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Wszystko o 
branży,   

  

  wszystko
 dla branż

y!

Twój miesiecznik

Instalacja gazowa z reguły osłabia układ 

wydechowy, skracając jego żywotność. 

Uszkodzenia katalizatorów, sond lambda, 

przegrzewanie kolektorów wydechowych 

– to najczęstsze objawy, powodowane 

zwłaszcza niewyregulowanymi instalacjami. 

Czasem nawet niewłaściwy dobór insta-

lacji do generacji silnika, nie wspominając 

niechlujnego montażu, skraca żywotność 

takiego podzespołu. Z tych i innych powo-

dów producenci układów wydechowych 

udzielają tylko rocznej – a nie dwuletniej 

– gwarancji w przypadku samochodu z za-

montowaną instalacją gazową. Zobowiązu-

ją też właściciela pojazdu do przeprowadze-

nia kontroli prawidłowości działania układu 

zasilania mieszanką paliwowo-powietrzną 

w przypadku wymiany katalizatora.

Wbrew pozorom, przeróbka wydechu 

– mowa o tzw. pozornym tuningu, który 

najczęściej sprowadza się do montażu pod-

rasowanego tłumika za kilkaset złotych – 

skutkuje zwykle nie tylko głośniejszą pracą 

jednostki napędowej, ale większym spala-

niem.

- Zdroworozsądkowa wiedza każe przy-

puszczać, że większa rura, czyli tzw. swobod-

niejszy układ wydechowy daje przyrost mocy, 

ale to tylko sugestia. Z mojego doświadczenia 

wynika, że niefabryczny wydech, o ile nie jest 

to profesjonalny, więc i bardzo kosztowny tu-

ning, skutkuje gorszą pracą silnika – podpo-

wiada Andrzej Gawroński, serwisant wyde-

chów z Katowic.

Montaż elementu sprzęgającego pojazd 

z przyczepą wymaga nie tylko doświadcze-

nia, ale znajomości podstaw z zakresu ma-

teriałoznawstwa. Nieświadomi tego faktu 

kierowcy ulegają czasem pokusie kupna 

haków niewiadomego pochodzenia, np. na 

różnego rodzaju aukcjach internetowych. 

Tymczasem każdy taki element mocowa-

ny do podłużnic samochodu powinien 

posiadać homologację producenta, który 

gwarantuje tym samym, że mocowanie ide-

alnie pasuje pod konkretny model pojazdu. 

Współcześnie produkowane samochody 

mają też zwykle fabrycznie przygotowane 

otwory technologiczne, w które wkręca się 

takie mocowanie, więc już na etapie wstęp-

nej przymiarki takiego tańszego produktu 

dochodzi często do nieporozumień.

- Klienta nie przekonują moje argumen-

ty, że nie mogę ot tak po prostu naciągnąć 

“ucha”, bo nieprecyzyjnie wykonane otwory 

przesunięte są “raptem” o 1,5 milimetra; dopin-

guje mnie więc informacja od sprzedawcy, że 

jestem miernych fachowcem, skoro nie potra-

fi ę naciągnąć mocowania; ja i tak odmawiam 

montażu, ale pewnie znajdzie się taki spec, 

Haczyki na haki

który podgrzeje metal i dognie lub “dobije” 

10-kilogramowym młotkiem, co jest komplet-

nym nieporozumieniem i ewidentnym błędem 

w sztuce – zauważa Krystian Pawłowski, me-

chanik z Katowic.

Obojętne więc czy pojazd będzie cią-

gnął 400-kilogramową przyczepkę towa-

rową, czy 2-tonową lawetę - każde nacią-

gnięcie materiału, z którego wykonane jest 

mocowanie pod zaczep kulowy powoduje 

niebezpieczne osłabienie takiego sprzęgu. 

