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Wojciech LEWICKI 

STUDIUM BADAWCZE WPŁYWU PODMIOTU WYKONUJĄCEGO USŁUGĘ  

NAPRAWCZĄ NA WYSOKOŚĆ STAWKI ROBOCZOGODZINY  

BLACHARSKO-LAKIERNICZEJ 

 

W artykule zaprezentowano rozważania dotyczące wpływu podmiotu wykonującego usługę naprawczą na wysokość stawki 

roboczogodziny blacharsko-lakierniczej. Na potrzeby badań analizie poddano 5000 szkód komunikacyjnych, które zostały 

zlikwidowane w wariancie rozliczenia na postawie faktury za naprawę, na terenie jednego z województw Polski. Porównanie 

danych historycznych pozwoliło na określenie występujących różnic w wysokości stawek obowiązujących zarówno w warszta-

tach autoryzowanych jak i nieautoryzowanych. Celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, jakie rozbieżności ceno-

we występują pomiędzy stawkami roboczogodziny blacharsko-lakierniczej  w nieautoryzowanych i autoryzowanych stacjach 

napraw. Głównymi adresatami zaprezentowanych wyników badań są rzeczoznawcy samochodowi, towarzystwa ubezpiecze-

niowe i biegli sądowi w Polsce. 

 

WSTĘP 

Jak wskazuje dostępne piśmiennictwo koszty naprawy pojazdu 
determinują dwa zasadnicze czynniki - koszt części zamiennych 
oraz koszt robocizny[7]. W dążeniu do zdefiniowania czynników 
determinujących koszty robocizny, w literaturze poświęconej zagad-
nieniom współczesnej ekonomki transportu[13] napotykamy szereg 
utrudnień koncepcyjno-pojęciowych, których rezultatem jest brak 
jednoznacznej widoczności podstawowego parametru wpływające-
go na tą zmienną, czyli rodzaju warsztatu realizującego daną usłu-
gę[13]. Obserwacje rzeczywistości rynkowej wskazują, że na rynku 
usług naprawczych występują znaczne różnice w zakresie kształto-
wania się stawki roboczogodziny blacharsko-lakierniczej w przypad-
ku warsztatów nieautoryzowanych i autoryzowanych w Polsce. 

W nawiązaniu do wyżej zaprezentowanych rozważań coraz 
częściej w Polsce podejmowania jest publiczna dyskusja dotycząca 
kształtowania się cen za usługi naprawcze, a w szczególności 
występujących różnic w zakresie stosowanych stawek roboczogo-
dzin blacharsko-lakierniczych min. procesach likwidacji szkód ko-
munikacyjnych.  

Zatem podjęcie rozważań akademickich w tej materii może być 
kluczowe w celu określenia występujących różnic w wysokości 
stawek blacharsko-lakierniczych obowiązujących zarówno w warsz-
tatach autoryzowanych jak i nieautoryzowanych w Polsce. Ponadto 
zaprezentowane badania mogą być pomocne w celu ustalenia 
średniej stawki roboczogodziny blacharsko-lakierniczej w zakresie 
tej kategorii usług zarówno w skali mikro jak i makro. 

Na tym etapie rozważań na uwagę zasługuje fakt, że  w do-
stępnym piśmiennictwie brak jest  analiz  porównawczych w zakre-
sie obowiązujących stawek roboczogodzin blacharsko-lakierniczych 
w Polsce, co tym bardziej uzasadnia słuszność wyboru tej tematyki 
badawczej. 

Przedstawione powyżej podejście stanowiło podstawę do pre-
zentacji autorskich badań dotyczących oceny wpływu podmiotu 
wykonującego usługę naprawczą na wysokość kształtowania się 
stawki roboczogodziny poprzez: 

– Omówienie wybranych determinantów kształtujących tą zmien-
na w warsztatach autoryzowanych i nieautoryzowanych w Pol-
sce. 

