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Piotr ALEKSANDROWICZ 

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW NAPRAW LAKIERNICZYCH  

I ELEMENTÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 

 

W ruchu drogowym i realizacji zdań transportowych występuje ryzyko uszkodzenia pojazdu w zdarzeniu drogowym. Nie 

zawsze są to poważne wypadki skutkujące rozległymi uszkodzeniami nadwozia i wyposażenia pojazdu. W większości mamy do 

czynienia ze szkodami o mniejszych rozmiarach, często nazywanymi szkodami parkingowymi. Jednak i w tych „drobniejszych” 

najczęściej dochodzi do uszkodzenia powłoki lakieru oraz elementów osprzętu z tworzyw sztucznych. Jednocześnie te właśnie 

szkody przeważają w likwidowanych ogółem przez zakłady ubezpieczeń. Koszty napraw tych wydawałoby się niedużych uszko-

dzeń pojazdu są jednak znaczne. Dlatego istotnej roli nabiera optymalizowanie kosztów tych napraw w zakresie, jaki umożliwia 

to technologia naprawy, a w szczególności najnowsze rekomendowane przez producentów pojazdów rozwiązania i procedury w 

tym zakresie. Autor w artykule podejmuje więc problem optymalizowania kosztów napraw poprzez adekwatne do uszkodzeń 

zastosowanie metody naprawy elementów pojazdu. W artykule zaprezentowano również możliwości kalkulacyjne przykładowego 

narzędzia informatycznego umożliwiającego ekspertowi optymalizowanie kosztów naprawy na etapie kalkulowania jej kosztów 

na podstawie wcześniej ustalonego planu naprawy danego pojazdu. 

 

WSTĘP 

W 2014 roku wydarzyło się 34 970 wypadków drogowych i 348 
028 kolizji drogowych [6]. Natomiast zgłoszonych szkód komunika-
cyjnych w zakładach ubezpieczeń szacuje się na około 1,5 miliona. 
Tak więc doszło do wielokrotnie większej ilości zdarzeń skutkujących 
uszkodzeniami pojazdów aniżeli tych odnotowanych przez Policję. 
Niezależenie od tego istnieje grupa zdarzeń nigdzie nie odnotowa-
nych, a pojazdy w nich uczestniczące wymagają naprawy. Istnieje 
więc duża skala napraw generujących określone koszty  
w celu przywrócenia pojazdu do stanu jak przed zdarzeniem. Więk-
szość z tych zdarzeń monitorują zakłady ubezpieczeń w procesie li-
kwidacji szkód komunikacyjnych. Do zadań ekspertów firm ubezpie-
czeniowych lub powołanych rzeczoznawców zewnętrznych należy 
już na początku procesu likwidacji szkody sporządzenie planu na-
prawy pojazdu.  

W planie tym definiowany jest zakres uszkodzeń pojazdu w ro-
zumieniu określenia, które z jego elementów wymagają ze względu 
na uszkodzenia wymiany, naprawy, lakierowania przy respektowaniu 
technologii producenta danej marki pojazdu [1, 3].  

Prawidłowe zdefiniowanie planu naprawy pojazdu wspierają ak-
tualnie mobilne aplikacje systemów eksperckich na przykład Auda-
tex, w które wyposażony jest rzeczoznawca. Dzięki zawartych w nich 
bazach danych może on w zależności od stanu pojazdu zastosować 
adekwatną do danej sytuacji technologię usunięcia uszkodzeń. 
Skomplikowana budowa pojazdów i różne wytyczne producentów do-
tyczące napraw, a w szczególności w zakresie zastosowania nowych 
technologii wymagają wsparcia powyższymi technologiami informa-
tycznych w celu opracowania planu naprawy pojazdu w taki sposób, 
aby jego naprawa przywróciła mu bezpieczeństwo i walory este-
tyczne, ale jednocześnie była możliwie najtańsza [1, 4, 7, 8]. 

