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Wojciech LEWICKI 

ANALIZA UDZIAŁU KOSZTÓW ROBOCIZNY  

W CAŁKOWITYCH KOSZTACH NAPRAWY SAMOCHODÓW OSOBOWYCH  

PO WPROWADZENIU WYŁĄCZEŃ SEKTOROWYCH W POLSCE 

 

W artykule podjęto próbę analizy udziału kosztów robocizny w całkowitych kosztach naprawy na przykładzie wyselekcjo-

nowanego segmentu rynkowego. W celu ukazania wzajemnych zależności rozważania uzupełniono o autorskie symulacje hipo-

tetycznych kosztów napraw. Zamierzeniem artykułu jest wykazanie, iż pomimo wzrostu dostępności rynkowej do różnych kate-

gorii części zamiennych na polskim rynku naprawczym udział robocizny w całkowitych kosztach naprawy samochodów oso-

bowych jest wciąż wymowny. 

 

WSTĘP 

Na obecnym etapie eksploatacji samochodów osobowych in-
formacja o kosztach naprawy pojazdu stała się imperatywem o 
ogromnej doniosłości[3]. W branży motoryzacyjnej oczywistym jest 
stwierdzenie, że koszty naprawy determinują dwa zasadnicze czyn-
niki - koszt części zamiennych oraz koszt robocizny[2]. Już na 
samym wstępie rozważań w tej materii należy wspomnieć, że w 
dzisiejszych realiach rynkowych dzięki stosownym regulacjom 
prawnym w postaci wyłączeń sektorowych naprawa samochodu 
osobowego, może odbyć się także przy pomocy tz. części alterna-
tywnych[12 i 10], co jak wskazuje dostępne piśmiennictwo znajduje 
swoje odzwierciedlenie ekonomiczne min. w redukcji kosztów na-
prawy. Można zatem postawić tezę, że w odniesieniu do kosztów 
robocizny wprowadzenie na rynek części alternatywnych mogło 
wpłynąć na zmianę proporcji ich udziału w całkowitych kosztach 
naprawy, obniżając bądź też podwyższając ich udział.  

Zatem problematyka analizy udziału kosztów robocizny w cał-
kowitych kosztach naprawy samochodów osobowych stanowi istot-
ny problem badawczy nie tylko w aspekcie wzrostu dostępności 
różnych alternatywnych części zamiennych na polskim rynku serwi-
sów naprawczych, ale także wykazania, że udział kosztów roboci-
zny w całkowitych kosztach naprawy jest wciąż wymowny. 

Ponadto na uwagę zasługuje fakt, że w dostępnym piśmiennic-
twie zarówno z zakresu nauk technicznych jak i ekonomicznych 
brak jest takich analiz i opracowań w szczególności w aspekcie 
przedłużenia obowiązywania regulacji prawnych w postaci wyłączeń 
sektorowych na rynku motoryzacyjnym Unii Europejskiej aż do roku 
2028, co tym bardziej podnosi wartość merytoryczną i praktyczną 
podjętej tematyki badawczej. 

Przedstawione powyżej podejście stało się podstawą do przy-
jęcia warunków brzegowych i metodyki postępowania nakierowanej 
na próbę zwymiarowania i ocenę oraz analizę udziału kosztów 
robocizny w całkowitych kosztach naprawy samochodów osobo-
wych w Polsce na przykładzie wybranego segmentu rynkowego 
poprzez: 
– analizę hipotetycznych kosztów napraw samochodów osobo-

wych z uwzględniłem podziału na koszty robocizny i koszty ma-
teriałów w całkowitych kosztach naprawy. 

1. ISTOTA KOSZTÓW ROBOCIZNY W CAŁKOWITYCH 
KOSZTACH NAPRAWY  

W rozważaniach dotyczących pojęcia kosztu i możliwości wy-
korzystania współczesnych teorii kosztów konieczne jest uwzględ-
nienie normy zużycia [7]. Norma to określenie liczbowe miary zuży-
cia stosowane przy istniejących warunkach prowadzenia danej 
działalności[8]. W analizowanym przypadku rozważania dotyczą 
kosztów robocizny. Dostępna definicja w piśmiennictwie z zakresu 
technologii napraw informuję, że robocizna to nakład pracy włożony 
w wykonanie określonej czynności naprawczych w samochodzie i 
stanowiące cześć kosztów usługi[13]. 

