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Wojciech LEWICKI 

ANALIZA WYMIARU EKONOMICZNEGO WPŁYWU ZASTOSOWANIA  

SYSTEMÓW NAPRAW PANELOWYCH NA REDUKCJĘ  

KOSZTÓW NAPRAW BLACHARSKO-LAKIERNICZYCH   

 

W artykule zaprezentowano rozważania dotyczące analizy wymiaru ekonomicznego zastosowania systemów napraw pane-

lowych na przykładzie konkretnych uszkodzeń pojazdów. Rozważania uzupełniono o prezentacje autorskich symulacji kosztów 

napraw w dwóch wariantach obejmujących zarówno wymianę jak i naprawę danej części zamiennej. Na potrzeby artykułu 

badanie dotyczyło pojazdów w przypadku, których zastosowanie systemów napraw panelowych znalazło swoje praktyczne  

zastosowanie. Zaprezentowane wyniki pozwoliły na porównanie kosztów pomiędzy procesem wymiany a naprawy danej części 

zamiennej. Celem artykułu jest wykazanie, że zastosowanie innowacyjnych narzędzi w postaci systemów napraw panelowych 

prowadzić może do znacznej redukcji kosztów napraw. Adresatami zaprezentowanych wyników badań są towarzystwa ubez-

pieczeniowe, warsztaty naprawcze oraz podmioty tworzące oprogramowanie do szacowania kosztów napraw. 

 

WSTĘP 

W dostępnej literaturze przedmiotu podkreśla się, że sektor 
napraw blacharsko-lakierniczych jest jednym z najbardziej docho-
dowych segmentów rynku motoryzacyjnego[13]. Obserwując za-
chodzące procesy w Polsce można odnieść wrażenie, że w przy-
padku tej kategorii usług trwają intensywne działania mające na celu 
poprawę sytuacji wszystkich uczestników tego rynku za wyjątkiem 
właścicieli pojazdów. Z jednej strony warsztaty naprawcze dążą do 
zwiększenia ilości napraw oraz ich opłacalności poprzez kwalifiko-
wanie jak największej ilości części zamiennych do wymiany. Z 
drugiej strony towarzystwa ubezpieczeniowe dążą do minimalizacji 
kosztów refundacji szkód komunikacyjnych poprzez kwalifikację 
części wyłącznie do naprawy. Zakładając jednocześnie, że posia-
dacz pojazdu nie zdecyduje się na wariant polegający na udowod-
nieniu poniesienia wyższych kosztów, czyli przedstawienia faktury 
za naprawę a wybierze rozliczenie kosztorysowe w postaci gotówki. 
Proceder ten wydaje się, zatem wystarczającą przesłaną do omó-
wienia analizy wpływu wymiaru ekonomicznego zastosowania 
systemu napraw panelowych na przykładzie konkretnych uszkodzeń 
pojazdów.  

Na tym etapie rozważań należy wspomnieć, że naprawy pane-
lowe stosowane z powodzeniem przez warsztaty naprawcze i punk-
ty dealerskie w bogatych krajach Unii Europejskiej, w Polsce wciąż 
postrzegane są jako usługi innowacyjne. Zatem podjęcie rozważań 
akademickich w tej materii staje się kluczowe w przypadku ówcze-
snego braku rozwiązań systemowych porządkujących kwestie 
związane z kwalifikacją do naprawy, czy też do wymiany danej 
części zamiennej. Zważywszy, że w obecnie stosowanych syste-
mach eksperckich służących oszacowaniu kosztów napraw samo-
chodów osobowych nie uwzględnia się operacji związanych z moż-
liwością wykorzystania w tym procesie napraw panelowych[10]. 

Na uwagę zasługuje fakt, że w dostępnym piśmiennictwie za-
równo z zakresu nauk ekonomicznych jak i technicznych brak jest 
takich analiz i badań odnoszących się do analizy kosztów napraw 
panelowych, co tym bardziej uzasadnia konieczność omówienia tej 
problematyki badawczej. 