Aktualnie możliwość wykonania rzetelnej kalkulacji naprawy  
z zachowaniem technologii producenta oraz umożliwiającej ww. op-
tymalizowanie kosztów zapewniają programy komputerowe Audatex, 
EurotaxGlass’s oraz DAT SDII [1]. 

1. PLAN NAPRAWY POJAZDU  

1.1. Identyfikacja pojazdu  

Optymalizacja kosztów naprawy następuje w zasadzie już na 
etapie opracowywania planu naprawy środka transportu. W tej części 
referatu skoncentrowano się na wykorzystywaniu możliwości stoso-
wania w miejsce wymian elementów z tworzywa sztucznego możli-
wości ich naprawy oraz stosowania niestandardowych metod lakie-
rowania. 

Identyfikacja pojazdu jest każdorazowo pierwszym i jednym  
z kluczowych etapów dla opracowania prawidłowego planu naprawy 
pojazdu. W zakresie niezbędnym do realizacji dalszego procesu 
ustalania kosztów naprawy identyfikacja pojazdu powinna obejmo-
wać takie podstawowe dane jak: 
– marka; 
– typ; 
– model; 
– wersja nadwozia; 
– numer VIN; 
– stan drogomierza; 
– data produkcji i pierwszej rejestracji; 
– rodzaj powłoki lakieru i jej stan; 
– wyposażenie pojazdu; 
– rodzaj ogumienia oraz jego zużycie; 
– wcześniejsze naprawy; 
– braki w wyposażeniu; 
– niesprawności. 

1.2. Optymalizowanie kosztów naprawy  

W celu optymalizacji kosztów zaproponowano, aby w definiowa-
niu planu naprawy pojazdu wykorzystywano tam gdzie to możliwe ta-
kich procedur i technologii jak min.: 
– stosowanie kompletów naprawczych połamanych uchwytów re-

flektorów oraz NZS w razie stwierdzenia wadliwych wcześniej-
szych napraw tych elementów; 
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– naprawy zderzaków z tworzywa sztucznego i listew oraz spoile-
rów; 

– stref lakierowania zarówno elementów z tworzyw sztucznych jak 
również pozostałych elementów nadwozia; 

– lakierowania miejscowego oraz napraw blacharskich bez lakiero-
wania; 

– NZS na materiał lakierniczy i/lub robociznę w razie stwierdzenia 
wad lakieru lub uszkodzeń jego powłoki bez związku ze szkodą. 
Niezależnie od wskazanych wyżej propozycji procedur optyma-

lizacyjnych pamiętać należy, że kluczową rolą eksperta jest opraco-
wanie planu naprawy pojazdu, który gwarantuje, że przeprowadzona 
na jego podstawie naprawa środka transportu przywróci mu w pełni 
bezpieczeństwo oraz walory estetyczne. 

2. STUDIUM PRZYPADKU – BADANIA WŁASNE  

2.1. Naprawa reflektorów i NZS  

Uszkodzenia reflektorów w postaci połamania mocowań są czę-
sto spotykanymi nawet przy szkodach parkingowych. Dochodzi naj-
częściej do sytuacji, że reflektor poza połamaniem uchwytów nie ma 
innych uszkodzeń, a ich naprawa umożliwiłaby dalszą bezpieczną 
eksploatację pojazdu z naprawionym reflektorem. Producenci pojaz-
dów wychodząc naprzeciw takiemu zapotrzebowaniu opracowali pro-
cedury oraz oferują komplety naprawcze umożliwiające przeprowa-
dzenie tego rodzaju naprawy zgodnie wymaganiami producenta. 

Na rys. 1 przedstawiono okno dialogowe programu Audatex  
w trybie wyboru zestawu naprawczego reflektora przedniego pojazdu 
Volkswagen [5]. 

 

 
Rys. 1. Wybór kpl. naprawczego reflektora [opracowanie własne]. 

