrobić to niezwłocznie po wykryciu wady. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie wysłaniu 

jednego pisma, w którym zarówno informujemy o wadzie pojazdu jak i określamy nasze ro-

szczenie.szczenie.
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Roszczenia konsumenta

W przypadku realizacji roszczeń przez konsumenta, wyglądają one podobnie jak opisane 

wyżej roszczenia podnoszone przez pozostałych kupujących. Konsument dysponuje nato-

miast następującymi, dodatkowymi udogodnieniami:

   szersza gama roszczeń: obok odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny       

 możliwe jest też żądanie naprawy lub wymiany pojazdu (art. 560 § 2 k.c.),

   domniemanie uznania roszczenia konsumenta za uzasadnione, w przypadku         

 nieustosunkowania się do niego przez przedsiębiorcę w terminie 14 dni od daty        

otrzymania go (art. 561[5] k.c.),

   domniemanie niezgodności towaru z umową, jeśli wada została stwierdzona w okresie  

   roku od dnia wydania pojazdu kupującemu (art. 556[2] k.c.),

   brak możliwości wyłączenia lub ograniczenia uprawnień kupującego z tytułu rękojmi   

   (art. 558 § 1 k.c.),

     dłuższy bieg terminu przedawnienia niektórych roszczeń (art. 568 § 2 k.c.).



Trzeba stanowczo podkreślić, że uprawnień konsumenta nie można wyłączyć (w 

przeciwieństwie do uprawnień kupujących niebędących konsumentami). Wszelkie post-

anowienia o niewnoszeniu roszczeń przez kupującego, umieszczane przez sprzedawców na 

fakturach lub umowach są nieważne jako klauzule niedozwolone.

Roszczenia z tytułu rękojmi, konsument może podnosić w terminie 2 lat od daty wydania 

towaru, natomiast przy rzeczach używanych strony mogą w umowie skrócić ten termin do 

roku. Szersze omówienie dodatkowych uprawnień przyznanych konsumentom będzie 

zawierał jeden z kolejnych artykułów.

Terminy

W efekcie nowelizacji przepisów dotyczących rękojmi, usunięto wymóg zawiadomienia 

sprzedawcy o wadzie w określonym terminie od momentu powzięcia wiedzy o wadzie. Je-

dynie kupujący będący przedsiębiorcami powinni zawiadomić sprzedawcę o wadzie 

niezwłocznie po powzięciu wiedzy o niej (art. 563 § 1 k.c.).

Pozostawiono natomiast (z modyfikacjami) terminy na dochodzenie roszczeń (odstąpienie, 

obniżenie ceny, naprawa lub wymiana), które mogą być sformułowane wraz z zawiadomie-

niem sprzedawcy o wadzie lub też dopiero po zawiadomieniu o wadzie. Co do zasady 

dochodzenie roszczeń możliwe jest w terminie X.

Środki dowodowe

Najczęściej sprzedawca będzie kwestionował swoją odpowiedzialność lub grał na zwłokę. 

Dochodzenie od niego roszczeń, nie uniemożliwia korzystania z wadliwego pojazdu. Należy 

jednak dokumentować wszelkie naprawy i poniesione koszty (faktury, paragony, 

oświadczenia i dane mechaników), tak aby możliwe było ich późniejsze dochodzenie od 

sprzedawcy.

WszelkiWszelki kontakt ze sprzedawcą powinien odbywać się w formie przesyłek listowych 

(poleconych lub poleconych za zwrotnym potwierdzeniem odbioru), przy zachowaniu kopii 

wysyłanych pism. Rozmowy powinny być nagrywane lub powinny odbywać się przy udziale 

świadków.
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Dochodzenie roszczeń

FormaForma dochodzenia roszczeń może być różna. Możliwe jest skierowanie do sądu pozwu lub 

zawezwania do próby ugodowej. Jeśli kupujący decyduje się na wniesienie powództwa, 

przygotowanie pozwu powinien zlecić prawnikowi, ponieważ każdy stan faktyczny 

umożliwia dobranie innych środków prawnych i zastosowanie innych przepisów. 

Przykładowo w przypadku braku środków do prowadzenia sprawy możliwe jest skorzysta-

nie ze zwolnienia od kosztów sądowych albo wytoczenie powództwa jedynie o część roszc-

zenia. Z tej drugiej opcji może skorzystać osoba, która nie będzie mogła skorzystać ze 

zwolnienia od kosztów.

Również skonstruowanie roszczenia nie musi opierać się tylko i wyłącznie o przepisy art. 

556 i n. Kodeksu cywilnego. Możliwe jest zastosowanie np. zbiegu roszczeń z tytułu rękojmi 

i z art. 471 k.c., co w niniejszej sprawie pozwoliło powodowi odzyskać nie tylko odsz-

kodowanie odpowiadające cenie akumulatora, ale również cenie jego badań diagnostyc-

znych i pomocy prawnej, co dwukrotnie zwiększyło kwotę dochodzonego roszczenia.

Paradoksalnie skala bezczelności nieuczciwych sprzedawców bardzo często ułatwia 

dochodzenie roszczeń (są one oczywiste). Należy to jednak robić z głową, twardo stąpając w 

ramach obowiązujących przepisów.
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Poszczególne przepisy uprawniają kupującego do żądania naprawy lub wymiany pojazdu, 

obniżenia ceny, żądania odszkodowania za poniesione koszty, a także do odstąpienia od 

umowy. Wybór roszczenia musi być przemyślany i dostosowany do konkretnego przypad-

ku, ponieważ jego zmiana może być utrudniona.

Żądanie naprawy, lub wymiany pojazdu

Żądanie wykonania nieodpłatnej naprawy lub wymiany pojazdu na inny, jest roszczeniem 

wykorzystywanym jedynie w przypadku gdy kupującym jest konsument 

Zgodnie z art. 560 § 2 k.c. to do konsumenta należy wybór, czy będzie żądał naprawy, czy 

też wymiany towaru. Sprzedawca nie ma możliwości narzucenia kupującemu, które ze ws-

kazanych uprawnień będzie realizowane. Jeśli sprzedawca nie spełni roszczenia o naprawę 

lub wymianę, kupujący będący konsumentem, może zmienić swoje roszczenie, poprzez 

żądanie obniżenia ceny pojazdu lub odstąpienie od umowy i żądanie zwrotu ceny pojazdu.
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Wybór roszczenia i drogi prawnej

Art. 560. § 2. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez 

sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany 

rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w 

sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w 

porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosz-

tów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a 

także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspo-

kojenia.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny



Odstąpienie od umowy sprzedaży pojazdu

OdstąpienieOdstąpienie od umowy jest uprawnieniem możliwym do zrealizowania w oparciu o art. 560 

§ 1 k.c. W przypadku konsumenta, skorzystanie ze wskazanego uprawnienia, nie wymaga 

wcześniejszego żądania naprawy lub wymiany pojazdu (obowiązek taki istniał po stronie 

konsumenta przed 25.12.2014 r.). Sprzedawca może zniweczyć skutek w postaci 

odstąpienia od umowy sprzedaży poprzez niezwłoczną wymianę pojazdu na pojazd bez wad 

lub niezwłoczne usunięcie wad. W praktyce takie działania sprzedawcy należą do rzadkości.

Bardzo istotny jest skutek odstąpienia od umowy sprzedaży, jakim jest powrót własności 

rzeczy do sprzedawcy. Kupujący staje się więc jedynie posiadaczem pojazdu zobowiązanym 

do jego zwrotu w oparciu o art. 560 § 2 k. c. Kupujący powinien poinformować sprzedawcę, 

że chce zwrócić mu pojazd i dostarczyć go sprzedawcy na jego koszt (art. 561[2] § 1 k.c.). Jeśli 

sprzedawca nie chce współdziałać w zakresie ustalenia terminu i okoliczności odbioru po-

jazdu, należy go poinformować o możliwości odbioru pojazdu w określonym miejscu. 

Możliwość zatrzymania pojazdu przez kupującego (posiadacza, który przestał być 

właścicielem)właścicielem) do czasu zaoferowania zwrotu ceny przez sprzedawcę wynika z art. 488 § 2 

k.c.
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Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Art. 560. § 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu Art. 560. § 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu 

ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych 

niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. 

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez 

sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od 

wad lub usunięcia wady. (...)

§ 4. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny



Skuteczność odstąpienia od umowy sprzedaży przez kupującego jest oceniana przez sąd w 

toku sprawy o zapłatę (tj. o zwrot ceny pojazdu). Do tego czasu kupujący może zatrzymać 

pojazd, a także żądać wynagrodzenia za jego przechowanie. Powinien jednak powstrzymać 

się z czynieniem nakładów na pojazd innych niż nakłady konieczne (np. zbędne naprawy).

WW związku ze skutkiem odstąpienia od umowy jakim jest powrót własności rzeczy do 

sprzedawcy, korzystanie z tego uprawnienia powinno być poprzedzone konsultacją z 

prawnikiem oraz mechanikiem lub rzeczoznawcą motoryzacyjnym, tak aby utwierdzić się w 

zasadności odstąpienia od umowy.
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Art. 488. § 1. Świadczenia będące przedmiotem zobowiązań z umów wzajemnych 

(świadczenia wzajemne) powinny być spełnione jednocześnie, chyba że z umowy, z ustawy 

albo z orzeczenia sądu lub decyzji innego właściwego organu wynika, iż jedna ze stron 

obowiązana jest do wcześniejszego świadczenia.

