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Istota zmian w sektorze napraw 
samochodów osobowych po wprowadzeniu 
wyłączeń sektorowych na rynku motoryzacyjnym 
w Polsce – nowy charakter części zamiennych
Wojciech Lewicki

W artykule podjęto próbę zasygnalizowana problematyki wyboru poszczególnych kategorii części zamiennych w procesach napraw po 
wprowadzeniu porozumień wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencje. 
Dla celów empirycznych posłużono się studium przypadku- dokonano analizy i oceny parametrów technicznych poszczególnych rodzajów 
części zamiennych. Celem artykułu jest zasygnalizowanie istniejących ograniczeń formalnych i pożądanych perspektywicznych kierunków 
zmian, co w przyszłości prowadzić do wykorzystania dostępnych danych w procesach identyfi kacji czynników wpływających na kształto-
wanie się kosztów i technologii napraw pojazdów osobowych w Polsce.

Słowa kluczowe: porozumienia wertykalne, części zamienne, naprawy pojazdów. 

Wstęp
Do czasu wejścia w Unii Europejskiej po-
rozumień wertykalnych w sektorze po-
jazdów samochodowych spod zakazu 
porozumień ograniczających konkuren-
cje, żaden „przepis motoryzacyjny” nie 
zawierał jednoznacznej defi nicji „części 
oryginalnej”. Pojęcie „część oryginalna” 
funkcjonowało w oparciu o powszechne 
zwyczaje i nawyki i było zarezerwowa-
ne wyłącznie dla tych komponentów, 
które kupowane były w autoryzowanej 
sieci producenta samochodu i w opako-
waniu z logo producenta danej marki. 
Tylko takie części mogły być sprzedawa-
ne i montowane w autoryzowanych sta-
cjach obsługi, a użycie innych oznaczało 
utratę gwarancji. W międzynarodowym 
żargonie motoryzacyjnym określano je 
symbolem „OE” – ang. original equipment. 
Zdaniem producentów pojazdów silni-
kowych wszelkie inne części na rynku 
były „częściami nieoryginalnymi”, a ich 
stosowanie było dopuszczalne jedynie 
poza autoryzowaną siecią danej marki 
samochodów. 

Jednakże klasyfi kacja na części na 
oryginalne i nieoryginalne nie tylko nie 
była dostatecznie umocowana prawnie, 
ale także nie była taka jednoznaczna, jak 
mogłoby się wydawać. Istotnym uwa-
runkowaniem w tym sporze jest fakt, że 
producenci samochodów osobowych 
wytwarzają zaledwie ok. 20% zakresu 
części używanych do ich montażu, pozo-

stałe 80% zlecają do wyprodukowania ze-
wnętrznym wyspecjalizowanym fi rmom 
motoryzacyjnym. 

Sytuacja ta uległa zmianie w 2004 roku 
wraz z wprowadzeniem regulacji w zakre-
sie wyłączeń sektorowych na rynku moto-
ryzacyjnym w Polsce. Należy podkreślić, 
że wprowadzone zmiany w tej materii 
miały istotny wpływ na procesy techno-
logii napraw samochodów osobowych 
w Polsce. Na tym etapie rozważań nale-
ży wspomnieć, że naprawa samochodu 
tytułu uszkodzenia powypadkowego czy 
też naprawy wynikającej z procesów eks-
ploatacyjnych nie jest według wspomi-
nanych regulacji naprawą gwarancyjną. 
Warsztat naprawczy mógł w takich przy-
padkach zastosować również w proce-
sach naprawy, części innych kategorii niż 
części oryginalne.  

Choć od czasu prowadzenia wspomi-
nanych regulacji prawnych minęła prawie 
dekada to brak jest rzetelnych opraco-
wań oraz analiz dotyczących parametrów 
technicznych poszczególnych kategorii 
części zamiennych do samochodów oso-
bowych na rynku polskim. Zważywszy na 
fakt, że w roku 2010 Komisja Europejska 
w celu pełnej identyfi kacji skutków eko-
nomicznych, prawnych i technicznych 
wprowadzonych zmian podjęła decyzję 
o przedłużeniu okresu obowiązywania 
rozporządzenia do roku 2023, problema-
tyka wyboru poszczególnych kategorii 
części zamiennych stanowi wciąż istot-

ny problem badawczy w szczególności 
w aspekcie wzrostu dostępności poszcze-
gólnych kategorii części zamiennych na 
polskim rynku serwisów naprawczych 
i pogarszającej się sytuacji parku motory-
zacyjnego w Polsce.