Przedstawione powyżej rozważania stawiły podstawę do pre-
zentacji autorskich symulacji i oceny wpływu napraw panelowych na 
redukcję kosztów napraw poprzez: 
– Scharakteryzowanie istoty innowacyjności napraw panelowych 

w zakresie prac blacharsko-lakierniczych. 
– Analizę  wymiaru ekonomicznego zastosowania systemów 

napraw panelowych na przykładzie konkretnych uszkodzeń po-
jazdów.  
Zasadniczym celem artykułu jest zwrócenie uwagi na istotę 

podjętej tematyki badawczej poprzez wykazanie, że zastosowanie 
innowacyjnych narzędzi w postaci systemów napraw panelowych 
prowadzić może do  znacznej redukcji kosztów napraw. Adresatami 
zaprezentowanych wyników badań są towarzystwa ubezpieczenio-
we, warsztaty naprawcze oraz podmioty tworzące oprogramowanie 
do szacowania kosztów napraw. 

1. INNOWACYJNOŚĆ W ZAKRESIE PRAC  
BLACHARSKO-LAKIERNICZYCH-  
NAPRAWY PANELOWE 

W współczesnej literaturze przedmiotu z zakresu nauk ekono-
micznych wiele uwagi poświęca się zagadnieniu innowacyjności. 
Jedna z definicji podkreśla się, że „innowacja (innovation) to wdro-
żenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub 
usługi) lub procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody 
organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy 
lub stosunkach z otoczeniem”[4]. Przedstawiciele nauk ekonomicz-
nych z zakresu ekonomiki transportu akcentują, że za innowacyjny 
produkt (usługę) uważa się tą, który prowadzi do zmian przynoszą-
cych wymierne korzyści ekonomiczne[7]. Podkreślając jednoznacz-
nie, że ich korzystny wymiar ma być odczuwalny zarówno dla strony 
popytowej jaki i podażowej[3]. Równie bogaty jest dorobek literatu-
rowy podejmujący problematykę innowacyjności w piśmiennictwie z 
zakresu nauk technicznych. W szczególności tej odnoszącej się do 
poprawnej technologii napraw pojazdów silnikowych[1]. W tym 
przypadku innowacyjność rozumiana jest jako redukcja czasu na-
prawy przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego standardu jakości 
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wykonanej usługi[10]. Zatem na tle rozważań akademickich należy 
udzielić odpowiedzi na pytanie dlaczego system napraw panelo-
wych zaliczany jest do innowacyjnych narzędzi w zakresie napraw 
blacharsko-lakierniczych. 

Najczęstszymi rodzajami uszkodzeń pojazdów są uszkodzenia 
tzw. poszyć zewnętrznych, czyli drzwi i błotników [11]. Najprostszym 
rozwiązaniem w tym przypadku jest wymiana uszkodzonej części na 
nową. Taka operacja związana jest jednak z wysokim kosztami.  
Producenci pojazdów w celu przywrócenia sprawności technicznej 
samochodu, wskazują także na możliwość naprawy takiej części. 
Proces ten w większości przypadków polega jednak na nałożeniu 
tzw. masy szpachlowej. Prowadzi to do wielu sporów w szczególno-
ści na linii towarzystwo ubezpieczeniowe -warsztat naprawczy a 
właściciel pojazdu. W tym przypadku rozwiązaniem tego problemu 
może być zastosowanie systemu napraw panelowych. Aby dany 
uszkodzenie zakwalifikować do naprawy panelowej konieczne jest 
spełnienie kilku warunków. Pierwszy z nich to brak uszkodzeń 
elementów wewnętrznych znajdujących się pod poszyciem danej 
części zamiennej. Drugi to odpowiednia lokalizacja uszkodzeń, 
ponieważ nie wszystkie uszkodzenia poszyć zewnętrznych pojazdu 
można naprawić za pomocą techniki panelowej[5]. Najważniejszym 
warunkiem jest jednak zachowanie ciągłości poszycia danej części. 
To oznacza, ze poszycie nie może być przerwane ani sprasowane 
czy też zgniecione. W przypadku rozerwania poszycia naprawa 
panelowa jest technologicznie niemożliwa, ponieważ w tym przy-
padku zachodzi konieczność wymiany danej części na nową. Istotę 

