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STUDIUM ANALITYCZNO- BADAWCZE CEN CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO PO-
JAZDÓW DEFINIOWANYCH PRZEZ RYNEK JAKO GRUPA PREMIUM 

W artykule zaprezentowano studium analityczno-badawcze cen części zamiennych do pojazdów definiowanych przez ry-
nek, jako grupa Premium. Rozważania uzupełniono o analizę cen koszyka części składających się z produktów potrzebnych w 
codziennej eksploatacji i materiałów ulegających naturalnemu zużyciu oraz tych zastosowanych w najczęściej występujących 
naprawach pokolizyjnych pojazdów z tego segmentu rynkowego. 

Zamierzeniem artykułu jest zwrócenie uwagi na istotę podjętej problematyki badawczej poprzez wykazanie, jakie rozbież-
ności kosztowe występują pomiędzy danymi markami pojazdów w tym segmencie rynkowym, co w przyszłości może ułatwić 
odpowiedz na pytanie, w przypadku, którego pojazdu koszty jego eksploatacji są w korzystnej relacji do jego wartości rynko-
wej. 

WSTĘP 

Na współczesnym rynku samochodów osobowych modele po-
jazdów takie jak Audi A8, BMW 7 czy Mercedes S są synonimem 
luksusu i prestiżu [7] O ile chęć zakupu nowego pojazdu w przypad-
ku tych modeli związana jest z barierą ekonomiczną w postaci 
wysokiej ceny zakupu to nabycie tych pojazdów na rynku wtórnym 
w powodu obniżenia ich wartości rynkowej z biegiem czasu staje się 
trendem dość powszechnie zauważalnym i szeroko opisywanym w 
dostępnym piśmiennictwie [14]. 

Fachowa literatura przedmiotu wskazuje wyraźnie, że proces 
eksploatacji kilkuletniego pojazdu wiąże się z koniecznością okre-
sowych napraw, a co za tym idzie z wymianą i zakupem części 
zamiennych [15]. Dopóki pojazd objęty jest fabryczną gwarancją, 
problem ten jest właściwie rozwiązany – koszty wymiany części w 
większości przypadków pokrywa autoryzowana stacja naprawy w 
związku z tym faktem, użytkownik pojazdu z grupy premium nie 
musi się przejmować ich cenami. Jednakże po tzn. „wygaśnięciu 
ochrony gwarancyjnej” korzystanie z autoryzowanej stacji naprawy 
dla większości użytkowników przestaje być ekonomicznie opłacalne, 
zważywszy na wysokie ceny części [2]. Pojawia się zatem pytanie z 
jakimi kosztami cen części należy się liczyć w przypadku wspo-
mnianych marek pojazdów z tzn. grupy premium i jakie występują 
między poszczególnymi markami różnice kosztowe? 

Zatem problematyka analizy cen części zamiennych do pojaz-
dów definiowanych przez współczesny rynek jako grupa premium 
stanowi istotny problem badawczy zważywszy na fakt, że w dostęp-
nym piśmiennictwie zarówno z zakresu nauk technicznych jak i 
ekonomicznych brak jest takich analiz i opracowań w ujęciu interdy-
scyplinarnym. 

Przedstawione powyżej podejście stało się podstawą do przy-
jęcia warunków brzegowych i metodyki postępowania nakierowanej 
na próbę zwymiarowania i ocenę parametrów ekonomicznych 
wpływu cen części zamiennych na koszty napraw wybranych marek 
grupy z sektora premium poprzez: 
– omówienie istoty pojęcia kosztów eksploatacyjnych w ujęciu 

ekonomicznym, 
– analizę koszyka części składających się z produktów potrzeb-

nych w codziennej eksploatacji i materiałów ulegających natu-

ralnemu zużyciu, ewentualnie tych zastosowanych w najczę-
ściej występujących naprawach pokolizyjnych. 