§ 2. Jeżeli świadczenia wzajemne powinny być spełnione jednocześnie, każda ze stron może 

powstrzymać się ze spełnieniem świadczenia, dopóki druga strona nie zaofiaruje świadczenia 

wzajemnego.

Art. 561[2]. § 1. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na Art. 561[2]. § 1. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na 

koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a 

gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została wydana 

kupującemu.

§ 2. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez 

kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz 

sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się do zwrotu rzeczy w razie odstąpienia od umowy i wymiany § 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się do zwrotu rzeczy w razie odstąpienia od umowy i wymiany 

rzeczy na wolną od wad.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Żądanie obniżenia ceny pojazdu

Żądanie obniżenia ceny jest rozsądnym roszczeniem w przypadku, gdy chcemy zatrzymać 

pojazd, a równocześnie odzyskać od sprzedawcy część zapłaconej ceny. Żądanie obniżenia 

ceny często bywa mylone z roszczeniem o odszkodowanie w związku z nakładami poniesi-

onymi na naprawę pojazdu.



Jeśli naprawiliśmy już pojazd, to w pierwszej kolejności powinniśmy żądać odszkodowania 

za poniesione koszty, które realizowane jest w trybie art. 471 k.c., nie zaś w trybie żądania 

obniżenia ceny w oparciu o art. 560 § 1 k.c.

KonstrukcjaKonstrukcja żądania obniżenia ceny polega na porównaniu wartości pojazdu z wykrytymi 

wadami do wartości pojazdu bez wad. Różnica pomiędzy wskazaną wartością to kwota, 

którą powinniśmy wskazać jako żądaną do obniżenia, w stosunku do zapłaconej ceny. W 

praktyce kwota ta będzie często tożsama lub zbliżona do kosztu napraw, jednak nie można 

tu czynić prostego przełożenia, ponieważ rzeczoznawca motoryzacyjny może obliczyć tę 

kwotę w inny sposób, zgodnie z instrukcjami przygotowanymi przez organizację, w której 

jest zrzeszony.

Podsumowując,Podsumowując, co do zasady, roszczenie o obniżenie ceny powinno być sformułowane 

jeśli jeszcze nie ponieśliśmy kosztów napraw wad pojazdu. Po poniesieniu kosztu napraw, 

alternatywnie można sformułować roszczenie o odszkodowanie za poniesione nakłady w 

oparciu o art. 471 k.c.

Podsumowanie

Powyższe rozważania, stanowią jedynie ogólny zarys poszczególnych instytucji prawnych 

możliwych do wykorzystania w przypadku podnoszenia roszczeń przeciwko nieuczciwemu 

sprzedawcy. W celu uzyskania jak najwyższego odszkodowania, przyspieszenia biegu 

sprawy i doboru najrozsądniejszych środków prawnych, najlepiej skorzystać z fachowej 

pomocy.
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Korekta przebiegu liczników w używanych samochodach to prawdziwa plaga. Choć czyn 

taki nie jest stypizowany jako odrębne przestępstwo, należy pamiętać, że większość z takich 

zachowań wypełnia znamiona przestępstwa oszustwa stypizowanego w art. 286 k.k.

Choć w większości przypadków cofanie licznika jest przestępstwem oszustwa, nie można 

zapominać, że nie jest to przestępstwo formalne tzn. sam fakt cofnięcia licznika nie uzasad-

nia bytu przestępstwa. Cofnięcie licznika ma służyć wprowadzeniu nabywcy pojazdu w 

błąd co do jego rzeczywistego stanu technicznego, a co za tym idzie, do sprzedania po-

jazdu drożej, niż zostałby sprzedany przy wyższym wskazaniu licznika. Dopiero wtedy 

możemy mówić o przestępstwie oszustwa.

Większość osób przytomnie zauważy, że powyższe fakty (chęć świadomego wprowadzenia 

w błąd, oszukanie co do rzeczywistego poziomu eksploatacji pojazdu, sprzedanie pojazdu 

drożej niż byłby sprzedany z niższym wskazaniem licznika) wprost wynikają z faktu cofnięcia 

licznika i udowadnianie tych okoliczności jest kwestią drugorzędną. Nie jest to jednak 

prawda. Podstawową zasadą procesu karnego jest domniemanie niewinności oskarżonego, 

w związku z czym należy starannie udowodnić wypełnienie znamion 
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Art. 286. § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do 

niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w 

błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego 

działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto żąda korzyści majątkowej w zamian za zwrot bezprawnie 

zabranej rzeczy. 

§§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 

pozbawienia wolności do lat 2. 

§ 4. Jeżeli czyn określony w § 1-3 popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na 

wniosek pokrzywdzonego.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny

Cofanie licznika jako przestępstwo 
oszustwa 



przedmiotowych czynu przez sprawcę. Samo zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia 

przestępstwa, w którym wskażemy na okoliczność cofnięcia licznika może nie wystarczyć.

Aby wykazać, że czyn sprawcy wypełnia znamiona przedmiotowe czynu z art. 286 k.k. 

musimy postarać się możliwie wyczerpująco udokumentować każdą okoliczność wskazaną 

w art. 286 k.k. Przyjrzyjmy się jeszcze raz wskazanemu przepisowi rozkładając go na czyn-

niki pierwsze.

Doprowadzenie innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia własnym 

lub cudzym mieniem

PowyższąPowyższą przesłankę wypełniać będzie zawarcie umowy sprzedaży samochodu. Kupujący 

wiedząc o wyższym wskazaniu licznika mógłby nie zdecydować się na zawarcie transakcji 

lub żądać obniżenia ceny pojazdu antycypując konieczność przeprowadzenia licznych 

napraw, wynikających z większej eksploatacji pojazdu. Tym samym obniżenie wskazania lic-

znika jest dla sprzedającego korzystne bo zwiększa ono zarówno prawdopodobieństwo za-

warcia transakcji jak i cenę pojazdu.

Możliwe jest jednak również pociągnięcie do odpowiedzialności osoby, z którą transakcja 

nie doszła do skutku. Zgodnie z art. 13 ust. 1 k.k., za usiłowanie popełnienia przestępstwa 

odpowiada się w granicach przewidzianych dla sprawstwa. Tym samym cofnięcie wskazania 

licznika używanego samochodu i oferowanie go potencjalnym kupcom wypełnia znamiona 

usiłowania popełnienia przestępstwa oszustwa z art. 286 k.k.
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Wprowadzenie w błąd lub wyzyskanie błędu lub wyzyskanie 

niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania

Nawet jeśli sprawca nie porusza kwestii przebiegu pojazdu albo konsekwentnie posługuje 

się pojęciem "wskazanie licznika" zamiast "przebieg pojazdu", a równocześnie jest 

świadomy tego, że przebieg pojazdu nie jest zgodny z rzeczywistością, to będzie można 

mówić o wprowadzeniu kupującego w błąd lub wyzyskaniu błędu (mylnego przekonania), w 

którym pozostaje kupujący.

NależyNależy pamiętać, że nie tylko zmiana wskazania licznika może być oszustwem. Identycznie 

można zakwalifikować wszelkie informacje podane przez sprzedającego niezgodne z 

prawdą. Jeśli więc sprzedający twierdził, że samochód jest bezwypadkowy, a okaże się, 



że samochód jest powypadkowy i sprzedający zataił tę okoliczność, to również jest to pod-

stawa do zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oszustwa, gdyż 

sprzedający wprowadza w ten sposób w błąd kupującego.

Działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej

PowyższaPowyższa przesłanka nie wymaga szerszego omówienia, gdyż w przypadku umów 

sprzedaży będzie ona występowała zawsze. Można oczywiście analizować hipotetyczny 

stan faktyczny, w którym mimo niskiego przebiegu sprzedający zapewniałby kupującego, że 

samochód ma stan techniczny charakterystyczny dla pojazdu o dużo wyższym przebiegu i 

tym samym sprzedający wprowadzając w błąd co do przebiegu nie działałby w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowej, jednak w rzeczywistości trudno wyobrazić sobie taką 

sytuację. Wskazana przesłanka będzie miała natomiast znaczenie dla innych czynności 

prawnych np. darowizny.prawnych np. darowizny.

Konieczne jest również wykazanie przesłanek przestępstwa sensu largo tj. zamiaru spraw-

cy (bezpośredniego lub ewentualnego- sprawca co najmniej godził się na to, że kupujący 

może działać w ramach błędu), bezprawności jego działania (przy tym przestępstwie nie 

wymaga to uzasadniania, gdyż nie ma przepisów, które sanowałyby opisane wyżej zachow-

anie sprawcy), winy oraz społecznej szkodliwości czynu wyższej niż znikoma (elementy 

ocenne).

Za dowód w postępowaniu karnym może posłużyć wszystko, a więc wydruk z urządzenia di-

agnostycznego, wydruk oferty sprzedaży, zeznania świadków, nagranie z przeprowadzo-

nego badania diagnostycznego, faktury z poprzednich lat, na których wpisywany był prze-

bieg wyższy niż obecnie etc. Wskazanie możliwie dużej liczby dowodów już na etapie zawi-

adomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa będzie korzystne z punktu widzenia 

szybkości postępowania oraz jego potencjalnego powodzenia.