Koszty usługi zależą od pracochłonności naprawy oraz od wy-
sokości stawki za jednostkę czasową naprawy blacharsko-
lakierniczej [4]. Stawka roboczogodziny blacharsko-lakierniczej 
składa się z trzech zasadniczych składników: 
– części A wynoszącej około ok. 40% całości pokrywającej koszty 

sprzętu (amortyzacja warsztatu, komory lakierniczej, ramy i wie-
lu innych urządzeń, kosztu lakieru, narzędzi dokumentacji, 

– części B wynoszącej ok. 40% całości pokrywającej koszty bie-
żącej działalności, czyli: płace, podatki, prąd itp., 

– części C wynoszącej ok. 20% całości, a odpowiadającej za zysk 
brutto warsztatu[6].   
W dalszych rozważaniach dla uproszczenia pominięto aspekt 

kształtowania się stawki roboczogodziny a, a skoncentrowano 
rozważania na aspekcie kosztów robocizny.Na tym etapie należy 
wspomnieć, że na pracochłonność naprawy ma wpływ technologia 
narzucona przez producenta pojazdu, zaś stawka za jednostkę 
czasową naprawy jest uzależniona od warsztatu, który naprawę 
wykonuje czy jest to serwis autoryzowany czy też dla przykładu 
warsztat niezależny[5]. 
Zatem zdaniem autora koszt naprawy pojazdu można zdefiniować 
za pomocą wzoru: 
  
                           Kn =  Kc(cz +n )+ Kr(PB +PL+ PD x  STJ)                                              
gdzie:  
             Kn - koszt naprawy 
             Kc - koszt części  
             Kc (cz) - koszt części 
             Kc (n) - koszt części dodatkowych potocznie zwany „ nor-

maliami” (nakrętki, zaczepy, śrubki, spinki)    
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             Kr - koszt robocizny 
             Kr(PB) - koszty prac blacharskich  
             Kr(PL) - koszty prac lakierniczych  
             Kr (PD) - koszty prac dodatkowych (prace mechaniczne, 

prace tapicerskie i osadzenie pojazdu na ramie 
pomiarowo-naprawczej, formowanie stron, 
sprawdzenie zawieszenia i układów bezpie-
czeństwa) itd.  

            x (STJ) - stawka za jedną jednostkę naprawy. 
W celu uproszczenia i ujednolicenia procesu szacowania kosz-

tów naprawy w tym min. kosztów robocizny, wszystkie podmioty 
szeroko definiowanego rynku motoryzacyjno-ubezpieczeniowego 
posługują się specjalistycznymi programami komputerowymi D.A.T, 
Eurotax, Audatex[14]. 

Przed przystąpieniem do oszacowania kosztów robocizny 
określa się tak zwany typ pojazdu oraz jego wyposażenie. Proces 
ten odbywa się na podstawie rozkodowania tabliczki VIN, w której 
zapisane są dane fabryczne dotyczące danego pojazdu, min. miej-
sce produkcji, rok produkcji, model, rodzaj silnika, itd., bądź też za 
pomocą oględzin organoleptycznych i odczytania oznakowania 
modelu. Istotny wpływ na wyznaczenie robocizny ma precyzyjne 
określenie wyposażenia pojazdu. Przykładowo, jeżeli pojazd wypo-
sażony jest w elektrycznie opuszczane szyby w drzwiach, a uszko-
dzeniu uległy właśnie te drzwi, to pracochłonność ich tzw. przezbro-
jenia jest inna niż drzwi z oknami otwieranymi mechanicznie. Po-
dobnie, gdy samochód wyposażony jest w klimatyzację, podgrze-
wane i elektryczne fotele, zawieszenie hydropneumatyczne bądź 
też w inne elementy dodatkowego wyposażenia.  