 
W analizowanym przypadku obiektem badań jest Volkswagen 

Pasat kombi rocznik 2007, dla którego komplet naprawczy reflektora 
(oznaczony na rysunku w czerwonej ramce) kosztuje 119,90zł 
(netto), a reflektor 1051,41zł (netto). Możliwości optymalizacyjne za-
leżą od marki pojazdu i czy w ogóle producent przewidział taką moż-
liwość. Na przykład dla BMW E60 komplet naprawczy reflektora kse-
nonowego kosztuje 178,91 zł (netto), a reflektor 3429,08zł (netto). 
Jednak tej operacji przewidzianej przez producenta nie należy stoso-
wać pochopnie, mimo matematycznie znakomitego efektu optymali-
zacji. To zakres uszkodzenia uchwytów musi umożliwić naprawę po-
przez zastosowanie ww. kompletu naprawczego. 

Nie bez znaczenia pozostaje precyzja dokonywania oględzin po-
jazdu w kierunku ustalenia wcześniejszych napraw mocowań reflek-
tora bez zachowania rygorów producenta, co daje podstawę do za-
stosowania potrącenia NZS od ceny nowego elementu, jeśli kwalifi-
kowany jest reflektor do wymiany. 

Na rys. 2 zaprezentowano przykład takiej nieprawidłowej na-
prawy reflektora przedniego lewego samochodu BMW E60. 

 
Rys. 2. Przykład nieprawidłowej naprawy mocowań reflektora przez 
ich klejenie żywicą [źródło własne]. 

 
Pamiętać należy o wyważonym szacowaniu wartości NZS, ade-

kwatnie do wady danej naprawy w aspekcie spełniania wcześniej 
funkcji przez ten element oświetlenia pojazdu. 

2.2. Naprawa zderzaków i elementów z tworzyw sztucznych  

Praktyka opiniodawcza wskazuje, że stosowanie operacji na-
prawy uszkodzonych elementów z tworzyw sztucznych np. okładzin 
zderzaków w planach naprawy pojazdów realizowanych przez eks-
pertów towarzystw ubezpieczeniowych, a nawet niezależnych eks-
pertów spotyka się sporadycznie. Powszechnie stosowane są opera-
cje wymiany w zasadzie bez względu na zakres uszkodzenia. Prak-
tyka warsztatowa natomiast wskazuje, że elementy te są bardzo czę-
sto naprawiane. Producenci pojazdów we współpracy Allianz Zen-
trum Technik oferują możliwość naprawy ww. elementów, a twórcy 
programów eksperckich w ślad za tym możliwość kalkulowania kosz-
tów takich napraw. 

Na rys. 3 przedstawiono okno dialogowe programu Audatex  
w trybie wyboru naprawy okładziny zderzaka samochodu BMW E60, 
a na rys 4 listwy progu do tego pojazdu [5]. 

 

Rys. 3. Wybór operacji naprawy okładziny zderzaka – element  
z tworzywa sztucznego [opracowanie własne]. 

  

 
Rys. 4. Wybór operacji naprawy listwy progu – element z tworzywa 
sztucznego [opracowanie własne]. 
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Technologia AZT Plastic Repair jest operacją definiowaną przez 
eksperta, od którego wymagane jest określenie pracochłonności na-
prawy oraz jest stopnia – uszkodzenie niewielkie, średnie lub duże. 
Optymalizacja zależy więc od pracochłonności naprawy oraz stopnia 
uszkodzenia. Jednak uwzględniając w tym konkretnym przypadku 
naprawę (robocizna plus materiał) nie przekroczy ona kosztu wy-
miany zderzaka, który dla pojazdu BMW E60 kosztuje 2336,54zł 
(netto).  