Przedstawione podejście stało się pod-
stawą do przyjęcia warunków brzegowych 
i metodyki postępowania nakierowanej 
na próbę zwymiarowania wpływu wyłą-
czeń sektorowych na osobowych poprzez:

  analizę dostępności poszczególnych 
kategorii części zamiennych samo-
chodów osobowych polskim rynku 
motoryzacyjnym,

  ocenę wybranych parametrów tech-
nicznych poszczególnych kategorii czę-
ści zamiennych w odniesieniu do oma-
wianych regulacji prawnych na polskim 
rynku motoryzacyjnym.

Klasyfi kacja części zamiennych
Biorąc pod uwagę defi nicje i uregulowa-
nia prawne dotyczące zasad stosowania 
części zamiennych, oraz interpretacje, ja-
kie Komisja Europejska zawarła w ofi cjal-
nych dokumentach, w branży motoryza-
cyjnej przyjęto podział części zamiennych 
na cztery zasadnicze kategorie:

  oryginalne części zamienne dostarczo-
ne przez producenta pojazdu z ang. 
original spare part supplied by supplier 
of new motor vehicles. W branżowej 
literaturze i programach służących do 
kalkulacji kosztów napraw oznakowa-
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ne O oraz jako Q1. Części takie posiada-
ją oryginalne opakowanie producenta 
pojazdu opatrzone jego logiem. Cho-
ciaż 4/5 ogółu takich części producent 
pojazdów zamawia u zewnętrznych 
dostawców, to jednak odpowiada 
wtedy za ich jakość, specyfi kację tech-
niczną i technologiczną, dystrybucję 
itd. Dlatego prawodawca zgadza się, 
by producenci aut mogli wymagać, by 
stosowano tę właśnie kategorię części, 
gdy naprawa pojazdu dokonywana jest 
u dealera danej marki.

  oryginalne części zamienne pozostałe 
z ang. original spare parts from a third 
undertaking. W literaturze przedmiotu 
i w internecie oznaczane najczęściej 
jako OEM oraz jako Q, Q2. Regulacje 
unijne rozszerzyły pojęcie „oryginal-
nych części zamiennych” na wszelkie 
komponenty, które mają taką samą 
jakość i produkowane są według tych 
samych specyfi kacji jak części dystrybu-
owane przez samych producentów aut. 
Dotyczy to przede wszystkim części 
pochodzących wprost od tzw. „dostaw-
ców na pierwszy montaż” jak Bosch, 
Delphi, Hella, Magneti-Marelli, Piking-
ton, Valeo itp.             

  „części zamienne o porównywalnej 
jakości” (ang. „spear parts of match 
quality”). W literaturze brak ugrunto-
wanego oznaczenia, zaproponowano 
więc oznaczenie OEQ oraz jako P T, 
Q4. Komisja Europejska wyodrębniła 
spośród ogółu „zamienników” tę nową 
kategorię części, które odpowiada-
ją pod względem jakości elementom 
dystrybuowanym przez producentów 
pojazdów, ale bez obowiązku stoso-
wania identycznych specyfi kacji tech-
nicznych i technologicznych przy ich 
wytwarzaniu, a więc np. materiał, z któ-
rego został wykonany dany element, 
nie musi być ten sam.

  części zamienne nieoryginalne tz. za-
mienniki. Oznaczane najczęściej, jako 
AM oraz jako Z, Q3. Tę grupę można 
zdefi niować, jako wszelkie takie części, 
których omawiane regulacje nie zali-
czają ani do części oryginalnych, ani do 
części o porównywalnej jakości. 
Na tym etapie rozważań należy wspo-

mnieć, że na rynku motoryzacyjnym do-
stępne są jeszcze dwie zasadnicze kate-
gorie części zamiennych nieopisywane 
przez Komisję Europejską w ofi cjalnych 
dokumentach, są to:

  części regenerowane oznaczone w lite-
raturze przedmiotu skrótem WR. Znacz-
na ilość podzespołów i części wymon-

towywanych z pojazdów danej marki 
nadaje się do regeneracji i ponownego 
wykorzystania w eksploatacji. Regene-
racja części używanych jest przeprowa-
dzana w ramach sprawdzonego pro-
cesu producentów danych pojazdów. 
Oryginalne części regenerowane umoż-
liwiają wykonywanie napraw eksplo-
atacyjnych w konkurencyjnych cenach, 
które są dopasowane do rynkowej war-
tości samochodów. Ceny oryginalnych 
części poddanych procesowi regenera-
cji mogą być nawet do 60 proc. niższe 
w stosunku do ich fabrycznie nowych 
odpowiedników. Jakość i okres gwaran-
cji zazwyczaj wynosi około 12 miesięcy.