Następnym elementem mającym znaczny wpływ na koszt ro-
bocizny jest określenie rodzaju powłoki lakierniczej.  Nakład pracy a 
co za tym idzie wysokość kosztów lakierowania samochodu zależy, 
bowiem od tego, czy jest on pokryty jedno-, dwu-, czy trójwarstwo-
wą powłoką, czy jest to lakier metaliczny o odcieniu perłowym, czy 
akrylowy.  

Po wprowadzeniu powyżej wspomnianych danych osoba wy-
konująca kosztorys dołącza dane dotyczące uszkodzonych części 
zakwalifikowanych do wymiany albo naprawy. Należy wspomnieć, 
że systemy kalkulacyjne automatycznie wprowadzają technologię 
naprawy narzuconą przez producenta pojazdu. Na przykład, jeżeli 
do wymiany zostały zakwalifikowane drzwi uszkodzonego pojazdu, 
to system kalkulacyjny automatycznie naliczy czas, a zarazem 
koszty wspomnianego wcześniej przezbrojenia drzwi, czyli wymon-
towania osprzętu z drzwi uszkodzonych i przełożenia go do nowych. 
Podobnie, jeśli wymianie podlega podłoga bagażnika uszkodzonego 
pojazdu - system, mając zarejestrowaną technologię ustaloną przez 
producenta wybranego pojazdu, uwzględni wszystkie czynności 
(łącznie z demontażem i montażem elementów składowych samo-
chodu), które mają miejsce przy wymianie podłogi bagażnika. 

Przeciwna sytuacja występuje w przypadku kwalifikacji danego 
elementu do naprawy. Operacje związane z „rozbrojeniem elemen-
tów” do naprawy wprowadza się do systemu eksperckiego samo-
dzielnie. Dlatego tak ważna jest znajomość obowiązującej techniki i 
technologii napraw oraz budowy pojazdów. Często operacje „po-
wiązane”, czyli związane z rozbrojeniem danego elementu do na-
prawy, przewyższają czas naprawy elementu uszkodzonego. 

Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na ustalenie wielkości 
odszkodowania jest wysokość stawki za roboczogodzinę blachar-
sko-lakierniczą. W systemach kosztorysowania roboczogodzina 
podzielona jest na tzw. jednostki czasowe. Każdy kosztorys wyraź-
nie określa, na ile jednostek czasowych dany producent dzieli robo-
czogodzinę – jest to tzw. baza czasowa. Również poszczególne 
operacje wymiany poszczególnych elementów składowych pojazdu 

są ujęte w postaci ilości jednostek czasowych, które producent 
pojazdu przeznacza na ich wykonanie.  

Zatem jak wskazują powyżej zaprezentowane rozważania 
koszt robocizny zależy od wielu czynników, pośród których do tych 
najważniejszych zalicza się: 
– rozmiar i  charakter uszkodzeń pojazdu, 
– rodzaj oraz marka pojazdu, 
– rodzaj materiałów, z których zbudowany jest pojazd, 
– stawki roboczogodziny blacharskiej, mechanicznej czy też 

lakierniczej  
– kategoria warsztatu dokonywującego naprawy pojazdu, 
– wyposażenie warsztatu,  
– know-now pracowników warsztatu. 

Podsumowując niniejszą tematykę, uwzględniając jedynie 
aspekt teoretyczny rozważań dotyczących analizy udziału kosztów 
robocizny w całkowitych kosztach naprawy samochodów osobo-
wych w Polsce po wprowadzeniu wyłączeń sektorowych można 
mylnie wnioskować, że wzrost wykorzystania w procesie naprawy 
części alternatywnych nie wpłynie na udział kosztów robocizny w 
całkowitym koszcie usługi. Tymczasem zaprezentowane poniżej 
badania wskazują, że relacje kosztowe mogą uleć zmianie.  