Przy stosowaniu tego rodzaju operacji mieć na uwadze należy 
koszty naprawy względem ceny elementu. Im „drobniejszy” element 
tym jego naprawa przyniesie mniejsze efekty optymalizacji – dla przy-
kładu ww. listwa progu kosztuje już 644,94zł (netto). Tak więc na-
prawy jeszcze mniejszych elementów nawet, jeśli są oferowane  
w systemie eksperckim mogą się okazać mało opłacalne w sensie 
optymalizowania kosztów naprawy. 

2.3. Lakierowanie strefowe 

Zderzaki 

Charakterystycznymi uszkodzeniami pojazdu dla drobnych 
szkód parkingowych są otarcia nadwozia to jest min. okładzin zde-
rzaków. Technologia lakierowania umożliwia aktualnie polakierowa-
nie wyłącznie strefy, która ma podział pomiędzy krawędziami danego 
elementu lub w postaci przedzielenia listwą lub innym elementem ka-
roseryjnym. Mimo możliwości takich napraw oraz kalkulowania zwią-
zanych z nimi kosztów nie są one powszechnie stosowane. Nawet w 
uzasadnionych przypadkach przez ekspertów zakładów ubezpieczeń 
niejednokrotnie do lakierowania kwalifikowane są całe zderzaki. W 
praktyce warsztatowej natomiast są to operacje naprawcze stoso-
wane powszechnie. 

Na rys. 5 przedstawiono okno dialogowe programu Audatex  
w trybie wyboru lakierowania strefowego zderzaka przedniego [5]. 

 

 
Rys. 5. Wybór operacji lakierowania strefowego zderzaka przed-
niego samochodu Audi [opracowanie własne]. 

 
Lakierowanie całego zderzaka samochodu Audi trwa 16JC,  

a materiał kosztuje 373,07zł (netto). Natomiast, jeśli zastosować ade-
kwatnie do zakresu uszkodzeń lakierowanie strefowe to czas takiego 
lakierowania wynosi już 11JC, a materiał 127,25zł (netto). To wska-
zuje, że jeśli możliwość lakierowania strefy występuje powinna być 
ona stosowana każdorazowo. 

Pokrywy 

Podobnie jak w zderzakach technologię lakierowania strefowego 
stosuje się do naprawy uszkodzeń pokryw. Wykorzystuje się tu za-
zwyczaj naturalne przedzielenie powierzchni jej krawędziami powo-
dującymi, że lakierowane strefy leżą w różnych płaszczyznach. Sys-
temy eksperckie oferują możliwość kalkulowania kosztów lakierowa-
nia pokryw nawet w kilku strefach.  

Większa ilość stref funkcjonuje jednak dla pokryw tylnych, które 
charakteryzują się bardziej nieregularną powierzchnią niż pokrywy 
przednie, gdzie zazwyczaj, jeśli występuje to tylko jedna dodatkowa 
strefa lub żadna. 

Na rys. 6 przedstawiono okno dialogowe programu Audatex  
w trybie wyboru lakierowania strefowego pokrywy przedniej samo-
chodu Audi w części dolnej opadowej, a na rys 7 pokrywy tylnej sa-
mochodu Volkswagen Passat w podziale prezentującym ilość stref. 
Na rys. 8 pokazano wybór lakierowania w strefie zlokalizowanej od 
linii tablicy rejestracyjnej do linii lamp tylnych. Lakierowanie  
w tej strefie niezależnie od występujących krawędzi poszycia ułatwia 
dodatkowo element karoseryjny w postaci listwy ozdobnej [5]. 

 

Rys. 6. Wybór operacji lakierowania strefowego pokrywy przedniej 
samochodu Audi [opracowanie własne]. 

 

 

Rys. 7. Okno dialogowe programu prezentujące wybór ilości i lokali-
zacji stref lakierowania pokrywy tylnej VW [opracowanie własne]. 

 

 
Rys. 8. Wybór operacji lakierowania strefowego pokrywy tylnej sa-
mochodu VW [opracowanie własne]. 

