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– Dysponujemy podobnymi do chromu 
materiałami, które nie ustępują mu twardo-
ścią, mają podobną barwę, mogą dawać 
połysk jak lustro, a ich wytwarzanie jest znacz-
nie bardziej ekologiczne – wyjaśnia dr Paweł 
Bącal, jeden z założycieli spinn-offu Inelco – 
firmy powstałej, aby komercjalizować wyni-
ki prac badawczych i rozwijać je w produkty 
rynkowe.

Naukowcy z UW udowadniają, że szkodli-
wy chrom można wyeliminować, a powłoka 
i tak będzie zdobiła metalowe produkty.

W jakich nastrojach uczestnicy rynku motoryzacyjnego weszli 
w rok 2020 i jak wspominają miniony? Inwestorzy widzą oznaki spo-
wolnienia tempa wzrostu gospodarczego na Starym Kontynencie, 
acz Polska nadal jest atrakcyjnym miejscem do robienia biznesu. 

Efekt chromu bez użycia chromu

Lepsza pierwsza połowa

Przemysł motoryzacyjny w Polsce w ostatnich kilkunastu latach rósł w tempie 6,5% 
rocznie. Na jeszcze wyższej fali wzrostowej w segmencie części (+9,4% w latach 2005-
2018) powstało w Polsce niemało nowych inwestycji
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Przepytywani przez nas deklarują raczej duży optymizm.
Zacznijmy od firmy, która jest producentem zawieszeń pneuma-

tycznych, czyli działa w obszarze z jednej strony stosunkowo niszo-
wym, a z drugiej o dużej dynamice wzrostu. Od firmy Arnott, dla 
której rok 2019 to w skali globalnej kontynuacja zmian mających na 
celu przekształcenie rodzinnego biznesu w przedsiębiorstwo aftre-
marketowe o światowym zasięgu.

– Nasz wzrost wynika po pierwsze z faktu, iż coraz więcej producen-
tów aut stosuje zawieszenia pneumatyczne w coraz większej liczbie mo-
deli, a po drugie zmieniają się nawyki i wymagania kierowców: chcemy 
jeździć bardziej komfortowo, nabywamy samochody z coraz bogat-
szym wyposażeniem – nie kryje optymizmu Bartosz Sieradzki, CEEU 
area manager Arnott Europe. – Odnosi się to również, a może przede 
wszystkim, do samochodów używanych sprowadzanych zza naszej 
zachodniej granicy. Mimo widocznego spowolnienia na dojrzałych ryn-
kach europejskich, w krajach Europy Środkowo-Wschodniej odnotowa-
liśmy ponad 50-procentowy wzrost przychodów.

Więcej w NW 1/2020

wane jako powłoki dekoracyjne lub anty-
korozyjne. Nowe powłoki mają być tańsze, 
ale będą w podobny sposób chroniły krany 
i złącza przed korozją, dekorowały meble 
i elementy samochodów czy motocykli.

Naukowcy potrafią uzyskać efekt chro-
mowanej powierzchni bez użycia chromu. 
Zamiast niego stosują inny, własny materiał 
– to o tyle istotne, że chrom został uznany 
przez Unię Europejską za substancję niebez-
pieczną. Nawet niewielkie ilości niektórych 
z jego związków mogą być szkodliwe dla 
człowieka, a szczególnie narażeni są pra-
cownicy zakładów galwanicznych.

„Chromy” bez szkodliwego chromu, lu-
strzany blask bez uczulającego niklu – na-
ukowcy zawiązali spółkę, która dostarczy 
na rynek innowacyjne powłoki ze stopów 
metali. Pokryte nimi przedmioty pięknie 
wyglądają, nie korodują, nie uczulają i nie 
uwalniają szkodliwych pierwiastków. Chrom 
tworzy na elementach samochodu powło-
kę mikroskopijnej grubości, która nadaje 
lustrzany blask i tworzy trwałą warstwę za-
bezpieczającą. Założyciele spinn-offu Inelco 
z Uniwersytetu Warszawskiego opracowali 
oryginalne stopy niklu, miedzi i wolframu, 
które mają zastąpić inne materiały stoso-
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Branża motoryzacyjna w Polsce nie zamierza hamować
mizmu w Wielkiej Brytanii, który może wskazy-
wać na to, że przedstawiciele branży liczą na 
szybkie zakończenie brexitowej sagi i wywołane 
nim ożywienie gospodarcze. Natomiast Niem-
cy wykazują się podobną powściągliwością 
jak rok temu. Aż 58% przewiduje, że produkcja 
pozostanie na tym samym poziomie, a zale-
dwie 9% obawia się spadków. Te wskaźniki są 
kluczowe, ponieważ sytuacja w Polsce i innych 
krajach regionu CEE jest silnie uzależniona od 
koniunktury na rynkach zachodnich.

