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Ocena parametrów ekonomicznych wpływu części alternatywnych 
na koszty napraw powypadkowych autobusów miejskich w Polsce
W artykule podjęto próbę zasygnalizowania problematyki oceny 
parametrów ekonomicznych wpływu części alternatywnych na 
koszty napraw autobusów miejskich w Polsce. Rozważania uzu-
pełniono o autorskie symulacje hipotetycznych kosztów napraw 
autobusów przy zastosowaniu alternatywnych części zamiennych 
dostępnych na polskim rynku. Zamierzeniem artykułu jest zwró-
cenie uwagi na istotę podjętej problematyki badawczej oraz za-
sygnalizowanie pożądanych perspektywicznych kierunków zmian 
w aspekcie stosowania poszczególnych kategorii części zamien-
nych w procesach napraw autobusów miejskich na polskim rynku 
usług naprawczych. 

Słowa kluczowe: transport miejski, autobus miejski, koszty napraw, 
parametry ekonomiczne.

Wstęp 
W dobie wszechobecnej globalizacji pojazdy silnikowe stały się 
dobrem ogólnodostępnym. W dostępnym piśmiennictwie proces 
ten kojarzony jest z nieustannym rozwojem transportu indywidu-
alnego i zbiorowego. Nieodzownym skutkiem tego zjawiska są 
kolizje i wypadki drogowe, w wyniku których dochodzi do uszko-
dzenia poszczególnych części i podzespołów pojazdów [2]. Oczy-
wiste jest stwierdzenie, że w odniesieniu do pojazdów samocho-
dowych przeznaczonych do przewozu większej liczby pasażerów 
najwyższe koszty naprawy występują w przy zastosowaniu czę-
ści oryginalnych [3]. Należy jednak podkreślić, że w dzisiejszych 
realiach rynkowych – dzięki stosownym regulacjom prawnym 
w postaci wyłączeń sektorowych [15] – naprawa np. autobusu 
miejskiego może odbyć się także przy pomocy tzw. części alter-
natywnych, czyli części zamiennych, innych niż części oryginalne, 
co – jak wskazują obserwacje rzeczywistości rynkowej – może 
znaleźć swoje odzwierciedlenie ekonomiczne m.in. w znacznej 
redukcji kosztów napraw.

Problematyka wyboru poszczególnych rodzajów części alter-
natywnych w procesie napraw autobusów miejskich stanowi 
zatem istotny problem badawczy – nie tylko w aspekcie wzro-
stu dostępności różnych alternatywnych części zamiennych na 
polskim rynku serwisów naprawczych, ale także wykazania, że 
udział kosztów części zamiennych w całkowitych kosztach na-
prawy jest wciąż znaczący.

Przedstawione powyżej podejście stało się podstawą do przy-
jęcia warunków brzegowych i metodyki postępowania, nakiero-
wanej na próbę zwymiarowania i ocenę parametrów ekonomicz-
nych wpływu części alternatywnych na koszty napraw wybranych 
marek autobusów miejskich poprzez analizę kosztów napraw 
tych pojazdów przy zastosowaniu w procesie naprawy powypad-
kowej alternatywnych części zamiennych.

Alternatywne części zamienne – systematyka pojęć, zasady 
stosowania, pokrycie asortymentowe
Do czasu wejścia w życie wyłączeń sektorowych żaden przepis 
motoryzacyjny nie zawierał jednoznacznej definicji „części ory-

ginalnej”. Pojęcie „część oryginalna” funkcjonowało w oparciu 
o powszechne zwyczaje i nawyki i było rezerwowane wyłącznie dla 
tych części, które kupowane były w autoryzowanej sieci producen-
ta samochodu i w opakowaniu z logo producenta auta. Tylko takie 
mogły być sprzedawane i montowane w autoryzowanych stacjach 
obsługi, a użycie innych oznaczało utratę gwarancji. W międzyna-
rodowym żargonie motoryzacyjnym określano je symbolem „OE” 
– ang. Original Equipment [4]. Zdaniem producentów pojazdów 
silnikowych wszelkie inne części na rynku były „częściami nieory-
ginalnymi”, a ich stosowanie było dopuszczalne jedynie poza au-
toryzowaną siecią danej marki samochodów. W Polsce dla nieory-
ginalnych części, zwłaszcza tzw. niemarkowych, zwykło się używać 
określeń „część alternatywna”, „zamiennik” lub „podróbka”.