 
Polakierowanie całej pokrywy komory silnikowej ww. samo-

chodu Audi to czas operacji wynoszący 24 JC i koszt materiału 
430,36zł (netto). Przy zastosowaniu lakierowania strefowego czas 
operacji lakierowania skrócony zostaje do 7JC, a materiał zreduko-
wany do kwoty 80,33zł (netto). Należy więc podczas opracowywania 
planu naprawy każdorazowo rozważyć możliwość lakierowania strefy 
elementu, jeśli pozwalają na to uszkodzenia. 
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Błotniki 

Szkody parkingowe i drobne kolizje dotyczą również uszkodzeń 
poszyć błotników pojazdu. Podział na strefy w tego rodzaju elemen-
tach jest częściej spotykany na błotnikach przednich, ponieważ wy-
korzystywany jest tu podział krawędziami poszyć występujących w 
różnych płaszczyznach oraz listwy ozdobne. Błotniki tylne zazwyczaj 
posiadają jedną krawędź rozdzielającą płaszczyzny poszycia  
i rzadziej wyposażane są w listwy ochronne. W praktyce wykorzystuje 
się możliwości lakierowania strefowego, a systemy eksperckie dają 
możliwość wyliczenia kosztów lakierowania w dostępnych, przewi-
dzianych technologią napraw strefach.  

Na rys. 9 przedstawiono okno dialogowe programu Audatex  
w trybie wyboru lakierowania całego poszycia błotnika tylnego samo-
chodu BMW [5].  

Natomiast rys 10 prezentuje wybór dolnej strefy lakierowania 
ww. błotnika samochodu BMW [5].  

Na rys. 11 zaprezentowano możliwość wyboru lakierowania ca-
łego błotnika przedniego samochodu BMW – oznaczono kolorem 
czerwonym, na tle występujących do wyboru stref (oznaczone czar-
nymi kwadratami). Dla przedmiotowego pojazdu występują 4 strefy, 
których lokalizacja pozwala na operowanie powierzchniami lakiero-
wania w zasadzie na całym jego poszyciu [5]. 

 

 
Rys. 9. Wybór operacji lakierowania całego błotnika tylnego samo-
chodu BMW [opracowanie własne]. 

 

 
Rys. 10. Wybór operacji lakierowania strefy dolnej błotnika tylnego 
samochodu BMW [opracowanie własne]. 

 

 
Rys. 11. Wybór operacji lakierowania całego błotnika samochodu 
BMW oraz prezentacja alternatywnych stref lakierowania przewidzia-
nych dla tego elementu [opracowanie własne]. 

 
Lakierowanie całej powierzchni poszycia błotnika tylnego ww. 

samochodu BMW wynosi 12 JC a koszt materiału 138,83zł (netto). 
Natomiast zastosowanie lakierowania strefowego umożliwia przepro-
wadzenie operacji w czasie 9 JC przy kosztach materiału wynoszą-
cymi 66,64zł (netto).  

Optymalizowanie kosztów lakierowania błotnika przedniego 
wskazuje, że przy wyborze strefy – na przykład środkowej, czas la-
kierowania wynosi 9 JC i koszt materiału lakierniczego 63,86zł 
(netto). Polakierowanie całego błotnika trwa dłużej, to jest 11 JC przy 
większym koszcie materiału lakierniczego wynoszącym 119,39zł 
(netto). Już na etapie definiowania sposobu naprawy pojazdu należy, 
więc przewidzieć technologiczne możliwości lakierowania stref błot-
ników, w szczególności w sytuacji jak wyżej, kiedy to oferowane 
strefy obejmują najczęściej występujące kombinacje lokalizacji 
uszkodzeń poszycia. 

