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ASPEKTY EKONOMICZNE, PRAWNE I TECHNICZNE ZASTOSOWANIA CZĘŚCI 
UŻYWANYCH W PROCESIE NAPRAW SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W POLSCE 

W artykule podjęto próbę oceny aspektów ekonomicznych, technicznych i prawnych zastosowania części używanych w proce-
sach napraw samochodów osobowych w Polsce. Rozważania uzupełniono o analizę cen części oryginalnych zarówno z rynku 
pierwotnego jak i wtórnego. Zamierzeniem artykułu jest zwrócenie uwagi na istotę podjętej problematyki badawczej poprzez 
wykazanie, że obecnie obowiązujące przesłanki prawne i techniczne umożliwiają naprawę pojazdu przy zastosowaniu części 
używanych, co w przypadku pojazdów o dłuższym okresie eksploatacji może prowadzić do osiągnięcia wymiernych korzyści 
ekonomicznych dla samego użytkownika pojazdu w postaci redukcji kosztów naprawy przy jednoczesnym zachowaniu spraw-
ności technicznej pojazdu. 

WSTĘP 

Dostępne raporty i opracowania wskazują wyraźnie, że ponad 
85% pojazdów poruszających się po polskich drogach to pojazdy o 
okresie użytkowania dłuższym niż 10 lat [10]. Bez wątpienia pojazdy 
te wymagają stałej obsługi serwisowej. Zatem na obecnym etapie 
eksploatacji samochodów osobowych informacja o kosztach napra-
wy pojazdu staje się imperatywem o ogromnej doniosłości. Oczywi-
stym jest stwierdzenie, że w sektorze samochodów osobowych 
najwyższe koszty „naprawy” pojazdu uzyskiwane są przy zastoso-
waniu nowych części oryginalnych [2]. Ponadto na uwagę zasługuje 
fakt, że wszechobecna konkurencja rynkowa prowadzi do zjawiska, 
że fundamentalnego znaczenia nabierają oczekiwania samych 
klientów, którzy wymagają od warsztatów naprawczych zachowania 
najwyższego standardu technologicznego i jakościowego przy 
jednoczesnym zachowaniu właściwego parametru ceny w odniesie-
niu do zastosowanych części zamiennych w tym procesie [3].  

Należy podkreślić, że naprawa samochodu w przypadku na-
prawy eksploatacyjnej, czy też pokolizyjnej nie jest naprawą gwa-
rancyjną, zatem warsztat naprawczy w takich przypadkach może 
stosować również części używane [8]. Obowiązujące regulacje 
prawne wprowadziły jednak pewne ograniczenia w tym zakresie 
stwarzając tym samym poza dostrzeganymi korzyściami ekono-
micznymi dla klienta indywidualnego, także nowy obszar do badań i 
analiz [11]. Zważywszy, że w dostępnej literaturze zarówno z zakre-
su nauk technicznych i ekonomicznych brak jest takich badań i 
opracowań w ujęciu interdyscyplinarnym. 

Zatem problematyka zastosowania części używanych w proce-
sie napraw samochodów osobowych stanowi istotny problem ba-
dawczy w szczególności w aspekcie wzrostu dostępności do róż-
nych kategorii części zamiennych na polskim rynku serwisów na-
prawczych i pogarszającej się sytuacji parku motoryzacyjnego w 
Polsce.  

Przedstawione podejście stało się podstawą do przyjęcia wa-
runków brzegowych i metodyki postępowania nakierowanej na 
próbę zwymiarowania wpływu zastosowania części używanych na 
procesy napraw samochodów osobowych poprzez: 
– ocenę zarówno technicznych jak i prawnych możliwości zasto-

sowania tej kategorii części w tym procesie, 
– analizę cen części i podzespołów dostępnych zarówno na rynku 

pierwotnym jak i wtórnym. 
 

1. CZĘŚCI UŻYWANE W PROCESACH NAPRAW SA-
MOCHODÓW OSOBOWYCH W POLSCE 

1.1. Aspekty techniczne zastosowania części  używanych w 
procesach napraw 

Dostępne piśmiennictwo z zakresu nauk technicznych wyraźnie 
podkreśla, że użytkowanie pojazdu związane jest z jego eksploata-
cją [13]. Proces ten prowadzi do zużywania się poszczególnych 
części i podzespołów, co z reguły w dalszym odstępie czasu prowa-
dzi do utraty ich właściwości użytkowych a w konsekwencji koniecz-
ności ich wymiany [14]. Zatem na tle rozważań akademickich należy 
postawić pytanie czy, w każdym przypadku naprawa pojazdu musi 
być przeprowadzona wyłącznie za pomocą części i podzespołów 
fabrycznie nowych i jakimi parametrami technicznymi cechują się 
części używane. 

