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Wojciech LEWICKI 

PRÓBA OCENY SKUTKÓW EKONOMICZNYCH WPŁYWU  

CZEŚCI ZAMIENNYCH NA KOSZTY NAPRAW  

POKOLIZYJNYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W POLSCE 

W artykule podjęto próbę oceny skutków ekonomicznych wpływu części zamiennych na koszty napraw powypadkowych 

samochodów osobowych na przykładzie wyselekcjonowanych segmentów rynkowych. Rozważania uzupełniono o autorskie 

symulacje hipotetycznych kosztów napraw przy zastosowaniu kilku kategorii części zamiennych wykorzystywanych w procesie 

napraw powypadkowych. Zamierzeniem artykułu jest zwrócenie uwagi na istotę podjętej problematyki badawczej oraz zasy-

gnalizowanie pożądanych perspektywicznych kierunków zmian w aspekcie stosowania poszczególnych kategorii części za-

miennych w procesach napraw powypadkowych samochodów osobowych na polskim rynku usług naprawczych. 

 

WSTĘP 

W dostępnym piśmiennictwie dominuje pogląd„, że w odniesie-
niu do napraw powypadkowych stosuje się wyłącznie nowe części 
oryginalne zważywszy na ich wysokie parametry techniczne”. Po-
nadto wielu innych autorów stawia tezę, że: parametr jakościowy 
jest jedynym determinującym czynnikiem dedydujacych o wyborze i 
nie istnieją inne czynniki, które mogłyby wpłynąć na wybór poszcze-
gólnej kategorii części w tym procesie, ponieważ użytkownicy po-
jazdów w pierwszej kolejności powinni dbać o zachowanie wysokich 
parametrów jakościowych i sprawności technicznej swoich pojaz-
dów, a zjawisko wykorzystania innych części zamiennych w proce-
sach napraw powypadkowych jest marginalne w związku z niepeł-
nym pokryciem asortymentowym, zatem problematyka ta nie wy-
maga to szczególnej uwagi[12]. Nic bardziej mylnego, wnikliwe 
analizy i obserwacje tego sektora usług naprawczych wskazują 
jednoznacznie, że w nowych realiach, czyli wzrostu dostępności 
rynkowej do różnych kategorii części, proces wykorzystania innych 
komponentów niż nowe części oryginalne w procesach napraw 
powypadkowych nabrał znacznej dynamiki wzrostowej i zarazem 
nowego wcześniej nieznanego wymiaru ekonomicznego[9]. 

Zatem kluczowego znaczenia zarówno w aspekcie rozważań 
akademickich, ale także i praktycznych nabiera próba opisania i 
zaprezentowania wymiaru ekonomicznego wpływu wybranych 
kategorii części na procesy napraw powypadkowych samochodów 
osobowych w Polsce. Na uwagę zasługuje fakt, że w dostępnym 
piśmiennictwie zarówno z zakresu nauk technicznych jak i ekono-
micznych brak jest takich analiz i opracowań w szczególności w 
ujęciu interdyscyplinarnym, co tym bardziej podnosi wartość meryto-
ryczną podjętej tematyki badawczej. 

Przedstawione powyżej podejście stało się podstawą do przy-
jęcia warunków brzegowych i metodyki postępowania nakierowanej 
na próbę zwymiarowania i ocenę parametrów ekonomicznych 
wpływu części zamiennych na koszty napraw pokolizyjnych wybra-
nych pojazdów z wyselekcjonowanych segmentów rynkowych 
poprzez: 
– analizę hipotetycznych kosztów napraw pokolizyjnych samo-

chodów osobowych przy zastosowaniu różnych kategorii części 
zamiennych. 

