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I tym razem ogólny obraz sytuacji w branży automotive powstał 
przy udziale wybranych reprezentantów kilku sektorów. Zacznijmy 
od napraw powypadkowych. Uczestnicy tego rynku mają powody, 
by miniony rok zaliczyć do tych wybitnie… nerwowych.

– Przez warsztaty lakiernicze, producentów i dystrybutorów ma-
teriałów lakierniczych rok 2018 nie zostanie raczej zapamiętany jako 
mlekiem i miodem płynący, skoro wciąż pogłębia się wojna serwisów 
z ubezpieczycielami – mówi nam Łukasz Kelar, dyrektor Działu Mar-
ketingu Krajowego w firmie Novol. – Wiele warsztatów swoich praw 
z tytułu szkód OC musi dochodzić na drodze sądowej. Nie trzeba chyba 
wyjaśniać, jak to wpływa chociażby na płynność finansową serwisów. 
Do tego cała branża boryka się z olbrzymimi problemami z pozyski-
waniem i utrzymaniem pracowników. Szczególnie w dużych miastach 
znalezienie do pracy lakiernika czy blacharza – nie superspecjalisty, tyl-
ko jakiegokolwiek – graniczy z cudem. A wymagania wobec nich, jakie 
stawiają nowoczesne konstrukcje samochodów czy coraz ładniejsze, ale 
i przy okazji trudniejsze kolory, są coraz wyższe. Może się okazać, że rok 
2019 będzie jeszcze gorszy. Gwałtowny wzrost cen energii oraz ogólno-
światowy wzrost cen surowców mogą doprowadzić do dużego wzrostu 
cen materiałów i usług lakierniczych. A procedowana obecnie w sejmie 
ustawa całkowicie zakazująca cesji majątkowych może dramatycznie 
pogorszyć sytuację warsztatów naprawczych.

Więcej w NW 1/2019

Miniony rok był udany dla branży aftermarket za sprawą coraz większej liczby przed-
siębiorców z sektora MŚP używających samochodów w sposób mieszany (prywatnie 
i służbowo). W roku 2019 pojawią się ograniczenie w ujmowaniu w kosztach z tytułu 
uzyskania przychodów kosztów eksploatacyjnych, czyli m.in. napraw czy przeglądów

Mijający rok w komentarzach
Co stanowiło litemotiv minionego roku z perspektywy zaanga-

żowanych w utrzymanie kondycji parku pojazdów? Regułą naszego 
miesięcznika jest, że w wydaniu styczniowym staramy się zebrać 
opiniotwórcze komentarze, prezentując szanse i zagrożenia nowe-
go roku.

Ostatni rok „diesla”?
tować do 168 mg NOx na każdy kilometr 
(do końca 2019 roku) i 120 mg/km (do koń-
ca 2023 roku). Nieco łagodniej potraktowa-
no jednostki benzynowe: odpowiednio 120 
i 90 mg/km. Wszystkie samochody z normą 
Euro 3, 4 i 5 przekraczają poziom emisji NOx 
powyżej 180 mg/km. Co więcej, aż 91% naj-
nowszych jednostek spełniających normę 
Euro 6 również „oblewa” test drogowy.

normy – podaje autokult.pl. Co to oznacza?
Sąd UE uznał, że po upływie 12 miesięcy 

od końca terminu na wniesienie odwołania 
od tej decyzji wszystkie nowe samochody 
muszą spełniać normę emisji spalin NOx nie 
tylko w laboratoryjnej próbie, ale też w te-
ście drogowym. Większość samochodów 
nie spełnia norm spalin tyczących się NOx. 
W teście drogowym diesle będą mogły emi-

W Luksemburgu zapadł wyrok, który praw-
dopodobnie „uśmierci” silniki wysokoprężne. 
Z jego treści wynika, że Komisja Europejska 
niezgodnie z prawem ustanowiła tak zwa-
ne „okresy przejściowe”. Pozwalały one pro-
ducentom samochodów na sprzedawanie 
w najbliższych latach aut osobowych, które 
w rzeczywistych testach drogowych (RDE) 
emitują więcej tlenków azotu, niż pozwalają 
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Najpopularniejsze są odcienie oraz połączenia klasycznej czer-
ni i bieli. Według światowych danych do najczęściej wybieranych 
lakierów samochodów marki Škoda zaliczyć można kolejno: czerń 
magic metalizowany, szary quartz metalizowany, biel candy nieme-
talizowany, srebrny brilliant metalizowany i biel moon metalizowa-
ny. Z pozostałych kolorów nadwozia najpopularniejszy w 2017 r. 
i w pierwszej połowie 2018 r. był błękit race metalizowany.