Więcej w NW 1/2020

zapytanych nie spodziewa się znaczących 
zmian – wynika z raportu Exact Systems „Mo-
toBarometr 2019. Nastroje w automotive”.

– Branża motoryzacyjna okres szczytu ko-
niunktury ma już za sobą – mówi Jacek Opala, 
członek zarządu Exact Systems Sp. z o.o. – 
W tym momencie to dojrzały rynek, na którym 
wolumeny produkcji oraz sprzedaży w najbliż-
szych miesiącach pozostaną na wysokim po-
ziomie, więc nie należy spodziewać się dużych 
wzrostów ani spadków. Stąd dominujący wśród 
przebadanych producentów spokój o przy-
szłość. Warto odnotować znaczący wzrost opty-

Przedstawiciele motobranży w Polsce 
pozostają optymistami. Pomimo niepewno-
ści co do koniunktury na rynkach zachod-
nich, aż 61% (-7 pp. r/r) zapytanych uważa, 
że produkcja w ciągu najbliższych 12 mie-
sięcy wzrośnie. Co czwarty jest zdania, że 
zostanie na obecnym poziomie.

Lepsze nastroje od Polaków mają tyl-
ko Turcy (67%). Brytyjczycy, Portugalczycy 
i Rumuni są umiarkowanymi optymistami 
– mniej więcej co drugi wierzy we wzrost 
produkcji. W Czechach, Niemczech, Rosji, na 
Słowacji i Węgrzech przynajmniej połowa 

dostarczają do serwisów około 19 mln sztuk 
podzespołów motoryzacyjnych miesięcz-
nie, czyli blisko 760 tys. dziennie. Ogromna 
konkurencja na rynku wpływa na rosnące 
znaczenie programów lojalnościowych. 
Dobrze zaprojektowane narzędzia wsparcia 
sprzedaży pomagają zbudować trwałe rela-
cje dostawców z warsztatami i przekładają 
się na długofalowy wzrost zysków.

Więcej w NW 1/2020

Jak zyskać lojalność mechaników?
a rzeczywistość”, zrealizowanego przez IRCen-
ter na zlecenie Sodexo Benefits and Rewards 
Services. Według danych aż 91% przedstawi-
cieli branży motoryzacyjnej chętnie bierze 
udział w programach lojalnościowych.

Zgodnie z danymi prezentowanymi 
przez Stowarzyszenie Dystrybutorów i Pro-
ducentów Części Motoryzacyjnych (SDCM) 
aż 83% kierowców w Polsce kupuje części 
zamienne za pośrednictwem warsztatów 
samochodowych. Niezależni dystrybutorzy 

Walka dostawców części zamiennych 
i akcesoriów motoryzacyjnych o klientów 
biznesowych odbywa się na wielu płaszczy-
znach – atrakcyjne ceny czy wysoka jakość 
produktów nie są już jedynymi czynnikami 
decydującymi o rekomendacji. Kluczowe 
jest zaangażowanie i przywiązanie do mar-
ki, które może być stymulowane dzięki pro-
gramom lojalnościowym.

