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Wszystko o 
branży,   

   

  wszystko
 dla branż

y!

„Raport Warsztatowy” został przygotowany 
przez redakcję gazety „Nowoczesny Warsztat”. 

Bogaty program merytoryczny, nagrody o wartości 2 000 000 zł 
i świetna zabawa – Gala Biesiadna w Karpaczu była miejscem spo-
tkania laureatów tegorocznego wyścigu o tytuł najbardziej aktyw-
nych na polu sprzedaży części i usług warsztatowych pod auspicja-
mi Inter Cars.

Miejscem tegorocznego finału konkursu pt. Gala Biesiadna 2016 
był Hotel Gołębiewski w Karpaczu (7-9 października 2016 r.). Więk-
szość z ok. 450 osób pojawiła się tu w towarzystwie swych rodzin, 
skwapliwie korzystając z wysokiego standardu obiektu i zachwy-
cających krajobrazów. Przed piątkowym wystąpieniem oficjalnym, 
które rozpoczęło się od uroczystego powitania gości przez Rober-
ta Kierzka – prezesa Inter Cars, przybyli mieli okazję uczestniczyć 
w prezentacji dotyczącej programu szkoleń, jakie firma organizuje 
wraz ze swoimi partnerami merytorycznymi. W sąsiedztwie cięża-
rówki Show Car znalazła się ekspozycja wyposażenia warsztatowe-
gotakich firm, jak m.in. Texa, Bosch i Cartec.

Na przybyłych czekały specjalnie przygotowane oferty na zakup 
urządzeń oraz możliwość skorzystania z superoferty leasingowej. Po-
nadto dział WW oraz dostawcy pokazali wiele nowości, które swoją 
premierę miały podczas targów Automechanika Frankfurt 2016. Były 

Biesiadowali w Karpaczu

to m.in. nowe serie urządzeń diagnostycznych KTS firmy Bosch oraz 
urządzenia do kalibracji kamer w pojeździe. Przygotowano również 
stoisko konsultacyjne dla wszystkich zainteresowanych szeroko po-
jętą naprawą systemów wtryskowych.

Naszą relację z Gali znajdą Państwo 
w listopadowym wydaniu  „Nowoczesnego Warsztatu”.

XVII Konferencja Szkoleniowa ITS
Projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu 

drogowym znajduje się aktualnie na etapie 
konsultacji społecznych. Burzliwa dyskusja, 

W sobotni wieczór laureaci konkursu uczestniczyli w wielkiej gali, która rozpoczęła się 
od wręczenia nagród zwycięzcom konkursu

Wśród zebranych w sali znaleźli się: przedstawiciele Pol-
skiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, Stowarzyszenia Tech-
niki Motoryzacyjnej, wydziałów komunikacji, a także eks-
perci motoryzacyjni oraz liczne grono reprezentantów 
środowisk związanych z badaniami technicznymi. Patro-
nat medialny nad konferencją objął wydawca magazynu 
„Nowoczesny Warsztat” oraz Warsztat.pl.

mniej czy bardziej merytoryczne głosy kry-
tyki, a co bardziej krewcy, co rusz uciszani 
– w Chorzowie najbardziej emocjonujące 
głosy padły podczas „panelu dyskusyjnego”, 
który przerwała zapowiedź uroczystej ko-
lacji przy dźwiękach zespołu muzycznego. 
Wszak muzyka łagodzi obyczaje...

Tytuł konferencji „Badania techniczne po-
jazdów w świetle obowiązujących przepisów 
2016” (24-26 października) zapowiadał sporo 
emocji i obaw w związku z przewidywany-
mi zmianami w organizacji systemu badań 
technicznych pojazdów, związanych prze-
cież nie tylko z implementacją do polskiego 
porządku prawnego Dyrektywy 2014/45. 

Mamy wszak do czynienia ze zmianami sys-
temowymi, a dotyczącymi wdrażania syste-
mu CEPiK2.0, zmianami wynikającymi z aż 15 
aktów wykonawczych czy bodaj najbardziej 
dziś dyskusyjnymi w skutkach pomysłami 
dotyczącymi homologacji pojazdów.