 Już na wstępie rozważań w tej materii należy podkreślić, że 
nie każda cześć pojazdu zużywa się w tym samym czasie a wpływ 
na stopień zużycia poszczególnych części i podzespołów ma wiele 
różnych czynników i tak dla przykładu klocki hamulcowe, czy też 
opony wymieniamy znacznie częściej niż np. chłodnicę, rozrząd, czy 
też tarcze sprzęgła. Ponadto w celu zachowania sprawności tech-
nicznej pojazdu w przypadku licznej grupy części i podzespołów ich 
wymiana musi nastąpić bez względu na fakt czy zostaną one 
uszkodzone np. wyniku kolizji drogowej czy też ich rotacja jest 
wynikiem zużycia eksploatacyjnego [6].  

Praktyka zawodowa autora artykułu w zakresie oceny jakości 
wykonywanych napraw refundowanych przez towarzystwa ubezpie-
czeniowe potwierdza tezę promowaną w dostępnych analizach i 
raportach mówiącą o tym, „że oryginalne części używane pod 
względem cech jakościowych nie tylko ustępują swoim nowym 
odpowiednikom obecnie oferowanym na rynku, oczywiście pod 
warunkiem, że są częściami pełnowartościowymi (czyli w przypadku 
których nie stwierdzono wyraźnych śladów zużycia eksploatacyjne-
go) ale w większości przypadków ich jakość wykonania jest znacz-
nie wyższa niż obecnie dostępnych części o tz. porównywalnej, 
jakości czy też zamienników” [1]. Oczywiście na tym etapie rozwa-
żań należy pamiętać, że badania te w większości przypadków nie 
dotyczyły wszystkich podzespołów, ale wybranych grup części 
zamiennych stanowiących wyposażenie nadwozia pojazdu, czy też 
elementów poszycia karoserii. Nie wyklucza to jednak możliwości 
ich zastosowania w tym procesie. Natomiast problemem który, 
może uniemożliwić ich zastosowanie może być inny czynnik natury 
technicznej definiowany jako tz. niedopasowanie [14]. W szczegól-
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ności, że większość oferowanych części zarówno tych ze sprzedaży 
internetowej jak i bezpośredniej pochodzi obecnie, nie jak mogłoby 
się wydawać z pojazdów poruszających się po polskich drogach, ale 
tych eksploatowanych na terenie Wielkiej Brytanii.  

Praktyka zawodowa autora artykułu wskazuje jednoznacznie, 
że w przypadku tych części należy zachować szczególną ostroż-
ność w szczególności, jeżeli chodzi o: 
– Reflektory przednie i lampy tylne. Należy zwrócić uwagę na 

oznaczenie w postaci strzałek na szkle. Jeśli strzałki nie ma lub 
jest skierowana w lewo to reflektor przeznaczono wyłącznie na 
rynek z ruchem prawostronnym. Strzałka skierowana w prawo 
świadczy o tym, że mamy do czynienia z reflektorem do ruchu 
lewostronnego. Jeśli ma ona dwa groty skierowane w przeciwne 
do siebie strony to znaczy, że reflektor można przystosować do 
ruchu zarówno lewostronnego jak i prawostronnego. Podobny 
problem występuje w lampach tylnych, choć na pierwszym eta-
pie ich identyfikacji są identyczne, lecz w rzeczywistości mają 
często odwrotnie umieszczane światło cofania i przeciwmgielne. 

– Przekładnia kierownicza w wersji dla ruchu lewostronnego jest 
lustrzanym odbiciem części montowanej w samochodach z kie-
rownicą po lewej stronie. Elementy te w większości przypadków 
nie są zamienne. Zatem z w celu zachowania poprawnej tech-
nologii naprawy producenci nie zalecą ich przeróbki czy też tzn. 
przekładki, choć na polskim rynku można spotkać warsztaty ofe-
rujące taką usługę.             

– Wiązki elektryczne i ich fragmenty nie zawsze są takie same. 
Główna wiązka przeważnie różni się od tej zamontowanej w po-
jazdach przeznaczonych na rynek europejski. Przeróbka prze-
ważnie jest pracochłonna w większości przypadków można je-
dynie wykorzystać część instalacji. 