– Porównanie obowiązujących stawek roboczogodziny blachar-
sko-lakierniczej warsztatach nieautoryzowanych i nieautoryzo-
wanych wyselekcjonowanego do badań miasta. 
Zasadniczym celem artykułu jest odpowiedź na pytanie jakie 

rozbieżności cenowe występują pomiędzy stawkami roboczogodzi-
ny blacharsko-lakierniczej w przypadku autoryzowanych i nieautory-
zowanych stacji napraw. Zaprezentowane wyniki badań mogą 
znaleźć swoje praktyczne zastosowanie w pracy rzeczoznawców 
samochodowych, biegłych sądowych oraz towarzystw ubezpiecze-
niowych w Polsce. 

1.  WYBRANE DETERMINANTY EKONOMICZNO - 
TECHNICZNE MAJĄCE WPŁYW  
NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ STAWKI 
ROBOCZOGODZINY PODCZAS PRAC 
BLACHARSKO-LAKIERNICZYCH  
W WARSZTATACH AUTORYZOWANYCH  
I NIEZALEŻNYCH W  POLSCE 

Już na wstępie należy podkreślić, iż celem artykułu jest zasy-
gnalizowanie istoty problematyki badawczej. Dlatego, też w dal-
szych rozważaniach omówiono jedynie wybrane determinanty, które 
zdaniem autora mają wpływ na kształtowanie się stawki roboczogo-
dziny blacharsko-lakierniczej w warsztatach autoryzowanych i nie-
autoryzowanych w Polsce. 

Jak wskazuje dostępne piśmiennictwo z zakresu ekonomiki 
transportu naprawa pojazdu to zespół czynności mających na celu 
przywrócenie sprawności technicznej w wyniku usunięcia niepraw-
ności spowodowanych zużyciem lub też uszkodzeniem [9]. Ten 
zespół czynności składa się z głównej mierze z prac blacharskich i 
lakierniczych. Prace blacharskie sprowadzają się min.: do trasowa-
nia, cięcia, kształtowania i łączenia elementów karoserii pojazdu.  
Natomiast prace lakiernicze dotyczą nadwozia pojazdu i czynności, 
które muszą być wykonane po naprawie blacharskiej. W pierwszej 
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kolejności, aby rozpocząć proces nakładania warstwy lakieru na 
poposzczególne elementy poszyć pojazdu należy wyrównać po-
wierzchnie masami uszczelniającymi, zeszlifować ją i wypolerować.  
Jednakże na wcześniejszym etapie pojazd ten należy jednak roz-
broić, tzn. oczyścić z rdzy i zanieczyszczeń, a elementy, które będą 
lakierowane zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Natomiast pozosta-
łe elementy takie jak: koła, lampy czy siedzenia wymontować lub 
zabezpieczyć. Po zakończeniu tych procesów, zarówno poszcze-
gólnie części jak i cały pojazd musi zostać ponownie zmontowany, 
aby przywrócić jego sprawność techniczną[10].  

W celu określenia kosztochłonności wymienione powyżej ope-
racje odnoszą się do danej jednostki czasu z reguły określanej w 
branży motoryzacyjnej, jako jedna roboczogodzina. Jak wskazuje 
dostępne piśmiennictwo z zakresu nauk ekonomicznych koszt 
roboczogodziny wynika z analizy kosztów stałych, zmiennych, 
nieosobowych i osobowych[6]. Szacowany jest na podstawie po-
działu wielkości kosztów w badanym okresie miesiącu, kwartale, 
roku przez liczbę sprzedanych w tym okresie godzin[9]. Suma tych 
kosztów stanowi koszt operacyjny jednej roboczogodziny[13].W celu 
oszacowania sumarycznych kosztów do kosztu operacyjnego nale-
ży dodać część wynikającą z kosztów ogólnozakładowych, w ten 
sposób wyliczony koszt jednej roboczogodziny.  