1.  ISTOTA KOSZTÓW EKSPLOATACYJNYCH  SAMO-
CHODÓW OSOBOWYCH  Z GRUPY PREMIUM UJĘ-
CIE EKONOMICZNE  

W dobie wszechobecnej koopetycji rynkowej producenci samo-
chodów klasy premium coraz częściej w swoich spotach reklamo-
wych, podkreślają rolę parametru definiowanego, jako „niskie koszty 
eksploatacji”, podkreślając tym samym wyższość swojego produktu 
nad produktami konkurencji [3]. Specjaliści z zakresu marketingu 
sprzedaży nie precyzują jednak, o jakich kosztach w tym przypadku 
jest mowa, czy są to koszty materiałów i części eksploatacyjnych 
czy też części wykorzystywanych w naprawach pokolizyjnych. 

 Jedna z dostępnych definicji w literaturze przedmiotu wskazuje, 
że eksploatacja  to proces techniczno-ekonomiczny podejmowany 
wraz z wyprodukowaniem, sprzedażą obiektu lub systemu i kończy 
się wraz z jego wycofaniem [15]. Jednakże zdaniem autora artykułu 
w dzisiejszych realiach rynkowych opis ten jednak nie w pełni odda-
je istotę badanej problematyki, w szczególności w odniesieniu do 
procesu eksploatacji pojazdów samochodowych. Podejmując, za-
tem próbę rozważań akademickich w tej materii należy zwrócić 
uwagę, że w praktyce eksploatacja pojazdów samochodowych 
definiowana jest, jako zespół celowych działań organizacyjno-
technicznych i ekonomicznych ludzi z pojazdem oraz relacji wystę-
pujących pomiędzy nimi od chwili przejęcia samochodu do wykorzy-
stania zgodnie z przeznaczeniem, aż do jego likwidacji [Błąd! Nie 
można odnaleźć źródła odwołania.].  

Sama problematyka eksploatacji pojazdów jak wskazuje do-
stępne piśmiennictwo z zakresu nauk technicznych sprowadza się 
między innymi.: 
– Użytkowania, 
– Obsługiwania, 
– Diagnozowania,  
– Naprawiania,  
– Konserwacja i przechowywania, 
– Likwidacji definiowanej, jako utylizacja zużytych części i mate-

riałów eksploatacyjnych, - poprzez recycling i zagospodarowa-
nie poszczególnych części i podzespołów [16]. 
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Odnosząc się natomiast do pojęcia kosztów, w literaturze z za-
kresu nauk ekonomicznych pojęcie te jest to wyrażone wartościowo, 
jako niezbędne zużycie zasobów jednostki gospodarczej w celu 
uzyskania określonego efektu użytecznego [13]. Poruszając się w 
obrębie terminów charakterystycznych dla rachunkowości możemy 
za koszt uznać zmniejszenie w okresie sprawozdawczym korzyści o 
wiarygodnie określonej wartości w formie zmniejszenia aktywów lub 
zwiększenia zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejsze-
nia kapitału własnego w inny sposób niż wycofanie tych środków 
przez udziałowców bądź właścicieli [12]. Zatem wspominane defini-
cje nie wyjaśniają w pełni istoty i pojęcia tzn. kosztów eksploatacji 
samochodów.  Na tym etapie rozważań należy wspomnieć, że 
definiowanie tej kategorii kosztów w zakresie nauk ekonomicznych 
na podstawie omówionych powyżej definicji budzi poważne proble-
my natury formalnej i metodologicznej. Zdaniem autora problem ten 
może być jednak rozwiązany przez spojrzenie interdyscyplinarne na 
tą wyjątkową kategorię kosztów. 

Zrozumienie istoty kosztów eksploatacyjnych w odniesieniu do 
samochodów osobowych w tym grupy premium sprowadza się 
przede wszystkim do zrozumienia samej istoty procesu eksploatacji 
pojazdów, czyli aby utrzymywać potencjał eksploatacyjny przez 
okres życia pojazdu oraz zapewnić jego bezpieczne i użytkowanie 
konieczne są stosowne nakłady finansowe [Błąd! Nie można odna-
leźć źródła odwołania.]. Oczywiście zarówno czasookres jak i 
skala tych nakładów finansowych nie jest jednakowa i zależna jest 
od determinantów natury technicznej i pozatechnicznych pośród 
najważniejszych możemy wymienić: 
– wiek pojazdu, 
–  rodzaj pojazdu, 
– stan techniczny, 
– sposób użytkowania, 
– częstotliwość użytkowania, 
– warunki pogodowe, 
– czynnik ludzki, 
– stan nawierzchni, 
– rodzaj i kategoria zastosowanych części zamiennych. 