procesu napraw panelowych zaprezentowano na rysunku 1. 
W praktyce warsztatowej wyróżnia się dwa rodzaje napraw pa-

nelowych. Naprawa panelowa typu „push and pull” polega na wy-
ciagnięciu wgnieceń poszycia za pomocą zgrzanych do niego 
uchwytów oraz współpracujących z nim dźwigni i belek czy też 
pistoletu[8]. Aby było to możliwe konieczne jest oczyszczenie na-
prawianego miejsca z lakieru i ewentualnych powłok szpachlowych. 
Do oczyszczenia zaleca się użycia nylonowej szmatki, która usunie 
lakier i ewentualną masę szpachlową bez ingerencji i uszkodzenia 
galwanicznej powłoki antykorozyjnej, jaką pokryta jest praktycznie 
każda blacha wykorzystywana do produkcji współczesnych samo-
chodów. 

Po oczyszczeniu naprawianej powierzchni przystępuje się po-
łączenia karbowanych drutów z powierzchnią, do której zaczepione 
zostaną uchwyty albo pojedyncze otwory z uchwytami. Karbowany 
drut zgrzewa się do karoserii w taki sposób aby przebiegał wzdłuż 
zagniecenia poszycia. Dzięki elastyczności zastosowanych uchwy-
tów możliwe jest jego swobodne formowanie. Poszczególne otwory 
drutu zaczepiane są do młotka udarowego. To przy jego użyciu 
wyciągane są wgniecenia. Natomiast możliwość przesuwania punk-
tów zaczepu wzdłuż zgrzanego drutu umożliwia usunięcie deforma-
cji na całej długości.  

Do wgnieceń o małej powierzchni i końcowego procesu usu-
wania najmniejszych nierówności używa się tzw. pistoletu, czyli 
spottlera, który bazuje na jednym punkcie zgrzewania i stopce 
oporowej. Po zgrzaniu punktu wyciąga się wgniecenia za pomocą 

        

        

       
Rys. 1. Proces zastosowania systemu napraw panelowych na przykładzie carbon system Miracle Europe 
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dźwigni w pistolecie. Proces ten polega na oodsuwaniu głowicy 
pistoletu od punktu podparcia. Zerwanie punktu łączenia jest możli-
we przez niewielkie obrócenie głowicy w przeciwnym kierunku[8]. 

Natomiast w razie konieczności użycia dźwigi z belką koniecz-
ne jest znalezienie odpowiedniego sztywnego miejsca podparcia. 
Znajduje to swoje zastosowanie w przypadku wgnieceń stawiają-
cych większy opór, czyli blach o większej grubości mowa tutaj np. 
progach pojazdu. W takich przypadkach dźwignia musi być odpo-
wiednio podparta aby nie powodowała niechcianych deformacji 
naprawianego elementu.   

Jeżeli naprawa ma na celu usunięcie deformacji błotników tyl-
nych, konieczne jest zgrzanie do blachy odpowiednich zaczepów. 
Ich wzajemne położenie powinno przebiegać wzdłuż najgłębszego 
wgniecenia w taki sposób aby umożliwiało przełożenie prętu przez 
otwory zaczepu. Różnica w opisywanych narzędziach dotyczy 
odcinku na jakim przekazywana jest siła. W przypadku pistoletu 
działa ona wyłącznie punktowo. Natomiast zastosowanie drutu 
karbowanego umożliwia regulacje odcinka działania siły przez ilość 
zazębianych z drutem uchwytów w młotku udarowym. Warto pod-
kreślić, że wyżej opisywana technika pozwala praktycznie na wyeli-
minowanie z procesu naprawy masy szpachlowej w celu redukcji 
ewentualnych powstałych nierówności. 

