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Praktyka towarzystw ubezpieczeniowych w za-
kresie likwidacji szkód  komunikacyjnych po-
kazuje, iż ubezpieczyciele regularnie zaniżają 
wysokość należnego odszkodowania, a nawet  
w ogóle odmawiają wypłaty rekompensaty.

Często działania ubezpieczycieli stoją w wyraź-
niej opozycji do przepisów prawa, jak i jedno-
znacznych tez formułowanych w orzecznictwie 
Sądu Najwyższego. Spory o możliwość stoso-
wania zamienników, możliwość uwzględniania 
amortyzacji poszczególnych części, wysokość 
stawki za naprawę czy nawet możliwość docho-
dzenia roszczeń przez rodzinę ofiary wypadku, 
który miał miejsce przed 2008 rokiem, trwają 
i niejednokrotnie kończą się dopiero w wyniku 
wyroków sądowych.

Doświadczenie pokazuje, iż powyższe spory moż-
liwe są do wygrania w przypadku odpowiedniego 
przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego,  
a niekiedy i wytoczenia powództwa cywilnego. 
Aby odnieść sukces, koniecznym jest znajomość 
praktyki ubezpieczycieli i bieżącego orzecznic-
twa w zakresie szkód komunikacyjnych.

W procesie likwidacji szkody towarzystwa 
ubezpieczeniowe dysponują potężnym apara-
tem administracyjno-prawnym, przy pomocy 
którego dążą do maksymalnego zaniżenia wy-
płacanych świadczeń. Naszym zadaniem jest 
zrównoważenie dysproporcji w sporach komu-
nikacyjnych tak, aby Państwa pracownicy mo-
gli zająć się tym co naprawdę ważne dla Pań-
stwa biznesu.



1. Prowadzenie spraw odszkodowawczych  
począwszy od zgłoszenia szkody, poprzez  
postępowanie sądowe, aż do wyegzekwowa-
nia należności.

2. Bieżące monitorowanie rynku odszkodowań  
i informowanie Państwa o aktualnych tren-
dach i orzecznictwie.

3. Regularne przesyłanie Państwu bieżących 
raportów dotyczących wszystkich powierzo-
nych nam spraw.

4. Na Państwa życzenie, zapewnienie podglą-
du historii każdej prowadzonej przez nas 
sprawy online – w czasie rzeczywistym.
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Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, radca prawny. Ukończył aplikację sędziowską i zdał egzamin sędziowski uprawnia-
jący go do pełnienia funkcji sędziego sądu powszechnego. Od ponad 30 lat pracuje jako radca prawny w Fiat Auto Po-
land S.A., a od ponad 8 lat pełni funkcję dyrektora działu prawnego tej spółki. Niezależnie od działalności jako in-house 
lawyer, od ponad 20 lat prowadzi indywidualną działalność gospodarczą w ramach kancelarii radcy prawnego. Posiada 
szerokie doświadczenie w zakresie prawa cywilnego, a w tym prawa odszkodowań. Od wielu lat z powodzeniem prowadzi 
współpracę z dealerami samochodowymi w ramach działalności w Fiat Auto Poland S.A., jak również doradza i repre-
zentuje dealerów samochodowych w ramach działalności kancelaryjnej.

Jest licencjonowanym doradcą podatkowym, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskie-
go. W trakcie studiów ukończył Szkołę Prawa Amerykańskiego, skończył także aplikację radcowską w Okręgowej Izbie 
Radców Prawnych w Krakowie. Przez niespełna 5 lat pracował w PricewaterhouseCoopers, jednej z największych firm 
doradczych w Polsce i na świecie.  W zakresie praktyki odszkodowawczej, współpracuje z PRAEMIUM Kancelaria Od-
szkodowawcza sp. z o.o. (w tym również, w pewnym okresie jako członek zarządu spółki). Przez ponad 3 lata współpracy 
uczestniczył w prowadzeniu ponad 580 spraw odzyskując dla klientów PRAEMIUM w sumie ponad 3 mln zł.

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, radca prawny. Posiada szerokie doświadczenie w obsłudze korporacyjnej spół-
ek prawa handlowego, w zakresie prawa cywilnego, autorskiego i prasowego, postępowań sądowych oraz windykacji. 
Przez ponad 3 lata prowadził działalność w ramach jednej z największych firm prawniczych w Polsce – Kochański, Zięba, 
Rapala i Partnerzy sp. j. z siedzibą w Warszawie. Posiada szerokie doświadczenie procesowe, reprezentując klientów  
w licznych postępowaniach o odszkodowanie i zadośćuczynienie przed sądami powszechnymi.