Škoda oferuje wachlarz 15 barw podstawowych, które tworzą 67 
kombinacji kolorystycznych dla wszystkich modeli pojazdów. I choć 
klienci najchętniej stawiają na bezpieczne, dobrze znane barwy, 
warto pamiętać o tym, jak wiele może zmienić odpowiedni dobór 
lakieru.

Więcej w NW 1/2019

Jakie lakiery najchętniej wybierają klienci?

Škoda oferuje wachlarz 15 barw podstawowych, które tworzą 67 kombinacji kolory-
stycznych dla wszystkich modeli pojazdów

Megatrendy, wyzwania i perspektywy mobilności – między in-
nymi te kwestie były omawiane podczas drugiej edycji International 
Automotive Business Meeting w Sosnowcu. Eksperci wielokrotnie 
podkreślali, że przemysł motoryzacyjny przestaje sprzedawać samo-

IABM 2018 – współdzielony, autonomiczny, 
ale czy tylko elektryczny?

W Expo Silesia polscy i międzynarodowi eksperci – przedstawiciele krajowej i zagranicz-
nej branży motoryzacyjnej – dyskutowali nad rozwojem oraz przyszłością polskiego 
i europejskiego sektora motoryzacyjnego

chody. Zaczyna być dostawcą nie tyle technologii, co usług, a nie-
którzy zaapelowali nawet o... neutralność technologiczną.

I tym razem wybór zaproszonych gości, ekspertów, firm i zaan-
gażowanych w organizację IABM instytucji był starannie zaplanowa-
ny. Dzięki szerokiemu podejściu do tematu udało się kompleksowo 
omówić kwestie nurtujące tę gałąź przemysłu.

Przypomnijmy, International Automotive Business Meeting 
(IABM) powstało ze wspólnej inicjatywy Włoskiej Izby Handlowo- 
Przemysłowej, Europejskiego Stowarzyszenia Dostawców Samocho-
dów (CLEPA) oraz Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE) 
i objęte zostało honorowym patronatem Ambasady Włoch w Polsce. 
Piero Cannas, prezes Włoskiej Izby Handlowo-Przemysłowej i pomy-
słodawca IABM, podkreślił, że ideą przyświecającą organizacji wyda-
rzenia było stworzenie jednego z najważniejszych spotkań w Euro-
pie Środkowo-Wschodniej, podczas którego w międzynarodowym 
gronie dyskutuje się o elektromobilności i systemach ADAS.

Relację z IABM 2018 znajdą 
Państwo w styczniowym 

wydaniu „Nowoczesnego Warsztatu”.

To obowiązkowe wydarzenie dla każde-
go pasjonata motoryzacji, ale również dla 
rodzin, które w tak wyjątkowej, motoryzacyj-
nej atmosferze chcą spędzić czas. Podobnie 
jak w ubiegłym roku i tym razem pojazdy 
będzie można oglądać w ramach czterech 
salonów: samochodowego, motocyklowe-
go, caravaningowego i ciężarowego.

Więcej w NW 1/2019

W marcu na Poznań Motor Show 2019
To jedna z największych imprez moto-

ryzacyjnych w Europie, w portfolio Między-
narodowych Targów Poznańskich obecna 
od 1992 roku. Rokrocznie prezentowane 
są tu dziesiątki motoryzacyjnych premier 
światowych marek i aut koncepcyjnych. Na 
odwiedzających Poznań Motor Show czeka 
bogata ekspozycja samochodów, motocy-
kli, kamperów i przyczep kempingowych, 
a także samochodów ciężarowych.

W roku 2018 targi Poznań Motor Show odwiedziło 
151 437 miłośników motoryzacji
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57% zakładów motoryzacyjnych w Polsce 
zatrudnia pracowników z Ukrainy. W Niem-
czech planuje to zrobić co piąta fabryka.