Wydarzenie stanowiło okazję do wyra-
żenia stanowisk blisko 200 przedsiębiorców 
i pracowników SKP. Organizatorem konferen-
cji był Instytut Transportu Samochodowego 
(Zakład Procesów Diagnostyczno-Obsługo-
wych), a miejscem spotkania – chorzowski 
Hotel Diament Arsenal Palace. Relację z kon-
ferencji publikujemy w listopadowym wyda-
niu „Nowoczesnego Warsztatu”.
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W listopadowym „Nowoczesnym Warsz-
tacie” rozmawiamy z Marianem Kroczakiem, 
właścicielem firmy Auto-France, która spe-
cjalizuje się w hurtowej sprzedaży części 
zamiennych do samochodów osobowych 
i dostawczych marek Citroen, Peugeot i Re-
nault. Dlaczego akurat do nich? Czy od po-
czątku oferta firmy ukierunkowana była na 
samochody francuskie?

– To był w pewnym sensie przypadek. Pew-
nego dnia zgłosił się znajomy, który chciał 
otworzyć sklep z częściami do samochodów 

Informacja o tym, że firma Master-Sport planuje prowadzić pra-
ce badawczo-rozwojowe w Gorlicach, stanowi ważny komunikat 
dla fachowców branży warsztatowej. O pierwszych, nie tylko kon-
cepcyjnych osiągnięciach inżynierów, które noszą znamiona inno-
wacyjności, rozmawiamy z przedstawicielem czołowego dostawcy 
podzespołów i części zamiennych dla przemysłu motoryzacyjnego. 
Z Wiesławem Rutką, prezesem Master-Sport Polska, w listopado-
wym „Nowoczesnym Warsztacie” rozmawia red. Rafał Dobrowolski.

Tłumy na Gordon Auto Show

Francja tuż za rogiem

Budujemy innowacyjny dział B+R w Polsce

Krótkie, ale intensywne – takie były targi Gordon Auto Show, na 
które do Bydgoszczy zaprosiła nas w październiku Hurtownia Moto-
ryzacyjna Gordon, a które odbyły się z okazji 25-lecia firmy.

Zgadza się, już od ćwierć wieku hurtownia zaopatruje serwisy sa-
mochodowe w części, narzędzia i wyposażenie warsztatowe. 25 lat, 
w ciągu których oferta firmy ewoluowała wraz z rynkiem.

– Przez lata niezmiennie handlowaliśmy częściami samochodowymi, 
na początku były to tylko części do polonezów, maluchów, fiatów – wspo-

mina Jacek Gordon, prezes hurtowni. – Fajnie się zarabiało, firma zwięk-
szała obroty. Natomiast kiedy tak jeździłem po całej Polsce w poszukiwa-
niu towaru (wtedy nie było łatwo dostać części samochodowe), „liczyłem” 
auta na drogach. Zauważyłem, że coraz więcej pojawia się samochodów 
zagranicznych. Początkowo było to jedno auto na dziesięć, potem coraz 
więcej. Zrozumiałem, że muszę przestawić firmę ze sprzedaży części za-
miennych polskich na sprzedaż części zagranicznych. Początkowo wpro-
wadzaliśmy to wolno. Potem dynamika była nieprawdopodobna. W tej 
chwili części do samochodów zagranicznych to 98% sprzedaży.

Targi to doskonała okazja, aby nadążyć za dynamiką branży, a na-
dążać trzeba i nie podlega to dyskusji. Jak podkreślał w rozmowie 
z nami Jacek Gordon, warsztaty muszą obserwować rynek, myśleć 
o przyszłości, inwestować w nią.

– Obawiam się, że przyszłość warsztatów, które się nie rozwijają, jest 
taka sama jak kiedyś małych sklepów osiedlowych: sieciówki z potęż-
nym kapitałem albo zlikwidowały te sklepy, albo bardzo zmarginalizo-
wały ich rolę – porównuje prezes hurtowni.

Okazuje się, że przedstawiciele branży warsztatowej są tego 
świadomi, a świadczą o tym tłumy w Bydgoskim Centrum Targowo-
Wystawienniczym, w którym 22 października odbywały się targi. Po 
relację z nich odsyłamy do listopadowego wydania „Nowoczesnego 
Warsztatu”.