Na uwagę zasługuję fakt, że w ostatnim czasie coraz to większe 
znaczenie w zakresie kosztów eksploatacji samochodów grupy 
Premium przywiązywane jest do parametru definiowanego, jako 
koszt części zamiennych i to zarówno tych eksploatacyjnych jak i 
wykorzystywanych w naprawach powypadkowych  [Błąd! Nie moż-
na odnaleźć źródła odwołania.]. Autor stawia zatem tezę, że 
każdy z producentów pojazdów w tym segmencie rynkowym posia-
da inną strategię kształtowania cen części w zależności czy wymie-
niane okresowo czy też okazjonalnie. Ponadto nie od dzisiaj wia-
domo, że koszty napraw oraz ceny materiałów użytych w trakcie 
naprawy są wzajemnie powiązane, co oznacza, że niskie ceny 
części zamiennych nierzadko decydują o niskich kosztach eksploat-
acji danego modelu czy pojazdu  [17]. 

Reasumując jak wykazał autor w swoich rozważaniach, koszty 
części zamiennych stanowią nieodłączny element kosztów eksploa-
tacyjnych. Poniesienie tych kosztów w postaci zakupu części za-
miennych ma kluczowe znaczenie dla okresu i długości użytkowania 
pojazdu nie tylko w znaczeniu technicznym, ale także i  ekonomicz-
nym. Ponieważ sam zakup pojazdu z grupy premium po znacznie 
niższej cenie rynkowej wcale nie oznacza niskich kosztów jego 
eksploatacji. 

2. ASPEKTY EKONOMICZNE ZASTOSOWANIA CZĘŚCI 
ZAMIENNYCH W PROCESACH NAPRAW POJAZDÓW 
Z GRUPY PREMIUM 

Złożoność prac naprawczych, specyfikacja stosowanych mate-
riałów oraz zróżnicowana technologia naprawy pojazdów z tego 
segmentu rynkowego wymagały od autora podejścia alternatywne-
go. Dlatego w swoich symulacjach, w celu ukazania istotnych za-
leżności, posłużyło się z góry przyjętymi wzorcami zachowań. Tym 
samym przedmiotem dalszych rozważań nie będzie kwalifikacja czy 
też analiza poszczególnych kosztów składających się na całkowity 
koszt naprawy pojazdu a przedstawione zostaną wyłącznie suma-
ryczne  oceny  i analizy wartości cen koszyków części składających 
się z produktów potrzebnych w codziennej eksploatacji i części 
ulegających naturalnemu zużyciu oraz tych  stosowanych w najczę-
ściej występujących naprawach pokolizyjnych. Na potrzeby niniej-
szych badań przyjęto w uproszczeniu, że analiza nie będzie obej-
mować wartości cen jednostkowych a zbiorczych danego koszyka 
części. 

Ponadto w celu zachowania poprawności logicznej i wartości 
metodologicznej badań przyjęto, że: 
– zakres analizy obejmował samochody osobowe z segmentów 

rynkowego grupy Premium. Do analizy wybrano trzy modele po-
jazdów o określonych cechach i przeznaczeniu. Wyselekcjono-
wane pojazdy charakteryzowały się znaczą popularnością 
wśród klientów i największą liczbą sprzedanych egzemplarzy w 
latach 2010-2015 na polskim rynku, 

– w związku z faktem, że każdy wyselekcjonowany pojazd podle-
gał indywidualnemu procesowi naprawy eksploatacyjnej przewi-
dzianemu przez konkretnego producenta analiza nie objęła 
kosztów robocizny. 