1. CZĘŚCI ZAMIENNE STOSOWANE W NAPRAWACH 
POKOLIZYJNYCH – SYSTEMATYKA POJĘC 

Jedna z dostępnych definicji w literaturze z zakresu nauk tech-
nicznych mówi, że naprawa to czynność umożliwiająca przywróce-
nie właściwości użytkowych uszkodzonym ogniwom lub pojedyn-
czym zespołom maszyny w wyniku regeneracji lub wymiany uszko-
dzonych części wyłącznie na nowe[13]. Zdaniem autora w dzisiej-
szych realiach rynkowych definicja ta nie w pełni oddaje istotę ba-
danej problematyki, ponieważ naprawa samochodu objętego gwa-
rancją z tytułu uszkodzenia pokolizyjnego zgodnie z obowiązującym 
prawem nie jest naprawą gwarancyjną, dlatego w tym przypadku 
wybór kategorii części zamiennych zastosowanych w tym procesie 
nie ogranicza się wyłącznie do oryginalnych części nowych, jak 
mogłoby się wydawać większości użytkowników samochodów 
osobowych w Polsce.  

Uwzględniając definicje dostępne literaturze przedmiotu[7] i 
uregulowania prawne dotyczące zasad stosowania części zamien-
nych w procesach napraw powypadkowych [11], przyjmuje się 
podział części zamiennych na sześć zasadniczych kategorii:  
– oryginalne części zamienne,  
– oryginalne części zamienne pozostałe, 
– części zamienne nieoryginalne – zamienniki, 
– części zamienne o porównywalnej jakości, 
– części regenerowane, 
– części używane[10], 

Oryginalne części zamienne dostarczone przez producenta po-
jazdu (ang. original spare part supplied by supplier of new motor 
vehicles). W branżowej literaturze i internecie najczęściej oznako-
wane jako OE (oraz jako O, Q1). Części takie posiadają oryginalne 
opakowanie producenta pojazdu opatrzone jego logiem. Chociaż 
4/5 ogółu takich części producent pojazdów zamawia u zewnętrz-
nych dostawców, to jednak odpowiada wtedy za ich jakość, specyfi-
kację techniczną i technologiczną, dystrybucję itd. Dlatego prawo-
dawca zgadza się, by producenci aut mogli wymagać, by stosowano 
tę właśnie kategorię części, gdy naprawa pojazdu dokonywana jest 
w autoryzowanej stacji napraw. 

Oryginalne części zamienne pozostałe (ang. „original spare 
parts” from a third undertaking). W literaturze przedmiotu i w inter-
necie oznaczane najczęściej jako OEM (oraz jako Q, Q2) (ang. 
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„Original Equipment Manufacturer”). Regulacje prawne w postaci 
wyłączeń sektorowych rozszerzyły pojęcie „oryginalnych części 
zamiennych” na wszelkie komponenty, które mają taką samą jakość 
i produkowane są według tych samych specyfikacji jak części dys-
trybuowane przez samych producentów aut. Dotyczy to przede 
wszystkim części pochodzących wprost od tzw. „dostawców na 
pierwszy montaż” (jak Bosch, Delphi, Hella, Magneti-Marelli,  Piking-
ton, Valeo itp.). 

Części zamienne nieoryginalne – zamienniki. Oznaczane naj-
częściej jako AM (oraz jako Z, Q3) (ang. After Market). Tę grupę 
komponentów można zdefiniować jako wszelkie takie części, któ-
rych wyłączenia sektorowe nie zaliczyły ani do „części oryginal-
nych”, ani do „części o porównywalnej jakości”.  

Części zamienne o porównywalnej jakości (ang. „spear  parts 
of match quality”). W literaturze brak ugruntowanego oznaczenia, 
zaproponowano więc oznaczenie OEQ (oraz jako P, Q4) 
(ang.”Original Equipment Quality”). GVO wyodrębniło spośród ogółu 
„zamienników” tę nową kategorię części, które odpowiadają pod 
względem jakości elementom dystrybuowanym przez producentów 
pojazdów, ale bez obowiązku stosowania identycznych specyfikacji 
technicznych i technologicznych przy ich wytwarzaniu (a więc np. 
materiał, z którego został wykonany dany element, nie musi być ten 
sam)[8].  