2. ANALIZA UDZIAŁU KOSZTÓW ROBOCIZNY  
W CAŁKOWITYCH KOSZTACH NAPRAWY 
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W POLSCE  
- ASPEKT EKONOMICZNY 

Złożoność procesu szacowania kosztów napraw, specyfikacja 
stosowanych materiałów oraz zróżnicowana technologia naprawy 
pojazdów samochodowych wymagają podejścia alternatywnego. 
Dlatego też autor w swoich symulacjach, w celu ukazania istotnych 
zależności, posłużył się z góry przyjętymi wzorcami zachowań. Tym 
samym przedmiotem dalszych rozważań nie będzie kwalifikacja i 
analiza poszczególnych kosztów prac blacharskich, lakierniczych 
czy też mechanicznych składających się na całkowity koszt roboci-
zny a przedstawione zostaną wyłącznie sumaryczne rachunki kosz-
tów napraw wybranych pojazdów z ściśle wyselekcjonowanego 
segmentu rynkowego wykonane przy pomocy systemu eksperckie-
go Audatex. Ponadto na potrzeby niniejszych badań przyjęto w 
uproszczeniu, że koszt naprawy stanowi sumę kosztów robocizny 
oraz kosztów części zamiennych zastosowanych do hipotetycznej 
naprawy pojazdów. 

Na samym wstępie w celu zachowania poprawności logicznej i 
wartości metodologicznej badań przyjęto, że: 
– każdy wyselekcjonowany do badań pojazd podlegał indywidual-

nemu procesowi naprawy przewidzianemu przez konkretnego 
producenta pojazdu,  

– przedmiot badań nie obejmował analizy dotyczącej dostępności 
rynkowej poszczególnych kategorii części alternatywnych a je-
dynie analizę hipotetycznych kosztów udziału robocizny i mate-
riałów w całkowitych kosztach naprawy, 

– zakres badań obejmował samochody z segmentu rynkowego B. 
Do analizy wybrano cztery reprezentatywne modele pojazdów o 
określonych cechach i przeznaczeniu. Wyselekcjonowane po-
jazdy charakteryzowały się znaczną popularnością wśród klien-
tów i największą liczbą sprzedanych egzemplarzy w latach 
2010-2015 na polskim rynku, 

– uwzględniając znaczny zakres napraw wykonywanych w serwi-
sach naprawczych przyjęto, że analiza kosztów robocizny doty-
czyć będzie naprawy polegającej na wymianę takich części jak: 
błotnik przedni lewy, lampa przednia lewa, nakładka zderzaka 
przedniego, pokrywa komory silnika Dla celów porównawczych 
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w każdym przypadku posłużono się cenami katalogowymi czę-
ści zamiennych z lutego 2016 roku, 

– w celu oszacowania kosztów napraw posłużono się specjali-
stycznym programem eksperckim Audatex [5] wspierając eks-
peryment numeryczny metodą kosztorysową, gdyż obecnie jest 
to jedyna metoda stosowana w praktyce szacowania kosztów 
napraw powypadkowych samochodów osobowych w Polsce,  

– w celu zobrazowania wspominanych zależności koszty naprawy 
pokolizyjnej przedstawiono w dwóch wariantach: naprawa przy 
zastosowaniu części oryginalnych oraz części alternatywnych 
czyli cześci innych niż oryginalne kategoria P,Z,PJ,Q, 

– w przypadku wszystkich symulacji kosztów zastosowano takie 
same średnie stawki robocizny dotyczące prac blacharskich i 
lakierniczych i mechanicznych stosowane i obowiązujące w 
większości warsztatów prowadzących swoją działalność na te-
renie Polski. 
Przedstawione założenia stały się podstawą do przyjęcia wa-

runków brzegowych i metodyki postępowania nakierowanej na 
analizę udziału kosztów robocizny w całkowitych kosztach naprawy 
samochodów osobowych w Polsce po wprowadzeniu wyłączeń 
sektorowych. Z punktu widzenia poprawności eksploracji oraz moż-
liwości uchwycenia potrzebnych danych wyniki eksperymentu nu-
merycznego zaprezentowano w formie tabelarycznej (tab. 1i 2). 