  części używane oznaczone symbo-
lem U. Duża dostępności na rynku oraz 
znaczny asortyment cenowy powodu-
je, iż są one szczególnie atrakcyjne dla 
modeli pojazdów o krótkim okresie 
użytkowania. Obawy natomiast budzi 
ich jakość oraz pochodzenie. W więk-
szości przypadków części te pochodzą 
z pojazdów, które uległy poważnym 
wypadkom drogowym, a ocena pa-
rametrów technicznych jest znacznie 
utrudniona.
Przy zapoznawaniu się jedynie z wiedzą 

teoretyczną dotyczącą kategorii części 
zamiennych może powstać mylne prze-
konanie, że wszystkie części są dostępne 
na rynku motoryzacyjnym we wszystkich 
wymienionych powyżej kategoriach. Tym-
czasem producenci części alternatywnych 
(jak wykazały badania autora wykonane na 
przełomie 2010-2013 roku, których celem 
było analiza dostępność poszczególnych 
części na polskim rynku motoryzacyjnym) 
dostarczają tylko część asortymentu na 
rynek i tak dla przykładu dostępność po-
szczególnych kategorii części zamiennych 
przedstawia się następująco:

  oryginalne części zamienne stanowią 
100% pokrycia dla części takich jak: re-
fl ektory, kierunkowskazy, lampy, szyby, 
lusterka, chłodnice, błotniki przednie, 
zderzaki, atrapy, maski silnika, pasy 
przednie, progi, błotniki tylne, zderza-
ki tylne, pasy tylne, oraz słupki drzwi, 
tylne klapy, cała tapicerka, blachy we-
wnętrzne itp.

  oryginalne części pozostałe stanowią 
około 25% pokrycia. Występują jedynie 
na rynku w postaci: refl ektorów, kierun-
kowskazów, lamp, szyb, chłodnic.

  części zamienne nieoryginalne tz. za-
mienniki oraz pozostałe części zamien-
ne o porównywalnej jakości stanowią 
65% pokrycia dla takich części jak: re-
fl ektory, kierunkowskazy, lampy, szyby 

,lusterka, chłodnice, błotniki przednie, 
zderzaki, atrapy, maski silnika.

Aspekty bezpieczeństwa a parametry 
techniczne części
Omawiając parametry techniczne czę-
ści zamiennych należy wspomnieć tak-
że o bezpieczeństwie związanym z ich 
stosowaniem w samochodach osobo-
wych. Przeciwnicy zastosowania części 
alternatywnych powołują się najczęściej 
na argumenty związane z zachowaniem 
tych w przypadku tz. crash- testów. Prze-
prowadzony przez renomowany instytut 
badawczy test zderzeniowy w 2010 roku 
nie wykazał wpływu tych części na bezpie-
czeństwo bierne pojazdu i pasażerów. Test 
ten polegał na porównaniu odkształceń 
powypadkowych dwóch tego samego 
rodzaju pojazdów przy czym jeden samo-
chód był wyposażony w części oryginalne, 
natomiast w drugim pojeździe zamonto-
wano tzw. części alternatywne. Do testu 
samochody porównawcze zostały przy-
gotowane w ten sposób, że zdemonto-
wano przednie błotniki, pokrywy komory 
silnika oraz poszycia zderzaka przedniego. 
W miejsce części oryginalnych pochodzą-
cych od producenta pojazdu w pojeździe 
porównawczym zamontowano części 
od dostawcy niezależnego czyli tz części 
alternatywne.