Drzwi 

Drzwi pojazdu są strefą nadwozia, która częsta ulega uszkodze-
niom w szkodach parkingowych. Zazwyczaj w tych drobnych szko-
dach dochodzi do niewielkich deformacji poszyć lub w ogóle bez 
uszkodzenia blacharki, a częściowemu zniszczeniu ulega powłoka 
lakieru. W naprawach drzwi również można stosować technologię la-
kierowania strefowego. Poszycie drzwi posiada zazwyczaj, co naj-
mniej jedno przetłoczenie – na wysokości klamek, a w większości na 
drzwiach zamontowane są listwy ochronne. Dzięki temu w praktyce 
można z powodzeniem stosować lakierowanie strefowe, a dzięki 
możliwościom oferowanym przez systemy eksperckie wyliczyć 
koszty naprawy przy zastosowaniu tej technologii.  

Na rys. 12 przedstawiono okno dialogowe programu Audatex  
w trybie wyboru lakierowania strefowego dolnej części drzwi przed-
nich samochodu BMW [5]. Dla tego konkretnego pojazdu kombinacje 
stref lakierowania pozwalają na szerokie możliwości dostosowania 
możliwości naprawy i kalkulowania kosztów do zaistniałego przy-
padku – stref jest tu na przykład 5 obejmujących poszycie  
w zasadzie tylko bez ramy okna. Podobne możliwości dotyczą drzwi 
tylnych tego obiektu analizy. Na rys. 13 zaprezentowano wybór dol-
nej strefy lakierowania drzwi tylnych w podziale prezentującym ilość 
5 możliwych do wyboru stref. Lakierowanie strefowe podobnie jak dla 
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drzwi przednich możliwe jest do przeprowadzenia na drzwiach tyl-
nych w kombinacjach pozwalających na usuniecie uszkodzeń, które 
nie byłyby na ramie okna tych drzwi [5]. 

 
Rys. 12. Wybór operacji lakierowania strefy dolnej drzwi przednich 
samochodu BMW z podziałem stref [opracowanie własne]. 

 

 
Rys. 13. Wybór operacji lakierowania strefy dolnej drzwi tylnych sa-
mochodu BMW z podziałem stref [opracowanie własne]. 

 
Koszty lakierowania drzwi przednich i tylnych są zbliżone. Czas 

polakierowania całego poszycia drzwi ww. samochodu BMW wynosi 
15 JC a koszt materiału 211,01zł (netto). Lakierowanie strefowe po-
zwala na zoptymalizowanie czasu lakierowania do 9 JC, a materiału 
do kwoty 63,86zł (netto). Definiowanie sposobu naprawy pojazdu 
musi więc być realizowane w odniesieniu do stwierdzonych uszko-
dzeń, ale poprzedzone również analizą możliwości zastosowania la-
kierowania tylko danej strefy, a nie koniecznie całego elementu.   

2.4. Lakierowanie AZT i NZS 

Lakierowanie AZT wykorzystuje technologię lakierowania miej-
scowego w obrębie jednego elementu. Na rys. 14 zaprezentowano 
wybór lakierowania AZT w programie Audatex [5]. 

 

 
Rys. 14. Wybór operacji lakierowania AZT [opracowanie własne]. 

Tego rodzaju naprawy lakiernicze dedykowane są do niewielkich 
uszkodzeń. Rozliczanie kosztów jest „zryczałtowane” i osiągają one 
wartości około 9 JC czasu operacji lakierniczej oraz materiału  
w kwocie rzędu około 25,05zł (netto). Niewątpliwą zaletą stosowania 
tej metody poza redukcją kosztów robocizny i materiałów lakierni-
czych w porównaniu do lakierowania całego elementu jest również 
redukcja kosztów przygotowania do lakierowania. Metoda ta  
z powodzeniem stosowana jest w praktyce do usuwania drobnych 
szkód powłoki lakieru, a wywołanie tej operacji w systemie kalkula-
cyjnym Audatex odbywa się poprzez wybór przycisku „LS” w oknie 
dialogowym zaprezentowanym na rys. 14 [5]. 