63% polskich firm motoryzacyjnych za-
kłada zwiększenie liczby etatów w najbliż-
szych miesiącach, co wynika bezpośred-
nio z rosnących potrzeb produkcyjnych. 
W związku ze zbyt małą liczbą kandydatów 
chętnych do podjęcia zatrudnienia już 57% 
zakładów sięga po pracowników z Ukrainy. 
Nie jesteśmy jednak jedyni – o Ukraińców ry-
walizujemy z Czechami, Węgrami i Słowacją 
– wynika z raportu Exact Systems „MotoBaro-
metr 2018”. W tym roku o kadrę ze Wschodu 
będzie jeszcze trudniej, ponieważ do walki 
włączą się zakłady produkcyjne z Niemiec.

– Dynamiczny rozwój motoryzacji obser-
wujemy również w innych państwach Europy 
Środkowo-Wschodniej. O wzroście zatrudnienia 
mówi aż 86% węgierskich respondentów, 7 na 
10 ankietowanych z Rumunii i Słowacji oraz 
połowa z Czech. Z tego grona jedynie Rumunia 
jest samowystarczalna i nie musi posiłkować się 
pracownikami z Ukrainy – mówi Jacek Opala, 
członek zarządu Exact Systems S.A.

zajęłam tak eksponowane miejsce, konkuru-
jąc z niezwykłymi managerkami. Tegorocz-
ne zwycięstwo jest dla mnie zwieńczeniem 
sukcesów zarówno biznesowych, jak i tych 
okołobiznesowych – powiedziała Krystyna 
Boczkowska, prezes spółki Robert Bosch, 
podczas Gali 100 Kobiet Biznesu.

Więcej w NW 1/2019

Zatrudniają 
Ukraińców

Aftermarket już dziś potrzebuje 
dostępu do danych pojazdów 
połączonych i autonomicznych

Prezes firmy Bosch 
najlepszą managerką w Polsce

Potrzebna dyskusja 
na temat zmiany opon

niestety brakuje. Pochodzą one z Niemiec czy 
Stanów Zjednoczonych i pokazują dokładnie, 
jak zwiększa się ryzyko wypadku podczas jaz-
dy np. na niedopompowanych oponach, o za 
małej wysokości bieżnika czy niedopasowa-
nych do sezonu.

Badania dowiodły, że 36% wypadków 
spowodowanych jest stanem technicznym 
pojazdu, z czego 36,8% z nich ma związek 
z kondycją lub przyczepnością ogumienia. 
Opony bowiem – jako jedyny element łą-
czący pojazd z drogą – mają bezpośredni 
wpływ na bezpieczeństwo drogowe.

– Intensywne działania edukacyjne prowa-
dzone w ostatnich latach sprawiły, że kierow-
cy zaczęli uznawać opony za element pojaz-
du istotny dla bezpieczeństwa jazdy. Niestety 
wciąż widać, że istnieje pewna grupa uczestni-
ków ruchu, do której działania te nie docierają 
– powiedział serwisowi eNewsroom Łukasz 
Zboralski, redaktor naczelny portalu BRD24.
pl – Nadal około 30% kierowców uważa, że 
opony zimowe czy całoroczne z homologacją 
zimową wcale nie są konieczne. Raport PZPO 
udowadnia jednak, że nie jest to prawdą. 
Odpowiedzią na ich wątpliwości są zawarte 
w nim szczegółowe dane, których w Polsce 

Raport Polskiego Związku Przemysłu 
Oponiarskiego na temat wpływu ogumie-
nia na bezpieczeństwo na drodze to bogate 
zestawienie faktów i danych z badań. Co 
z niego wynika? Jak dotąd to pierwsze pol-
skojęzyczne opracowanie, które potwierdza 
wzrost świadomości kierowców w tym ob-
szarze. Raport umożliwi przeprowadzenie 
w Polsce rzetelnej dyskusji opartej na fak-
tach. Powinna ona dotyczyć zwłaszcza kwe-
stii regulacji prawnej wymogu dopasowy-
wania ogumienia do pory roku w naszym 
kraju, co ma już miejsce w wielu państwach 
Unii Europejskiej.

Nie jest jednak powiedziane, że z auto-
nomizacji skorzystają wszystkie podmioty 
z motoryzacyjnego łańcucha wartości. Duża 
część z nich może zostać wykluczona z ryn-
ku. Wszystko przez dane i dostęp do nich.

Więcej w NW 1/2019

Motoryzacja przechodzi głębokie zmia-
ny. Pojazdy stają się coraz bardziej zdigita-
lizowane, bezpieczniejsze i ekologiczne. 
Autonomizacja zapewnia bogate możliwo-
ści poprawy ruchu drogowego i ma duży 
potencjał, który może służyć wzmocnieniu 
konkurencyjności tej gałęzi europejskiego 
przemysłu na świecie.