Jednakże zdaniem jednak przedstawicieli z nauk technicznych 
metoda ta nie prowadzi do ustalenia rzeczywistego rachunku kosz-
tów, jaki ponoszony jest przy wykonywaniu usługi naprawczej w 
czasie jednej godziny w odniesieniu do jednej roboczogodziny 
blacharsko-lakierniczej[14]. Na tym etapie rozważań należy podkre-
ślić, że otrzymane wartości mają wymiar „historyczny”, i odnoszą się 
do przeszłości. Jeżeli więc koszt jednej roboczogodziny ma służyć 
jako punkt wyjścia do określenia stawki godzinowej, która będzie 
obciążać danego klienta w przyszłości, to na tym etapie należy 
uwzględnić  także czynniki natury poza ekonomicznej. Determinanty 
te nie tylko, mają wpływ na zwiększenie ponoszonych kosztów, ale 
także mogą w zasadniczy sposób wpływać na wielkość tej zmiennej 
np. zalecana przez producenta pojazdu technologia naprawy.  

Na tym etapie rozważań warto podkreślić, że w dostępnej lite-
raturze przedmiotu rozpowszechniany jest pogląd, że stawka za 
jednostkę czasową jednej roboczogodziny blacharsko-lakierniczej w 
nieautoryzowanych warsztatach naprawczych powinna kształtować 
się na takim samym poziomie jak w tych autoryzowanych[1].  Za-
prezentowany powyżej nurt myślowy, oparty jest na przekonaniu, że 
proces technologiczny naprawy danego pojazdu określa wyłącznie 
sam producent a nie warsztat naprawczy. Zatem cena za stawkę 
roboczogodziny blacharsko-lakierniczej powinna być taka sama, 
bez względu na to, jaki podmiot zrealizuje daną usługę.  Poczynione 
obserwacje rzeczywistości rynkowej wskazują, że w odniesieniu do 
tej kategorii usług występują zjawiska i procesy, które mogą zaprze-
czać tej tezie.  

Na wstępie zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi 
sytuacja konkretnego warsztatu a zatem jego prawa i obowiązki 
zależą w sposób zasadniczy od tego, czy dla danej marki pojazdów 
funkcjonuje on na rynku, jako warsztat „autoryzowany”, czy też jako 
„niezależny”[4]. Wspominane powyżej przepisy definiują, jako 
warsztat autoryzowany przedsiębiorcę świadczącego usługi serwi-
sowe dotyczące pojazdów samochodowych, działającego w ramach 
systemu dystrybucji stworzonego przez dostawcę pojazdów samo-
chodowych. Natomiast przez warsztat niezależny rozumie się 
przedsiębiorcę świadczącego usługi serwisowe dotyczące pojazdów 
samochodowych, który nie działa w ramach systemu dystrybucji 
stworzonego przez dostawcę pojazdów samochodowych, dla któ-
rych świadczy usługi serwisowe [11]. Z tym zastrzeżeniem, że za 
autoryzowany warsztat działający w ramach systemu dystrybucji 
danego dostawcy uważa się za niezależny warsztat w takim zakre-

sie, w jakim świadczy on usługi serwisowe dotyczące pojazdów 
samochodowych, w stosunku, do których nie jest on członkiem 
systemu dystrybucji danego dostawcy. Na podstawie powyżej 
przedstawionych definicji można założyć, że warsztat, który ma 
autoryzację dla danej marki, jest traktowany w świetle obowiązujący 
regulacji prawnych, jako autoryzowany, gdy naprawia samochód tej 
marki, a jako niezależny, gdy naprawia pojazd innej marki[8].  