Jakkolwiek też montażystę haków sprawdza 

jeszcze diagnosta, celem wydania atestu 

dla wydziału komunikacji, to warto rozwa-

żyć pewną usługę, którą proponują swym 

klientom niektóre warsztaty specjalizują-

ce się w tego typu zleceniach. Ciekawym 

pomysłem jest np. sugerowanie kierowcy 

okresowej kontroli. Podczas takiej wizyty, 

czasem nazywanej “konserwacją”, sprawdza 

się takie mocowanie, ewentualnie dokręca 

śruby. Jest też okazja, by uczulić kierowcę 

na konieczność solidnego smarowania kuli, 

co niekiedy po prostu umyka uwadze cią-

gnącym przyczepy.

Miernik do kontroli prawidłowego wpięcia się do insta-
lacji elektrycznej pojazdu ułatwia pracę instalatorowi 
haków.

Serwis
wydechów
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Wadliwe pojazdy

Co jakiś czas Urząd Ochrony i Konkurencji (UOKiK) powiadamia o zaistniałych 
wadach w pojazdach, motorach itp. Aby pokazać Państwu, jakiego rodzaju są 
to wady, zebraliśmy informacje z około 3 miesięcy i publikujemy je poniżej. 

Tempomat w fabrycznym wyposaże-

niu auta średniej klasy podnosi automa-

tycznie jego cenę nawet o 8 tys. złotych, 

a zamówienie urządzenia u dealerów po-

pularnych pojazdów niższej klasy graniczy 

z cudem. Może więc warto zaproponować 

klientom – np. przy okazji typowej dla na-

szego warsztatu usługi – montaż takiego 

uniwersalnego, bo pasującego do każdego 

pojazdu, urządzenia utrzymującego zadaną 

prędkość. Dobrej klasy urządzenie (te po-

siadają certyfi katy dopuszczenia do obrotu 

i oczywiście wskazówki montażowe) kupi-

Uniwersalny tempomat

my już za 600-1000 złotych, a sam montaż 

to zwykle kilka roboczogodzin.

Sercem tempomatu jest sterownik (cen-

tralka) wyposażony w siłownik na podci-

śnienie, który montujemy w komorze silni-

ka. To on odpowiada za dodawanie gazu. 

Zwykle na krzywce sterowania gazem jest 

też fabryczne miejsce do wpięcia się cię-

gnem sterownika. W nowszych autach to 

potencjometr steruje przepustnicą, więc 

“sygnał” przekazywany jest elektronicznie. 

Ważnym elementem, poza sterownikiem 

i manetką, jest czujnik prędkości. Sygnał taki 

pobierany jest z elektronicznego licznika 

prędkości (w nowszych pojazdach). Z myślą 

o starszych pojazdach producenci takich 

urządzeń przewidują czujniki halotronowe; 

te są zwykle w komplecie. Montuje się je 

np. na wał napędowy lub półoś, oczywi-

ście w zależności czy pojazd jest tylno- czy 

przednionapędowy.

Okres wakacyjnych wojaży sprzyja wy-

poczynkowi, więc pokusa “uwolnienia” pra-

wej nogi powinna być wystarczającym ar-

gumentem dla potencjalnego klienta.

Samochody Volvo C30, S40, 
V50, C70, V70, S80

Przedsiębiorca Volvo Auto Polska Sp. 

z o.o. powiadomił UOKiK, że samochody 

Volvo C30, S40, V50, C70, V70, S80 mogą nie 

być bezpieczne dla użytkowników. 

Spółka poinformowała, że w samocho-

dach wymienionych modeli, wyproduko-

wanych w roku 2009, może wystąpić uster-

ka polegająca na osłabieniu podciśnienia 

w układzie wspomagania hamulców przy 

rozruchu na zimno. W takie sytuacji pedał 

hamulca będzie twardy, a hamulce będą 

działały prawidłowo przy silniejszym naci-

sku na pedał. W niektórych sytuacjach wada 

ta może jednak doprowadzić do zagrożenia 

życia lub zdrowia uczestników ruchu drogo-

wego. W Polsce wada dotyczy 350 aut.

Volvo C30, S40, V50
Przedsiębiorca Volvo Auto Polska Sp. 

z o.o powiadomił, że w samochodach wymie-

nionych modeli, wyprodukowanych w roku 

2007, z uwagi na przedostawanie się wody 

do wnętrza modułu sterującego wentylato-

rem chłodzącym silnik, może dochodzić do 

zwarcia, a nawet zapalenia się silnika. 