– Mechanizm wycieraczek. Zarówno ramiona jak i sam mecha-
nizm wycieraczek działają w większości aut angielskich odwrot-
nie niż w samochodach sprzedawanych na starym kontynencie. 
Z tym zastrzeżeniem, że wielokrotnie można wykorzystać sam 
silniczek wycieraczek wyjątek stanowią wycieraczki przeciw-
bieżne, które niezależnie od wersji działają tak samo. 

– -lusterka zewnętrzne. Mimo, że na pierwszym etapie identyfika-
cji obudowa wraz z lusterkiem wydaje się być taka sama jednak 
inna jest geometria szkła takiego lusterka, co sprawia że nie 
można uzyskać takiej samej widoczności do tyłu pojazdu. 

– Układ wentylacyjny większości samochodów eksportowanych z 
Anglii jest lustrzanym odbiciem montowanego w samochodach 
przeznaczonych na rynek kontynentalny. Niektóre części mogą 
być ponownie wykorzystane, ale większości z nich niestety nie 
można ponownie zamontować. To samo dotyczy, niektórych 
części układu klimatyzacji, 

– Panel klimatyzacji w tym przypadku należy pamiętać, że jego 
obsługa może być utrudniona, ze względu na odwrotne umiesz-
czenie pokrętła. 

– Zegary i prędkościomierze w samochodach produkowanych na 
rynek brytyjski w większości przypadków wyskalowane są mi-
lach lub też milach i kilometrach. Praktycznie nie występują 
prędkościomierze w samych kilometrach. 

– Tapicerka drzwi oraz wykładziny drzwi przednich z elektrycznym 
sterowaniem szyb są różnie wyprofilowane od strony kierowcy i 
pasażera. Takie części, co prawda można zamontować w sa-
mochodach przeznaczonych na rynek polski, ale wtedy stero-
wanie wszystkimi szybami będzie znajdować się po stronie pa-
sażera a nie po stronie kierowcy. W czasie codziennej eksploa-
tacji może być to niepraktyczne a także wskazuje, że część ta 
pochodzi z samochodu, który był eksploatowany na rynku an-
gielskim. 

– Schowek przed pasażerem i zamek w schowka często umiesz-
czony jest niesymetrycznie a więc nie będzie pasował po prze-
łożeniu do mocowania w desce rozdzielczej. Podobna sytuacja 
dotyczy drzwiczek profilowanych zgodnie z krzywizną pulpitu. 

– fotele przednie zamontowanie do samochodu użytkowanego w 
Polsce zazwyczaj umożliwiają większy zakres regulacji kierowcy 
a nie pasażerowi w tym przypadku sytuacja będzie odwrotna. 
Przy odsprzedaży takiego pojazdu można się spodziewać za-
rzutów, że w samochodzie zostały zamontowane części z sa-
mochodu angielskiego, co w konsekwencji może prowadzić do 
obniżenia jego ceny albo też do rezygnacji z zakupu. 

– tunel środkowy posiada odwrotnie umieszczoną dźwignię ha-
mulca oraz przełączników co w większości przypadków utrudnia 
na ich ponowne zainstalowanie i poprawne działanie. 

– Sterowniki silnika z samochodów eksploatowanych w Anglii 
zwykle są w większości przypadków identyczne jak w samo-
chodach, które są użytkowane w Polsce. Przeważnie w więk-
szości przypadków trzeba je tylko odpowiednio przeprogramo-
wać. 
Podsumowując rozważania dotyczące części używanych z 

pewnością z większości przypadków nie ma przesłanek technolo-
gicznych, które nie umożliwiłyby zastosowanie tej kategorii części w 
procesach napraw samochodów osobowych w Polsce, oczywiście 
pod warunkiem, że spełniają one odpowiednie standardy technicz-
ne. Natomiast kwestią sporną w przypadku większości części i 
podzespołów pozostaje nie tylko ustalenie stopnia ich zużycia, ale 
także ich pochodzenia. W większości przypadków części te zostały 
wymontowane z pojazdów, które uległy poważnym wypadkom 
drogowym nie tylko w Polsce, ale i za granicami kraju w związku, z 
czym ich prawidłowa ocena w zakresie parametrów technicznych 
może być znacznie utrudniona. 