– w celu oszacowania cen części zamiennych i posłużono się 
specjalistycznym programem eksperckim o nazwie AUDATEX, 
wspierając eksperyment numeryczny metodą kosztorysową, 
gdyż obecnie jest to jedyna metoda stosowana w praktyce sza-
cowania hipotetycznych cen części zamiennych wykorzystywa-
nych w procesach napraw samochodów osobowych w Polsce 
[5]. 

– uwzględniając znaczny zakres napraw eksploatacyjnych i poko-
lizyjnych wykonywanych w warsztatach naprawczych przyjęto, 
że analiza kosztów dotyczyć będzie dwóch koszyków: części i i 
materiałów codziennej eksploatacji, czyli: płynu hamulcowego, 
oleju silnikowego, filtru powietrza, filtru oleju, amortyzatorów szt. 
2, klocków hamulcowych szt. 2, tarcz hamulcowych szt. 2 oraz 
części zamiennych wykorzystywanych podczas napraw bla-
charsko lakierniczych, czyli lampy przedniej lewej, zderzaka 
przedniego i błotnika przedniego lewego. 

– dla celów porównawczych w każdym przypadku posłużono się 
cenami części zamiennych w wartości brutto z września 2016 
roku. 
Przedstawione założenia stały się podstawą do przyjęcia wa-

runków brzegowych i metodyki postępowania nakierowanej na 
zwymiarowanie pozycji i istoty parametru kosztów w postaci analizy 
cen części i materiałów stosowanych w procesach eksploatacyjnych 
pojazdu na przykładzie poszczególnych modeli z segmentu grupy 
premium.   

Z punktu widzenia poprawności eksploracji oraz możliwości 
uchwycenia potrzebnych danych wyniki eksperymentu numerycz-
nego zaprezentowano w formie tabelarycznej tab.1 do 2. 
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Tab. 1. Analiza wartości koszyka materiałów i części codziennej 
eksploatacji w zł 

  
 Rodzaj pojaz-
du/ Rodzaj 
koszyka części  

Mercedes S 
W 211 
wersja S500 
rok produk-
cji 2013  

BMW 7 
F01 wersja 
750i  
rok produk-
cji 2013  

AUDI A8 D4 
WERSJA 
4.2 FSI  ROK 
produkcji 
2013 

Koszyk części i 
produktów 
codziennej 
eksploatacji  

  9564, 67 zł  8954.34 zł  7545,67 zł 

 
Źródło: Opracowanie własne  

Tab. 2. Analiza wartości koszyka podstawowych części pokolizyj-
nych  

 
Rodzaj pojaz-
du/ Rodzaj 
koszyka części  

Mercedes S 
W 211 
wersja S500 
rok produk-
cji 2013  

BMW 7 
F01 wersja 
750i  
rok produk-
cji 2013  

AUDI A8 D4 
WERSJA 4.2 
FSI ROK 
produkcji 
2013 

Koszyk części  
naprawy poko-
lizyjnej 

  7100, 67 zł  9539.34 zł  10545,67 zł 

 
Źródło: Opracowanie własne  

Eksploracja danych zaprezentowanych w tabeli 1 i 2 wskazuje, 
na znaczne rozbieżności cenowe pomiędzy analizowanymi markami 
pojazdów w odniesieniu do dwóch analizowanych koszyków części. 
Analiza cen wartości koszyka materiałów i części eksploatacyjnych 
wykazała, że najbardziej kosztochłonną marką w tym zestawieniu 
jest Mercedes S. Natomiast najniższe ceny części zaobserwowano 
w przypadku modelu pojazdu Audi A8. Na uwagę zasługuje fakt, że 
wyniki analizy koszyka cen części stosowanych w przypadku na-
praw pokolizyjnych wskazują na odwrotną relację w odniesieniu do 
tych konkretnych modeli pojazdów. Najwyższe ceny części wystę-
pują w tym przypadku Audi A8 natomiast najniższe w odniesieniu do 
Mercedesa S. Na tym etapie warto podkreślić, że w obydwu zesta-
wieniach na drugim miejscu pod względem wartości cen części 
zamiennych uplasował się model BMW 7, co znajduje swoje pełne 
odzwierciedlenie, w zwiększonym popycie na rynku wtórnym na ten 
konkretny model pojazdu. 

3. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

Analiza ówczesnych trendów zakupowych na polskim rynku 
motoryzacyjnym wskazuje wyraźnie, że w ostatnim czasie jedyny 
wzrost sprzedaży zauważany jest tylko w segmencie pojazdów 
grupy premium, czyli najdroższych limuzyn oferowanych z najlep-
szym wyposażeniem i w najmocniejszymi jednostkami napędowymi 
[14]. Posiadanie tej klasy pojazdu w pierwszej kolejności kojarzy się 
z wysokim prestiżem. Natomiast rzadko, kiedy przyszły posiadacz 
pojazdu z tego segmentu rynkowego klasy pojazdu zastanawia się 
nad kosztami jego eksploatacji, a dokładniej strategią kształtowania 
się cen w przypadku poszczególnych kategorii części. Autorskie 
badania potwierdziły tezę, że każdy z producentów w tym segmen-
cie pojazdów stosuje odrębną strategię cenową. Jedni tak jak Mer-

cedes decydują się na wyższe ceny części eksploatacyjnych w 
stosunku do konkrecji. Inni tak jak Audi na wyższe ceny części 
stosowanych w naprawach pokolizyjnych Nie zmienia to faktu, że 
posiadanie pojazdu z grupy premium wiąże się z dużą kosztochłon-
nością, która wraz z postępującym okresem eksploatacji pojazdu 
prowadzić będzie do poniesienia co raz to wyższych kosztów jego 
utrzymania w celu zachowania wysokiej sprawności technicznej. 
Zatem jednym z determinantów wyboru pojazdu w tym segmencie 
rynkowym poza ceną rynkową powinna być analiza cen części 
eksploatacyjnych i pokolizyjnych.  

Analizując przedstawione w tabelach 1 i 2 wyniki eksperymentu 
numerycznego w odniesieniu do pojazdów z segmentu premium 
stwierdzono, że: 
– występują znaczne dysproporcje cenowe w odniesieniu do 

poszczególnych części zamiennych służących do napraw eks-
ploatacyjnych i pokolizyjnych w zależności od danej marki po-
jazdu,  

– analiza cen koszyka materiałów i części eksploatacyjnych wy-
kazała, że najbardziej kosztochłonną marką jest Mercedes S. 
Natomiast najniższe wartości ceny części zaobserwowano w 
przypadku Audi A8. 

– analiza koszyka części napraw pokolizyjnych wskazuje na 
odwrotną relację w odniesieniu do tych konkretnych modeli po-
jazdów. Najwyższe ceny części występują w przypadku Audi A8 
natomiast najniższe w odniesieniu do Mercedesa S. 
Ponadto każdy z producentów pojazdów w tym segmencie ryn-

kowym stosuje odrębną strategię cenową w odniesieniu do po-
szczególnych części zamiennych. 

 Reasumując zaprezentowane przez autora studium analitycz-
no-badawcze zastosowania cen części zamiennych stosowanych w 
procesach napraw eksploatacyjnych i pokolizyjnych samochodów z 
sektora rynkowego premium nie wyczerpuje w pełni istoty zagad-
nienia, a stanowi jedynie próbę zasygnalizowania złożoności bada-
nej problematyki dotyczącego wpływu przynależności danego po-
jazdu do poszczególnego segmentu rynkowego na ceny części 
zamiennych. 
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ASPECTS OF THE ECONOMIC, LEGAL  
AND TECHNICAL USE OF PARTS USED  

IN THE PROCESS OF REPAIR CAR IN POLAND 
The article attempts to assess the economic, technical 

and legal use of parts used in the process-sach repairs pas-
senger cars in Poland. Considerations supplemented by an 
analysis of the prices of the original parts from both the pri-
mary market and the secondary. The intention of this article 
is to draw attention to the essence of the adopted research 
issues by demonstrating that the current legal conditions and 
technical enable the repair of the vehicle using used parts, 
which in the case of vehicles with a longer lifetime can lead 
to tangible economic benefits for the user of the vehicle in the 
form of reduction repair costs while maintaining the tech-
nical issues-ness of the vehicle. 
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