W Polsce wada dotyczy 640 aut.

Mitsubishi Grandis XP i Outlander GS45X
Przedsiębiorca MMC Car Poland Sp. z o.o. 

poinformował, że w samochodach Mitsubi-

shi Grandis XP wyprodukowanych do marca 

2006 roku istnieje ryzyko pękania oraz ode-

rwania osłony termicznej wydechu. Osłona 

ta, upadając na jezdnię w trakcie jazdy może 

stanowić zagrożenie w ruchu drogowym. 

W Polsce wada dotyczy 87 egzemplarzy 

Mitsubishi Grandis XP.

Spółka poinformowała ponadto, że w sa-

mochodach Grandis XP i Outlander GS45X 

wyprodukowanych do kwietnia 2008 istnie-

je ryzyko nieprawidłowego działania włącz-

nika świateł stopu w autach wyposażonych 

w lampy LED. Brak świateł stopu może sta-

nowić zagrożenie w ruchu drogowym. 

W Polsce wada dotyczy 177 egzemplarzy 

Mitsubishi Grandis XP i Outlander GS45X.

Ford Focus
Polski dystrybutor samochodów Ford 

poinformował, że w niektórych samocho-

dach Ford Focus 1,6 l, 1,8 l i 2,0 l, Duratorq-

TDCi (DV) (DW) (Lynx), wyprodukowanych 

w okresie od 1 czerwca 2006 r. do 25 stycz-

nia 2007 r. w Niemczech, Hiszpanii i Rosji, 

może dochodzić do nadmiernej korozji 

elementów układu chłodzenia silnika. Wada 

ta występuje tylko w samochodach użyt-

kowanych w krajach, w których zimą sto-

sowane są duże ilości soli. W ekstremalnych 

przypadkach korozja może rozprzestrzenić 

się na obwody elektroniczne i powodować 

przegrzanie, co może prowadzić nawet do 

stopienia izolacji przewodów elektrycznych 

oraz przewodów i urządzeń sąsiadujących. 

Kampanią serwisową na rynku polskim 

objętych jest 1946 samochodów Ford Focus.

Samochody Ford Ka
Polski dystrybutor samochodów Ford poinformował, że w niektórych samochodach Ford 

Ka, śruby mocujące tarcze nośne hamulców tylnych mogą być nieprawidłowo dokręcone. 

W związku z tym istnieje ryzyko, że obluzowana śruba wpadnie do bębna hamulcowego 

a nawet spowoduje uszkodzenia okładzin hamulcowych, co może skutkować zablokowa-

niem tylnych kół. Kampanią serwisową na rynku polskim objętych jest 255 samochodów 

Ford Ka, wyprodukowanych w Polsce od 26 maja 2008 do 30 stycznia 2009 roku.
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Wadliwe pojazdy

Opony Michelin

2008 r. oraz od 1 stycznia do 1 lutego 

2009 r.

3. Michelin CARGOXBIB 600/55 R26.5 165D 

(CAI 678750, MSPN 42913) wyprodu-

kowane w okresie od 3 listopada do 7 

grudnia 2008 r.

4. Michelin CARGOXBIB 600/65 R30.5 176D 

(CAI 250129 MSPN 94604) wyproduko-

wane w okresie od 17 listopada do 3 

grudnia 2008 r.

5. Michelin CARGOXBIB 600/50 R22.5 159D 

(CAI 048429 MSPN 94336) wyproduko-

wane w okresie od 1 września do 16 li-

stopada 2008 r. 

Kampanią nawrotową na świecie obję-

tych jest około 2000 sztuk opon Michelin wy-

produkowanych w Hiszpanii. Przedsiębiorca 

na swój koszt wymieni wadliwe opony kon-

sumentom, którzy zgłoszą się do dystrybu-

torów, u których zostały one zakupione.