Jednak podział na tzw. części „oryginalne” i „pozostałe” nie 
tylko nie był dostatecznie umocowany prawnie, ale także nie był 
tak jednoznaczny, jak mogłoby się wydawać. Problem wynika 
z faktu, że producenci samochodów wytwarzają zaledwie ok. 20% 
zakresu części używanych do ich montażu, pozostałe 80% zleca-
ją do wyprodukowania zewnętrznym wyspecjalizowanym firmom 
motoryzacyjnym [5]. Wytwórcy ci czasem mają zagwarantowane 
w umowach prawo do równoległej sprzedaży tych samych produk-
tów we własnych sieciach dystrybucyjnych i wtedy równocześnie 
pojawiają się one na rynku w opakowaniu wytwórcy. Najlepiej 
widać to na przykładzie reflektorów, których producenci od lat 
umieszczają na nich swoje loga i w rezultacie są dobrze rozpo-
znawani na rynku (jak np. Bosch, Hella, Magneti-Marelli Valeo).

Biorąc pod uwagę definicje i uregulowania zawarte w dostęp-
nym piśmiennictwie [8], dotyczącym zasad stosowania części 
zamiennych, oraz interpretacje, jakie Komisja Europejska przed-
stawiła w oficjalnym dokumencie [14], należy przyjąć, że na ryn-
ku – oprócz części oryginalnych, definiowanych w branży motory-
zacyjnej wyłącznie literą „O” – występują też części alternatywne, 
a ich podział obejmuje 3 zasadnicze kategorie:

 � pozostałe oryginalne części zamienne. W literaturze przed-
miotu i w Internecie oznaczane najczęściej literą Q. Są to 
części zapasowe o tej samej jakości jak elementy zastoso-
wane w montażu pojazdu silnikowego oraz te, które są pro-
dukowane zgodnie ze specyfikacjami i normami produkcji, 
dostarczonymi przez producenta tych pojazdów w odniesie-
niu do produkcji elementów lub części zapasowych danego 
pojazdu silnikowego. Obejmuje to części zapasowe, które są 
produkowane na tej samej linii produkcyjnej co elementy ory-
ginalne. Przyjmuje się, jeżeli nie zostanie udowodniona teza 
przeciwna, że te części stanowią oryginalne części zapasowe, 
jeżeli producent części zaświadczy, że części te jakościowo 
odpowiadają częściom stosowanym w montażu danych pojaz-
dów i że zostały wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami 
i normami produkcji danego producenta pojazdów [8];

 � części zamienne nieoryginalne – zamienniki. Oznaczane naj-
częściej literą Z. Tę grupę można zdefiniować jako wszelkie 
części, których wyłączenia sektorowe nie zaliczyły ani do „czę-
ści oryginalnych pozostałych”, ani do „części o porównywalnej 
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jakości”. To oznacza, że zarówno kształt, jak 
i materiał, z którego zostały wykonane, nie 
musi odpowiadać parametrom części orygi-
nalnych [9];

 � części zamienne o porównywalnej jakości. 
W dostępnym piśmiennictwie brak ugrunto-
wanego oznaczenia; zaproponowano więc 
oznaczenie literowe P. To części zamienne, 
których producent zaświadczy, że są one tej 
samej jakości co komponenty, które są lub 
były stosowane do montażu danych pojazdów 
samochodowych. Ich jakość musi być wystar-
czająco wysoka, aby nie narazić na szwank 
reputacji autoryzowanej sieci. Tak jak w przy-
padku wszelkich standardów dotyczących 
wyboru, producent pojazdu silnikowego może 
przedstawić dowody, że dana część zamienna 
nie spełnia tego wymogu [12].
Na tym etapie należy wspomnieć, że funkcjo-

nujący w Polsce system homologacji wyrobów 
motoryzacyjnych, w tym części zamiennych do 
autobusów, oparty jest na europejskich i świa-
towych systemach homologacji. System ten 
nakłada na producenta wyrobu podlegającego 
homologacji obowiązek uzyskania świadectwa 
homologacji dla tego wyrobu przed jego wpro-
wadzeniem do sprzedaży i obrotu. Świadectwo 
to jest wydawane przez władzę homologacyjną 
na podstawie wyników sprawdzenia typu wyro-
bu oraz oceny funkcjonowania systemu jakości 
producenta, dokonanych przez homologacyjną 
służbę techniczną [11].