Należy również pamiętać, że ewentualnego odszkodowania możemy domagać się w toku 

postępowania karnego, jednak bardziej efektywne wydaje się być postępowanie cywilne 

(żądanie zapłaty w związku z odstąpieniem od umowy sprzedaży lub żądanie obniżenia 

ceny).
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Często w umowach sprzedaży pojazdów pojawiają się postanowienia umowne o 

następującej treści: "kupujący zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu" lub "kupujący 

zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i nie wnosi do niego zastrzeżeń". Rzadziej spo-

tykanym postanowieniem jest takie, w którym dodaje się zastrzeżenie o niepodnoszeniu 

roszczeń przez kupującego np. "kupujący nabywa samochód w takim stanie technicznym, w 

jakim aktualnie się on znajduje i z tego tytułu nie będzie zgłaszał roszczeń w stosunku do 

sprzedawcy".

Przykładowe postanowienia umowne:

  Kupujący zapoznał się ze stanem technicznym i nie wnosi zastrzeżeń.

  Kupujący oświadcza, że stan techniczny pojazdu jest mu znany i kupuje go w takim      

stanie, w jakim on się znajduje.

  Kupujący nabywa samochód w takim stanie technicznym, w jakim aktualnie się on      

znajduje i z tego tytułu nie będzie zgłaszał roszczeń w stosunku do Sprzedającego.

    Kupujący zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i nie będzie z tego tytułu wnosił   

 roszczeń.

  Kupujący oświadcza, że dokładnie zapoznał się ze stanem technicznym nabywanego     

samochodu osobowego. Kupujący oświadcza nadto, iż nabywa samochód w takim      

stanie technicznym, w jakim się on aktualnie znajduje i nie będzie zgłaszał żadnych,      

związanych z tym stanem, roszczeń w stosunku do Sprzedającego.

  Strony wyłączają zastosowanie art. 556 k.c.

    Kupujący nie będzie wnosił roszczeń zgodnie z art. 558 § 1 k.c.

  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za stan prawny i techniczny pojazdu.
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Kupujący zapoznał się ze stanem 
technicznym - postanowienie 
umowne 



Postanowienia nie wyłączające rękojmi

W pierwszej kolejności należy rozróżnić postanowienia umowne, w których wskazano 

kwestię niepodnoszenia roszczeń oraz takie, w których tej kwestii nie wskazano.

BezBez większego znaczenia są postanowienia, w których kupujący deklaruje jedynie, że 

zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu. Oznaczają one tylko i wyłącznie tyle, że 

kupujący zapoznał się ze stanem technicznym w zakresie w jakim został o nim poinformowa-

ny i w zakresie w jakim sam zbadał pojazd. Te kwestie natomiast (zakres informacji, zakres 

badania pojazdu) są wykazywane w toku postępowania sądowego w oparciu o ustalone 

okoliczności faktyczne i możliwe jest przedkładanie dowodów takich jak zeznania 

świadków, treść ogłoszenia etc. Tym samym, wskazane postanowienie umowne, bez wska-

zania konkretnego stanu technicznego (np. powypadkowość pojazdu) są obojętne na grun-

cie prawnym.

Postanowienia wyłączające rękojmię

Wszelkie postanowienia dotyczące niewnoszenia roszczeń mogą być potraktowane jako 

wyłączenie lub ograniczenie rękojmi, do czego strony mają prawo zgodnie z art. 558 § 1 k.c. 

Należy unikać umieszczania w umowie jakichkolwiek postanowień dotyczących art. 556 

k.c., art. 558 k.c. lub kwestii podnoszenia roszczeń, żądania odszkodowania, wyłączenia 

prawa do odstąpienia od umowy etc.
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Art. 558. § 1. Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub 

wyłączyć. Jeżeli kupującym jest konsument, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z 

tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych w przepisach szczegól-

nych.

§ 2. Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli 

sprzedawca zataił podstępnie wadę przed kupującym.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny



Bezskuteczność wyłączenia rękojmi

O bezskuteczności wyłączenia rękojmi można mówić w przypadku umów zawieranych 

pomiędzy przedsiębiorcą, a konsumentem. Zgodnie z art. 558 § 1 k.c. wszelkie postanowie-

nia dotyczące wyłączenia rękojmi lub niepodnoszenia roszczeń są bezskuteczne i 

stanowią klauzule niedozwolone.

Druga sytuacja, w której wyłączenie roszczeń jest bezskuteczne, ma miejsce w przypadku , 

gdy w przy zawieraniu umowy sprzedawca zataił podstępnie istnienie wady przed 

kupującym. Wtedy, zgodnie z art. 558 § 2 k.c. wyłączenie lub ograniczenie rękojmi jest bezs-

kuteczne.

Niemniej jednak to na kupującym, zgodnie z art. 6 k.c., spoczywa ciężar dowodu, że wada 

została podstępnie zatajona. Przez podstępne zatajenie wady należy rozumieć sytuację, w 

której sprzedawca wiedział o wadzie, jednak nie poinformował o niej kupującego np. cofnął 

licznik, zataił istnienie usterki, zataił powypadkowość pojazdu etc. Warunkiem jest jednak, 

aby sprzedawca o wadzie wiedział.

RozróżnienieRozróżnienie pomiędzy zatajeniem wady, a niepoinformowaniem kupującego o wadzie 

wobec braku wiedzy o niej, wynika z faktu, że co do zasady odpowiedzialność sprzedawcy 

ma charakter absolutny tzn. odpowiada też za te wady, o których nie wiedział. Natomiast w 

przypadku wyłączenia lub ograniczenia rękojmi będzie odpowiadał tylko za wady, o których 

wiedział i zataił je podstępnie przed kupującym.
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Numer wpisu: 939: „Nabywca potwierdza, że otrzymał w/w pojazd kompletny i sprawny tech-

nicznie, bez wad a w szczególności sprawdził wraz ze sprzedawcą sprawność wszystkich 

podzespołów mających wpływ na bezpieczeństwo pojazdu (...)”

Numer wpisu: 2751: "Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane 

dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do 

roszczeń.(pkt 3 Regulaminu sklepu)"

Numer wpisu: 3349: "W przypadku towarów wadliwych, uszkodzonych fabrycznie, niekom-

pletnych gwarantujemy ich wymianę na towar wolny od wad, pod warunkiem zgłoszenia usz-

kodzenia w terminie 10 dni od daty otrzymania przesyłki"

Przykładowe klauzule niedozwolone w Rejestrze UOKiK wyłączające lub 
ograniczające prawo dochodzenia roszczeń



Istotną rolę w toku dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi lub niezgodności towaru z umową 

pełni ogłoszenie sprzedaży, w oparciu o które kupujący zapoznał się z ofertą sprzedaży po-

jazdu. Jedną z kluczowych przesłanek możliwości skorzystania z uprawnień z tytułu rękojmi 

lub niezgodności towaru z umową jest brak wiedzy kupującego o wadzie. W orzecznictwie 

przeważa pogląd, że kluczowym jest, czy kupujący wiedział o wadzie, a nie czy powinien był 

wiedzieć.

Tym samym ogłoszenie o sprzedaży pojazdu stanowi dowód na okoliczność tego jaka była 

wiedza kupującego o stanie pojazdu. W toku sprawy sądowej można dowodzić, że kupujący 

zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu w oparciu o ogłoszenie o sprzedaży i w oparciu 

o tę wiedzę zdecydował się na zakup pojazdu. Wskazany dowód może mieć w ocenie sądu 

większą moc dowodową niż zeznania świadków, którzy uczestniczyli przy zawieraniu trans-

akcji, w związku z czym archiwizacja ogłoszenia powinna być pierwszym krokiem podjętym 

przed kupnem samochodu.

Nie bez znaczenia są również postanowienia regulaminów serwisów ogłoszeniowych, z 

których można wywieść, że ogłoszenie nie stanowi tylko i wyłącznie reklamy samochodu. 

Wielu sprzedawców podnosi, że ogłoszenie jako reklama nie musi zawierać informacji zgod-

nych ze stanem faktycznym, co - w świetle cytowanych niżej regulaminów - jest nieprawdą.
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Ogłoszenie sprzedaży pojazdu -         
aspekty prawne

1. Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść. Treść 

Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym.

2. Zamieszczenie Ogłoszenia powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar dokonania transak-

cji, której Ogłoszenie dotyczy.

Regulamin serwisu olx



Ogłoszenie sprzedaży bardzo często może być najkrótszą drogą do dochodzenia roszczeń z 

tytułu powypadkowości pojazdu lub fałszywego przebiegu, ponieważ zarówno w serwisie 

allegro.pl jak i otomoto.pl sprzedawca musi obligatoryjnie podać te informacje. Również w 

przypadku podania przez sprzedawcę informacji o wyposażenia pojazdu, które nie będą 

odpowiadać rzeczywistemu wyposażeniu, ogłoszenie może być istotnym dowodem na 

okoliczność braku wiedzy kupującego o przedmiocie sprzedaży.