W obecnych realiach rynkowych w celu uzyskania autoryzacji 
danej marki nie tylko trzeba spełnić wysokie standardy jakościowe w 
zakresie obsługi klienta, ale wyposażyć warsztat w wyspecjalizowa-
ne narzędzia i oprogramowanie[5]. Dla przykładu większość autory-
zowanych stacji posiada dedykowany sprzęt do napraw elementów 
z aluminium, który ze względu wysokie koszty zakupu może być 
nieosiągalny dla stacji nieautoryzowanych. Ponadto jednym z kryte-
riów uzyskania autoryzacji jest posiadanie specjalistycznego opro-
gramowania pozwalającego w szybkim czasie zdiagnozować po-
szczególne układy i podzespoły pojazdu w celu wykrycia ewentual-
nych usterek. Nabycie takiego oprogramowania wiąże się z ponie-
sieniem znacznych nakładów finansowych.  Na tym etapie rozwa-
żań, warto podkreślić, że pracownicy warsztatu posiadają wielolet-
nie know-how w naprawie poszczególnej modeli danego producenta 
pojazdu. W przeciwieństwie do warsztatów nieautoryzowanych, 
które w większości przypadków dokonują napraw różnych modeli 
pojazdów i producentów. Ponadto, autoryzowanie stacje w proce-
sach naprawy  pojazdu wykorzystują wyłącznie nowe części orygi-
nalne, których koszty zakupu są najwyższe[8]. Natomiast warsztaty 
nieautoryzowane korzystają z cześci o różnych parametrach jako-
ściowych i cenowych, co z pewnością ma kluczowy wpływ na kształ-
towanie się ceny za usługę [4].   

Na tym etapie podsumowań należy wspomnieć, że wpływ na 
kształtowanie się ceny za usługę mogą mięć, także inne czynniki 
takie jak: marka wykonawcy, segmentacja rynkowa, skłonność do 
płacenia, jakość wykonanej usługi, czy też występujący na rynku 
paradoks Veblena. Determinanty te, chociaż nie stanowiły przed-
miotu rozważań w niniejszym artykule mogą oddziaływać na proces 
kształtowania cen na współczesnym rynku usług naprawczych. 

Reasumując uuwzględniając jedynie aspekt teoretyczny roz-
ważań dotyczących czynników mających wpływ kształtowanie się 
stawki roboczogodziny blacharsko-lakierniczej w Polsce, można 
mylnie wnioskować, że jedynie analiza kosztowa pozwoli na po-
prawne oszacowanie tych różnic. Jednakże  warto nadmienić, ze jak 
wskazują ostatnie raporty i badania z rynków unijnych, wnioskowa-
nie oparte jedynie na kosztach działalności, czyli na rachunku eko-
nomicznym nie pozwala, na poprawne ustalenie jakie różnice kwo-
towe występują pomiędzy stawkami blacharsko-lakierniczymi obo-
wiązującymi w autoryzowanych serwisach napraw a tych niezależ-
nych[12]. 

2. WYMIAR EKONOMICZNY WPŁYWU PODMIOTU 
WYKONUJĄCEGO USŁUGĘ NA WYSOKOŚĆ 
KSZTAŁTOWANIA SIĘ STAWKI ROBOCZOGODZINY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZEJ 

Na samym wstępie rozważań opierając się na wnikliwej obser-
wacji europejskiego rynku usług naprawczych założono, że: 
– W dostępnym piśmiennictwie odnoszącym się do problematyki 

szacowania stawki roboczogodziny blacharsko-lakierniczej wy-
stępuje powszechna jednomyślność, że analiza cen stawek a 
nie kosztów działalności umożliwia ocenę  kształtowania się tej 
zmiennej w zależności od kategorii warsztatu, który wykonałby 
usługę. Na uwagę zasługuję fakt, że w obcojęzycznej literaturze 
przedmiotu szczegółowo i gruntownie omówiono zarówno uwa-
runkowania, zastosowane metody jak i przykłady takich badań 
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odnoszących się do poszczególnych rynków naprawczych w 
Unii Europejskiej[4].  