Stosowanie potrącenia NZS przy lakierowaniu realizowane jest 
na tych samych zasadach, co przy opisanych wcześniej uszkodze-
niach reflektorów, po stwierdzeniu nieprawidłowych napraw tak jak 
ma to miejsce również przy innych elementach nadwozia kwalifiko-
wanych do wymiany [2]. Kwalifikacje te nie powinny być jednak po-
chopne, lecz adekwatne do zakresu i rodzaju uszkodzenia powłoki 
lakieru. Uzasadnionym jest porównywanie powierzchni tych uszko-
dzeń do powierzchni całego elementu podlegającemu lakierowaniu. 
Jest to operacja definiowana przez eksperta w systemie kalkulacyj-
nym, który wartość tego potracenia powinien poprzedzić zasygnali-
zowaną wyżej analizą i weryfikacją ww. kryteriami w celu wprowa-
dzenia wyważonej i obiektywnej wartości tego potracenia. 

Poniżej na rys. 15 zaprezentowano okno dialogowe programu 
Audatex w trybie wprowadzania potracenia NZS o wartości -20% na 
materiał lakierniczy zderzaka przedniego samochodu Peugeot [5]. 

 

  
Rys. 15. Wprowadzanie potracenia NZS na materiał lakierniczy zde-
rzaka przedniego samochodu Peugeot [opracowanie własne]. 

PODSUMOWANIE 

Współczesne technologie napraw w zależności od zakresu 
uszkodzeń pojazdu umożliwiają dostosowanie metody naprawy do 
konkretnego przypadku i optymalizowanie kosztów naprawy zarówno 
w zakresie wartości robocizny, części jak i materiałów lakierniczych. 
Poniżej w tabeli 1 zestawiono osiągnięte rezultaty optymalizacji kosz-
tów naprawy (lakier metalik, 1JC=10zł, ceny netto).  
 

Tab. 1. Rezultaty optymalizacji [opracowanie własne]  
Część Naprawa Wymiana  Oszczędność 

Reflektor 119,90 zł  1051,41 zł 931,51 zł 

Zderzak 
Definiowana robocizna  
i materiał 

2336,54 zł ok. 2000 zł 

Listwa progu 
Definiowana robocizna  
i materiał  

644,94 zł ok. 200-300 zł 

Część Lakierowanie elementu  Lakierowanie strefy Oszczędność 

Zderzak 16 JC i 373,07 zł 11 JC i 127,25 zł 5 JC i 245,82 zł 

Pokrywa przed-
nia 

24 JC i 430,36 zł  7 JC i 80,33 zł 17 JC i 350,03 zł 

Pokrywa tylna 17 JC i 247,11 zł 10 JC i 88,85 zł 7 JC i 158,26 zł 
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Błotnik przedni 11 JC i 119,38 zł  9 JC i 63,86 zł 2 JC i 55,52 zł 

Błotnik tylny 12 JC i 138,83 zł 9 JC i 66,64 zł 3 JC i 72,19 zł 

Drzwi 15 JC i 211,01 zł 9 JC i 63,86 zł 6 JC i 147,15 zł 

AZT Lakierowanie elementu 
Lakierowanie miej-
scowe 

Oszczędność 

AZT zderzak 16 JC i 373,07 zł 9 JC i 25,05 zł 7 JC i 348,02 zł 

AZT Pokrywa 
przednia 

24 JC i 430,36 zł 9 JC i 25,05 zł 15 JC i 405,31 zł 

AZT Pokrywa 
tylna 

17 JC i 247,11 zł 9 JC i 25,05 zł 8 JC i 222,06 zł 

AZT Błotnik 
przedni 

11 JC i 119,38 zł 9 JC i 25,05 zł 2 JC i 94,33 zł 

AZT Błotnik 
tylny 

12 JC i 138,83 zł 9 JC i 25,05 zł 3 JC i 113,78 zł 

AZT Drzwi 15 JC i 211,01 zł 9 JC i 25,05 zł 6 JC i 185,96 zł 

NZS Wartość potrącenia ustalana indywidualnie  Zmienna 

 