Krystyna Boczkowska, prezes zarządu 
Robert Bosch Sp. z o.o. i reprezentantka 
Grupy Bosch w Polsce, zajęła pierwsze miej-
sce w organizowanym przez dziennik „Puls 
Biznesu” rankingu 100 Kobiet Biznesu 2018 
w kategorii firm z przychodem powyżej 50 
mln złotych.

– Jestem bardzo poruszona i dumna, że 
w tym prestiżowym rankingu kobiet biznesu 
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Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wspólnie ze Stowa-
rzyszeniem Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych 
oraz Polskim Związkiem Przemysłu Motoryzacyjnego zorganizowało 
V edycję konferencji „Motoryzacja – Przemysł – Nauka”, której uczest-

Automechanika Shanghai umacnia się na pozycji największe-
go wydarzenia branży warsztatowej. W 2018 roku targi odwiedziło 
dokładnie 150 568 gości z całego świata. I jest to wzrost aż o 15% 
w stosunku do poprzedniej edycji. Trzeba dodać, że wydarzenie to 

Przemysł i nauka o przyszłości motoryzacji

Automechanika Shanghai 2018 z polskim udziałem

Na zdjęciu od lewej: Jakub Faryś, prezes PZPM, oraz Alfred Franke, prezes SDCM

Polska strefa tradycyjnie była oznaczona potężną biało-czerwoną flagą

nicy wysłuchali prezentacji na temat napędów wodorowych i pojaz-
dów autonomicznych. Wydarzenie odbyło się 11 grudnia 2018 roku 
w gmachu MPiT.

Nieczęsto w jednym miejscu zbierają się przedstawiciele nauki, 
przemysłu i administracji, których współpraca może doprowadzić 
do realnych efektów i zmian w otaczającej nas rzeczywistości. 
Wyniki naukowe bez konkretnych wdrożeń nie mają wartości biz-
nesowej. Przemysł bez udziału naukowców nie mógłby tworzyć 
innowacyjnych projektów, które dają korzyści rynkowe. Do tego 
miksu potrzeba odpowiednich ram prawnych, które mogą zagwa-
rantować władze publiczne – brak odpowiednich regulacji hamuje 
opracowywanie i komercjalizację nowatorskich rozwiązań. Jest to 
oczywiście uproszczenie, jednak współpraca tych trzech grup jest 
zwyczajnie niezbędna, byśmy dalej obserwowali korzystne zmiany, 
w tym wypadku w motoryzacji.

Więcej w NW 1/2019

odbywa się co roku, a nie jak w przypadku innych dużych spotkań – 
w cyklu dwuletnim. Co sprowadza gości i wystawców do Szanghaju 
w takiej liczbie i z taką częstotliwością?

Na przełomie listopada i grudnia 2018 roku odbyła się czternasta 
edycja targów. Odwiedziło je więcej gości, swoją ofertę zaprezen-
towała też rekordowo duża liczba firm. Było to 6269 wystawców 
(w 2017 – 6051). Naturalną konsekwencją jest to, że wzrosła po-
wierzchnia wystawiennicza – z 340 do 350 tysięcy metrów kwadra-
towych.

Targi odbywają się w jednym z największych miast Chin, a spo-
tykają się tu producenci, dystrybutorzy i inni przedstawiciele branży 
warsztatowej z całego świata, dokładnie z 43 krajów. W ubiegłym 
roku debiutowały firmy z Czech, Słowenii i Libanu. Po przerwie wró-
ciły do Szanghaju firmy z Luksemburga. Wzrosła też liczba targo-
wych gości przyjeżdżających z zagranicy – o 22%.

Więcej w NW 1/2019

IT w zarządzaniu zmianą
nad zespołem uzgadniającym najlepszy spo-
sób realizacji postawionych zadań.

Nieraz pewnie zastanawialiśmy się, jak 
wygląda implementacja kolejnej funkcjo-
nalności oprogramowania – poczynając 
od potrzeby czy konceptu, przez poziom 
języka programowania, testy i wreszcie im-
plementację na język polski. Programista 
najpierw musi porównać oczekiwania ryn-
ku do możliwości technicznych, ograniczeń 
i pozostałych uwarunkowań.