W celu zrozumienia istoty złożoności badanej 
problematyki na dalszym etapie rozważań istot-
ne wydaje się przybliżenie zasad stosowania po-
szczególnych kategorii części zamiennych stosowanych podczas 
procesów napraw (tab. 1).

Uwzględniając jedynie aspekt teoretycznych rozważań dotyczą-
cych części zamiennych, można mylnie wnioskować, że wszystkie 
części są dostępne na rynku we wszystkich wymienionych powy-
żej kategoriach. Tymczasem producenci części alternatywnych 
dostarczają na rynek tylko część asortymentu i problem ten zi-
lustrowano w tab. 2.

Analiza wpływu zastosowania alternatywnych kategorii części 
zamiennych na koszty napraw autobusów miejskich 
Na samym wstępie w celu zachowania poprawności logicznej 
i wartości metodologicznej badań przyjęto, że:

 � każdy wyselekcjonowany do badań autobus podlegał indywi-
dualnemu procesowi naprawy, przewidzianemu przez konkret-
nego producenta pojazdu; 

 � w przypadku napraw pokolizyjnych kluczowego znaczenia 
nabierają wytyczne producentów danych pojazdów oraz re-
gulacje prawne dotyczące możliwości zastosowania poszcze-
gólnych kategorii części w tym konkretnym procesie naprawy;

 � przedmiot badań nie obejmował analizy dotyczącej nieza-
wodności poszczególnych podzespołów i części oraz jakości 
naprawy, a jedynie analizę hipotetycznych kosztów napraw 
pokolizyjnych wyselekcjonowanych autobusów; 

 � zakres badań obejmował pojazdy z segmentu rynkowego – 
autobusy miejskie. Do analizy wybrano 3 reprezentatywne 

modele autobusów o określonych cechach i przeznaczeniu. 
Wyselekcjonowane pojazdy stanowią podstawowy tabor ko-
munikacji miejskiej Szczecina w roku 2015;

 � uwzględniając znaczny zakres napraw wykonywanych w ser-
wisach naprawczych, przyjęto, że analiza kosztowa dotyczyć 
będzie naprawy powypadkowej, obejmującej wymianę takich 
części jak: reflektor przedni lewy, kierunkowskaz lewy, krata 
wlotu powietrza, zderzak przedni, szyba czołowa, lusterko lewe. 
Dla celów porównawczych w każdym przypadku posłużono się 
cenami katalogowymi części zamiennych z grudnia 2015 r.;

 � w celu oszacowania kosztów napraw posłużono się specjali-
stycznym programem eksperckim D.A.T [7], wspierając ekspe-
ryment numeryczny metodą kosztorysową, gdyż obecnie jest 
to jedyna metoda stosowana w praktyce szacowania kosztów 
napraw powypadkowych w Polsce; 

 � w celu zobrazowania wspominanych zależności koszty napra-
wy pokolizyjnej przedstawiono w 4 zasadniczych wariantach: 
naprawa przy zastosowaniu części oryginalnych, pozostałych 
części zamiennych oryginalnych, części zamiennych nieorygi-
nalnych i części oryginalnych o porównywalnej jakości;

 � w przypadku wszystkich symulacji kosztów zastosowano śred-
nie stawki robocizny dotyczące prac mechanicznych, stoso-
wane i obowiązujące w większości warsztatów prowadzących 
swoją działalność na terenie Polski.
Przedstawione założenia stały się podstawą do przyjęcia wa-

runków brzegowych i metodyki postępowania nakierowanej na 

Tab. 1. Zasady stosowania części zamiennych podczas procesów napraw autobusów miejskich

Rodzaj naprawy Podmiot wykonywujący naprawę
Warsztat autoryzowany Warsztat niezależny

Pojazd na gwarancji, czyli naprawa gwa-
rancyjna (finansuje koncern samochodowy) (O) Niedopuszczalne

Pojazd na gwarancji, ale naprawa niegwa-
rancyjna, czyli pokolizyjna lub przegląd 
okresowy (finansuje właściciel pojazdu)

(O, Q, P) (O, Q, P)

Pojazd po okresie gwarancji (O, Q, P) (O, Q, P, Z)

Źródło: oprac. własne.