1.2. Aspekty prawne zastosowania części używanych w 
procesach napraw  

Już na samym wstępie rozważań w tej materii należy wspo-
mnieć, że zgodnie z obowiązującym prawem części samochodowe 
pochodzące z samochodów, które zostały wycofane z eksploatacji 
wyniku kolizji drogowych czy też z innych przyczyn, mogą być wyko-
rzystywane powtórnie wyłącznie wtedy, gdy wymontowano je w 
licencjonowanej stacji demontażu. Stacje te dokonują selekcji części 
na te nadające się do ponownego użycia i na te, których dalsza 
eksploatacja jest niemożliwa. 

Na podstawie wyżej zaprezentowanych rozważań może zaist-
nieć błędne przeświadczenie, że wszystkie części można ponownie 
zamontować w pojeździe. Nic bardziej mylnego. Obecnie obowiązu-
jące regulacje prawne w Polsce wskazując elementy wyposażenia 
pojazdu i części, których ponowne zastosowanie w procesie napra-
wy jest nie dopuszczalne i należą do nich.: 
– poduszki powietrzne z aktywatorami pirotechnicznymi, jednost-

kami kontroli elektronicznej i czujnikami. 
– klocki i szczęki hamulcowe. 
– przewody i uszczelnienie układu hamulcowego. 
– tłumik układu wydechowego. 
– przeguby układu kierowniczego i zawieszenia. 
– fotele zintegrowane z pasami bezpieczeństwa lub poduszkami 

powietrznymi. 
– układ blokady kierownicy. 
– immobilisery wraz z transponderami sterowania elektrycznego. 
– urządzenia przeciwwłamaniowe i alarmowe. 
– elementy elektryczne i elektroniczne układów bezpieczeństwa 

jazdy (w szczególności: ABS, ASR). 
– przewody paliwowe. 
– filtry jednorazowe i wkłady filtra. 
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– zawory recyrkulacji spalin. 
– instalacje zasilania gazem silników. 
– automatyczne i nieautomatyczne zestawy pasów bezpieczeń-

stwa, łącznie z częścią pasa wykonaną z materiału, klamrami, 
mechanizmem służącym do zwijania pasów, aktywatorami piro-
technicznymi i mechanicznymi. 

– pióra wycieraczki szyb. 
– płyny eksploatacyjne, w szczególności olej silnikowy, olej prze-

kładniowy, olej do przekładni synchronicznych, olej do układów 
hydraulicznych, płyn chłodzący odmrażający, płyn hamulcowy, 
płyn do układów klimatyzacyjnych. 

– konwertery katalityczne (katalizatory) [12]. 
Na tym etapie rozważań warto podkreślić, że istnieją też inne 

części, których ponowne użytkowanie po uprzednim demontażu jest 
niebezpieczne i ryzykowne. Przykładem mogą być używane, tarcze 
hamulcowe, amortyzatory, czy też elementy metalowe – gumowe 
układu zawieszenia [15]. 

Podsumowując rozważania w tej materii obecnie obowiązujące 
regulacje prawne w pewnym zakresie ograniczają możliwość 
zastosowania wszystkich podzespołów i części używanych w tym 
procesie. Warto jednak pamiętać, że na współczesnym rynku 
napraw poza przesłankami technicznymi i prawnymi są jeszcze inne 
determinanty, który pomimo wcześniej omówionych zastrzeżeń 
decydują o ich wyborze w tym konkretnym procesie [5]. 

2. ASPEKTY EKONOMICZNE ZASTOSOWANIA CZĘŚCI 
UŻYWANYCH W PROCESACH NAPRAW 

Złożoność procesu szacowania kosztów napraw, specyfikacja 
stosowanych materiałów oraz zróżnicowana technologia naprawy 
samochodów osobowych wymagały od autora podejścia alterna-
tywnego. Dlatego też autor w swoim eksperymencie numerycznym, 
w celu ukazania istotnych zależności, posłużył się z góry przyjętymi 
wzorcami zachowań. Tym samym przedmiotem dalszych rozważań 
nie będzie analiza parametrów jakościowych, czy też ocena żywot-
ności technicznej poszczególnych części uprzednio eksploatowa-
nych a ponowne zamontowanych w/w pojazdach. Dokonano jedynie 
porównania cen rynkowych poszczególnych części i podzespołów 
pojazdów z rynku pierwotnego i wtórnego. 