Części regenerowane oznaczone w literaturze przedmiotu naj-
częściej skrótem WR. Znaczna liczba podzespołów i części wymon-
towywanych z pojazdów danej marki nadaje się do regeneracji i 
ponownego wykorzystania. Na tym etapie rozważań należy za-
strzec, że proces ten dotyczy w większości przypadków wyłącznie 
części oryginalnych. Regeneracja używanych części jest przepro-
wadzana w ramach sprawdzonego procesu technologicznego opra-
cowanego przez poszczególnych producentów danych pojazdów. 
Oryginalne części regenerowane umożliwiają wykonywanie napraw 
eksploatacyjnych samochodów osobowych po znacznie niższych 
kosztach. Ceny oryginalnych komponentów poddanych procesowi 
regeneracji mogą być nawet do 60 proc. niższe w stosunku do ich 
fabrycznie nowych odpowiedników.  Ponadto w dostępnej literaturze 
przedmiotu, niektórzy autorzy wnioskują, że: części regenerowane 
oprócz niższej ceny nie różnią się jakościowo od elementów fa-
brycznie nowych, a jakość i okres gwarancji producenta jest taki 
sam jak części fabrycznie nowych i wynosi z reguły dwa lata[13]. 

Części używane zdefiniowane symbolem U. Duża dostępność 
na współczesnym rynku oraz znaczny asortyment cenowy powodu-
je, iż są one szczególnie atrakcyjne dla modeli pojazdów o krótkim 
okresie użytkowania. Obawy natomiast może budzić ich jakość oraz 
pochodzenie. W większości przypadków części te pochodzą z 
pojazdów, które uległy wcześniejszym kolizją lub wypadkom drogo-
wym, a ocena parametrów technicznych w szczególności na pierw-
szym etapie może być znacznie utrudniona[2]. 

Na tym etapie rozważań należy podkreślić, że poczynione 
przez autora obserwacje rynku wykazały jednoznacznie, że podczas 
napraw pokolizyjnych, niektóre autoryzowane serwisy naprawcze 
już od dawna stosowały części zamienne pochodzące od producen-
tów niezależnych np. DELPHI, zamiast takich samych komponen-
tów oznaczonych symbolem General Motors[4]. Ponadto wielokrot-
nie zaobserwowano, że autoryzowane stacje napraw w procesie 
naprawy powypadkowej wykorzystują także części regenerowa-
ne[5]. Autor nie popełni błędu myślowego, jeśli przyjmie następujące 
założenie, że: stosowanie innych rodzajów części zamiennych niż 
części oryginalne podczas procesu naprawy nie miało wpływu 
bezpośrednio na aspekt eksploatacyjny a jedynie na przewidywany 
koszt naprawy. W nawiązaniu do innych kategorii części praktyka 
zawodowa wskazuje, że warsztaty nieautoryzowane już od dłuższe-
go czasu stosowały podczas procesu napraw pokolizyjnych także, 

części „używane” wielokrotnie żądając przy tym od odbiorcy usługi 
zapłaty jak za części nowe.  

Natomiast w odniesieniu do klienta indywidualnego aspekt za-
stosowania poszczególnej kategorii części w procesie naprawy 
pokolizyjnej pojazdu jest kwestią o fundamentalnym znaczeniu 
ekonomicznym. Z jednej strony dostępność rynkowa oraz regulacje 
prawne umożliwiają prawo do stosowania innych kategorii części 
zamiennych niż części oryginalne, z drugiej jednak strony stwarzają 
podstawy do podjęcia dyskusji, jakie kategorie części zamiennych 
powinny być zastosowane w pojedzie podczas naprawy powypad-
kowej, aby doszło do zachowania wysokiego standardu technolo-
gicznego i jakościowego, przy jednoczesnym spełnieniu właściwego 
parametru ekonomicznego, czyli ceny za usługę.   

Podsumowując niniejszą tematykę, uwzględniając jedynie 
aspekt teoretyczny rozważań dotyczących kategorii części zamien-
nych stosowanych w naprawach powypadkowych można mylnie 
wnioskować, że w przypadku wszystkich segmentów rynkowych 
naprawa pojazdu przy zastosowaniu różnych kategorii części jest na 
takim samym poziomie kosztowym. Tymczasem zaprezentowane 
poniżej badania dotyczące wymiaru ekonomicznego wpływu zasto-
sowana poszczególnych kategorii części zamiennych w tym proce-
sie wskazują jednoznacznie na znaczne rozbieżności kosztowe. 