– Zidentyfikowane procesy narastającej wielosegmentowej konku-
rencji oraz dywersyfikacji usług naprawczych w Polsce spowo-
dowały, że następuje konieczność zbadania wpływu tych zmian 
na ten konkretny rodzaj podmiotów oferujących tą usługę. Autor 
nie popełni błędu myślowego, jeśli przyjmie następujące zało-
żenie: skoro posługując się przyjętą metodą badawczą określo-
no różnice pomiędzy stawkami roboczogodziny blacharsko-
lakierniczej w odniesieniu do poszczególnych kategorii warszta-
tów w wybranych krajach Wspólnoty, można zatem zastosować 
tożsame narzędzie badawcze w celu określenia tych różnic w 
przypadku warsztatów prowadzących działalność usługową na 
terenie Polski. Ponadto założono, iż zaprezentowane badania 
wyselekcjonowanych warsztatów prowadzących swoją działal-
ność na terenie województwa zachodniopomorskiego mogą być 
pomocne w celu  podjęcia próby określenia średniej stawki ro-
boczogodziny blacharsko-lakierniczej dla poszczególnej katego-
rii warsztatów bez względu na markę naprawianego pojazdu.  

– Założono, że analiza stawek roboczogodziny blacharsko-
lakierniczej dotyczyć będzie zarówno autoryzowanych stacji na-
praw jak i warsztatów niezależnych prowadzących swoją dzia-
łalność na terenie województwa zachodniopomorskiego. 

– Tym samym przedmiotem dalszych rozważań nie będzie kwali-
fikacja, czy też analiza poszczególnych kosztów stałych, zmien-
nych nieosobowych i osobowych składających się na jedną ro-
boczogodziną a  zostaną zaprezentowane wyłącznie sumarycz-
ne analizy porównawcze obowiązujących stawek jednej robo-
czogodziny blacharsko-lakierniczej w stosunku do ściśle wyse-
lekcjonowanych marek pojazdów. 

– Badanie dotyczące kształtowania stawki roboczogodziny bla-
charsko-lakierniczej polegało na analizie danych historycznych, 
czyli 5000 szkód komunikacyjnych z polisy odpowiedzialności 
cywilnej zlikwidowanych przez jeden z największych zakładów 
ubezpieczeń prowadzących swoją działalność na terenie woje-
wództwa zachodniopomorskiego w roku 2016.  

– W ramach próby badawczej analizie poddano przeszło 50 
warsztatów naprawczych wyspecjalizowanych w naprawach po-
szczególnych marek pojazdów takich jak: Alfa Romeo, Audi, 
BMW, Citroen,  Fiat, Ford, Lancia, Mercedes, Nissan, Peugeot, 
Renault,  Skoda, Seat,  Subaru, Toyota, Vw.  

– Na dalszym etapie wnioskowania w przyjęto, że badanie doty-
czyć będzie dwóch kategorii warsztatów: autoryzowanych i nie-
autoryzowanych, co umożliwi odpowiedź na pytanie czy i jakie 
rozbieżności cenowe występują w stawce roboczogodziny bla-
charsko-lakierniczej pomiędzy poszczególnymi kategoriami 
warsztatów.   

– Próba badawcza obejmowała 5000 pojazdów naprawionych na 
podstawie faktury za naprawę. Porównanie danych dotyczyło 
zarówno cen stawek roboczogodziny blacharskiej i lakierniczej 
jak i wzajemnych dysproporcji pomiędzy tymi zmiennymi. 

– W celu interpretacji i oceny wyników badań, kompleksowy roz-
kład danych zaprezentowano w formie graficznej na wykresach 
1 i 2. 
Eksploracja zaprezentowanych danych na wykresach 1 i 2 

wskazuje na znaczne zróżnicowanie cenowe pomiędzy poszczegól-
nymi stawkami roboczogodziny blacharsko-lakierniczej w zależności 
nie tylko od kategorii warsztatu, który dokonał naprawy, ale także od 
marki pojazdu. 