Ostatnio Przedsiębiorca Michelin Polska 

S.A. powiadomił Urząd Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów, że niektóre opony stosowa-

ne do maszyn rolniczych, mogą stwarzać za-

grożenie dla bezpieczeństwa użytkowników. 

Polski dystrybutor opon Michelin poinfor-

mował, że w poniższych typach opon, ze 

względu na nieprawidłowe wzmocnienie 

warstw w konstrukcji karkasu, po dłuższym 

użytkowaniu może dochodzić do stopnio-

wej utraty ciśnienia w oponach, co może 

skutkować powstaniem zagrożenia dla 

użytkowników: 

1. Michelin XM28 710/70 R42 173A8/173B 

(CAI 896853, MSPN 98355 & 82170) wy-

produkowane w okresach: od 30 czerw-

ca do 6 lipca 2008 r. oraz od 15 grudnia 

2008 do 25 stycznia 2009 r.

2. Michelin AXIOBIB IF 800/70 R38 179D 

(CAI 528166, MSPN 99142) wyproduko-

wane w okresach: od 22 do 28 grudnia 

Fiat Doblo
Polski dystrybutor samochodów Fiat 

poinformował, że w niektórych egzempla-

rzach modelu Doblo, wyprodukowanych 

w czerwcu i lipcu 2008 roku w Turcji, mogą 

odpadać gumowe zderzaki oporowe za-

wieszenia tylnego. Może to prowadzić do 

uszkodzenia amortyzatorów i sprężyn tyl-

nego zawieszenia, a tym samym zagrożenia 

dla ruchu drogowego. 

Kampanią serwisową na rynku polskim 

objęte są 22 samochody Fiat Doblo, o nu-

merach VIN: od 05638285 do 05644963 oraz 

pojedynczy z numerem 07194704. 

Fiat Ducato
Polski dystrybutor samochodów Fiat po-

informował, że w niektórych egzemplarzach 

modelu Ducato, wyprodukowanych w lu-

tym i marcu 2009 roku we Włoszech, z po-

wodu wady giętkiego przewodu łączącego 

chłodnicę silnika ze zbiornikiem wyrównaw-

czym, może dojść do jego pęknięcia, powo-

dując wyciek płynu chłodzącego, co może 

stwarzać zagrożenie w ruchu drogowym. 

Kampanią serwisową na rynku pol-

skim objętych jest 600 samochodów Fiat 

Ducato, o numerach VIN: od 01623488 do 

01633312.

Fiat 500
Fiat Auto Poland S.A. poinformował, że w niektórych egzempla-

rzach modelu 500, wyprodukowanych od września 2008 roku do 

lutego 2009 roku w Polsce, może dojść do poluzowania śrub mo-

cujących tarczę kotwiczną hamulców tylnych do belki zawieszenia. 

Może to prowadzić do blokady tylnych kół, a tym samym do zagro-

żenia dla ruchu drogowego. 

Kampanią serwisową na rynku polskim objętych jest 316 samo-

chodów Fiat 500, o numerach VIN: od 00206893 do 00279954. 

Fiat Scudo
Polski dystrybutor samochodów Fiat poinformował, że w niektó-

rych egzemplarzach modelu Scudo, wyprodukowanych od listopa-

da 2006 r. do kwietnia 2007 r. we Włoszech, z powodu wady zaworu 

pompy podciśnienia układu wspomagania hamulców może wystąpić 

obniżenie sprawności działania systemu oraz efekt twardego pedału 

hamulca, co może powodować zagrożenie w ruchu drogowym. 

Kampanią serwisową na rynku polskim objętych jest 26 samo-

chodów Fiat Scudo.

Honda Jazz
Przedsiębiorca Honda Poland Sp. z o. o. 

powiadomił, że w niektórych egzempla-

rzach Hondy Jazz, modeli GG2 i GG3, wy-

produkowanych w Chinach w 2008 roku 

(rok modelowy 2009), może brakować śrub 

stabilizujących kurtynę boczną oraz pasy 

bezpieczeństwa pojazdu. W skrajnych przy-

padkach może to doprowadzić do nieprawi-

dłowego funkcjonowania tych elementów 

i niewystarczającej ochrony kierowcy i pasa-

żera w trakcie ewentualnego wypadku. 