2. ANALIZA WPŁYWU ZASTOSOWANIA KATEGORII 
CZEŚCI ZAMIENNYCH NA KOSZTY NAPRAWY  
POKOLIZYJNEJ SAMOCHODÓW OSOBOWYCH –
WYMIAR EKONOMICZNY TYTUŁ PODROZDZIAŁU 
(POZIOM 3) 

Na samym wstępie w celu zachowania poprawności logicznej i 
wartości metodologicznej badań przyjęto, że: 
– w przypadku napraw pokolizyjnych kluczowego znaczenia 

nabierają wytyczne producentów danych pojazdów oraz regula-
cje prawne dotyczące możliwości zastosowania poszczególnych 
kategorii części w tym konkretnym procesie naprawy,  

– przedmiot badań nie obejmował analizy dotyczącej niezawod-
ności poszczególnych podzespołów i części oraz jakości na-
prawy a jedynie analizę hipotetycznych kosztów napraw pokoli-
zyjnych wyselekcjonowanych pojazdów,    

– zakres badań obejmował samochody osobowe z rynkowych 
segmentów od A do D. Do analizy wybrano pięć reprezentatyw-
nych modeli pojazdów o określonych cechach i przeznaczeniu. 
Wyselekcjonowane pojazdy charakteryzowały się znaczną po-
pularnością wśród klientów i największą liczbą sprzedanych eg-
zemplarzy w latach 2010-2016 na polskim rynku, 

– każdy wyselekcjonowany do badań pojazd podlegał indywidual-
nemu procesowi naprawy przewidzianemu przez konkretnego 
producenta pojazdu,  

– uwzględniając znaczny zakres napraw wykonywanych w serwi-
sach naprawczych przyjęto, że analiza kosztowa dotyczyć bę-
dzie naprawy powypadkowej obejmującej wymianę takich czę-
ści jak: chłodnica wody, pokrywa komory silnika, nakładka zde-
rzaka przedniego, lampa przednia lewa, Dla celów porównaw-
czych w każdym przypadku posłużono się cenami katalogowymi 
części zamiennych z lutego 2016 roku, 

– w celu oszacowania kosztów napraw posłużono się specjali-
stycznym programem eksperckim D.A.T. wspierając ekspery-
ment numeryczny metodą kosztorysową, gdyż obecnie jest to 
jedyna metoda stosowana w praktyce szacowania kosztów na-
praw powypadkowych samochodów osobowych w Polsce,  

– w celu zobrazowania wspominanych zależności koszty naprawy 
pokolizyjnej przedstawiono w sześciu zasadniczych wariantach: 
naprawa przy zastosowaniu części oryginalnych, pozostałych 
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części zamiennych oryginalnych, części zamiennych nieorygi-
nalnych i części oryginalnych o porównywalnej jakości, części 
używanych oraz części regenerowanych. 

– w przypadku wszystkich symulacji kosztów zastosowano śred-
nie stawki robocizny dotyczące prac blacharskich i lakierniczych 
stosowane i obowiązujące w większości warsztatów prowadzą-
cych swoją działalność na terenie Polski. 
Przedstawione założenia stały się podstawą do przyjęcia wa-

runków brzegowych i metodyki postępowania nakierowanej na 
zwymiarowanie pozycji i istoty parametru kosztów poprzez analizę 
wybranych kategorii części zamiennych w procesach napraw poko-
lizyjnych na przykładzie poszczególnych pojazdów osobowych z 
wyselekcjonowanych wcześniej segmentów rynkowych. Z punktu 
widzenia poprawności eksploracji oraz możliwości uchwycenia 
potrzebnych danych wyniki eksperymentu numerycznego zaprezen-
towano w formie graficznej i tabelarycznej.  