Na samym wstępie w celu zachowania poprawności logicznej i 
wartości metodologicznej badań przyjęto, że:  
– przedmiot badań nie obejmował analizy dotyczącej dostępności 

rynkowej poszczególnych części ani ich pochodzenia,  
– zakres badań obejmował samochody z kilku segmentów rynko-

wych. Do analizy wybrano poszczególne modele pojazdów o 
określonych cechach i przeznaczeniu, których okres eksploata-
cji przekroczył 10 lat i w stosunku, do których użytkownicy po-
jazdów zgłaszają ciągły popyt rynkowy. 

– uwzględniając znaczną liczbę części i podzespołów, które moż-
na ponownie wykorzystać podczas procesu naprawy przyjęto, 
że porównanie cen dotyczyć będzie takich podzespołów jak: sil-
nik z osprzętem, skrzynia biegów z osprzętem oraz zawieszenia 
przedniego kompletnego a w przypadku części do analizy wy-
brano: zderzak przedni, drzwi przednie lewe, lampę przednia 
lewą. 

– w celu zobrazowania wspominanych zależności porównanie 
dotyczyło wyłączne części oryginalnych nowych i używanych. 
Natomiast analiza nie odnosiła się do innych kategorii części 
dostępnych na rynku. 

– dla celów porównawczych w odniesieniu do części nowych 
każdym przypadku posłużono się cenami i z września 2016 roku 
(system Eurotax) [4]. Natomiast ceny części używanych ustalo-
no na podstawie średnich ofert internetowych analogiczne w 

odniesieniu do z tego samego miesiąca i roku jak w przypadku 
części nowych. 
Przedstawione założenia stały się podstawą do przyjęcia wa-

runków brzegowych i metodyki postępowania nakierowanej na 
analizę cen części nowych i używanych stosowanych podczas 
napraw samochodów osobowych w Polsce. Z punktu widzenia 
poprawności eksploracji oraz możliwości uchwycenia potrzebnych 
danych wyniki eksperymentu numerycznego zaprezentowano w 
formie tabelarycznej (tab. 1 i 2). 

Tab. 1. Analiza cen podstawowych podzespołów pojazdu nowych i 
używanych. 

Podzespoły Samochody Cena 
oryginalnego
podzespołu

 [zł] 

Średnia Cena 
używanego 

podzespołu [zł]

Silnik kpl Toyota Corolla 1.6, 
Opel Vectra 1.9CDTI, 

22456 
21628 

2000
2500 

Skrzynia biegów kpl Audi A419 TDI, 
BMW 320dE90, 

25000 
16800 

1600
1300 

Zawieszenie przednie 
kpl 

VW Golf IV, 
Skoda Octavia, 

9450 
8650 

1200
900 

Źródło: Opracowanie własne  

Tab. 2. Analiza cen podstawowych części wyposażenia nadwozia 
nowych i używanych  

Części wyposażenia 
nadwozia 

Samochody Cena 
oryginalnej 

części nowej
[zł] 

Średnia Cena 
oryginalnej 

części 
Używanej [zł] 

Zderzak przedni Toyota Corolla 1.6, 
Opel Vectra 1.9CDTI, 

1450 
1750 

350
250 

Drzwi przednie lewe Audi A419 TDI, 
BMW 320dE90, 

2650 
2300 

450
350 

Lampa przednia lewa VW Golf IV, 
Skoda Octavia, 

940 
720 

150
100 

Źródło: Opracowanie własne  

Zaprezentowane symulacje w tabeli 1 i tabeli 2 dotyczące anali-
zy cen rynkowych poszczególnych podzespołów i części stosowa-
nych w procesach napraw pojazdów pozwala na sformułowanie 
tezy, że zastosowanie części używanych nie tylko znacznym stop-
niu wpływa na redukcję kosztu naprawy, ale także na udział procen-
towy części zamiennych w tym koszcie. W szczególności znaczną 
dysproporcje cenach stwierdzono w przypadku głównych podzespo-
łów pojazdu, gdzie zastosowanie części nowych oryginalnych w 
większości przypadków prowadziłoby do zjawiska „nieekonomicz-
ności naprawy” związanej z faktem, że sama wartość kompletnego 
podzespołu przekraczałaby wartość rynkową pojazdu. W dzisiejszy 
realiach rynkowych, fakt ten ma znaczący wpływ na wybór tej kate-
gorii części i późniejsze ich zastosowanie w procesach napraw 
pojazdów powypadkowych w Polsce. Natomiast negatywnym zjawi-
skiem wynikającym z tego procesu jest, zwiększenie okresu eksplo-
atacji pojazdów, czyli dalsze pogorszenia stanu parku motoryzacyj-
nego, co w konsekwencji prowadzić może do zmniejszenia bezpie-
czeństwa wszystkich obecnych i przyszłych użytkowników infra-
struktury drogowej w Polsce. 