W Polsce problem może dotyczyć 64 sa-

mochodów wskazanych modeli.



RAPORT WARSZTATOWY - str. 4

ich, dalece bardziej doświadczonych w tej 

dziedzinie, kolegów z zagranicy.

Tuning, któremu poddane są pojazdy 

uczestników, przybiera wszelkie formy – od 

instalowanych na nich, dodatkowych akce-

soriów, poprzez wykończone skórą wnętrza, 

aż po oryginalne malunki na karoseriach. 

Upiększeniom poddawane są ciężarów-

ki wszystkich obecnych na rynku marek, 

a podziwiać je przybywa publiczność w ilo-

Znana już w całej Europie impreza rok-

rocznie gromadzi ponad setkę najpiękniej-

szych pojazdów ciężarowych z najdalszych 

zakątków kontynentu. W ubiegłym roku 

spośród ponad 150 ciężarówek, znalazły się 

pojazdy zarówno z Niemiec i Czech, jak i od-

ległych Holandii, Danii czy Szwecji. Oczywi-

ście najsilniejszą reprezentację wystawiają 

Polacy, a ich pojazdy, jakością tuningu w co-

raz mniejszym stopniu odbiegają od swo-

MASTER TRUCK
Opole 17-19 lipca br.

Już po raz piąty, w Opolu odbędzie się Międzynarodowy Zlot Ciężarowych Pojaz-

dów Tuningowanych MASTER TRUCK. Zlot organizowany jest przez Telewizyjne Stu-

dio BRAWO – producenta programu pod tytułem “Na Osi”, nadawanego w telewizji 

TVN TURBO.

ści ponad 40 tysięcy osób. Zresztą zlot jest 

jedyny w swoim rodzaju i to nie tylko ze 

względu na fakt, iż gromadzi najpiękniej-

sze pojazdy ciężarowe z całej Europy, ale 

też dlatego, że stanowi jednocześnie im-

prezę wystawienniczą, na której rokrocznie 

swoją ofertę prezentuje kilkadziesiąt fi rm 

z branż związanych nie tylko z transportem. 

Tradycyjnie, poczesne miejsce na targach 

zajmują producenci komponentów, pojaz-

dów, naczep, przyczep i zabudów, części, 

narzędzi oraz akcesoriów motoryzacyjnych. 

W sprzyjającej, luźnej atmosferze, uczestni-

cy i zwiedzający mają szansę zapoznać się 

z ofertą fi rm oraz nawiązać nowe kontakty. 

Wśród stoisk nie brakuje również licznych, 

współpracujących z organizatorami zlotu, 

wydawnictw, a czytelnicy tych magazynów 

transportowo-motoryzacyjnych mają szan-

sę osobiście spotkać się z przedstawicielami 

ulubionych pism. 

www.mastertruck.pl 

dów napędowych”. Np. w USA decydując się 

na korzystanie z auta o napędzie elektrycz-

nym, możemy liczyć na dopłatę rzędu 

7,5 tys. USD. Podobnie w Niemczech - 

dopłata do samochodu elektrycznego 

sięga kilku tysięcy euro. Doświadcze-

nia na całym świecie wskazują na to, 

że elektryczność jest przyszłością dla 

motoryzacji. Także w Polsce dostępne 

są już wszystkie komponenty do kon-

wersji samochodów (nowych i uży-

wanych). Pierwsza wyspecjalizowana 

w takich projektach fi rma wystawiła się 

na ostatniej edycji targów AutoMoto-

Show 2009.