Natomiast w przypadku innego rodzaju uszkodzeń (uszkodze-
nia punktowe, czyli tzw. szkody gradowe) tam gdzie nie można użyć 
systemu belek czy też prętów,  np. na poszyciu dachu, pokrywie 

komory silnika.  Stosowany jest system napraw panelowych polega-
jący na zastosowaniu specjalnego kleju nakładanego bezpośrednio 
na powierzchnie[2], która uległa wgnieceniu. System ten nosi nazwę 
„paintless dent remowal”. Podstawą zaletą tego systemu jest fakt, 
że nie wymaga on ponownego lakierowania naprawianej po-
wierzchni. Podobnie i w tym przypadku do likwidacji wgnieceń sto-
sowany jest system odpowiednich uchwytów. Przy użyciu odpo-
wiedniej siły danej części nadaje się pierwotny kształt.  

Warto na tym etapie rozważań zwrócić uwagę także na możli-
wie problemy wynikające z zastosowania systemów napraw pane-
lowych. Niekiedy podczas naprawy blacha poszycia zostaje rozcią-
gnięta, przez co na jej powierzchni mogą powstać wgłębienia lub 
wybrzuszenia. Jest to zjawisko możliwe do usunięcia poprzez od-
powiednią technikę polegającą na wyklepywaniu blachy. Proces ten 
polega na nagrzaniu blachy i jej szybkim schłodzeniu. Warto jednak 
nadmienić, że w istnieje ryzyko zapalenia się wewnętrznych ele-
mentów wyposażenia pojazdu np. wykładzin wewnętrznych drzwi.  
Ponadto może dość do obniżenia tzw. wytrzymałości zmęczeniowej 
danego poszycia. Podobnie problemy zaobserwowano w przypadku 
w metody „paintless dent remowal”. Doświadczenie warsztatowe 
wskazuje, że nałożenie warstwy kleju na powierzchnie lakieru w 
szczególności przypadkach, gdzie jego struktura jest uszkodzona 
może prowadzić do dalszych uszkodzeń i pęknięć. W konsekwencji 
konieczne będzie ponowne lakierowanie danego elementu, co z 
pewnością doprowadzi do wydłużenia czasu naprawy i zwiększenia 
kosztów. 

Jednakże poza wskazanymi problemami wynikającymi z zasto-
sowanie tej techniki wskazuje się przede wszystkim na korzyści 
takie jak: 
– Naprawy wykonywane są na najwyższej jakości elementach 

fabrycznych zamontowanych podczas produkcji pojazdu, czyli 
częściach oryginalnych. 

– Metoda ta pozwala na naprawę elementów, które do tej pory 
skazane były na tradycyjną technologię polegającą na nałożeniu 
masy szpachlowej. 

– Technika „paintless dent remowal” umożliwia naprawę elementu 
bez konieczności ponoszenia kosztów lakierowania. 

– Zastosowanie tej metody pozwala na nienaruszenie połączeń 
konstrukcyjnych karoserii pojazdu przy jednoczesnym skróceniu 
całkowitego czasu naprawy pojazdu. 

– Efektywność zastosowania tej metody może być dostrzeżona 
przez wszystkich uczestników rynku motoryzacyjnego 

– Zastosowanie tej metody w praktyce warsztatowej prowadzi do 
znacznej redukcji kosztów napraw.  