Frekwencja dopisała, na co wpływ miał na pewno różnorodny program targów

Marian Kroczak, właściciel �rmy Auto-France

Rozmawiamy z Marianem Krocza-
kiem, właścicielem firmy Auto-
-France.
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Firma Auto-France była jednym z wystawców tegorocznej Automechaniki we Frankfurcie
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Na początku zaopatrywali tylko jeden sklep, obecnie do magazynu Auto-France tra�a miesięcznie kilkadzie-
siąt nowych referencji

Firma szczyci się dużą dostępnością oferowanych części i szybką dostawą
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Siedziba Master-Sport w Gorlicach

francuskich, ale brakowało mu dostawców. 
Słyszał, że mamy rodzinę we Francji i zapytał, 
czy moglibyśmy sprowadzać części do Polski 
i go zaopatrywać. Na początku zaopatrywa-
liśmy tylko ten jeden sklep, ale z czasem otwo-
rzyliśmy się na szersze grono klientów. Równo-
cześnie rozszerzaliśmy ofertę, a co za tym idzie 
– rozrastał się nasz magazyn. Jednak cały 
czas były to części do aut francuskich. Z jednej 
strony niejako obligowała nas do tego nazwa 
naszej firmy, z drugiej strony asortyment części 
samochodowych jest tak ogromny, że nie da 

się specjalizować w podzespołach do wszyst-
kich marek, dlatego zdecydowaliśmy się na 
ten kierunek.

Pełną treść wywiadu 
znajdą Państwo w NW 11/2016.

Firma Auto-France była jednym z wystawców tegorocz-
nej Automechaniki we Frankfurcie

kliknij
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Zaciski hamulcowe
rzy podwaliny pod uproszczoną certyfikację 
części samochodowych. Prace trwają od 
marca tego roku, a ramowy projekt standar-
dów branżowych powstaje przy współpracy 
z instytutami badawczymi. Krótko mówiąc 
– najpewniej czeka nas novum w dziedzi-
nie minimalnych wymogów dla zacisków 
hamulcowych. Jakkolwiek dziś można tylko 
domniemywać, czy zacznie obowiązywać 
standard jakościowy ECE R90, to tym bar-
dziej warto zdiagnozować sytuację panują-
cą w warsztatach samochodowych.

Więcej w NW 11/2016

Status dostawcy na pierwszy montaż 
w branży motoryzacyjnej wymaga spełnie-
nia wielu wymagań producentów samo-
chodów, co wiąże się z reprezentowaniem 
przez przedsiębiorstwa rozwiniętej kultury 
organizacji w zakresie systemu zarządzania 
jakością. Gdy mowa o zaciskach hamul-
cowych, regeneracja jest bodaj najpięk-
niejszym przykładem działania wszystkich 
uczestników rynku.

Dlaczego piszemy akurat o tym elemen-
cie układu hamulcowego? Otóż za wyraźną 
sugestią Ministerstwa Rozwoju SDCM two-

Z Andrzejem Bukowskim, prezesem zarzą-
du bydgoskiej Precyzji-Technik, spotkaliśmy 
się na Automechanice Frankfurt, na której 
firma wystawia się od lat 70. Miłym akcentem 
tegorocznej edycji targów było wręczenie 
naszemu rozmówcy specjalnego certyfikatu 
w uznaniu 60 lat pracy w jednej firmie – przy-
znanego przez Messe Frankfurt, a wręczone-
go przez Stefana Kurzawskiego, starszego wi-
ceprezesa Messe Frankfurt Exhibition GmbH.

– Za docenienie stażu pracy wszystkim ser-
decznie dziękuję, czuję się strażnikiem solidno-
ści pracy oraz szacunku dla odbiorców i załogi 
– komentuje Andrzej Bukowski.

Spotkanie na targach było również okazją 
do rozmowy – nie tylko o produktach, które 
prezentowała we Frankfurcie firma, ale rów-
nież o tym, co znaczy, że „to dopiero począ-
tek Precyzji-Technik”. Zachęcamy do lektury 
wywiadu, który publikujemy w listopado-
wym wydaniu „Nowoczesnego Warsztatu”.