Więcej w NW 1/2019

Software pozwalający na stworzenie no-
wego zlecenia wraz z określeniem kosztów 
naprawy, czynnościami, jakie zostały wyko-
nane, i z możliwością wystawienia faktury? 
Zdobycze IT pozwalają na wiele więcej.

W poszukiwaniu rekomendowanych roz-
wiązań dla przedsiębiorców w zakresie wybo-
ru oprogramowania przepytaliśmy tych, któ-
rzy zwykle pozostają w cieniu, a ich domeną 
jest wsłuchiwanie się w potrzeby branży auto-
motive. Są oni „mistrzami młyna” (ang. scrum 
master), kierownikami projektu czuwającymi 

Na dynamicznym, charakteryzującym się nieznanym lub 
wysokim stopniem niepewności rynku motoryzacyjnym 
na znaczeniu zyskiwać mają metody zwinnego wytwa-
rzania oprogramowania. Wszak opierają się na zarządza-
niu zmianą
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W styczniowym wydaniu „Nowoczesnego Warsztatu” kontynu-
ujemy relację z XIII Kongresu Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego, 
którego organizatorem jest SDCM. Drugi dzień tego wydarzenia 
zapisał się uczestnictwem licznych grup interesariuszy zaangażowa-
nych na rynku napraw powypadkowych. Zagadnienia współpracy 
między warsztatami i dystrybutorami części samochodowych wie-
lokrotnie przewijały się podczas wystąpień i paneli dyskusyjnych. 
Jedna z zamkniętych sesji poprowadzonych przez SDCM była po-
święcona właśnie tej współpracy i problemom jej towarzyszącym, 
a jej zadaniem było wypracowanie rozwiązań satysfakcjonujących 
obie strony. Czy się udało? Pojawiają się głosy, że takie spotkania są 
bardzo potrzebne i nawet jeżeli nie kończą się wypracowaniem jed-
nego wspólnego stanowiska, to i tak stanowią dowód chęci współ-
pracy i zmiany dotychczasowego stanu rzeczy na lepsze.

Więcej w NW 1/2019

XIII Kongres Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego (cz. 2)

XIII Kongres Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego zapisał się wszechstronną prezenta-
cją stanowisk rozlicznych podmiotów zaangażowanych na rynku motoryzacyjnym. Na 
zdjęciu uczestnicy sesji ministerialnej o Przemyśle 4.0.

II Sympozjum Lotos Oil pod nazwą „Standardy jakościowe, roz-
wój i przyszłość środków smarowych na rynku krajowym i europej-
skim 2018” odbyło się 14-16 listopada w Gniewinie (woj. pomorskie). 
W wydarzeniu uczestniczyło około 200 polskich i zagranicznych 
gości, pośrednio i bezpośrednio powiązanych z rynkiem olejowym, 
reprezentujących m.in. instytuty naukowo-badawcze, dystrybucję 
środków smarowych, transport, rolnictwo, motoryzację, przemysł 
i utrzymanie ruchu.

Trzydniowe sympozjum stanowiło ważny impuls dla pogłębie-
nia współpracy biznesu i nauki. Zaktualizowane informacje o uwa-
runkowaniach technologicznych, rynkowych i bezpieczeństwie 
chemicznym, jakie zaistniały w przeciągu ostatniego roku i jakich 
możemy się spodziewać w najbliższych latach, ugruntowały wiedzę 
w odniesieniu do szeroko rozumianej problematyki smarowniczej 
i doprowadziły do dyskusji na temat potrzeb rynkowych, przyszłości 
branży i trendów.

Więcej w NW 1/2019

Spotkanie ekspertów branży środków smarowych

W sympozjum udział wzięło około 200 polskich i zagranicznych gości

Coraz więcej VAN-ów w warsztatach niezależnych
znaje, że serwis VAN-ów to szansa na większe 
zyski. Dlaczego sądzi tak tylko połowa respon-
dentów? Wśród powodów są ograniczone 
możliwości warsztatowe, na przykład brak sta-
nowisk przygotowanych pod naprawy więk-
szych pojazdów, godziny pracy pokrywające 
się z czasem realizacji dostaw lub po prostu 
wystarczająca liczba klientów wśród właścicie-
li aut osobowych. Są jednak warsztaty, które 
rozwijają ofertę pod klienta firmowego.

Więcej w NW 1/2019

uwagę fakt, że niesprawny samochód w fir-
mie oznacza przestój, a nawet ryzyko kar za 
opóźnienia dostaw.