Potwierdzają to wyniki badania „Kompas 
lojalności w B2B. Oczekiwania uczestników 

angażowanych w budowanie przyszłości motoryzacji na świecie.
41 miast i gmin, które łącznie liczą 2 mln 300 tys. mieszkańców 

– jeden z najważniejszych wielkomiejskich ośrodków w kraju gościł 
przedstawicieli branży motoryzacyjnej z całego świata. Dąbrowa 
Górnicza, miasto powszechnie kojarzone z wielkimi piecami hutni-
czymi, przez dwa dni (13-14 listopada, hotel Holiday Inn) stanowiło 
miejsce wymiany eksperckich opinii skoncentrowanych na wyzwa-
niach współczesnej mobilności.

IABM (International Automotive Business Meeting) powstało 
dzięki współpracy wielu partnerów. W inicjatywę kolejny raz włą-
czyły się władze Sosnowca, dołączyła także Metropolia Górnoślą-
sko-Zagłębiowska. Wzorem dwóch poprzednich edycji i tym razem 
konferencja była okazją do zdobycia profesjonalnej wiedzy na temat 
sytuacji na rynku motoryzacyjnym w Polsce i na świecie. Głównym 
tematem był oczywiście wpływ elektromobilności i zaawansowa-
nych systemów wspomagania kierowcy na rozwój branży motory-
zacyjnej.

Więcej w NW 1/2020

International Automotive Business Meeting 2019

Za nami jedno z największych biznesowych wydarzeń w branży motoryzacyjnej. Dru-
gi dzień to przede wszystkim spotkania networkingowe i rozmowy bilateralne, jak np. 
Speed Business Mixer, część II (10 stołów, 10 osób przy każdym stole, 3 sesje)

Międzynarodowe wydarzenie upłynęło pod znakiem meryto-
rycznych i biznesowych spotkań najważniejszych przedstawicieli 
rynku automotive z Europy, Azji i Stanów Zjednoczonych, reprezen-
tantów polskich i międzynarodowych organizacji oraz instytucji za-
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ta wartość osiąga poziom 88 t, a plastiku po-
zyskanego na drodze recyklingu – 44 t.

Niższy poziom emisji generowanych 
w procesie produkcji toreb wynika z zasto-
sowania na szerszą skalę etylenu na bazie 
trzciny cukrowej. W fazie wzrostu trzcina cu-
krowa absorbuje dwutlenek węgla z atmos-
fery, a co za tym idzie – obniża ostateczny 
poziom emisji generowanych w trakcie pro-
dukcji toreb.

nagród sięgająca nawet 200 tysięcy złotych oraz wyjątkowa oprawa. 
Ruszają przygotowania do 26. edycji turnieju. Jej finał odbędzie się 
27 marca, jak zawsze podczas Poznań Motor Show.

Rozpoczęte przygotowania mają szczególne znaczenie, bo or-
ganizatorzy turnieju wprowadzili szereg zmian. Pierwsza i chyba 
najważniejsza – test pisemny zastąpi test cyfrowy, czyli odpowiedzi 
udzielane będą elektronicznie podczas finału w Poznaniu. – Cały 
świat zmierza w kierunku cyfryzacji, więc my także – podkreśla Kuba 
Bielak, dziennikarz motoryzacyjny od lat związany z OTWS, który rów-
nież podczas edycji 2020 będzie brał czynny udział w konkursach. 
Uczniowie w określonym czasie będą odpowiadać na wyświetlane 
pytania, wciskając odpowiedni przycisk na klawiaturze. Ta zmiana 
nie tylko usprawni część formalną turnieju, bo wyniki pierwszego 
etapu będą znane kilka minut po jego zakończeniu, ale też pozwoli 
na wyłonienie zwycięzców w kilku kategoriach i na zaproszenie do 
udziału w finale większej liczby uczestników.

Więcej w NW 1/2020

Motoryzacja na prąd i pod prąd

Zbliża się 26. edycja OTWS

Ekotorby na opony

W Zespole Szkół Samochodowych w Gdańsku odbyła się próba generalna przed OTWS 
2020. Testowano rozwiązania techniczne głosowania i analizy wyników. Wszystko odby-
ło się sprawnie i zgodnie z planem

opony na różnych etapach – od surowców 
i procesu produkcji, po właściwe przetwarza-
nie opon – mówi Marko Mäkelä, dyrektor ds. 
sprzedaży Nokian Tyres w Finlandii.