2.1. Wariant części oryginalne 

Tab. 1. Analiza procentowa kosztów napraw i wykorzystanych 
materiałów ( części oryginalne) dla pojazdów z segmentu B  

Marka  
samochodu 

Koszt  
naprawy [zł] 

Koszt 
 materiałów [zł] 

Koszt materia-
łów/koszt naprawy 

w [%] 

Fiat Punto 5 978,65 4 817,21 80,57 

Peugeot 209 6 552,58 5 480,20 83,63 

Toyota Yaris 7 808,40 6 322,44 80,97 

Skoda Fabia 5 821,28 4 770,86 81,96 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie systemu AUDATEX, 
baza danych 02.03.2016 

 
Z powyższej symulacji zbiorczej hipotetycznych kosztów na-

praw przy zastosowaniu cześci oryginalnych w odniesieniu do seg-
mentów B wynika, że koszt materiałów w całkowitym koszcie usługi 
naprawczej kształtuje się na średnim poziomie około 80% a koszt 
robocizny zaledwie około 20%. Nasuwa się zatem wniosek, że 
kluczowym determinantem wpływającym na koszt naprawy stanowi 
koszt materiału i koszt części zamiennych. Ponadto analiza wyni-
ków badań wskazuje, że w przypadku zastosowania w procesie 
naprawy wyłączenie części oryginalnych koszt robocizny w odnie-
sieniu do wyżej analizowanych modeli kształtuje się na poziomie 
zaledwie 20%. Na uwagę zasługuje jednak fakt, że jak wykazały 
autorskie symulacje, pomimo znacznych rozbieżności w całkowitych 
kosztach naprawy i kosztach materiałów udział kosztów robocizny 
jest w przypadku analizowanych pojazdów na zbliżonym poziomie 
procentowym. 

2.2. Wariant części alternatywne 

Tab. 2. Analiza procentowa kosztów napraw i wykorzystanych 
materiałów ( części alternatywne) dla pojazdów z segmentu B  

Marka samo-
chodu 

Koszt naprawy 
[zł] 

Koszt 
materia-
łów [zł] 

Koszt materia-
łów/koszt naprawy 

w [%] 

Fiat Punto 4 378,65 3 217,21 73,47 

Peugeot 209 4 352,58 3 280,20 75,36 

Toyota Yaris 7 808,40 6 322,44 80,97 

Skoda Fabia 4 021,80 2 970,86 73,86 

 

Z powyższej symulacji zbiorczej hipotetycznych kosztów na-
praw w odniesieniu do segmentów B wynika, że koszt materiałów w 
całkowitym koszcie usługi naprawczej kształtuje się na średnim 
poziomie około 76% a koszt robocizny około 24%. Nasuwa się 
zatem wniosek, że zastosowanie cześci alternatywnych wpłynęło na 
zmianę relacji kosztów robocizny w całkowitych kosztach naprawy. 
Ponadto analiza wyników badań wskazuje, że w przypadku zasto-
sowania w procesie naprawy części alternatywnych koszt robocizny 
w odniesieniu do wyżej analizowanych modeli kształtuje się na 
poziomie zaledwie 24%. Na uwagę zasługuje jednak fakt, że jak 
wykazały autorskie symulacje, zastosowanie cześci alternatywnych 
nie tylko prowadzi do znacznych rozbieżności cenowych w kosztach 
materiałów, ale także w udziale kosztów robocizny do kosztów 
materiałów w całkowitych kosztach napraw. 