Od projektu 
po serwis

Stoisko firmy Precyzja-Technik z Bydgoszczy podczas te-
gorocznych targów Automechanika Frankfurt

Stanowisko do profesjonalnej (przemysłowej) regenera-
cji zacisków w firmie Lauber

przeznaczenie obiektu. Znacznie łatwiej do-
konać takiej zmiany prostym zgłoszeniem 
z wymaganymi załącznikami dla lakierni 
samochodowej organizowanej w legalnie 
działającym warsztacie. Łatwiej też przepro-
wadzić tę prostszą procedurę dla lakierni 
stolarskiej powstającej w istniejącym i dzia-
łającym zakładzie produkującym meble lub 
fronty meblowe. Podobnie przy organiza-
cji lakierni przemysłowej zgłoszenie ZSUO 
może okazać się wystarczające, gdy jest to 
działający już zakład produkcyjny.

Więcej w NW 11/2016

Nowa lakiernia w starym budynku (cz. 2)

Bez względu na to, czy chcemy zorganizować lakiernię 
dużą, czy małą, pewnych wymogów proceduralnych 
niestety nie pominienimy

W listopadowym „Nowoczesnym Warsz-
tacie” kontynuujemy temat organizacji la-
kierni w istniejącym i już funkcjonującym 
obiekcie. Gdy taka inwestycja nie wymaga 
żadnej przebudowy pomieszczenia czy 
obiektu, a szczególnie jego elementów 
konstrukcyjnych lub elewacji zewnętrznych, 
a jedynie prostych prac montażowych i re-
montowych oraz nieznacznej moderniza-
cji instalacji wewnętrznej, można te prace 
przeprowadzić w trybie Zgłoszenia zamiaru 
przeprowadzenia robót budowlanych.

Jednocześnie należy złożyć wniosek 
o zmianę sposobu użytkowania obiektu 
lub jego części z wymaganymi załącznika-
mi. Zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania 
i zamiaru przeprowadzenia robót budow-
lanych (remontowo-instalacyjnych) w mo-
dernizowanym obiekcie nie wolno rozdzie-
lać. Prawdopodobieństwo zaaprobowania 
zgłoszenia organizacji lakierni w obiekcie 
przez urzędników starostwa powiatowe-
go jest tym większe, im bliższe tej nowej 
funkcji pomieszczeń jest dotychczasowe 

konywać swoją pracę, konieczna jest szybka 
obsługa na drodze. W tym roku na targach wy-
różniały się dwie tendencje: unifikacja i ergono-
mia. W czym się przejawiały? O tym (i nie tylko) 
w listopadowym „Nowoczesnym Warsztacie”.

Pojazdy warsztatowe na IAA
Wystawa pojazdów użytkowych IAA 

w Hanowerze co dwa lata dostarcza szeregu 
nowości, także w dziedzinie pojazdów warsz-
tatowych. To logiczna konsekwencja tematu 
targów: aby ciężarówki i autobusy mogły wy-
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Kontrola stanu technicznego klasyczne-
go pojazdu jest wykonywana najczęściej 
w chwili zakupu. To całkowicie zrozumiałe, że 
kupujący chce zapoznać się dokładnie ze sta-
nem nabywanego youngtimera, gdyż w sa-
mochodzie kilkudziesięcioletnim można spo-
dziewać się wielu różnorodnych uszkodzeń.

Youngtimery (cz. 1)

Wyścigi długodystansowe to jedna 
z najcięższych dyscyplin motorsportu. Wraz 
z powrotem Forda na tor Le Mans w 2016 
roku Castrol staje się jedną z największych 
legend, bo też do triumfu amerykańskiej 
motoryzacji w dużej mierze przyczyniło się 
zaangażowanie sztabu specjalistów tej glo-
balnej marki olejowej.

O szczegółach spektakularnego powrotu 
na tory wyścigowe mogliśmy się dowiedzieć 
„od kuchni”, uczestnicząc w wydarzeniu, 
którego kwintesencją było podsumowanie 
mocno zacieśnionej współpracy Castro-
la z Fordem. Nasza redakcja wzięła udział 
w Castrol EDGE Ford GT Super Car Event (6 
października), ekskluzywnej imprezie moto-
ryzacyjnej w Wielkiej Brytanii. Ekskluzywnej, 
bo miejscem wydarzeń był ośrodek testowy 
Millbrook Proving Ground, znany chociażby 
z programu Top Gear. To tu pracuje się nad 
doskonaleniem najszybszych samochodów 
i testuje rozwiązania technologiczne, które 
trafiają do cywilnych zastosowań.