WW przypadku, gdy kupujący nie zdąży zarchiwizować treści ogłoszenia albo sprzedawca 

dokona jego modyfikacji, możliwe jest odzyskanie treści ogłoszenia w toku postępowania 

sądowego. O ile bowiem podmioty prowadzące portale ogłoszeniowe, nie udostępniają ar-

chiwalnych ogłoszeń na wniosek osób prywatnych, o tyle każdorazowo udostępniają je na 

polecenie sądu w toku postępowania cywilnego lub na polecenie organów ścigania w toku 

postępowania karnego.

Podstawą do zobowiązania sądu do pozyskania treści ogłoszenia w toku postępowania cy-

wilnego będzie art. 248 § 1 k.p.c. Należy jednak pamiętać, że Sąd musi sprecyzować, o które 

ogłoszenie chodzi- konieczne będzie więc podanie linka, pod którym znajdowało się 

ogłoszenie lub przynajmniej nazwy konta użytkownika, z którego ogłoszenie wystawiono.

W przypadku kupna pojazdu warto również wskazać w umowie, że wiedzę o stanie technic-

znym kupujący powziął m.in. z ogłoszenia. W tym celu warto wykorzystać wzór umowy 

dostępny w poradniku „Prawne ABC przed kupnem pojazdu”.
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5. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym i prawnym, samo zaś zamieszcze-

nie Ogłoszenia winno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar sprzedaży Pojazdu za wskazaną w 

tym Ogłoszeniu cenę. 

6. Ogłoszeniodawca jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia), jednocześnie 

oświadcza i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa, a ich publikacja nie narusza Regulaminu, praw i interesów 

Grupy Allegro oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich. Grupa Allegro nie ponosi 

odpowiedzialności za działania leżące po stronie Ogłoszeniodawców, w szczególności za 

prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści.

Regulamin serwisu otoMoto



Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych ma chara-

kter obowiązkowy, zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG 

i PBUK.

Kwestię ciągłości ubezpieczenia ustawodawca traktuje bardzo poważnie, w związku z czym 

w momencie kupowania pojazdu konieczne jest bardzo precyzyjne ustalenie, czy pojazd 

został ubezpieczony, do kiedy ubezpieczenie obowiązuje, czy dotychczasowy właściciel za-

mierza je wypowiedzieć oraz do kiedy została opłacona składka.

Przejście ubezpieczenia na kupującego

Zasadą jest przejście dotychczasowego ubezpieczenia na kolejnego właściciela, zgodnie z 

art. 31 ust. 1 ustawy. Pociąga to za sobą jednak obowiązki związane m.in. z koniecznością 

opłacenia zaległej składki, która nie musiała zostać uiszczona z góry, co wynika z art. 32   ust. 

4
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Ubezpieczenie OC po kupnie pojazdu

Art. 23. 1. Posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany zawrzeć umowę 

obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe 

w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu.

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpiecze-
niowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunika-
cyjnych



Kontakt z ubezpieczycielem

Nawet jeśli sprzedawca poinformuje, że nie zamierza wypowiadać umowy i w związku z tym 

umowa powinna ulec automatycznemu przejściu na nowego właściciela warto 

zweryfikować te informacje u ubezpieczyciela. Najważniejsze jest ustalenie, czy opłacono 

wymagalne składki, ponieważ ich nieopłacenie może spowodować, że umowa ubezpieczenia 

po upływie okresu jej obowiązywania nie zostanie automatycznie przedłużona.
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Art. 31. 1. W razie przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego, 

którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na 

posiadacza pojazdu, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, 

przechodzą prawa i obowiązki poprzedniego posiadacza wynikające z tej umowy. Umowa 

ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że 

posiadacz, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, wypowie ją na 

piśmie. W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC, ulega ona rozwiązaniu z 

dniem jej wypowiedzenia. Przepisów art. 28 nie stosuje się.dniem jej wypowiedzenia. Przepisów art. 28 nie stosuje się.

Art. 32. 4. Posiadacz pojazdu mechanicznego, na którego przeniesiono prawo własności po-

jazdu ponosi odpowiedzialność wobec zakładu ubezpieczeń za zapłatę składki należnej za 

okres od dnia, w którym nastąpiło przeniesienie na niego prawa własności pojazdu. Posiadacz 

pojazdu mechanicznego, który przeniósł prawo własności tego pojazdu, ponosi solidarną 

odpowiedzialność z posiadaczem pojazdu, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu, 

za zapłatę składki należnej zakładowi ubezpieczeń za okres od dnia przeniesienia prawa 

własności do dnia powiadomienia przez niego zakładu ubezpieczeń o okolicznościach, o 

których mowa w ust. 1.których mowa w ust. 1.

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpiecze-
niowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunika-
cyjnych



Posiadacz pojazdu mechanicznego

Pojęcie posiadacza pojazdu mechanicznego jest kluczowe z punktu widzenia kupującego 

realizującego swoje uprawnienia z tytułu rękojmi i odstępującego od zawartej umowy 

sprzedaży. Odstąpienie powoduje automatyczne przejście prawa własności na sprzedawcę, 

natomiast nie powoduje przejścia posiadania. Pojęcie posiadania jest szersze od pojęcia 

prawa własności i możliwe jest, że posiadaczem będzie osoba niebędąca właścicielem.
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[Data ostatniej zmiany: 11 lutego 2012] Art. 28. 1. Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego 

nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpiec-

zenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie 

zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na 

kolejne 12 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 2. (…)

2. Zawarcie następnej umowy nie następuje, pomimo braku powiadomienia, o którym mowa w 

ust. 1, jeżeli:

1)   nie została opłacona w całości określona w umowie składka za mijający okres 12 miesięcy 

lub w przypadku cofnięcia zakładowi ubezpieczeń zezwolenia na wykonywanie działalności 

ubezpieczeniowej w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów me-

chanicznych albo (…)

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń kończy 

się z upływem okresu 12 miesięcy, z uwzględnieniem art. 33.

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych,                     
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych

art. 336. Posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel 

(posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, 

dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą 

(posiadacz zależny).

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny



Możliwe jest udowadnianie, że po odstąpieniu od umowy nie korzystało się z pojazdu i nie 

miało się woli korzystania z niego, a sprzedawca odmawiał jego odebrania i tym samym nie 

było się posiadaczem zobowiązanym do zawarcia umowy ubezpieczenia OC. Każda taka 

sprawa musi być jednak rozpatrywana indywidualnie, w związku z czym, po odstąpieniu, dla 

bezpieczeństwa warto zadbać o ubezpieczenie samochodu, a następnie dochodzić z tego 

tytułu odszkodowania od sprzedawcy. Rozwiązanie to jest bezpieczniejsze, ponieważ nie 

powoduje konieczności udowadniania, że nie było się posiadaczem pojazdu, przed Ubez-

pieczeniowympieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym mogącym nałożyć karę za brak ciągłości ubez-

pieczenia.

Nabywając pojazd powinniśmy otrzymać od sprzedawcy dowód rejestracyjny i kartę po-

jazdu. Ma to umożliwić jego przerejestrowanie, które powinno nastąpić w terminie 30 dni od 

daty nabycia pojazdu.

Co ciekawe art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy nie nakłada na nabywcę pojazdu obowiązku jego 

przerejestrowania, a zawiadomienia starosty o jego nabyciu. Jak jednak wynika z 

rozporządzenia wykonawczego do ustawy, takie zawiadomienie jest tożsame z wnioskiem o 

jego przerejestrowanie. 
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Art. 78. 1. W razie przeniesienia na inną osobę własności pojazdu zarejestrowanego, dotychc-

zasowy właściciel przekazuje nowemu właścicielowi dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, 

jeżeli była wydana.(…)

2. Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie 

nieprzekraczającym 30 dni starostę o:

1)   nabyciu lub zbyciu pojazdu;

2)   zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie 

rejestracyjnym.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Przerejestrowanie pojazdu po kupnie



Równocześnie nie jest konieczne odrębne składanie wniosku o przerejestrowanie i zawiada-

mianie starosty, ponieważ złożenie wniosku równocześnie realizuje obowiązek nałożony w 

art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy.

Złożenie wniosku po terminie nie spowoduje dla kupującego żadnych negatywnych konse-

kwencji w wydziale komunikacji. Należy jednak uważać w sytuacji kontroli drogowej, 

ponieważ uchybienie terminowi na przerejestrowanie pojazdu stanowi wykroczenie z art. 

97 Kodeksu wykroczeń. W praktyce bardzo rzadko zdarza się ukaranie nowego właściciela 

pojazdu w oparciu o art. 97 k.w. Niemniej jednak, jeśli nie chcemy ryzykować zawsze warto 

przerejestrować pojazd, a po odstąpieniu od umowy i zawarciu ugody przedsądowej ze 

sprzedawcą lub po rozstrzygnięciu sądu, decyzja o rejestracji pojazdu na naszą rzecz zosta-

nie uchylona lub zmieniona zależnie od praktyki danego wydziału komunikacji.

Jeśli natomiast wysłaliśmy już odstąpienie od umowy to nie powinniśmy przerejestrowywać 

pojazdu ponieważ nie jesteśmy już jego właścicielem, a jedynie posiadaczem.
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§ 13. 1. W przypadku zawiadomienia o nabyciu pojazdu zarejestrowanego organ rejestrujący 

dokonuje rejestracji pojazdu na wniosek właściciela pojazdu. Przepisy § 2 stosuje się odpow-

iednio.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie 
rejestracji i oznaczania pojazdów

Art. 97. Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamiesz-

kania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko 

innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym lub przepi-

som wydanym na jej podstawie podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń



Za nieuzasadnione należy uznać twierdzenia jakoby nieprzerejestrowanie pojazdu w termi-

nie 30 dni od jego nabycia uprawniało policję do zatrzymania dowodu rejestracyjnego na 

podstawie art. 132 ust. 1 pkt 7 ustawy tj. w oparciu o przesłankę uzasadnionego przypuszc-

zenia, że dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym nie odpowiadają stanowi faktycznemu.