Konwersja układów napędowych

wi dodaje fakt, że wiele krajów na świecie 

wspiera takie rozwiązania “konwersji ukła-

Przez ostatnie kilka lat zdążyliśmy już 

przyzwyczaić się do pojazdów hybrydo-

wych. Coraz więcej też koncernów 

motoryzacyjnych pracuje nad mo-

delami aut ładowanymi z gniazdka 

220 V. Alternatywą dla takich zwykle 

bardzo drogich konstrukcji jest kon-

wersja pojazdu na napęd elektryczny, 

czyli zastąpienie silnika spalinowego 

elektrycznym. Możliwe jest już w tej 

chwili takie przebudowanie auta, 

aby na jednym ładowaniu przejechać 

200, 300 czy nawet 500 kilometrów, 

przy czasie pełnego ładowania rzędu 

1-2 godzin. Powagi całemu trendo-
Warszawska fi  rma EVCONVERT.EU Sp. z o.o. pokazała w Sosnowcu elektrycz-
nego Opla Combo, Hyundaia Atosa i  i elektryczne skutery po konwersji.
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Jedną z branż, która mocno odczuła 

kryzys gospodarczy, jest branża moto-

ryzacyjna. 

W okresie kryzysu przedstawiciele kon-

cernów samochodowych próbują uzyskać 

wsparcie od rządów państw w postaci po-

średniego lub bezpośredniego dofi nanso-

wania. Pomoc taka może być przydatna, jed-

nak należy myśleć dalekosiężnie i znacznie 

szerzej niż jest to przedstawiane przez repre-

zentantów koncernów samochodowych. 

Obok problemów producentów pojaz-

dów, istnieją również sprawy rynku serwi-

sowania i napraw samochodów, wartego 

w Polsce 19 mld złotych. 

Tymczasem niektóre pomysły oży-

wienia branży mogą odbić się negatyw-

nie na niezależnych producentach i dys-

trybutorach części motoryzacyjnych, 

producentach wyposażenia warsztato-

wego, niezależnych warsztatach, a także 

samych konsumentach. 

Ostatnio coraz głośniej słyszy się o roz-

ważanych formach pomocy dla koncernów 

samochodowych, jedną z nich są dopłaty 

w wysokości 1000 euro do zakupu nowych 

samochodów. Takie wsparcie fi nansowe nie 

spowoduje jednak, że osoby zamiast kup-

na kilkuletniego samochodu zdecydują się 

udać do salonu po nowe auto. Jako przykład 

można podać tu sytuację, w której przecięt-

ny użytkownik samochodu - „Pan Kowalski” 

rozważa zakup Volkswagena Golfa. Wartość 

nowego takiego auta wynosi około 60 000 

złotych. Proponowane 1000 euro dopłaty 

stanowiłoby około 7 proc. tej kwoty. Pozo-

stałe 93 proc., czyli prawie 56 000 zł w tym 

przypadku „Pan Kowalski” musiałby wyłożyć 

z własnych środków. Tymczasem różnica 

w cenie pomiędzy nowym a używanym 

pięcioletnim Volkswagenem wynosi około 

26 tysięcy. Jest to niemalże kwota, która wy-

starczyłaby na zakup drugiego używanego 

samochodu. Jednocześnie ta „brakująca” 

suma, dla polskiej rodziny oszczędzającej co 

miesiąc ok. 1000 złotych, oznaczałaby wy-

danie dodatkowo 2-letnich oszczędności.

Sukces dopłat w innych krajach wyni-

ka między innymi z diametralnej różnicy 

w obciążeniu, jakim jest zakup nowego 

samochodu. W Niemczech, na przykład, 

wspomnianego Volkswagena można kupić 

za równowartość mniej więcej 12 miesięcz-

nych średnich pensji. W Polsce jest to wyda-

tek na poziomie średnich zarobków netto 

z około 28 miesięcy. 

Zatem zakup nowego auta, nawet 

z dopłatą, jest tak dużym wysiłkiem fi -

nansowym, że wielu Polaków po prostu 

na to nie stać.

Słyszy się również o rozważanych innych 

formach „mobilizujących” do kupowania no-

wych pojazdów, jedną z nich jest obłożenie 

właścicieli starszych pojazdów podatkiem 

ekologicznym. Takie rozwiązanie spowoduje 

jedynie gwałtowny spadek wielkości parku 

samochodowego w Polsce, a spodziewane 

wpływy do budżetu państwa będą symbo-

liczne, ograniczeniu ulegnie rynek zbytu dla 

producentów i dystrybutorów części. Fakt 

ten, w postaci mniejszej liczby klientów, 

odczują również niezależne warsztaty. A to 

właśnie z ich usług korzysta 14,5 z 16 milio-

nów właścicieli pojazdów w Polsce, gdyż nie 

chcą przepłacać za naprawy w serwisach 

autoryzowanych. 