Z powyższej symulacji zbiorczej (rys.1) hipotetycznych kosztów 
napraw w odniesieniu do segmentów A-D wynika, że najbardziej 
kosztochłonnym rozwiązaniem jest stosowanie w procesie naprawy 
pokolizyjnej wyłącznie nowych części oryginalnych. Natomiast 
najtańszym rozwiązaniem jest wykorzystanie w tym procesie części 
używanych. Ponadto części regenerowane wciąż nie stanowią 
alternatywy cenowej w stosunku to innych kategorii części alterna-
tywnych dostępnych na rynku.  Nasuwa się zatem wniosek, że 
wzrost dostępności rynkowej w postaci możliwości zastosowania w 
procesie naprawczym innych kategorii części niż te oryginalne nie 
wpłynął znacznie na obniżenie ich cen. Na tym etapie rozważań nie 
można jednak pominąć faktu, że na taki stan rzeczy może mieć 
wpływ zjawisko niepełnego jakościowego pokrycia asortymentowe-
go innych kategorii części w stosunku do analizowanych marek i 
modeli pojazdów w tym konkretnym badaniu. Na uwagę zasługuje 
jednak fakt, że jak wykazały autorskie symulacje, w odniesieniu do 
większości analizowanych segmentów pojazdów naprawa pokoli-
zyjna jest możliwa przy zastosowaniu inny kategorii części niż czę-

ści oryginalne, przy jednoczesnej znacznej redukcji kosztów samych 
części zamiennych (jak wykazały symulacje o prawie 50%). Ponad-
to analiza wyników badań wskazuje, że wbrew obiegowej opinii nie 
zawsze wybór części nieoryginalnych jest najtańszym rozwiązaniem 
kosztowym, niższe wyższą ekonomiczność naprawy można uzy-
skać przy zastosowaniu części używanych, co jak można domnie-
mywać, może znacząco wpływać na ich wybór i późniejsze ich 
zastosowanie w procesie naprawy powypadkowej. 

PODSUMOWANIE 

W większości przypadków rynek napraw powypadkowych 
obejmuje naprawę nadwozia oraz powłoki lakierniczej pojazdów 
uszkodzonych w wyniku kolizji drogowych [3]. Sam proces naprawy 
może odnosić się do elementów widocznych, jak i konstrukcji pojaz-
du oraz jego systemów bezpieczeństwa[14]. Według Europejskiego 
Stowarzyszenia Handlu i Usług Motoryzacyjnych w roku 2016 rynek 
usług naprawczych będzie liczył 380 tysięcy przedsiębiorstw, głów-
nie z sektora MŚP, z których około jedna trzecia będzie utrzymać 
stosunki umowne z producentem lub importerem samochodów, a 
resztę stanowić będą niezależne warsztaty. Wartość rynku usług 
naprawczych szacowana jest na około 80 mld euro, a rynek sprze-
daży części zamiennych to około 90 mld euro[1]. Zatem sektor 
części zamiennych będzie kształtował powszechne tendencje wpły-
wające na cały rynek motoryzacyjny, zwłaszcza ze względu na 
nieustannie zmieniającą się równowagę między sprzedażą, usłu-
gami konserwacji i usługami naprawy.  

Na tym etapie rozważań należy pamiętać, że obecna sytuacja 
gospodarcza, w tym wysokie wskaźniki bezrobocia oraz brak wi-
docznego wzrostu gospodarczego wpływają na relatywne obniżenie 
 dochodów polskich rodzin, tym samym na zmniejszenie skłonności 
obywateli do wydatkowania środków finansowych na naprawy po-
wypadkowe swoich pojazdów. Nie od dzisiaj wiadomo, że koszty 
naprawy determinują dwa zasadnicze czynniki - koszt części za-

 segment A segment B segment C segment D

Cześci oryginalne 5 931.12 zł 6529.75 7901.1 8348.25

Cześci nieoryginalne 2751.07 3402.06 4585.77 5650.86

Cześci oryginalne o
porównywalnej jakości

2814.08 2932.42 4818.31 5297.18

Cześci zamienne oryginalne
pozostałe

4207.29 4630.18 5606.01 6456.23

Części regenerowane 5201.12 5900.34 6450.01 7030.2

Części używane 2208.66 2760.03 3200.34 4034

 -   zł

 1 000.00 zł

 2 000.00 zł

 3 000.00 zł

 4 000.00 zł

 5 000.00 zł

 6 000.00 zł

 7 000.00 zł
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analiza hipotetycznych kosztów napraw