W sposób oczywisty po nabyciu pojazdu, nawet przy zachowaniu 30-dniowego terminu na 

złożenie wniosku o przerejestrowanie, dane w dowodzie nie odzwierciedlają stanu faktycz-

nego. Przepisy jednak nie zakazują poruszania się takim pojazdem co jednoznacznie wska-

zuje na brak możliwości zatrzymania dowodu rejestracyjnego w opisywanym stanie faktyc-

znym. Omawiany przepis może dotyczyć np. wskazanych w dowodzie rejestracyjnym cech 

identyfikacyjnych pojazdu, ale nie osoby wskazanej jako właściciel. Nadinterpretacja art. 

132 ust. 1 pkt 7 ustawy mogłaby prowadzić do kuriozalnych sytuacji, w których zatrzymanie 

dowodu rejestracyjnego byłoby zasadne, gdy widnieje w nim tylko jeden z małżonków, pod-

czas gdy co do zasady pojazd zawsze jest przedmiotem majątkowej wspólności małżeńskiej.
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Art. 132. 1. Policjant zatrzyma dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) w razie:

1)   stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd: (…)

7)   uzasadnionego przypuszczenia, że dane w nim zawarte nie odpowiadają stanowi faktyc-

znemu. (…)

6. Zwrot zatrzymanego dokumentu następuje niezwłocznie po ustaniu przyczyny 

uzasadniającej jego zatrzymanie, z zastrzeżeniem art. 133.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym



Bardzo często sprzedawca skłonny do zawarcia ugody i odebrania pojazdu obawia się sytu-

acji, w której kupujący zdążył już przerejestrować pojazdu na siebie. Wydziały komunikacji 

często doradzają zawarcie „zwrotnej” umowy sprzedaży, co nie jest jednak korzystne dla 

żadnej ze stron. Po pierwsze stawia to kupującego w roli sprzedawcy i wymaga odpowied-

niego ukształtowania umowy tak żeby nikt nie zwrócił się do niego z żadnymi roszczeniami. 

Po drugie przy zbyciu pojazdu przed upływem 6 miesięcy, konieczne jest złożenie do urzędu 

skarbowego PIT-36. Po trzecie, sprzedawca występujący tym razem w roli kupującego, 

będzie musiał w wielu przypadkach zapłacić 2% podatek od czynności cywilnoprawnych.

Rozsądniejszym jest odstąpienie od umowy zaakceptowane przez sprzedawcę, które jak na-

jbardziej może być podstawą przerejestrowania pojazdu na rzecz wcześniejszego 

właściciela przez wydział komunikacji. Poniższa analiza prawna może zostać przedstawiona 

wydziałowi komunikacji w przypadku kwestionowania takiej możliwości.

Skutkiem odstąpienia od umowy sprzedaży przez kupującego jest przejście własności rzeczy 

z powrotem na zbywcę (tj. pierwotnego właściciela). Wskazał na to m.in. Sąd Najwyższy w 

Uchwale Sądu Najwyższego 7 sędziów z dnia 27 lutego 2003 r. (III CZP 80/02) stwierdzając, 

że „odstąpienie od umowy sprzedaży rzeczy ruchomej na podstawie art. 491 § 1 oraz art. 560 § 2 

k.c. powoduje przejście własności tej rzeczy z powrotem na zbywcę”. Przejście prawa własności z 

powrotem na pierwotnego właściciela nie jest nawet warunkowane zwrotem rzeczy przez 

odstępującego od umowy sprzedaży. W uzasadnieniu wyroku z dnia 12 lutego 1997 r., (II 

CKNCKN 94/96) Sąd Najwyższy zajął zbliżone stanowisko, uznając za błędny pogląd, że 

skuteczność odstąpienia od umowy uwarunkowana jest zwrotem rzeczy, i wskazując, iż 

zwrot rzeczy jest skutkiem odstąpienia, a nie warunkiem jego bytu.
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Odstąpienie od umowy a rejestracja 
pojazdu



Prawo cywilne przyjmuje fikcję prawną, jakoby odstąpienie miało skutek ex tunc tj. z mocą 

wsteczną. Fikcja ta jest konieczna dla określenia warunków wzajemnego zwrotu świadczeń 

przez strony i ewentualnych roszczeń, które mogłyby one mieć w stosunku do siebie lud do 

podmiotów trzecich. W sferze faktycznej nie sposób jednak abstrahować od faktu, że 

umowa sprzedaży istniała, a odstępujący od umowy był właścicielem rzeczy od momentu 

zawarcia umowy sprzedaży do momentu dojścia do pierwotnego właściciela, 

oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

StądStąd też w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie rejestracji pojazdu, w przypadku 

wydania przez organ decyzji o rejestracji pojazdu na rzecz strony, która odstąpiła od umowy 

sprzedaży, możliwe jest uchylenie decyzji o rejestracji pojazdu, w oparciu o art. 155 k.p.a. 

Nie jest zaś możliwe wyeliminowanie decyzji o rejestracji pojazdu z mocą wsteczną (ex tunc) 

poprzez stwierdzenie jej nieważności, ponieważ brak ku temu jakiejkolwiek przesłanki z art. 

156 k.p.a.

TymTym samym prawnocywilny skutek odstąpienia od umowy sprzedaży, jakim jest fikcja 

prawna odstąpienia ex tunc, nie przekłada się na możliwość stwierdzenia nieważności 

decyzji o rejestracji pojazdu ze skutkiem ex tunc. Możliwe jest zaś uchylenie decyzji ze skut-

kiem ex nunc (od teraz), co zresztą jest zgodne ze stanem faktycznym. Nie sposób bowiem 

abstrahować od okoliczności, pozostawania przez osobę, która odstąpiła od umowy 

sprzedaży, właścicielem pojazdu.

W efekcie, zgodnie z art. 155 k.p.a. osoba która odstąpiła od umowy sprzedaży może 

wystąpić do organu o uchylenie decyzji o rejestracji pojazdu. Po uchyleniu decyzji, pierwot-

ny właściciel pojazdu będzie mógł wystąpić o wydanie na jego rzecz, decyzji o rejestracji po-

jazdu. W tym przypadku, dowodem własności pojazdu będzie oświadczenie o odstąpieniu od 

umowy oraz innego rodzaju dowód poświadczający, że pierwotny właściciel nie kwestionuje 

zasadności odstąpienia. Takim dokumentem może być wspólnie sporządzony przez strony 

umowy sprzedaży, protokół wzajemnego zwrotu świadczeń (ze strony odstępującego – 

zwrot pojazdu, ze strony pierwotnego właściciela – zwrot ceny pojazdu).
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Taki dowód własności pojazdu w postaci oświadczenia o odstąpieniu od umowy i protokołu 

wzajemnego zwrotu świadczeń, pozostaje w zgodzie z § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra In-

frastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, który kon-

stytuuje otwarty katalog dowodów własności pojazdu.

Na gruncie przedmiotowego stanu faktycznego rodzą się dwa pytania. Po pierwsze czy pier-

wotny właściciel pojazdu może wystąpić o uchylenie decyzji o rejestracji pojazdu na rzecz 

odstępującego od umowy. Po drugie czy konieczne jest w ogóle uchylanie decyzji o 

rejestracji pojazdu wydanej na rzecz odstępującego od umowy.

Na pierwsze pytanie należy odpowiedzieć twierdząco. Jak wskazał Wojewódzki Sąd Admin-

istracyjny w Łodzi w wyroku z dnia 4 lutego 2010 r. (III SA/Łd 555/09) „każdy kolejny 

właściciel pojazdu posiada interes prawny - w rozumieniu art. 28 k.p.a. - do występowania w 

postępowaniu administracyjnym w przedmiocie uchylenia decyzji o rejestracji pojazdu, wydanej 

na rzecz poprzedniego właściciela, jako strona postępowania.

Tym samym jedynym warunkiem koniecznym do uchylenia decyzji w trybie art. 155 k.p.a., jest 

wyrażenie na to zgody przez odstępującego od umowy sprzedaży, jako strony na rzecz której 

wydano decyzję o rejestracji pojazdu. Zgodnie bowiem z art. 155 k.p.a. „decyzja ostateczna, na 

mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona (…) przez 

organ administracji publicznej, który ją wydał (…)”.

WskazaćWskazać jednak należy, że wniosek o uchylenie decyzji, zgodnie z wyżej przytoczonym 

wyrokiem, nie musi pochodzić od strony, na rzecz której została ona wydana. Wystarczy je-

dynie, że strona na rzecz której decyzja została wydana, wyrazi zgodę na jej uchylenie. Zgoda 

ta może zostać wyrażona albo w toku postępowania administracyjnego albo np. w protokole 

wzajemnego zwrotu świadczeń sporządzonym przez strony po odstąpieniu od umowy przez 

kupującego. Nie sposób bowiem wskazać przepisu postępowania administracyjnego, który 

sprzeciwiałby się takiemu sposobowi wyrażenia zgody.