Wyniki testu dały rezultaty, które za-
skoczyły nawet jej autorów. Nie stwier-
dzono istotnych różnic w zachowaniu 
porównywanych konstrukcji pojazdów. 
Szczegółowe wyniki zachowania się 
obydwu samochodów w testach z od-
sunięciem osi były podobne. Obydwie 
pokrywy komory silnika: oryginalna oraz 
od dostawcy rynku wtórnego wykazały 
dobre zachowanie, odkształcały się tak, 
jak zostały zaprojektowane. Żadna z nich 
nie przesunęła się do tyłu w okolice szyby 
przedniej, więc pasażerowie przednich 
siedzeń nie zostaliby narażeni w rzeczy-
wistych zderzeniach podobnych do tych 
testów. W zasadzie nie było żadnej różni-
cy w parametrach odporności na zderze-
nie. Obydwa egzemplarze testowanych 
pojazdów otrzymały ocenę dobrą. Wnio-
skiem nasuwającym się jest stwierdzenie, 
iż „części kosmetyczne nie miały wpływu na 
bezpieczeństwo bierne pojazdu”.

Istnieją też inne opracowania dotyczą-
ce zastosowania części alternatywnych, 
przy czym należy podkreślić, że zostały 
one przeprowadzone w latach, 1999/2000 
czyli przed liberalizacją rynku części za-
miennych oraz zdefi niowania kategorii 
części „oryginalnych” oraz o „porównywal-
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nej jakości”. Analizie poddano przypadko-
we zamienniki, a nie wyselekcjonowane 
części oryginalne lub porównywalnej ja-
kości. Tym samym badania nie są miaro-
dajne i nie mogą stanowić podstawy do 
pogłębionych analiz i ocen.

Na uwagę zasługuje fakt, że w większo-
ści przypadków klocki hamulcowe, które 
mają ogromny wpływ na bezpieczeń-
stwo czynne pochodzą od niezależnych 
producentów. Jednak w tym przypadku, 
koncerny samochodowe nie forsują tak 
rygorystycznie swojego stanowiska do-
tyczącego wyższości części oryginalnych 
nad zamiennikami. W tej grupie części 
praktycznie nie spotyka się przypadków, 
aby producent pojazdów był producen-
tem tego rodzaju części a cała produkcja 
pochodzi od niezależnych producentów.

Ponadto znane są liczne przypadki wy-
konywania przez producentów pojazdów 
tzw. akcji naprawczych, w ramach, których 
wymienia się błędnie zaprojektowane lub 
wadliwie wykonane części bądź komplet-
ne układy. Akcje takie zazwyczaj dotyczą 
tysiąca sztuk bądź całych partii pojazdów. 
W wielu przypadkach wymiana części 
związana jest z realnym zagrożeniem ży-
cia lub zdrowia użytkowników pojazdów. 

Temat bezpieczeństwa pojazdów 
w aspekcie części alternatywnych łączo-
ny jest w dyskusjach wielokrotnie z tzw. 
klauzulą napraw oraz zastrzeganiem wzo-
rów przemysłowych, które nie mają nic 
wspólnego z bezpieczeństwem. Ochrona 
wzorów dotyczy kształtu, linii, designu, 
a nie parametrów technicznych, takich 
jak rodzaj materiału, czy grubość tworzy-
wa. Certyfi katy i homologacje są wyma-
gane na części takie jak lusterka, szyby, 
refl ektory, tzn. te części zewnętrzne, które 
mają realny wpływ na bezpieczeństwo. 
Z całą pewnością, jeżeli odpowiedzialne 
za bezpieczeństwo ruchu drogowego in-
stytucje krajowe lub europejskie uznały-
by, że zderzaki, błotnik, drzwi mają wpływ 
na bezpieczeństwo ruchu drogowego to 
stosowne przepisy zostałyby wprowadzo-
ne. Od kilku lat, w 9 krajach Unii Europej-
skiej, obowiązuje klauzula napraw i brak 
jest jakichkolwiek doniesień, by nastąpiło 
w tych państwach zwiększenie zagroże-
nia dla bezpieczeństwa ruchu drogowe-
go. Również statystyki prowadzone przez 
policję wskazują, że główną przyczyną 
powstawania wypadków drogowych 
jest nieprzestrzeganie przepisów ruchu 
drogowego przez jego uczestników. Na-
tomiast ogólnie nazwana przyczyna wy-
padku „zły stan techniczny pojazdu” jest 
rzadkością. Przy czym pod tym pojęciem 

mieści się wiele aspektów - w tym wyni-
kających ze zużycia eksploatacyjnego 
części, a nie ich niewłaściwego wykona-
nia. Autor nie popełni błędu myślowego, 
jeśli przyjmie następujące założenie, że: 
problem bezpieczeństwa jest tylko nośni-
kiem idei utrzymania monopolu na dys-
trybucję części zamiennych i utrzymania 
ich wysokich cen.