PODSUMOWANIE 

Na współczesnym rynku usług koszt naprawy determinują dwa 
zasadnicze czynniki - koszt części zamiennych oraz koszt robocizny 
[6]. Dostępne raporty i opracowania wskazują wyraźnie, że w naj-
bliższych latach nastąpi wzrost stawek roboczogodzin blacharsko-
lakierniczych, co w konsekwencji doprowadzi do wzrostu kosztów 
robocizny [10]. Zatem jedynym rozwiązaniem w celu redukcji kosz-
tów naprawy wydaje się dążenie do obniżenia kosztów części za-
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miennych poprzez min. zastosowanie w tym procesie np. części 
używanych. 

Zdaniem autora artykułu w większości przypadków nie ma prze-
słanek technologicznych ani prawnych ( poza omówionymi powyżej 
wyjątkami), które nie umożliwiłyby zastosowanie tej kategorii części 
w procesach napraw samochodów osobowych w Polsce, oczywiście 
pod warunkiem, że naprawa zostanie przeprowadzona zgodnie z 
technologią producenta danego pojazdu. Natomiast problemem, 
który należy rozwiązać aby ta kategoria części mogła być wykorzy-
stana w znaczenie szerszym zakresie jest wypracowanie metod 
pozwalających na prawidłową ocenę stopnia ich zużycia oraz po-
chodzenia, co z pewnością w dzisiejszych realiach rynkowych może 
być znacznie utrudnione. 

Analizując zaprezentowane wyniki eksperymentu numeryczne-
go dotyczącego części zamiennych i podzespołów nowych i używa-
nych stwierdzono, że: 
– zastosowanie części używanych nie tylko znacznym stopniu 

wpływa na redukcję całkowitych kosztów naprawy, ale także na 
obniżenie udziału części zamiennych i podzespołów w tym 
koszcie.  

– występuje znaczna różnica cenowa zarówno w przypadku 
głównych podzespołów jak i części wyposażenia pojazdu, co jak 
można domniemywać, jest czynnikiem decydującym o ich wybo-
rze i późniejszym zastosowaniu w procesach napraw pojazdów 
powypadkowych w Polsce.  

– zastosowanie części używanych prowadzi do ograniczenia 
zjawiska tzn. szkód całkowitych, czyli przekroczenia przez kosz-
ty naprawy wartości rynkowej pojazdu. 

– negatywnym zjawiskiem wynikającym z zastosowania nowych 
części oryginalnych jest wydłużenie okresu eksploatacji pojaz-
dów, czyli dalsze pogorszenia stanu parku motoryzacyjnego, co 
w konsekwencji prowadzić może do zmniejszenia bezpieczeń-
stwa wszystkich obecnych i przyszłych użytkowników infrastruk-
tury drogowej w Polsce. 
Reasumując podjęta przez autora próba oceny aspektów eko-

nomicznych prawnych i technicznych zastosowania części używa-
nych w procesach napraw samochodów osobowych w Polsce nie 
wyczerpuje w pełni istoty zagadnienia, a stanowi jedynie próbę 
zasygnalizowania złożoności badanej problematyki dotyczącej 
rynku napraw samochodów osobowych i stosowanych w tym proce-
sie części zamiennych. Natomiast poprawność zaproponowanych 
założeń z pewnością w przeciągu kliku lat zweryfikuje rynek, co 
pozwoli na dalszą ocenę możliwości zastosowania używanych 
części i podzespołów w zakresie napraw eksploatacyjnych czy 
pokolizyjnych samochodów osobowych w Polsce. 
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ASPECTS OF THE ECONOMIC, LEGAL AND TECHNICAL USE 
OF PARTS USED IN THE PROCESS OF REPAIR CAR IN PO-

LAND 

The article attempts to assess the economic, technical 
and legal use of parts used in the process-sach repairs pas-
senger cars in Poland. Considerations supplemented by an 
analysis of the prices of the original parts from both the pri-
mary market and the secondary. The intention of this article 
is to draw attention to the essence of the adopted research 
issues by demonstrating that the current legal conditions and 
technical enable the repair of the vehicle using used parts, 
which in the case of vehicles with a longer lifetime can lead 
to tangible economic benefits for the user of the vehicle in the 
form of reduction repair costs while maintaining the tech-
nical issues-ness of the vehicle. 
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