Rosnąca obecność VAN-ów w warszta-
tach niezależnych to efekt pozytywnego 
trendu na rynku pojazdów dostawczych 
o dmc 3,5 t w Europie. Według organizacji 
ACEA ich sprzedaż od stycznia do września 
2018 wzrosła o 3,5% (r/r). W Polsce wynik ten 
był jeszcze lepszy i z liczbą 48 623 nowych 
samochodów wyniósł 10,4% (r/r).

Ponad połowa (52%) warsztatów przy-

59% warsztatów obserwuje rosnący 
udział samochodów dostawczych wśród 
serwisowanych pojazdów. To szansa na 
dodatkowy zysk i rozwój własnego bizne-
su – wynika z badania przeprowadzonego 
wśród warsztatów niezależnych na zlecenie 
producenta olejów silnikowych Mobil De-
lvac City Logistics.

W badaniu mechanicy na „trójkę z mi-
nusem” ocenili dbałość właścicieli VAN-ów 
o stan techniczny pojazdu i przestrzeganie 
terminów przeglądów. To mało, biorąc pod 
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naszego ucznia – mówi Barbara Dembek-
Bochniak, nauczycielka z Zespołu Szkół Sa-
mochodowych w Gdańsku.

Technikum samochodowe w Gdań-
sku, na bazie którego powstał zespół szkół 
samochodowych, rozpoczęło działalność 
w 1958 roku. Powstało po połączeniu trzech 
klas o profilu eksploatacja i naprawa samo-

Co jest największym walorem Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Samochodowej? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. 
Nauczyciele przedmiotów zawodowych mówią, że turniej i rywali-
zacja motywują uczniów do nauki, a im samym pozwala określić sto-
pień przygotowania zawodowego. Dyrektorzy szkół (bo to turniej 
skierowany do uczniów szkół o profilu samochodowym) są przede 
wszystkim wdzięczni za bardzo wartościowe nagrody, dzięki którym 
edukacja w ich placówkach zyskuje mniej teoretyczny, a bardziej 
praktyczny wymiar. Sami uczestnicy chcą sprawdzić swoją wiedzę 
i przy okazji nie wrócić z pustymi rękami. Wielu z nich to się udaje.

Zapraszamy do regularnego odwiedzania strony www.otws.pl. 
Wkrótce pojawią się na niej informacje o rejestracji uczestników. Or-
ganizatorami turnieju są Zespół Szkół Samochodowych w Gdańsku, 
Stowarzyszenie Techniki Motoryzacyjnej i miesięcznik „Nowoczesny 
Warsztat”. Patronami medialnymi objęły wydarzenie m.in. portal 
warsztat.pl oraz kwartalnik „Świat Opon”.

cyjnej Newseria Biznes dr inż. Jerzy Majcher, 
ekspert ds. energetyki.

Jak wynika z listopadowego raportu 
PZPM, samochody z napędem elektrycz-
nym do końca listopada przekroczyły po-
ziom z całego 2017 roku o 212 sztuk. Wśród 
zarejestrowanych w ciągu 11 miesięcy ub.r. 
samochodów jest 546 bateryjnych i 634 hy-
brydy typu plug-in.

Więcej w NW 1/2019

60 lat gdańskiej samochodówki

Uczniowie „samochodówek” znowu powalczą

Samochody elektryczne w Polsce to... 0,1% pojazdów

Mirosław Sreberski, dyrektor ZSS w Gdańsku (po lewej), 
odznacza Sebastiana Klauza, dyrektora wydawnictwa 
Goldman, wydawcę „Nowoczesnego Warsztatu"

To wyróżniająca się placówka nie tylko 
w regionie, ale w kraju. Przyczynia się do 
edukacji uczniów nie tylko we własnych 
murach, ale daleko poza nimi, organizując 
m.in. Ogólnopolski Turniej Wiedzy Samo-
chodowej. Gdańska samochodówka przez 
60 lat funkcjonowania wykształciła blisko 
13 tysięcy fachowców. Wielu z nich pracuje 
dziś w renomowanych firmach i najlepszych 
serwisach samochodowych w kraju.

O poziomie nauczania w tej szkole wiele 
mówi chociażby fakt z ostatnich tygodni. 
Absolwent ZSS w Gdańsku, pracujący w za-
wodzie mechanika u jednego z dilerów sa-
mochodowych w Trójmieście, Tomasz Sosik 
został niedawno Mistrzem Świata Eksper-
tów Technicznych Grupy PSA.