2. WYMIAR EKONOMICZNY ZASTOSOWANIA  
INNOWACYJNYCH NAPRZĘDZI W ZAKRESIE  
REDUKCJI KOSZTÓW NAPRAW  
BLACHARSKO-LAKIERNICZYCH 

Już na wstępie należy zaznaczyć, że brak możliwości zastoso-
wania w systemach kalkulacyjnych narządzi służących do realizacji 
napraw panelowych oraz różnorodność zakresu powstałych uszko-
dzeń wymagały od autora podejścia alternatywnego. Tym samym 
przedmiotem dalszych rozważań nie będzie analiza kosztowa 
wszystkich uszkodzeń w przypadku, których naprawy panelowe 
mogłyby znaleźć swoje praktyczne zastosowanie. Prezentacje 
wyników badań zawężono do analizy kosztowej dwóch pojazdów.  
W pierwszym przypadku warsztat naprawczy zdecydował się na 
zastosowanie metody naprawy panelowej pomimo wcześniejszej 
kwalifikacji przez towarzystwo danej części do wymiany W drugim 
przypadku naprawa dotyczyła kwalifikacji danej części do lakiero-
wania. Ponadto na potrzeby niniejszych analiz przyjęto w uprosz-
czeniu, że koszt  naprawy stanowi sumę wszystkich kosztów czyli, 
części zamiennych, materiału lakierniczego i kosztów robocizny 
blacharsko lakierniczej. 

Na samym wstępie w celu zachowania poprawności logicznej i 
wartości metodologicznej badań przyjęto, że: 
– Przedmiot badań obejmował jedynie uszkodzeń dotyczących 

części oryginalnych. 
– Naprawa panelowa została wykonana za zgodną właściciela 

pojazdu. 
– Uwzględniając znaczny zakres usług wykonanych w serwisach 

naprawczych przyjęto, że zakres analiz kosztowych dotyczyć 
będzie dwóch metod napraw panelowych czyli: „push and pull” i 
metody „paintless dent remowal”. 

– W pierwszym analizowanym przypadku (pojazd Mercedes) 
przyjęto, że naprawa dotyczyć będzie części zakwalifikowanej 
do wymiany, czyli błotnika tylnego lewego. W drugim (pojazd 
BMW) do naprawy i lakierowania - poszycie dachu. W obu 
przypadkach naprawa pojazdu finansowana była przez towa-
rzystwo ubezpieczeniowe. 

– W celu oszacowania kosztów napraw posłużono się specjali-
stycznym programem eksperckim AUDATEX.  Program ten za-
wiera dane dotyczące zarówno pracochłonności poszczegól-
nych operacji naprawczych jak i cen części zamiennych. Na 
dalszy etapie badań wykorzystano metodą kosztorysową, gdyż 
obecnie jest to jedyna metoda stosowana w praktyce likwidacji 
szkód komunikacyjnych w Polsce. 

– W przypadku kosztów robocizny blacharsko-lakierniczej przyjęto 
średnie stawki stosowane przez warsztaty niezależne na terenie 
Województwa Zachodniopomorskiego. 
Przedstawione założenia stały się podstawą do ukazania wy-

miaru ekonomicznego wpływu zastosowania narzędzi panelowych 
na redukcję kosztów. Z punktu widzenia poprawności eksploracji 
oraz możliwości uchwycenia potrzebnych danych wyniki analizy 
kosztowej zaprezentowano w formie tabelarycznej w tabelach od 1 
do 2. 
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Tab. 1. Analiza kosztów napraw przy zastosowaniu systemu napraw 
panelowych push and pull. 