Ponadto analiza danych pozwala na stwierdzenie, że na rynku 
naprawczych występuje zróżnicowanie w zakresie kształtowania się 
samej stawki blacharskiej i lakierniczej. Dla przykładu w nieautory-
zowanych stacjach napraw zaobserwowano rozbieżność cenową 
pomiędzy stawką blacharską a lakierniczą, Natomiast analiza da-
nych w odniesieniu do warsztatów autoryzowanych wskazuje, że 
stawka blacharska i lakiernicza kształtuje się na tym samym pozio-
mie cenowym. Świadczyć to może o przemyślanej strategii w zakre-
sie kształtowania się jednostkowych cen stawek roboczogodzin 
blacharsko-lakierniczych w przypadku tej kategorii warsztatów. 

Zaprezentowane wyniki badań na wykresach 1 i 2 wskazują, że 
najwyższe stawki jednej godziny blacharsko-lakierniczej w przypad-
ku autoryzowanych stacji napraw stwierdzono w stosunku do marek 
pojazdów potocznie definiowanych, jako grupa premium, czyli Mer-
cedes, BMW. Natomiast najniższe stawki roboczogodziny stwier-
dzono w odniesieniu do marek pojazdów definiowanych przez ry-
nek, jako tzw. marki niszowe dla przykładu Fiat.  

Analiza zaprezentowanych danych pozwoliła także na określe-
nie średniej jednostkowej stawki roboczogodziny blacharsko-
lakierniczej dla nieautoryzowanych stacji napraw, na poziomie 
107,81 zł dla prac blacharskich 116,88 zł dla prac lakierniczych. W 
przypadku autoryzowanych stacji napraw średnia stawka dla prac 
blacharskich i lakierniczych kształtuje się na poziomie 139,60 zł. 
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PODSUMOWANIE 

Jak wskazuje dostępne piśmiennictwo diagnozowanie i napra-
wy współczesnych środków transportu, jakimi są bezwątpienia 
samochody osobowe wymaga specjalistycznej wiedzy, najnowo-
cześniejszego sprzętu diagnostycznego oraz stałego dostępu do 
aktualnych danych technicznych[5]. Jeszcze kilka lat temu na pol-
skim rynku usług naprawczych istniała znaczna liczba warsztatów 
nieautoryzowanych. Były one wyposażone tylko w podstawowy 
zestaw narzędzi ślusarskich, a nieliczne z nich posiadały wyspecja-
lizowany sprzęt naprawczy. Poziom zaawansowania technicznego 
eksploatowanych wówczas pojazdów pozwalał na swobodne pro-
wadzenie wszelkich prac blacharsko-lakierniczych a co za tym idzie 
na dowolne kształtowanie poziomu cen za usługę[6]. Zaobserwo-
wane w ostatnich latach niezwykle szybkie tempo postępu technicz-
nego spowodowało nagły wzrost nowoczesnych, a zarazem niety-
powych rozwiązań konstrukcyjnych. Obecnie większość oferowa-
nych na rynku pojazdów wyposażonych jest w elektroniczne układy 
wtryskowe, czy też zaawansowane układy bezpieczeństwa czynne-
go i biernego oraz aplikacje telematyczne[14]. Proces ten wymusił, 
zatem nieuniknione zmiany na rynku krajowych warsztatów samo-
chodowych. Ponadto dynamiczne zmiany natury technicznej, eko-
nomicznej i prawnej doprowadziły do wszechobecnego zjawiska 
koopetycji w tym sektorze usług. Na terenie Polski zaczęły powsta-
wać wielomarkowe autoryzowane salony sprzedaży powiązane ze 
stacjami serwisowymi wszystkich liczących się w świecie producen-
tów pojazdów. Proces ten zapoczątkował zmiany w zakresie kształ-
towania się poziom cen na usługi naprawcze w Polsce. 