– Wszyscy, a szczególnie wychowawczyni 
Renata Marczuk, jesteśmy dumni z sukcesu 

chodów z zasadniczą szkołą zawodową przy 
ul. Sobieskiego. Osiem lat później placówka 
przeniosła się na ulicę Elbląską 54/64, gdzie 
funkcjonuje do dzisiaj.

– Żeby szkoła taka jak nasza mogła chwa-
lić się dobrze wykształconymi fachowcami, 
potrzebni są ludzie, którzy z sercem zajmą się 
jej rozwojem – mówił podczas uroczystości 
Mirosław Sreberski, dyrektor ZSS w Gdańsku. 
– Dlatego przed pięciu laty zdecydowaliśmy, 
że osobom, które miały znaczący wpływ na 
działalność Zespołu Szkół Samochodowych, 
będziemy w ramach podziękowania przyzna-
wać Honorowe Odznaki Absolwenta.

Wyróżnienie to otrzymał m.in. Sebastian 
Klauz, dyrektor wydawnictwa Goldman, wy-
dawca „Nowoczesnego Warsztatu”.

Więcej w NW 1/2019

To będzie jubileuszowa, 25. edycja Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Samochodowej. 29 marca 2019 roku, drugiego dnia targów 
Poznań Motor Show, uczniowie szkół samochodowych z całej Polski 
będą walczyć o cenne nagrody. W ubiegłym roku ich łączna wartość 
wyniosła 150 tysięcy złotych.

natywnych, ale wyzwań jest bardzo dużo.
– Jesteśmy daleko w tyle za innymi krajami. 

Nie porównujmy się z Norwegią, gdzie jest 24% 
pojazdów EV i zeroemisyjnych, z Austrią, gdzie 
jest ich pięć razy więcej niż w Polsce. U nas na 
22 mln aut plus 2 mln pojazdów z zewnątrz 
mamy ich około 0,1%, co jest znikomą liczbą. 
To błędne koło – nie ma pojazdów, bo nie ma 
infrastruktury, nie ma infrastruktury, bo nie ma 
czegoś innego. Ten zaklęty krąg powinniśmy 
szybko przerwać – mówi agencji informa-

W ciągu 11 miesięcy 2018 roku w Polsce 
zarejestrowano blisko 1,2 tys. samochodów 
osobowych z napędem elektrycznym. To 
o jedną piątą więcej niż w analogicznym 
okresie 2017 roku – wynika z analizy PZPM 
przygotowanej na podstawie danych Cen-
tralnej Ewidencji Pojazdów. Na tle rynku to 
jednak wciąż niewiele.

Na 22 mln pojazdów w Polsce tylko około 
0,1% to pojazdy elektryczne. Zmienić ma to 
ustawa o elektromobilności i paliwach alter-
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tylko niewielkiej liczby tych części” – napisali 
autorzy opracowania wykonanego na zle-
cenie organizacji utworzonej przez polskich 
ubezpieczycieli.

Praca ta dotyczyła fragmentu rynku czę-
ści do pojazdów. Została wykonana już po 
ustawowym uregulowaniu tych kwestii. 
Wobec czego analizy zagadnień jakości 
i odpowiadające im rodzaje części powin-
ny być w niej nieco szerzej ujęte. Powinny 
obejmować wszystkie pojazdy drogowe 
jako środki transportu osób i towarów. Po-
winny prawidłowo definiować zagadnienia 
rodzajów części do pojazdów i sposób ich 
potwierdzania. Wdrożone przepisy zawiera-
ją prawne definicje pojęć związanych z ich 

Części do pojazdów drogowych (cz. 1)

Dostępne na rynku żarówki H7 (P. Szypulski. „Auto Świat”. 
4.12.2014)

„Słabą stroną rynku części zamiennych 
jest to, że deklaracje o jakościowym zakla-
syfikowaniu części zamiennej do określonej 
kategorii składa jej producent lub dostaw-
ca. Natomiast weryfikacja (fakultatywna) ja-
kości części przez podmioty trzecie dotyczy 

Olej zamknięty w przestrzeniach smarowa-
nych musi być czysty. Szczególnie groźne 
dla trwałości układu są domieszki wody, 
która może dostać się przez uszkodzone 
uszczelniacze lub odpowietrznik. Srebrny 
osad lub metalowe drobiny wskazują na 
przyspieszone zużywanie się jakichś czę-
ści, najprawdopodobniej w wyniku awarii. 
Wówczas nie wystarczy wymienić oleju 
na świeży, trzeba koniecznie zlokalizować 
i usunąć przyczynę tej awarii.