Relację z tego 
wydarzenia publikujemy 

na łamach listopadowego 
„Nowoczesnego Warsztatu”.

Z Castrolem 
na Millbrook 
Proving Ground

Kolekcja perfekcyjnie odrestaurowanych samochodów 
klasycznych

32 miliony euro pochłonęła budowa nowego zakładu produkcyj-
nego Brembo w Meksyku. W Escopedo produkowane będą zaciski 
aluminiowe. Zakład zatrudniać ma docelowo 500 osób i dostarczać 
na rynek 2 miliony zacisków rocznie. To nie koniec inwestycji Brem-
bo w Ameryce Północnej. Kolejna związana będzie z uruchomie-
niem nowej odlewni żeliwa do produkcji tarcz hamulcowych. Koszt 
inwestycji: 85 milionów euro.

Brembo otworzyło fabrykę

Jak wynika z podsumowujących 2015 rok danych Eurostatu, 
w polskiej branży motoryzacyjnej osoby do 24. roku życia stanowią 
zaledwie 11,5% ogółu pracowników. W całej Unii Europejskiej ten 
odsetek jest jeszcze niższy i wynosi zaledwie 8,8%.

Oczywiście najwięcej jest osób od 25. do 49. roku życia, które 
w Polsce stanowią aż 72,7% zatrudnionych w automotive. Najstar-
szych, czyli osób od 50. do 64. roku życia, jest 15,8%. Eksperci firmy 
CRS Polska, która kontroluje części samochodowe, podkreślają, że 
jeśli taka struktura zatrudnienia się utrzyma, to biorąc pod uwagę 
tempo rozwoju motobranży w Polsce, pracodawcy w celu realizacji 
bieżących zamówień będą musieli szukać alternatywnych sposo-
bów zatrudnienia.

Więcej w NW 11/2016

Młodzież nie chce 
pracować w motoryzacji

Program NORA działa na obszarze Euro-
py od 2005 roku i jest skierowany do warsz-
tatów niezwiązanych bezpośrednio z mar-
kami koncernu VW. To program partnerski, 
który oferuje podmiotom niezależnym moż-
liwość zakupu Oryginalnych Części Volkswa-
gena na preferencyjnych warunkach. Liczne 
korzyści zapewnione jego uczestnikom 
sprawiają, że ich grono stale rośnie.

Program NORA opiera się na współpra-
cy pomiędzy autoryzowanym partnerem 
serwisowym i niezależnym warsztatem 
naprawczym, a dotyczy oferowania i do-
starczania Oryginalnych Części koncernu 
Volkswagen niezbędnych do napraw oraz 
zapewnienia wsparcia technicznego. De-
cydując się na uczestnictwo w programie 
NORA, warsztat niezależny uzyskuje: stały 
dostęp do Oryginalnych Części koncernu 
Volkswagen z krótkim terminem dostawy; 
opiekę wykwalifikowanego personelu oraz 
wsparcie techniczne przy naprawach; do-
stęp do specjalistycznych narzędzi.

I oczywiście preferencyjne warunki han-
dlowe, dostępne już od początku współ-
pracy.

Więcej w NW 11/2016

Oryginalne części 
dla niezależnych 
warsztatów

Bardzo ważne jest, aby nie zaniedbywać 
także okresowej kontroli technicznej. Jest to 
szczególnie istotne w przypadku samocho-
dów zabytkowych, których nie obowiązują 
coroczne badania techniczne. Chodzi prze-
cież o bezpieczeństwo kierowcy, pasażerów 
i innych użytkowników drogi.

Jazda próbna, kontrola samochodu na 
postoju, kontrola spodu pojazdu – na tych 
kwestiach skupiamy się w części pierwszej 
artykułu, która trafiła na łamy listopadowe-
go wydania „Nowoczesnego Warsztatu”.