Tab. 2. Pokrycie asortymentowe poszczególnych kategorii części zamiennych przy naprawach 
powypadkowych

Rodzaj części Rodzaj części Rodzaj części Rodzaj części

Po
zio

m 
po

kry
cia

as
ort

ym
en

tow
eg

o

reflektory,
kierunkowskazy,
lampy,
szyby,
lusterka, chłodnice,
amortyzatory

zderzaki przednie i 
tylne, 
kraty wlotu powietrza, 
wzmocnienia 
czołowe, 
listwy ozdobne,
belki zderzaka

progi, 
błotniki przednie 
i tylne, 
pokrywy komory 
bagażnika silnika, 
drzwi przednie i tylne, 
wzmocnienia 
wewnętrzne, 
szkielety konstrukcji

tapicerka drzwi 
i wnętrza,
fotele, 
deski rozdzielcze,
wykładziny 
wewnętrzne, 
pasy bezpieczeństwa

(jakość O) =100%

(jakość Q) =25%

(jakość P, Z) bardzo niskie pokrycie asortymentowe =35%
Źródło: oprac. własne.



zwymiarowanie pozycji i istoty parametru kosztów poprzez anali-
zę wybranych kategorii alternatywnych części zamiennych w pro-
cesach napraw pokolizyjnych na przykładzie poszczególnych 
modeli autobusów z wyselekcjonowanego wcześniej segmentu 
rynkowego. Z punktu widzenia poprawności eksploracji oraz moż-
liwości uchwycenia potrzebnych danych wyniki eksperymentu 
numerycznego zaprezentowano w formie tabelarycznej (tab. 3).

Z powyższej symulacji zbiorczej kosztów napraw pokolizyjnych 
wyselekcjonowanych modeli autobusów wynika, że najbardziej 
kosztochłonnym rozwiązaniem jest zastosowanie w procesie na-
prawy wyłącznie części oryginalnych. Nasuwa się zatem wnio-
sek, że wzrost dostępności rynkowej w postaci możliwości za-
stosowania w procesie naprawczym innych kategorii części niż 
te oryginalne nie wpłynął na obniżenie ich cen. Na tym etapie 
rozważań nie można pominąć faktu, że na taki stan rzeczy może 
mieć wpływ zjawisko niepełnego jakościowego pokrycia asorty-
mentowego części alternatywnych w stosunku do analizowanych 
marek i modeli. Na uwagę zasługuje jednak fakt, że – jak wy-
kazały autorskie symulacje – w odniesieniu do większości ana-
lizowanych autobusów naprawa pokolizyjna możliwa była przy 
zastosowaniu innych kategorii części niż części oryginalne, przy 
jednoczesnej znacznej redukcji kosztów naprawy (jak wykazały 
symulacje – w niektórych przypadkach o prawie 50%). Ponadto, 
wbrew obiegowej opinii, nie zawsze wybór części nieoryginalnych 
jest najtańszym rozwiązaniem kosztowym, choć można domnie-
mywać, że ten determinant może znacząco wpłynąć na ich wybór 
i późniejsze ich zastosowanie w procesie naprawy.

Natomiast analiza danych dotyczących poszczególnych marek 
autobusów wykazała, że najwyższe koszty naprawy zaobserwo-
wano w odniesieniu do modelu MAN SG 313 Lion’s Classic G 
(we wszystkich wariantach wyboru części zamiennych). Najniższe 
symulacyjne koszty naprawy, także we wszystkich wariantach, 
stwierdzono zaś w przypadku modelu Volvo B10M. 

Podsumowanie
Bez wątpienia segment autobusów jest niezwykle zaawansowa-
ny pod względem technologicznym i jakościowym. Zjawiska silnej 
konkurencji, kooperacji i koopetycji, będące po części skutkiem 
wprowadzenia wyłączeń sektorowych, wymusiły na uczestnikach 
tego sektora rynku konieczność zarówno optymalizacji sposobów 
działania, jak i ograniczenia kosztów produkcji. Problem ten doty-
czy zarówno producentów autobusów, jak i kooperantów oraz do-
stawców części zamiennych. Ponieważ rosnący okres użytkowania 
tego segmentu pojazdów w Polsce i Unii Europejskiej wskazuje 
jednoznacznie na wzrost popytu na różnego rodzaju naprawy, je-
dynym sposobem poprawy rentowności producentów autobusów 
staje się produkcja części zamiennych na tzw. rynek wtórny.