Osiągnięte wyniki w analizowanym studium przypadku wska-
zują, że możliwość optymalizowania kosztów napraw w omówionym 
wyżej zakresie może nie występować w każdym przypadku. Przede 
wszystkim zależne jest to od zakresu, charakteru i umiejscowienia 
uszkodzeń pojazdu oraz czy dla danego pojazdu producent przewi-
duje technologicznie zastosowanie alternatywnych metod naprawy. 
Zauważyć należy, że zdarzają się przypadki nie występowania dla 
danego pojazdu naprawy elementów z tworzyw sztucznych, reflekto-
rów czy też lakierowania strefowego i AZT. W większości możliwości 
te jednak istnieją. Dlatego też już przy definiowaniu planu naprawy 
pojazdu potrzebne jest sygnalizowane wcześniej nowe podejście 
technologiczne w kierunku wykorzystania alternatywnych sposobów 
naprawy w miejsce wymian elementów czy lakierowania ich całej po-
wierzchni. Nadrzędnym kryterium kwalifikacji uszkodzeń niezależe-
nie od zastosowanej technologii zawsze powinno być odniesienie do 
stanu zniszczeń pojazdu w aspekcie przywrócenia mu bezpieczeń-
stwa poprzez naprawę według opracowanego jej planu – oceny tech-
nicznej.  

Przeprowadzone badania wykazały również, że największe osz-
czędności w kosztach części uzyskiwane będą poprzez ich naprawę 
w miejsce wymiany, jeśli jest to technicznie możliwe (komplety na-
prawcze, klejenie i in.) oraz stosowanie części alternatywnych do-
stawców i napraw/wymian częściowych [2].  

Natomiast w zakresie lakierowania oszczędności daje wprowa-
dzenie alternatywnych technologii w miejsce lakierowania całych ele-
mentów. Najlepsze rezultaty optymalizacyjne otrzymano przy zasto-
sowaniu lakierowania AZT. Mieć jednak na uwadze należy, że doty-
czy to ograniczonej liczby przypadków. W praktyce należy spodzie-
wać się większej liczby uszkodzeń kwalifikujących się do lakierowa-
nia strefowego, które jak wynika z ww. badania również generuje osz-
czędności, niż kwalifikowanych do metody AZT.  

Mimo, że zastosowanie ww. metod naprawy w celu optymalizacji 
jej kosztów nie będzie mogło być stosowane w każdym przypadku, to 
mając na uwadze liczbę szkód ogółem stosowanie proponowanych 
rozwiązań w praktyce przyniesie niewątpliwe efekty w postaci obni-
żenia kosztów naprawy i w konsekwencji również także odszkodo-
wań i ubezepieczeń. 
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Optimization of varnish costs of repairs  
and elements of plastics 

In realistic conditions of the road traffic and the realiza-

tion of transport sentences a risk of damaging the vehicle is 

appearing in the road event. Not always they are these are se-

rious injuries resulting in extensive damage to the bodywork 

and equipping the vehicle. Largely we are dealing with the 

damage about the littleness often called the parking damage. 

However and of the ones "smaller" most often seeks varnish 

and elements of accessories for damaging the coating of plas-

tics. Simultaneously the very damage is predominating in elim-

inated with the whole through an insurance companies. Costs 

of repairs of the ones rather small damage to the vehicle would 

be given however are considerable. Therefore optimizing costs 

of these repairs in the scope it enables which is gaining the 

role the technology of repair, in particular the newest answers 

recommended by manufacturers of vehicles and procedures in 

this respect. In the article so the author is taking the problem 

of optimizing costs of repairs through appropriate to damage 

application of the method of repair of elements of the vehicle. 

In the article calculating possibilities of the model computer 

tool enabling the expert to optimize costs of repair of the vehi-

cle at the stage of calculating of her costs based on the earlier 

established plan of repair given were also presented. 
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