Analiza parametrów technicznych 
poszczególnych kategorii części 
zamiennych w procesach napraw 
samochodów osobowych
Złożoność prac blacharsko-lakierniczych, 
specyfi kacja stosowanych materiałów 
oraz zróżnicowana technologia naprawy 
samochodów osobowych wymagała po-
dejścia alternatywnego. Dlatego też au-
tor w swoich badaniach, w celu ukazania 
istotnych zależności, posłużył się z góry 
przyjętymi wzorcami zachowań. Tym sa-
mym przedmiotem dalszych rozważań nie 
będzie szczegółowa analiza parametrów 
technicznych poparta badaniami wytrzy-
małościowymi w postaci testów zderze-
niowych pojazdów wyposażonych po-
szczególne kategorie części zamiennych. 
Przedstawione zostaną wyłącznie suma-
ryczne oceny parametrów technicznych 
części w aspekcie problematyki technolo-
gii napraw. Ponadto na potrzeby niniejszej 
badań pominięto kryterium dotyczącego 
czasu eksploatacji i stanu technicznego 
analizowanych pojazdów. 

Na samym wstępie w celu zachowania 
poprawności logicznej i wartości metodo-
logicznej badań przyjęto, że:

  zakres badań obejmował pojazdy oso-
bowe z czterech wybranych segmen-
tów rynkowych. Wyselekcjonowane 
pojazdy charakteryzowały się znaczą 
popularnością wśród klientów i naj-
większą liczbą sprzedanych egzempla-
rzy w latach 2010-2013 na polskim 
rynku. Liczebność próby badawczej 
oszacowano na 1000 pojazdów,

  naprawa pojazdów została wykonana 
w tym samym warsztacie naprawczym 
na przełomie 2013 roku.

  każdy wyselekcjonowany pojazd pod-
legał indywidualnemu procesowi na-

prawy przewidzianemu przez konkret-
nego producenta.

  uwzględniając znaczny zakres napraw 
wykonywanych w serwisach napraw-
czych przyjęto, że analiza parametrów 
technicznych dotyczyć będzie naprawy 
obejmującej wymianę takich części po-
jazdu, jak: okładzina zderzaka, refl ektor 
przedni lewy, błotnik przedni lewy oraz 
naprawy: błotnik przedni prawy, pokry-
wa komory silnika, wzmocnienie przed-
nie kompletne,

  w celu zobrazowania wspominanych za-
leżności analiza parametrów technicz-
nych dotyczy czterech zasadniczych 
wariantów naprawy przy zastosowaniu: 
części oryginalnych, części zamiennych 
o porównywalnej jakości oraz części za-
miennych nieoryginalnych, 

  kryteria, które posłużyły do oceny para-
metrów technicznych części dotyczyły: 

 – precyzyjności odwzorowania kształ-
tu i wymiaru części,

 – ilości otworów i uchwytów mocujących,
 – podatności na odkształcenie,
 – odporności na korozję oraz stopnia 

przylegania powłoki lakierniczej. 
Z punktu widzenia poprawności eks-

ploracji oraz możliwości uchwycenia po-
trzebnych danych wyniki badań zaprezen-
towano w formie tabelarycznej.

Z powyższej analizy wybranych para-
metrów technicznych poszczególnych 
kategorii części zamiennych z wynika 
jednoznaczne, że najwyższe parametry 
zachowują części oryginalne oraz części 
oryginalne pozostałe. Zastosowanie tych 
dwóch omawianych kategorii części gwa-
rantuje zarówno wysoką, jakość i trwa-
łość przeprowadzonej naprawy. Na tym 
etapie rozważań należy jednak zastrzec, 
że determinantem ich wyboru pozostaje 
wciąż czynnik ekonomiczny, czyli wyso-
ka cena. Natomiast w przypadku części 
zamiennych o porównywalnej jakości 
oraz części nieoryginalnych stwierdzono, 
że ich kształt, wymiary oraz ilość otwo-
rów i uchwytów mocujących nie zawsze 
odpowiada standardom wyznaczonym 
przez części oryginalne. Ponadto w przy-
padku  tz. naprawy tych elementów wy-
stępują poważne problemy z podatnością 