Na tym etapie rozważań należy pamiętać, że obecna sytuacja 
ekonomiczna, w tym problemy finansowe poszczególnych me-
tropolii, wpływa na relatywne obniżenie nakładów na komuni-

kację miejską i sam tabor samochodowy, tym 
samym na zmniejszenie skłonności do wydat-
kowania znacznych środków finansowych np. 
na naprawy powypadkowe pojazdów. Nie od 
dzisiaj wiadomo, że koszty naprawy determinu-
ją 2 zasadnicze czynniki – koszt części zamien-
nych oraz koszt robocizny, tak więc możliwość 
wyboru kilku kategorii części zamiennych po-
przez nieograniczony dostęp rynkowy nabiera 
fundamentalnego znaczenia ekonomicznego 
dla każdego właściciela taboru miejskiego. Jak 

wykazały powyższe badania, naprawa autobusu jest możliwa przy 
zastosowaniu innych części zamiennych niż części oryginalne, 
przy jednoczesnej redukcji kosztów. Na tym etapie podsumowań 
autor nie popełni błędu myślowego, jeżeli pokusi się o tezę, że 
dostępność rynkowa do alternatywnych części zamiennych po-
winna być jednym z kryteriów wyboru w przypadku decyzji zakupu 
poszczególnych modeli czy marek autobusów miejskich.

Oczywiście kompleksowa ocena i analiza wymagają uwzględ-
nienia dodatkowych zmiennych, choćby w postaci oceny parame-
trów technicznych i wytrwałościowych tych części. Zatem celem 
najwyższej rangi całego sektora transportu miejskiego powinno 
być jak najszybsze zdefiniowanie różnic wynikających z zastoso-
wania poszczególnych kategorii części zamiennych, choćby przy 
pomocy badań dotyczących oceny parametrów kosztów naprawy, 
nie zapominając o aspektach bezpieczeństwa i jakości, szczegól-
nie w odniesieniu do alternatywnych części zamiennych. 

Reasumując, podjęta przez autora próba oceny parametrów 
ekonomicznych wpływu części alternatywnych na koszty napraw 
powypadkowych autobusów w Polsce nie wyczerpuje w pełni isto-
ty zagadnienia, a stanowi jedynie próbę zasygnalizowania złożo-
ności badanej problematyki, dotyczącej rynku napraw autobusów 
po wprowadzeniu wyłączeń sektorowych na rynku motoryzacyj-
nym w Polsce. Natomiast poprawność zaproponowanych założeń 
z pewnością w przeciągu kliku lat zweryfikuje rynek, co pozwoli 
na dalszą ocenę możliwości zastosowania części alternatywnych 
podczas wykonywania napraw pokolizyjnych autobusów komuni-
kacji miejskiej w Polsce.
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Tab. 3. Analiza średnich kosztów napraw powypadkowych autobusów z wybranego segmentu rynko-
wego w zależności od przyjętych do wyceny wariantów części zamiennych w zł

Kategoria jakościowa części zamiennej Solaris Urbino 18 Volvo B10M MAN SG 313  
Lion’s Classic G

Części oryginalne 12 456,12 10 456,34 15 656,56
Części zamienne nieoryginalne – zamienniki 7 751,07 7 602,06 7 985,77
Części oryginalne o porównywalnej jakości 7 814,08 7 432,45 7 918,31
Części zamienne oryginalne pozostałe 11 207,29 9 630,18 13 506,01

Źródło: oprac. własne na podst. systemu D.A.T baza danych 12.12.2015.
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Parameter estimate economic of influence of alternative parts  
on costs of repairs of slavaged city buses in Poland

In the article an attempt was made indicated issues of the parameter 
estimate economic of influence of alternative parts on costs of repairs 
of city buses in Poland. Discussions were supplemented for author’s 
simulations of hypothetical costs of repairs of city buses at applying of 
alternative available spare parts on the Polish market. Keeping an eye 
on the being of taken research issues and indicating desired perspec-
tive directions of changes in the aspect are planning the article of ap-
plying individual categories of the spare parts in processes of repairs 
of city buses on the Polish market of automotive services.
Key words: urban transport, city bus, repair costs, economic parameters.
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