 
Rys. 1. Analiza średnich kosztów napraw powypadkowych pojazdów segmentów A-D w zależności od przyjętych do wyceny wariantów 
części zamiennych w zł. Źródło: Opracowanie własne na podstawie systemu D.A.T baza danych 12.01.2016. 
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miennych oraz koszt robocizny, tak więc możliwość wyboru kilku 
kategorii części zamiennych poprzez nieograniczony dostęp rynko-
wy nabiera fundamentalnego znaczenia ekonomicznego dla każde-
go użytkownika pojazdu. Oczywiście kompleksowa ocena i analiza 
wymaga uwzględnienia dodatkowych zmiennych choćby w postaci 
oceny parametrów technicznych i wytrwałościowych tych części. 
Zapewnienie konkurencyjnego i wydajnego rynku usług napraw-
czych i likwidacji szkód powypadkowych, oferującego konsumentom 
niezawodne, bezpieczne i sprawne usługi naprawcze oraz konku-
rencyjne cenowo części zamienne leży w interesie publicznym. W 
tym celu konieczne i zarazem jak najszybsze jest wypracowanie 
rentownych i uczciwych stosunków rynkowych między użytkowni-
kami pojazdów, towarzystwami ubezpieczeniowymi, warsztatami, a 
producentami i dystrybutorami części zamiennych. Relacje te po-
winny być uważane za sprawiedliwe z punktu widzenia wszystkich 
stron i powinny przewidywać mechanizmy zapewniające konkuren-
cję i nieograniczoną możliwość wyboru poszczególnych kategorii 
części zamiennych w szczególności w przypadku napraw powypad-
kowych samochodów osobowych. 

Analizując zaprezentowane wyniki hipotecznych rachunków 
kosztów napraw  powypadkowych pojazdów z segmentów A-D 
stwierdzono, że: 
– mimo dostępności do innych kategorii części zamiennych nadal 

najbardziej kosztochłonne naprawy występują w przypadku za-
stosowania w tym procesie części oryginalnych, 

– wbrew obiegowej opinii nie zawsze wybór części nieoryginal-
nych jest najtańszym rozwiązaniem kosztowym, 

– we wszystkich analizowanych segmentach rynkowych wybór 
wariantu części używane jest najtańszym ekonomicznym roz-
wiązaniem, 

– czym wyższy analizowany segment rynkowy tym wyższe hipote-
tyczne koszty naprawy powypadkowej, 

– występują znaczne dysproporcje w kosztach napraw pokolizyj-
nych w zależności od zastosowanych kategorii części zamien-
nych w procesie naprawy powypadkowej w odniesieniu do ana-
lizowanych segmentów rynkowych,  
Reasumując podjęta przez autora próba oceny parametrów 

ekonomicznych wpływu części alternatywnych na koszty napraw 
powypadkowych samochodów osobowych w Polsce nie wyczerpuje 
w pełni istoty zagadnienia, a stanowi jedynie próbę zasygnalizowa-
nia złożoności badanej problematyki dotyczącej rynku napraw sa-
mochodów osobowych i części zamiennych. Natomiast poprawność 
zaproponowanych założeń z pewnością w przeciągu kliku lat zwery-
fikuje rynek, co pozwoli na dalszą ocenę możliwości zastosowania 
różnych kategorii części zamiennych podczas wykonywania napraw 
pokolizyjnych samochodów osobowych w Polsce. 
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Parameter estimate economic of influence of alternative parts 
on costs of repairs of salvaged personal vehicle 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 passenger cars in Poland. Discussions 

were supplemented for author's simulations of hypothetical 

costs of repairs of passenger cars at applying of alternative 

available spare parts on the Polish market. Keeping an eye 

on the being of taken research issues and indicating desired 

perspective directions of changes in the aspect are planning 

the article of applying individual categories of the spare 

parts in processes of repairs of passenger cars on the Polish 

market of automotive services 
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