Mercedes S W 212 rok 2006 

Uszkodzenie błotnika 
tylnego lewego 

Naprawa tradycyjna 
Naprawa metodą 

panelową 

Koszt części 
zamiennych 

7456 zł 
Brak 

 

Koszty robocizny 3560 zł 5670  zł 

Koszt lakierowania 766 zł 766 zł 

Całkowite koszty na-
prawy 

11782 zł 6436 zł 

Źródło: Opracowanie własne  
 
Analiza zbiorcza danych zaprezentowanych w tabeli 1 pozwala 

na stwierdzenie, ze zastosowanie metody napraw panelowych 
„push and pull” umożliwiło redukcję całkowitych kosztów naprawy o 
około 45%. Na uwagę zasługuje fakt, że w koszty lakierowania nie 
uległy zmianie. Natomiast w przypadku naprawy panelowej stwier-
dzono wzrost kosztów robocizny o około 59% w stosunku do trady-
cyjnej metody naprawy polegającej na wymianie części. Z wyżej 
zaprezentowanych analiz wynika, że koszt zastosowania systemu 
napraw panelowych stanowi 76% wartości części zamiennej. 

 
Tab. 2. Analiza kosztów napraw przy zastosowaniu metody  

napraw panelowych „paintless dent remowal”  
BWM Serii 7 rok 2012 

Uszkodzenie 
poszycia dachu (szkoda 

gradowa) 

Naprawa metodą 
tradycyjną 

Naprawa metodą pane-
lową 

Koszt części 
zamiennych 

 
Brak 

 
Brak 

Koszty robocizny 450 zł 800 zł 

Koszt lakierowania 676 zł Brak 

Całkowite koszty 
naprawy 

1126 zł 800 zł 

Źródło: Opracowanie własne  
 
Analiza zbiorcza danych zaprezentowanych w tabeli 2 pozwala 

na stwierdzenie, ze zastosowanie metody napraw panelowych   
„paintless dent remowal” pozwala na redukcję całkowitych kosztów 
naprawy o około 28%. Na uwagę zasługuje fakt, że w przypadku 
tradycyjnej metody wzrost kosztów związany jest z koniecznością 
lakierowania naprawianych elementów. Natomiast w przypadku 
naprawy panelowej stwierdzono wzrost kosztów robocizny o około 
77% w stosunku do tradycyjnej metody naprawy polegającej na 
szpachlowaniu i wyrównaniu powierzchni metodami tradycyjnymi. 

PODSUMOWANIE 

Jak wskazuje dostępne piśmiennictwo historia napraw panelo-
wych, rozpoczęła się w lutym 1960 r. w Nowym Jorku podczas 
targów „International Motor Sports Show”. Jeden z pracowników 
przedstawiciela marki Mercedes opracował technikę usuwania 
drobnych wgnieceń i rys na lakierze, aby pojazdy były w nienagan-
nym stanie technicznym na kolejny dzień pokazu. Kiedy powrócił do 
Niemiec, zaczął rozwijać tę technologię poprzez stworzenie odpo-
wiednich narzędzi i organizowanie szkoleń w europejskich oddzia-
łach Mercedesa[6]. Sztuka naprawiania wgnieceń bez lakierowania 
okazała się skuteczna w przypadku nieznacznych wgnieceń punk-
towych poszyć dachu czy też pokryw komory silnika, powstałych w 
wyniku szkód gradowych. Rozwój technologiczny po 2005 roku 
doprowadził do rozszerzenia tej metody o możliwości zgrzania 
blachy do odpowiednich zaczepów, mocowań i systemów dźwigni. 
Pozwoliło to wykorzystanie tego systemu do napraw bardziej rozle-
głych uszkodzeń zewnętrznych zarówno poszyć wykonanych z 
tradycyjnych materiałów stalowych i aluminiowych. 

 W związku z faktem, że  system napraw panelowych, był pilnie 
strzeżony przez producentów samochodów, a sama technologia 
naprawy jest bardzo trudna do opanowania wciąż tak niewiele 
podmiotów zarówno w Polsce jak i na świecie zajmuje się profesjo-
nalnie świadczeniem tego typu usług[12]. 