Kolejnym pojawiającym się pomysłem 

na ożywienie sprzedaży nowych aut jest 

wprowadzenie ograniczeń sprowadzania 

pojazdów używanych w wieku powyżej 10 

lat. Przytoczone wyżej wyliczenia obrazują 

jak dużym wysiłkiem fi nansowym jest dla 

większości Polaków zakup nowego auta. 

Osoby, których na to nie stać, w przypadku 

ograniczenia możliwości sprowadzania po-

jazdów powyżej 10 lat, będą jeździć dotych-

czas posiadanymi aż do ich całkowitego wy-

eksploatowania, a w przypadku obciążenia 

ich dodatkowym podatkiem, zrezygnują 

z posiadania samochodu. 

Wbrew temu, co mogłoby się wyda-

wać import używanych samochodów jest 

obecnie sukcesywnym procesem odmła-

dzania parku samochodowego w Polsce. 

Jeszcze kilka lat temu średni wiek pojazdu 

w Polsce wynosił 14 lat. Od dłuższego czasu 

przeciętny wiek samochodów sprowadza-

nych do Polski to około 10 lat, powoduje 

to odmładzanie się parku - obecnie średni 

wiek pojazdów wynosi poniżej 12 lat. Pro-

ces odmładzania parku samochodowego 

powoli, ale bez szkody dla kogokolwiek 

postępuje. Dla lepszego wyobrażenia so-

bie tej tendencji warto podać przykład, iż 

właściciele starych aut, m.in. takich jak fi at 

126p czy polonez (często spotykanych jesz-

cze w małych miejscowościach), przesiadają 

się do lepszych, bezpieczniejszych, ekono-

miczniejszych i mniej zanieczyszczających 

środowisko pojazdów. Wprowadzenie 

prawnych ograniczeń importu aut powyżej 

10 lat zahamuje tę tendencję. Najczęściej 

bowiem wspomniane marki są wymienia-

ne na średnio właśnie 10-letnie samochody 

zachodnie, jednak w dużo lepszym stanie 

technicznym niż stare pojazdy dotychczas 

eksploatowane.

Osoby, które mogą sobie pozwolić tyl-

ko na auto 10-letnie lub starsze nie kupią 

innego, a to może spowodować spadek 

liczby samochodów, co odczują, jak już było 

wspomniane, producenci i dystrybutorzy 

części zamiennych oraz warsztaty niezależ-

ne - w sumie 28 tysięcy fi rm zatrudniających 

200 tysięcy osób. Gorsza sytuacja tych pod-

miotów oznaczać będzie mniejsze wpływy 

do budżetu państwa z tytułu płaconych 

przez nie podatków.

Przedstawione powyżej pomysły i roz-

wiązania nie są korzystne z punktu widzenia 

kierowców, jak również niezależnego ryn-

ku motoryzacyjnego. Jak zostało również 

przedstawione, nie spowodują, że Polacy 

ustawią się w kolejkach do salonów po 

nowe auta. Przy podejmowaniu decyzji 

mających na celu ożywienie branży mo-

toryzacyjnej powinno być uwzględnio-

ne dobro wszystkich stron, a nie tylko 

koncernów samochodowych. Lepszym 

pomysłem niż dopłaty czy dodatkowe po-

datki ekologiczne jest pomysł odliczenia 

całego podatku VAT od wszystkich zakupio-

nych przez przedsiębiorców samochodów 

osobowych. Takie rozwiązanie nie uderzy 

w niezależny rynek motoryzacyjny, będzie 

natomiast stymulowało sprzedaż nowych 

samochodów, rozwiązując tym samym pro-

blemy producentów pojazdów z korzyścią 

dla kierowców.

Zmiany nie na(j)lepsze