PODSUMOWANIE 

Dostępne analizy i raporty jednoznacznie wskazują, że udział 
cześci alternatywnych w procesach napraw powypadkowych jest 
coraz to większy, a czynnikiem decydującym o ich wyborze jest 
bezwątpienia aspekt ekonomiczny[9]. Nie od dziś wiadomo, że 
większość pojazdów poruszających się po polskiej drogach to po-
jazdy, których średni okres eksploatacji waha się między siedem a 
dziesięć lat. Zatem użytkownikowi prywatnemu w dzisiejszy realiach 
rynkowych zależy przede wszystkim na tym, aby eksploatować i 
naprawić swój pojazd po jak najniższym koszcie. Trend ten ma to 
kluczowe znaczenie dla całej branży motoryzacyjnej a w szczegól-
ności dla serwisów naprawczych, które jak wiadomo nie od dzisiaj 
borykają się nie tylko z problemami związanymi z wszechobecnym 
zjawiskiem konkurencji, ale przede wszystkim dążą za wszelką 
cenę do utrzymania swojej rentowności. Jak wspomniano na wstę-
pie koszt naprawy determinują dwa zasadnicze czynniki - koszt 
części zamiennych oraz koszt robocizny. Wprowadzenie stosow-
nych regulacji prawnych w postaci wyłączeń sektorowych miało na 
celu rozszerzenie konsumentom dostępności rynkowej do nowych 
kategorii cześci zamiennych o różnych parametrach jakościowych i 
cenowych nie zmieniając tym samym relacji miedzy kosztami mate-
riału a kosztami robocizny. Jednakże jak wykazały powyższej za-
prezentowane rozważania skutkiem wprowadzenia wyłączeń sekto-
rowych są zmiany nie tylko w odniesieniu do kosztów cześci za-
miennych, ale także i do kosztów robocizny, o czym dostępne pi-
śmiennictwo opisujące wpływ wspominanych regulacji prawnych na 
rynek motoryzacyjnych nie wspomina. 

Analizując zaprezentowane wyniki analizy udziału kosztów ro-
bocizny w całkowitych kosztach naprawy na przykładzie wyselek-
cjonowanego segmentu rynkowego samochodów osobowych w 
Polsce stwierdzono, że: 
– mimo dostępności do innych kategorii części zamiennych nadal 

czynnikiem decydującym o całkowitych kosztach naprawy jest 
koszt materiału, czyli koszt cześci zamiennych, 

– zastosowanie poszczególnej kategorii cześci zamiennych może 
mieć wpływ na udział kosztów robocizny w całkowitych kosztach 
napraw, 

– pomimo, że każdy pojazd podlegał indywidualnej technologii 
napraw to w przypadku zastosowania cześci oryginalnych koszt 
robocizny jest na zbliżonym do siebie poziomie. 

– występują znaczne dysproporcje w całkowitych kosztach na-
praw w zależności od zastosowanych kategorii części zamien-
nych w procesie naprawy w odniesieniu do analizowanych po-
jazdów z wybranego segmentu rynkowego,  
Reasumując podjęta przez autora próba analizy udziału kosz-

tów robocizny w całkowitych kosztach naprawy na przykładzie 
wyselekcjonowanych segmentów rynkowych samochodów osobo-
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wych w Polsce nie wyczerpuje w pełni istoty zagadnienia, a stanowi 
jedynie próbę zasygnalizowania złożoności badanej problematyki 
dotyczącej wpływu wyłączeń sektorowych na rynek napraw samo-
chodów osobowych w Polsce. Natomiast poprawność zapropono-
wanych założeń z pewnością w przeciągu kliku lat zweryfikuje ry-
nek, co pozwoli na dalszą ocenę wpływu zastosowania alternatyw-
nych cześci zamiennych na koszty napraw samochodów osobo-
wych w Polsce. 
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Analysis of the participation of labor costs the total cost of 
repair car in Poland after the introduction of exemption sector 

The article attempts to analyze the share of labor costs in 

total costs of repair on the example of selected market seg-

ments of passenger cars in Poland. In order to demonstrate 

the interdependence considerations supplemented by copy-

right simulations of hypothetical cost of repairs. The inten-

tion of this article is to demonstrate that, despite the increase 

in availability of various alternative spare parts to repair the 

Polish market share of labor in total cost of repair of cars in 

Poland is still meaningful. 
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