 Jednakże coraz częściej specjaliści z rynku motoryzacyjnego 
podkreślają istotę innowacyjności napraw panelowych typu „pain-
tless dent repair”. Przy zastosowaniu technik bezinwazyjnego usu-
wania wgnieceń pojazd nie traci na wartości a ryzyko powstania 
uszkodzeń struktury lakieru ograniczone jest do minimum[5]. Jest to 
szczególnie istotne przy sprzedaży pojazdu, gdyż obecnie więk-
szość klientów przed ewentualnym zakupem pojazdu dokonuje 
pomiaru grubość powłoki lakierniczej. Zmienione wartości tego 
parametru nasuwają podejrzenie, że pojazd posiada historię powy-
padkową. Warto także podkreślić, że jak wskazuje dostępne pi-
śmiennictwo, naprawy blacharskie i lakiernicze wykonane tradycyj-
ną metodą z wykorzystaniem masy szpachlowej, w większości 
przypadków zostaną ujawnione na późniejszym etapie eksploatacji 
pojazdu[1]. Wynika to głównie z nieprecyzyjnego przygotowania 
elementu do lakierowania, a także skracania czasów technologicz-
nych potrzebnych na wysuszenie poszczególnych warstw powłoki 
lakierniczej. Zatem towarzystwo ubezpieczeniowe w przypadku 
zgłoszenia kolejnej szkody z pewnością wykorzysta fakt, iż pojazd 
był wcześniej naprawiany i ponownie lakierowany. W konsekwencji 
doprowadzi to do sytuacji, w której koszcie ewentualnej naprawy 
będzie partycypował właściciel pojazdu. 

Natomiast analizując zaprezentowane wyniki dotyczące wymia-
ru ekonomicznego zastosowania napraw panelowych na przykła-
dzie konkretnych uszkodzeń pojazdów stwierdzono, że: 
– W przypadku zastosowania metody „push and pull” nastąpiła 

redukcja całkowitych kosztów naprawy o 45%. Przy jednocze-
snym zachowaniu kosztów lakierowania na tym samym pozio-
mie.  

– W przypadku naprawy panelowej, następuje wzrost kosztów 
robocizny o około 59% w stosunku do tradycyjnej metody na-
prawy polegającej na wymianie części. 

– Zastosowanie metody „paintless dent remowal” pozwoliło na 
redukcję całkowitych kosztów naprawy o około 28%. 

– W tym przypadku nastąpił także, wzrost kosztów robocizny o 
około 77% w stosunku do tradycyjnej metody polegającej na 
szpachlowaniu i wyrównaniu powierzchni metodami tradycyjny-
mi. 

– W obydwu analizowanych przypadkach zastosowanie systemu 
napraw panelowych doprowadziło do redukcji kosztów. 
Reasumując podjęte przez autora rozważania dotyczące wy-

miaru ekonomicznego zastosowania napraw panelowych na przy-
kładzie konkretnych uszkodzeń pojazdów, stanowią jedynie próbę 
zasygnalizowania złożoności badanej problematyki. Bezwątpienia 
przedstawiony problem badawczy wymaga dalszych analiz i badań 
w celu wprowadzenia do obecnie stosowanych systemów kalkula-
cyjnych metod napraw panelowych, co powoli na upowszechnienie 
tej techniki w praktyce działalności warsztatów samochodowych w 
Polsce. 
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Analysis of the economic dimension of the impact  
of application panel repair systems for reducing repair  

costs body and paint 

The paper presents the analysis of the economic dimen-

sion of the use of panel repairs on the basis of specific dam-

age to vehicles. Considerations were supplemented by 

presentations of author's repair cost simulations in two vari-

ants, including replacement and repair of the replacement 

part. For the purposes of this article, the study covered vehi-

cles in which the use of panel repairs was found to be practi-

cal application. The presented results allowed to compare the 

cost between the replacement process and repair of the given 

spare part. The aim of the article is to demonstrate that the 

use of innovative tools in the form of panel repairs can lead 

to significant cost reductions. The beneficiaries of the pre-

sented research results are insurance companies, repair 

shops and entities creating software for estimating the costs 

of rights 
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