Więcej w NW 1/2019

Układ napędowy w motocyklu – zimowy serwis

Nowy łańcuch napędowy DID w trakcie montażu

Zima to doskonały moment na wszel-
kiego rodzaju prace serwisowe przy mo-
tocyklu. Korzystając z sezonowej przerwy 
eksploatacyjnej, warto namawiać klientów 
do odwiedzenia serwisu motocyklowego 
w celu przeprowadzenia kontroli układu 
napędowego. Wszyscy motocykliści wie-
dzą, że napęd przenoszony na tylne koło za 
pomocą łańcucha wymaga częstejkontroli, 
czyszczenia i smarowania, ale napęd za po-
mocą wału lub pasa zębatego wcale nie jest 
bezobsługowy.

Motocykle wyposażone w przeniesienie 

Najczęściej serwisowany pojazd w 2018 roku
jaśnienie tej sytuacji oferuje niedawny raport 
T&E. Według tej publikacji wiele używanych 
samochodów z silnikami wysokoprężnymi 
zostało importowanych do Polski z innych 
części Europy w wyniku zaostrzenia przepi-
sów dotyczących emisji w tych krajach.

Opel/Vauxhall Astra-H znalazł się na cze-
le listy najczęściej serwisowanych samo-
chodów w 2018 roku na świecie. Ford Focus 
(04-08) spadł na drugą pozycję, natomiast 
na trzecim miejscu uplasowało się BMW 3 
Series (E90/91/92/93) (05-14). Najczęściej 
serwisowanym samochodem dostawczym 
był VW Transporter T5 (04-15), który utrzy-
mał pierwsze miejsce, a najczęściej serwiso-
wanym motocyklem – Yamaha YZF YZF-R1.

w większej liczbie krajów niż w ubiegłym 
roku. Raport wskazuje również, że pod-
czas gdy w zakresie samochodów osobo-
wych więcej volkswagenów serwisowano 
w większej liczbie krajów, wśród pojazdów 
napędzanych alternatywnie dominowały 
marki japońskie.

Co ciekawe, raport wskazał, że polskie 
warsztaty serwisowały wyższy odsetek samo-
chodów z silnikami Diesla niż inne kraje. Wy-

Opel/Vauxhall Astra-H zajmuje najwyższą 
pozycję na liście najczęściej serwisowanych 
samochodów w 2018 roku w Polsce – wyni-
ka z raportu Autodaty.

Na drugiej pozycji utrzymało się Audi A4 
(8Ex) (01-08), natomiast VW Passat (3C2/3C5) 
(05-11) zajął miejsce trzecie. Najczęściej ser-
wisowanym samochodem dostawczym był 
Fiat Ducato (06-14). Najczęściej serwisowa-
nym motocyklem – BMW R1200 1200 RT.

Oprócz omówienia najczęściej serwiso-
wanych pojazdów w raporcie opisano rów-
nież kilka najważniejszych trendów na wtór-
nym rynku motoryzacyjnym. Uwagę zwraca 
wzrost popularności volkswagena, którego 
modele zajęły wysokie pozycje na liście 

napędu na tylne koło za pomocą wału na-
pędowego wymagają kontroli ilości i jakości 
oleju w jego obudowie i w przekładniach. 

rodzajami. Są one zgodne z określeniami 
zawartymi w dyrektywach UE. Stąd defini-
cji tych w takiej pracy ignorować nie wy-
padało. Ustawowe przepisy określają także 
wymagania odnośnie do budowy i stanu 
technicznego części. W zasadzie nie powin-
no być wątpliwości, które części są oryginal-
ne, a które nieoryginalne. Jednak w prasie 
branżowej nadal powtarzane są określenia 
części, których żywot powinien się już skoń-
czyć. Ponieważ tak nie jest, to istnieje po-
trzeba głębszej analizy tych zagadnień.

Tematyce poświęcony jest artykuł autor-
stwa Andrzeja Sadowskiego, którego pierw-
szą część publikujemy na łamach stycznio-
wego „Nowoczesnego Warsztatu”.