Na tym etapie podsumowań, warto podkreślić, że w konkuro-
waniu z siecią autoryzowanych serwisów naprawczych ogromną 
przeszkodą dla warsztatu nieautoryzowanego są nie tylko bariery 
finansowe, uniemożliwiające zakup najnowocześniejszego sprzętu 
naprawczo-diagnostycznego. Istotą barierą jest również brak dostę-
pu do wiedzy technicznej (brak szkoleń, dokumentacji serwisowych) 
czy też mniejsze możliwości reklamowo-marketingowe. Wyżej 
wymienione determinanty z pewnością miały wpływ na proces 
kształtowania się cen jednostkowych stawek roboczogodzinowych 
w warsztatach nieautoryzowanych a co za tym idzie, także na wy-
stępujące różnice cenowe w zakresie kształtowania się samej staw-
ki roboczogodziny blacharsko-lakierniczej. Podsumowując autor 
stawia tezę, że w dzisiejszych realiach rynkowych oczekiwania 
warsztatów niezależnych, co do kształtowania stawki roboczogodzi-
ny blacharsko-lakierniczej na poziome tej obowiązującej w autory-
zowanych stacjach napraw nie mają uzasadnia zarówno w prze-

słankach natury ekonomicznej jak i technicznej. 
Natomiast analizując zaprezentowane wyniki badań dotyczące 

kształtowania się stawki roboczogodziny blacharsko-lakierniczej w 
zależności od kategorii warsztatu, który wykonałby daną usługę 
stwierdzono, że: 
– Występują znaczne różnice cenowe pomiędzy stawkami robo-

czogodziny blacharsko-lakierniczej w zależności nie tylko od ka-
tegorii warsztatu, który podjąłby się hipotecznej naprawy, ale 
także marki pojazdu. 

– W przypadku autoryzowanych stacji napraw stawka roboczogo-
dziny lakierniczej kształtuje się na takim samym poziomie jak 
blacharskiej. Natomiast w przypadku warsztatów niezależnych 
stawka roboczogodziny lakierniczej jest znacznie wyższa niż 
blacharskiej. 

– Najwyższe stawki roboczogodziny blacharsko-lakierniczej 
stwierdzono w odniesieniu stacji naprawczych posiadających 
autoryzacje marek definiowanych przez rynek, jako pojazdy 
grupy premium dla przykładu Mercedes BMW, 

– Najniższe stawki roboczogodziny blacharsko-lakierniczej doty-
czyły marek, które definiowane są przez rynek, jako niszowe dla 
przykładu Fiat. 

– Średnia jednostkowa stawka roboczogodziny blacharsko-
lakierniczej dla nieautoryzowanych stacji napraw, kształtuje się 
na poziomie 107,81 zł dla prac blacharskich a dla prac lakierni-
czych 116,88  zł. 

– W przypadku autoryzowanych stacji napraw średnia stawka dla 
prac blacharskich i lakierniczych kształtuje się na poziomie 139, 
6 zł. 
Reasumując podjęte przez autora rozważania dotyczące wpły-

wu podmiotu wykonującego usługę naprawczą na kształtowanie się 
stawki roboczogodziny blacharsko-lakierniczej nie wyczerpują w 
pełni istoty zagadnienia, a stanowią jedynie próbę zasygnalizowania 
złożoności badanej problematyki. Natomiast poprawność zapropo-
nowanych założeń z pewnością w przeciągu kliku lat zweryfikuje 
rynek. Pozwoli to na dalsze uzasadnienie występowania różnic 
cenowych w zakresie kształtowania się w stawek w autoryzowanych 
i nieautoryzowanych stacjach napraw zarówno w skali mikro jak i 
makro. 
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The analysis of the dimension of a economic influence  
of the subject carrying out reparation service on the height 

little ponds tinsmith-varnish man-hours 

The article discusses the impact of the repairer perform-

ing on the service level of the sheet metal workmanship. For 

the purposes of the study, 5000 communication losses were 

eliminated, which were eliminated in the settlement option on 

the basis of an invoice for repair, in one of the voivodships of 

Poland. Comparison of historical data allowed to determine 

the differences in the rates applicable in both authorized and 

unauthorized workshops. The purpose of this article is to 

answer the question of what divergences are found between 

the service hours of tinplate and paint work in unauthorized 

and authorized repair stations. The main beneficiaries of the 

presented results are car valuers, insurance companies and 

court experts in Poland. 
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