W dalszej kolejności, po uchyleniu decyzji, pierwotny właściciel pojazdu będzie mógł 

wystąpić z wnioskiem o rejestrację pojazdu, przedkładając organowi oświadczenie o 

odstąpieniu od umowy i protokół wzajemnego zwrotu świadczeń, które – jak wyżej wska-

zano – są dowodem własności pojazdu.
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Rozważenia wymaga również, czy konieczne jest w ogóle uchylenie decyzji o rejestracji po-

jazdu na rzecz strony, która odstąpiła od umowy. Skoro bowiem wystarczającą podstawą do 

rejestracji pojazdu na rzecz następcy prawnego (którym w tym przypadku jest pierwotny 

właściciel) jest przedłożenie dowodu własności pojazdu, to wydaje się, iż wydanie decyzji o 

rejestracji pojazdu nie musiałoby być poprzedzone uprzednim uchyleniem decyzji o 

rejestracji pojazdu na rzecz poprzedniego właściciela.

Mamy bowiem tutaj do czynienia z analogiczną sytuacją jak przy klasycznej sprzedaży po-

jazdu i wydaniu decyzji o rejestracji pojazdu na rzecz nabywcy. W efekcie wydania pozwole-

nia czasowego, a w dalszej kolejności decyzji o rejestracji pojazdu, nie sposób abstrahować 

od pozostawania w obrocie prawnym poprzedniej decyzji o rejestracji pojazdu, która 

wydana była na rzecz zbywcy pojazdu, w czasie gdy sam stał się jego właścicielem. Jak 

wskazało Samorządowe Kolegium Odwoławcze w decyzji z dnia 25.05.2005 r. (znak sprawy 

SKO 4143/28/05) „decyzja o kolejnej rejestracji pojazdu eliminuje jedynie z obrotu prawnego 

skutek decyzji o poprzedniej rejestracji w postaci ukształtowania stosunku materialnoprawnego, 

którego treść stanowi zarejestrowanie danego pojazdu na rzecz określonego podmiotu. Mamy więc 

do czynienia z sytuacją istnienia w obrocie prawnym decyzji, która od momentu uzyskania waloru 

ostateczności przez kolejną decyzję o zarejestrowaniu pojazdu staje się bezprzedmiotowa. Dopóki 

jednak nie zostanie wydana decyzja o stwierdzeniu wygaśnięcia bezprzedmiotowej decyzji (art. 

162 § 1 pkt 1 KPA), funkcjonuje ona w obrocie prawnym, choć nie wywołuje skutków prawnych. W 

konsekwencji decyzja stwierdzająca wygaśnięcie bezprzedmiotowej decyzji o zarejestrowaniu po-

jazdu jest w istocie decyzją stwierdzającą wygaśnięcie stosunku materialnoprawnego 

ukształtowanego decyzją, która pierwotnie nie była bezprzedmiotowa”.

Analogiczna sytuacja występuje w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży. Nic nie stoi 

na przeszkodzie, zarejestrowania pojazdu ponownie na rzecz pierwotnego właściciela (lub 

jego następcy prawnego np. spadkobiercy), a następnie – zgodnie z zapatrywaniem SKO – 

wydania decyzji o wygaśnięciu decyzji o rejestracji na rzecz strony, która odstąpiła od 

umowy sprzedaży. Wydanie decyzji o wygaśnięciu decyzji o rejestracji na rzecz strony, która 

odstąpiła od umowy sprzedaży nie jest jednak niezbędne, ponieważ jak wskazało SKO w cy-

towanym rozstrzygnięciu, funkcjonująca w obrocie poprzednia decyzja,  momencie wydania 

kolejnejkolejnej decyzji na rzecz kolejnego właściciela, staje się bezprzedmiotowa, mimo jej dalsze-

go pozostawania w obrocie prawnym.
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w momencie wydania kolejnej decyzji na rzecz kolejnego właściciela, staje się bezprzed-

miotowa, mimo jej dalszego pozostawania w obrocie prawnym.

Identyczne uwagi należy odnieść do sytuacji, w której właściciel pojazdu złożył 

oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli o nabyciu pojazdu 

złożonego pod wpływem błędu co do treści czynności prawnej. W uchwale z dnia 

26.01.2012 r. (sygn. akt III CZP 90/11) Sąd Najwyższy opowiedział się za pełną 

dopuszczalnością zbiegu norm prawnych regulujących odstąpienie od umowy w ramach 

rękojmi i jej wzruszenie z powołaniem się na błąd, zgodnie z art. 84 § 1 k.c.

JakJak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24.04.2014 r. (sygn. akt III CSK 93/13) „skutec-

zne uchylenie się od skutków oświadczenia woli z powodu błędu co do treści umowy sprzedaży (…) 

wywołuje skutki obligacyjne i rzeczowe w zakresie przeniesienia własności”. Oznacza to, że prawo 

własności przechodzi na inny podmiot w efekcie złożenia stosownego oświadczenia. 

Dotyczyć to może zarówno sytuacji, w której kupujący składa oświadczenie sprzedawcy jak 

i obdarowany darczyńcy.

Proponowany sposób postępowania przez organ prowadzący postępowanie w przedmiocie 

rejestracji pojazdu to:

  1. Zażądanie od strony postępowania dowodu przejścia prawa własności pojazdu,      

  którym może być zaakceptowane przez sprzedawcę oświadczenie o odstąpieniu od     

 umowy przez kupującego.

  2. Przerejestrowanie pojazdu, w sposób analogiczny jak przy umowie sprzedaży, na     

  rzecz poprzedniego właściciela pojazdu.

lublub

  1. Uchylenie decyzji o rejestracji pojazdu, której stroną był podmiot odstępujący od     

  umowy, na wniosek odstępującego lub pierwotnego właściciela pojazdu.

  2. Zażądanie od strony postępowania dowodu przejścia prawa własności pojazdu,      

  którym może być zaakceptowane przez sprzedawcę oświadczenie o odstąpieniu od     

 umowy przez kupującego.

    3. Przerejestrowanie pojazdu, w sposób analogiczny jak przy umowie sprzedaży, na     

  rzecz poprzedniego właściciela pojazdu.
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Bardzo często po kupnie wadliwego pojazdu kupujący decyduje się na jego naprawę. 

Abstrahując od skutków takiego działania dla realizacji roszczeń z tytułu rękojmi, bardzo 

często można paść ofiarą nierzetelnego warsztatu, który albo nie wykona części ze zle-

conych mu napraw albo wykona je wadliwie.

Nawet przy braku umowy pisemnej kupujący zawiera z warsztatem umowę o dzieło 

unormowaną w art. 627 k.c. Uprawnienia zlecającego naprawę zostały unormowane przede 

wszystkim w art. 635 k.c., art. 636 k.c. i art. 638 k.c.

Korzystając z powyższych przepisów należy pamiętać, że art. 635 k.c. i art. 636 k.c. dotyczy 

umowy jeszcze niewykonanej, a art. 638 k.c. naprawy już zakończonej. 

38

art. 635. Jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła 

tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, 

zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed 

upływem terminu do wykonania dzieła.

art. 636. § 1. Jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzecart. 636. § 1. Jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzec-

zny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w 

tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający 

może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej 

osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie.

§ 2. Jeżeli zamawiający sam dostarczył materiału, może on w razie odstąpienia od umowy lub 

powierzenia wykonania dzieła innej osobie żądać zwrotu materiału i wydania rozpoczętego 

dzieła.

art. 638. § 1. Do odpowiedzialności za wady dzieła stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi 

przy sprzedaży. Odpowiedzialność przyjmującego zamówienie jest wyłączona, jeżeli wada 

dzieła powstała z przyczyny tkwiącej w materiale dostarczonym przez zamawiającego.

§ 2. Jeżeli zamawiającemu udzielono gwarancji na wykonane dzieło, przepisy o gwarancji przy § 2. Jeżeli zamawiającemu udzielono gwarancji na wykonane dzieło, przepisy o gwarancji przy 

sprzedaży stosuje się odpowiednio. 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Aspekty prawne naprawy pojazdu w 
warsztacie



Wbrew pozorom bardzo często realizacja roszczeń zlecającego naprawę nie odbywa się w 

oparciu o powyższe przepisy, ponieważ niejednokrotnie roszczenia mają związek albo ze 

szkodą powstałą w trakcie wykonywania naprawy (np. uszkodzenie auta w trakcie jego prz-

eparkowania) albo niepoprawnie wykonana naprawa powoduje inne, dotychczas 

nieistniejące uszkodzenie w pojeździe (np. niepoprawna naprawa rozrządu doprowadza do 

zatarcia silnika).

Wtedy najczęstszą podstawą roszczeń jest art. 471 k.c. (odpowiedzialność z tytułu 

nienależytego wykonania umowy) lub art. 415 k.c. (odpowiedzialność deliktowa). Bardzo 

często występuje zbieg wskazanych norm prawnych co oznacza, że osoba realizująca swoje 

uprawnienia może samodzielnie wybrać podstawę prawną stosownie do niezbędnych do 

wykazania przesłanek. O ww. zbiegu norm mówi wprost art. 443 k.c.