Tab. 1. Analiza parametrów technicznych poszczególnych kategorii części zamiennych do 
wyselekcjonowanego pojazdu z segmentu B

A B C D

Części oryginalne +  + + +

Części zamienne nieoryginalne - - +/- +

Części zamienne o porównywalnej jakości + +/- +/- +

części oryginalne zamienne pozostałe + + + +
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na odkształcenie, co stwarza podstawy do 
ponownej analizy wpływu zastosowana 
tych części w kontekście bezpieczeństwa 
użytkowników samochodów osobowych 
w Polsce.

Podsumowanie
Należy stanowczo podkreślić, iż nieprze-
dłużenie w 2010 roku przez Komisję Eu-
ropejską regulacji prawnych dotyczących 
wyłączeń sektorowych na rynku motory-
zacyjnym mogło doprowadzić do sytuacji, 
że na polski rynek trafi ałyby części o nie-
znanej jakości i pochodzeniu. Zachowanie 
takie mogłoby doprowadzić nie tylko do 
wydłużenia technologicznego czasu na-
prawy ale, także pogorszenia stanu tech-
nicznego pojazdów. Na tym etapie roz-
ważań należy jednak zastrzec, że wciąż 
determinantem wyboru poszczególnych 
części zamiennych jest inny czynnik, który 
nie stanowił przedmiotu badań. Jak wyka-
zały obserwacje autora wielu użytkowni-
ków pojazdów osobowych ze względów 
ekonomicznych wybiera nadal części in-
nych kategorii niż części oryginalne. 

Syntetyczna analiza wyłącznie wybra-
nych parametrów technicznych części 
zamiennych pozwala jednoznacznie na 
stwierdzenie, że wdrożenie wyłączeń sek-
torowych przyczyniło się do zwiększenia 
zakresu stosowania części zamiennych 
w procesach napraw samochodów osobo-
wych w Polsce. Przeprowadzone badania 
wykazały nie tylko niepełne pokrycie asor-
tymentowe poszczególnych kategorii czę-
ści zamiennych do poszczególnych marek 
i modeli pojazdów. Ponadto wykazano 
jednoznacznie, że dostępne na polskim 
rynku części różnią się znacznie parame-

trami technicznymi, co może mieć istotny 
wpływ nie tylko na okres eksploatacji po-
jazdów, ale i same bezpieczeństwo.

Reasumując w krajach Unii Europejskiej 
wyłączenia sektorowe miały być rewolu-
cją na rynku motoryzacyjnym. Na razie 
w większości przypadków regulacje te sta-
nowią obiekt niekończących się sporów 
pomiędzy koncernami samochodowymi, 
warsztatami naprawczymi, towarzystwa-
mi ubezpieczeniowymi a użytkownikami 
pojazdów. Istoty tego problemu upatruje 
się w braku rzetelnych badań oraz publi-
kacji o charakterze interdyscyplinarnym 
dotyczących wpływu wspomnianych re-
gulacji na rynek części zamiennych w Pol-
sce i Unii Europejskiej. 

Podjęta przez autora próba identyfi -
kacji zmian w sektorze napraw samocho-
dów osobowych w Polsce nie wyczerpuje 
w pełni istoty zagadnienia, a stanowi je-
dynie próbę zasygnalizowania złożoności 
badanej problematyki dotyczącej para-
metrów technicznych części zamiennych 
po wprowadzeniu wyłączeń sektorowych 
na rynku motoryzacyjnym w Polsce.
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Summary of changes in the car repairs after the introduction of exemption
 on the market automotive sector in Poland - new nature of spare parts

The article attempts to issues signaled choose individual categories of spare parts in repair processes after the introduction of vertical 
agreements in the motor vehicle sector from the prohibition of agreements restricting competition. For the purposes of empirical case study 
was used-the analysis and evaluation of the technical parameters of various kinds of spare parts. The purpose of this article is to signal the 
formal limitations of the existing and desired perspective directions of change, which in the future lead to the use of available data in the 
process of identifying the factors infl uencing the cost and technology repairs passenger cars in Poland.
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