To jaka powinna być podstawa do podnoszenia roszczeń zależy od konkretnego przypadku. 

Co do zasady za rozsądniejsze można uznać podnoszenie roszczeń w oparciu o art. 471 k.c., 

o ile zawarta zostanie umowa jednoznacznie normująca obowiązki warsztatu. Wzór takiej 

umowy znajduje się w dalszej części poradnika.
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art. 415. Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

art. 471. Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub 

nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

art. 443. Okoliczność, że działanie lub zaniechanie, z którego szkoda wynikła, stanowiło art. 443. Okoliczność, że działanie lub zaniechanie, z którego szkoda wynikła, stanowiło 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie istniejącego uprzednio zobowiązania, nie wyłącza 

roszczenia o naprawienie szkody z tytułu czynu niedozwolonego, chyba że z treści 

istniejącego uprzednio zobowiązania wynika co innego.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny



Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące pierwszych 

kroków po kupnie samochodu z wadami. Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na ciekawiące Cię 

zagadnienie napisz do nas lub sprawdź, czy nie ma jej w poradniku „Prawne ABC przed 

kupnem pojazdu”.

Nie zapisałem ogłoszenia sprzedaży. Czy jest szansa je odzyskać?

Ogłoszenie może być udostępnione na wniosek organów ścigania lub w toku postępowania 

cywilnego w oparciu o zobowiązanie sądu na wniosek jednej ze stron procesu. Warto jednak 

sprawdzić, czy ogłoszenie nie jest dostępne w historii przeglądarki lub w pamięci wyszuki-

warki.

W umowie mam wpisaną zaniżoną cenę. Czy mam szansę na zwrot całej kwoty?

Treść umowy jest ustalana nie tylko na podstawie ustaleń pisemnych, ale również ustnych. 

Wystarczy więc, że zdobędziesz dowód na okoliczność rzeczywistej ceny pojazdu. Może być 

nim np. nagranie rozmowy ze sprzedawcą, w którym poruszasz kwestię ceny pojazdu.

Podpisałem umowę „na Niemca”. Czy mam szansę pociągnąć do odpowiedzialności hand-

larza, który dał mi do podpisania umowę, na której jako sprzedawca widnieje osoba, której 

nigdy nie widziałem?

Tak. Z dużym prawdopodobieństwem handlarz zawarł za granicą umowę, w której widnieje 

jako kupujący i której istnienie zataił przed Tobą. Warto więc twierdzić, że pomiędzy Tobą, a 

handlarzem została zawarta ustna umowa sprzedaży, a spisany dokument jest sfałszowany. 

Konieczny będzie m.in. kontakt z poprzednim, zagranicznych właścicielem pojazdu.
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Nie zauważyłem, że sprzedawca dopisał na fakturze dodatkowe informacje o stanie po-

jazdu (powypadkowość), których nie zauważyłem przed pokwitowaniem papierów. Czy 

mogę udowodnić, że nie wiedziałem o powypadkowości?

Tak. Podobnie jak w przypadku ustalania rzeczywistej ceny pojazdu konieczne jest zdobycie 

dowodów na okoliczność zakresu Twojej wiedzy o stanie pojazdu w momencie zawierania 

umowy.

Skąd mam wiedzieć, czy wada ma charakter eksploatacyjny?

Wielokrotnie wynika to z charakteru wady np. uszkodzenia wynikające z powypadkowości 

lub fałszywy przebieg. Wtedy wada jednoznacznie nie ma charakteru eksploatacyjnego. W 

innych przypadkach konieczna jest ocena rzeczoznawcy motoryzacyjnego, który określi, czy 

stwierdzona wada jest adekwatna dla pojazdu w danym wieku i o deklarowanym przebiegu.

Po miesiącu od kupna pojazdu padł silnik i konieczna jest jego wymiana. Czy mogę 

udowadniać odpowiedzialność sprzedawcy?

Istotne,Istotne, aby wada lub jej przyczyna istniała w pojeździe w momencie sprzedaży. Rzec-

zoznawca powinien określić, czy stwierdzona awaria miała przyczynę wcześniej. Zazwyczaj 

wiele wad powstaje na przestrzeni setek lub tysięcy kilometrów, więc możliwe będzie wyka-

zanie, że przyczyna awarii istniała w pojeździe w momencie sprzedaży.

Sprzedawca twierdzi, że nie wiedział o wadzie. Czy muszę udowadniać jego wiedzę o 

wadzie?

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi nawet jeśli o wadzie nie wiedział i jej nie 

spowodował. Udowadnianie wiedzy sprzedawcy o wadzie jest niezbędne tylko w przypadku
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W mojej umowie wyłączono rękojmię. Przeczytałem, że muszę wykazać, że sprzedawca 

podstępnie zataił wadę. Co to oznacza?

Powinieneś wykazać, że sprzedawca co najmniej wiedział o wadzie i świadomie nie 

przekazał Ci tych informacji. Najlepiej jeśli możliwe będzie wykazanie, że sprzedawca podjął 

jakieś czynności w celu zatajenia wady (np. prowizoryczna naprawa).

Wziąłem samochód w leasing. Czy przysługują mi jakiekolwiek uprawnienia?

KorzystającyKorzystający (leasingobiorca) ma roszczenie w stosunku do zbywcy pojazdu o obniżenie 

jego ceny. Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko za zgodą finansującego 

(leasingodawcy). W praktyce takie zgody są wyrażane pod warunkiem wzięcia w leasing 

innego samochodu.

Wziąłem kredyt i zawarłem umowę przewłaszczenia na zabezpieczenie. Czy mogę 

odstąpić od umowy.

ZeZe względu na fakt, że bank w efekcie przewłaszczenia jest współwłaścicielem pojazdu, 

konieczna jest jego zgoda na odstąpienie od umowy. Najrozsądniejszym byłoby udzielenie 

bankowi innego zabezpieczenia kredytu, tak aby pojazd był tylko Twoją własnością.

Po kupnie pojazdu darowałem jego część na krewnego. Czy mogę odstąpić od umowy?

Najbezpieczniejsze będzie rozwiązanie umowy darowizny w sposób skonsultowany z 

prawnikiem i dopiero później, samodzielne formułowanie roszczeń, już bez udziału osoby 

uprzednio obdarowanej.

Kupiłem samochód od komisu. Kogo powinienem zawiadomić o wadzie?Kupiłem samochód od komisu. Kogo powinienem zawiadomić o wadzie?

Jeśli komis wystawił fakturę za samochód lub inny dokument potwierdzający jego sprzedaż, 

podmiotem odpowiedzialnym jest komis, a nie poprzedni właściciel pojazdu. Należy więc 

zawiadomić komis.
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Kupiłem samochód od współwłaścicieli. Czy muszę zawiadomić każdego z nich?

Wszelkie pisma powinny być wysyłane do obydwu współwłaścicieli.

Kupiłem samochód wraz z synem. Czy on również musi podpisać odstąpienie od umowy?

Jeśli roszczeń dochodzą współwłaściciele, obydwaj powinni podpisywać się na wysyłanych 

pismach. Możliwe jest również udzielenie pełnomocnictwa przez jednego współwłaściciela 

drugiemu.

CoCo powinno zawierać pełnomocnictwo, jeśli dochodzę roszczeń również w imieniu dru-

giego współwłaściciela.

Należy w nim rodzajowo wskazać do złożenia jakich oświadczeń uprawniony jest umocowa-

ny współwłaściciel. Np. zawarcie ugody, złożenie oświadczenie o odstąpieniu od umowy itp.

Czy po przerejestrowaniu pojazdu mogę dochodzić jakichkolwiek roszczeń.

Przerejestrowanie pojazdu ma jedynie znaczenie administracyjnoprawne i nie stoi na prz-

eszkodzie w dochodzeniu roszczeń z tytułu rękojmi, które mają charakter cywilnoprawny.

Poniosłem duże koszty diagnostyki pojazdu i dokonałem kilku napraw. Czy pod 

odstąpieniu od umowy odzyskam zainwestowane pieniądze?

Możliwe jest sformułowanie roszczenia o odszkodowanie z tytułu dodatkowych wydatków 

poniesionych w związku z zawarciem umowy (koszty diagnostyki, naprawy, koszt ubezpiec-

zenia OC, badania technicznego, rejestracji pojazdu).
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Poniżej zamieszczamy wzór zawiadomienia o wadzie, żądania obniżenia ceny, odstąpienia 

od umowy.

Pamiętaj, że wszelkie kroki prawne powinny być skonsultowane z prawnikiem, który będzie 

mógł przygotować dokumenty dostosowane do specyfiki konkretnej sprawy.
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Wzory dokumentów



……………………..

……………………….……..

……………….……………..

……….……………………..

……………………….……..

……………….……………..

……….……………………..……….……………………..

ZAWIADOMIENIE O WADZIE

Ja niżej podpisany ……………………….…….. niniejszym zawiadamiam o wadzie pojazdu ……………………….…….. nabytego w opar-

ciu o umowę z dnia……….…….. za kwotę……….………

Stwierdzona wada polega na ...................................................................................................................................................................... 

......................................................................…………………………………………………………………………………………...…………………………………………

…………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………...

Informuję, że w przypadku braku ugodowego załatwienia sprawy w terminie do dnia ……………………………… złożę 

oświadczenie o odstąpieniu od zawartej umowy lub żądanie obniżenia ceny.

...............................................……………………..



……………………..

……………………….……..

……………….……………..

……….……………………..

……………………….……..

……………….……………..

……….……………………..……….……………………..

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Ja niżej podpisany ……………………….…….. niniejszym odstępuję od umowy sprzedaży pojazdu ……………………….…….. nabytego 

w oparciu o umowę z dnia……….…….. za kwotę……….………

Odstąpienie wynika ze stwierdzenia wady polegającej na ................................................................................................................... 

...........…………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………

…………...………………………………………………………………………………………………………...

W związku z powyższym, wskazując na chęć dostarczenia pojazdu wnoszę o kontakt w celu ustalenia okoliczności i terW związku z powyższym, wskazując na chęć dostarczenia pojazdu wnoszę o kontakt w celu ustalenia okoliczności i ter-

minu powyższej przekazania pojazdu.

...............................................……………………..



……………………..

……………………….……..

……………….……………..

……….……………………..

……………………….……..

……………….……………..

……….……………………..……….……………………..

ZAWIADOMIENIE O WADZIE

Ja niżej podpisany ……………………….…….. niniejszym żądam obniżenia ceny pojazdu ……………………….…….. nabytego w opar-

ciu o umowę z dnia……….…….. za kwotę……….………

Stwierdzona wada polega na: 

…..…….……….…………...…………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………

…………………………………...……………………………………………………………………………………………………….................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

Informuję, że w przypadku braku ugodowego załatwienia sprawy w terminie do dnia ……………………………… złożę 

oświadczenie o odstąpieniu od zawartej umowy lub żądanie obniżenia ceny.

...............................................……………………..



……………………..

……………………….……..

……………….……………..

……….……………………..

……………………….……..

……………….……………..

……….……………………..……….……………………..

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Ja niżej podpisany ……………………….…….. niniejszym odstępuję od umowy sprzedaży pojazdu ……………………….…….. nabytego 

w oparciu o umowę z dnia……….…….. za kwotę……….………

Odstąpienie wynika ze stwierdzenia wady polegającej na….……….…………...

…………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………

…...………………………………………………………………………………………………………...

W związku z powyższym, wskazując na chęć dostarczenia pojazdu wnoszę o kontakt w celu ustalenia okoliczności i terW związku z powyższym, wskazując na chęć dostarczenia pojazdu wnoszę o kontakt w celu ustalenia okoliczności i ter-

minu powyższej przekazania pojazdu.

...............................................……………………..



……………………..

……………………….……..

……………….……………..

……….……………………..

……………………….……..

……………….……………..

……….……………………..……….……………………..

ŻĄDANIE OBNIŻENIA CENY

Ja niżej podpisany ……………………….…….. niniejszym żądam obniżenia ceny pojazdu ……………………….…….. nabytego w opar-

ciu o umowę z dnia……….…….. za kwotę……….………

W związku z powyższym wzywam do zapłaty kwoty ……………………………...

w terminie do dnia …………………. do rąk własnych lub na poniższy rachunek bankowy 

……………………………………………………………………………………….................................................

Żądanie obniżenia ceny wynika z wady polegającej na  

…..…….……….…………...…………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………

…………………………………...……………………………………………………………………………………………………….................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

...............................................……………………..



UMOWA ZLECENIA NAPRAWY POJAZDU

Zawarta dnia …………………….. w……………………..

pomiędzy

……………………..……………………..……………………..……………………..……………………………………..……………………..……………………..………………

……..……………………………………..……………………..……………………..…(zwanym dalej Zleceniodawcą)

a

……………………..……………………..……………………..……………………..……………………………………..……………………..……………………..……………………………………..……………………..……………………..……………………..……………………………………..……………………..……………………..………………

……..……………………………………..……………………..……………………..…(zwanym dalej Zleceniobiorcą)

§ 1.

1. Zleceniodawca zleca naprawę pojazdu ………………………………………………………….., a Zleceniobiorca zobowiązuje się 1. Zleceniodawca zleca naprawę pojazdu ………………………………………………………….., a Zleceniobiorca zobowiązuje się 

naprawić pojazd, w zakresie następujących wad 

…………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………

2. W przypadku stwierdzenia przez Zleceniobiorcę istnienia dalszych wad lub innego charakteru wad stwierdzonych, Zl-

eceniobiorca poinformuje o tym fakcie Zleceniodawcę ustalając z nim zmianę zakresu, ceny i terminu naprawy pojazdu.

3. Do momentu wydania pojazdu Zleceniobiorca będzie przechowywał go w stanie niepogorszonym i nie będzie 

udostępniał kluczyków i dowodu rejestracyjnego osobom trzecim,.

§ 2.

1. Zleceniodawca przyjmuje kwotę ………………(słownie:……………………………………...), która stanowi wynagrodzenie za 

wykonaną naprawę oraz pokrycie wydatków Zleceniobiorcy na części samochodowe niezbędne do wykonania napraw, o 

których mowa w § 1 ust. 1 umowy.

2. Zleceniobiorca nabędzie niezbędne części i przedstawi Zleceniodawcy rachunki lub faktury na tę okoliczność oraz 2. Zleceniobiorca nabędzie niezbędne części i przedstawi Zleceniodawcy rachunki lub faktury na tę okoliczność oraz 

sporządzi zestawienie wykonanych czynności i wymienionych części.

§ 3.

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Zmiany umowy jak i jej 

rozwiązanie wymagają formy pisemnej.
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Organizatorzy i partnerzy akcji
Poradnik został przygotowany w związku z Tygod-

niem Samochodu Używanego – pierwszej w Polsce 

kampanii edukacyjnej dotyczącej samochodów 

używanych, przygotowanej przez Fundację Au-

totesto oraz Autoprawo.pl.

Bardzo dziękujemy za medialne wsparcie pierwszej edycji Tygodnia Samochodu (2015 r.) 

naszym partnerom.

Miejscy i powiatowi rzecznicy konsumentów

  Powiatowy Rzecznik Konsumenta w Dębicy

  Miejski Rzecznik Konsumentów w Legnicy

  Powiatowy Rzecznik Konsumentów powiatu mieleckiego

  Powiatowy Rzecznik Konsumentów powiatu płockiego

    Miejski Rzecznik Konsumentów w Rudzie Śląskiej

  Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Stargardzie Szczecińskim

  Powiatowy Rzecznik Konsumentów powiatu tczewskiego

Akademia Auto Salwator

Profesjonalna szkoła jazdy w Krakowie. 
www.autosalwator.pl

Autobaza.pl

Serwis wspierający nabywców samochodów używanych 
który dostarcza rzetelne informacje o pojazdach 
www.autobaza.pl

Autoprawo.pl

Portal internetowy oferujący kompleksową obsługę dla 
osób, które zostały oszukane przy zakupie pojazdu.. 
www.autoprawo.pl

Podmioty prywatne (alfabetycznie)

www.autoprawo.pl
www.autobaza.pl
www.autosalwator.pl
www.autoprawo.pl
www.autotesto.pl


Autotesto

Pierwsza w Polsce Sieć Niezależnych Ekspertów Samo-
chodowych. www.autotesto.pl

Ekoszalin.pl

Bezpieczeństwo ruchu drogowego.  www.brd24.pl

Flota Auto Biznes

Obiektywne i rzetelne źródło informacji o zarządzaniu sa-
mochodami i kierowcami w firmie 
www.eurologistics.pl/flota-auto-business

KicksterTV

https://www.youtube.com/channel/UCE59JfgJn06qFVHE
S99M_KQ

Kozackie Samochody

Fanpage skupiający fanó fotografii motoryzacyjnej 
www.facebook.com/KozackieSamochody/

Moto-biznes.pl

Portal poświęcony testowaniu i projektowaniu kompo-
nentów samochodowych oraz zagadnieniom biznesowym is-
totnym dla OEM oraz dostawców Tier 1 i Tier 2. 
www.moto-biznes.pl

Miasto Legnica

www.portal.legnica.eu

Tygodnik Miasto i Ludzie

MiL – regionalny portal informacyjny miasta Tarnowa

 www.miastoiludzie.pl

www.forumsamochodowe.pl

Forum Motoryzacyjne dla fanów czterech kółek  

Blog motoryzacyjny Moto Soul

Moto Soul to blog dla wszystkich fanów motoryzacji i ludzi z 
pasją. Testy nowych i używanych aut. Aktualności branżowe 
i ciekawostki. www.motosoul.pl/

BRD24.pl

www.motosoul.pl
www.forumsamochodowe.pl
www.miastoiludzie.pl
www.portal.legnica.pl
www.moto-biznes.pl
www.facebook.com/kozackiesamochody
https://www.youtube.com/channel/UCE59JfgJn06qFVHES99M_KQ
www.eurologistics.pl/flota-auto-business
www.brd24.pl
www.autotesto.pl


VW Polo Klub Polska

Największy polski klub wielbicieli Volkswagena Polo 
www.vwpolo-klub.pl

Stowarzyszenie kierowca.pl

Stowarzyszenie KIEROWCA.PL to organizacja działająca na 
rzecz rozważnej, bezpiecznej i przyjaznej wszystkim motory-
zacji.  www.kierowca.pl

What About Cars

Program motoryzacyjny 

www.whataboutcars.pl

www.whataboutcars.pl
www.kierowca.pl
www.vwpolo-klub.pl