Każdego roku w Finlandii i Norwegii do 
produkcji toreb na opony Nokian Tyres zu-
żywa się około 40 000 kg plastiku. Proces 
wytwarzania toreb z ekologicznego poliety-
lenu i LDPE generuje 20 t dwutlenku węgla. 
W przypadku produkcji z czystego plastiku 

Nokian Tyres zamienia dotychczasowe 
torby na opony na rozwiązanie bardziej przy-
jazne środowisku. Produkowanie toreb wyko-
nanych częściowo z biomateriałów pomaga 
o 75% zmniejszyć poziom emisji dwutlenku 
węgla w porównaniu do tych wytworzonych 
z czystego lub przetworzonego plastiku.

– Nasza grupa chce stać się pionierem 
branży w obszarze ekologii i wziąć pod lupę 
wszystkie kwestie związane z cyklem życia 

stwami z branż uznawanych za energochłon-
ne, takich jak hutnicza czy chemiczna, które 
szczególnie odczuwają podwyżki cen energii, 
a to odbija się także na motoryzacji. Wzrosty 
cen energii są niestety nieuchronne, podobnie 
jak spadek konkurencyjności produktów firm 
z Polski w Europie tym wywołane – mówi Al-
fred Franke, prezes SDCM.

przeznaczane są na walkę z emisją).
Konieczność zakupu coraz droższych 

uprawnień do emisji powoduje wzrost 
kosztów zmiennych, co finalnie znajduje 
odzwierciedlenie w wyższej cenie energii.

– Podwyżki cen energii elektrycznej bardzo 
niepokoją producentów części motoryzacyj-
nych. Jej udział w kosztach jest znaczny, choć 
zależny od produkowanego asortymentu. Na-
sza branża ściśle współpracuje z przedsiębior-

Jednym z problemów przemysłu moto-
ryzacyjnego są rosnące ceny energii elek-
trycznej. Czym głównie spowodowane są 
podwyżki? Otóż wytwórcy energii objęci są 
systemem handlu uprawnieniami do emisji 
CO

2
, gdyż jej produkcja wiąże się z emisją 

CO
2
. Mówiąc prościej, handel emisjami po-

lega na tym, że elektrownie kupują prawo 
do emisji określonej ilości ton CO

2
 do at-

mosfery (otrzymane w ten sposób środki 

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Samochodowej, w którym biorą 
udział uczniowie szkół samochodowych z całej Polski, to konkurs 
z długą tradycją. Jego pierwsze edycje na początku lat 90. XX wieku 
miały charakter regionalny. Dziś OTWS to finał podczas najważniej-
szego salonu motoryzacyjnego we wschodniej części Europy, pula 
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gnoz na kolejny rok przeprowadzone podczas kongresu SDCM nie 
były tak optymistyczne jak w latach poprzednich. Choć nie ma pani-
ki, większość uczestników przewiduje spowolnienie. Przekładają się 
na to czynniki zewnętrzne, jak wojny handlowe, gorsze wyniki go-
spodarcze u naszych zachodnich sąsiadów, niepewność związana 
z brexitem czy wyzwania środowiskowe.

Bolączką motoryzacji są także przepisy prawa. Ich brak lub nie-
korzystny kształt potrafi skutecznie hamować rozwój, a nawet 
doprowadzić do zakończenia działalności niektórych firm. Dlate-
go tak ważne jest, by branża skutecznie zabiegała o odpowiednie 
otoczenie prawne, w którym przychodzi jej prowadzić działalność 
gospodarczą. Na forum SDCM branża już od kilkunastu lat monito-
ruje i opiniuje najważniejsze akty prawne wpływające na jej funk-
cjonowanie. Co w tym momencie budzi największe zaniepokojenie 
w motoryzacji?

Więcej w NW 1/2020

250 milionów samochodów w prywatnym posiadaniu mieszkań-
ców Chin – to pokazuje nie tylko ogrom Państwa Środka, ale może 
też dawać wyobrażenie o skali tamtejszego rynku serwisu i napraw 
pojazdów. Rynku bardzo chłonnego – przekonują organizatorzy tar-
gów Auto Maintenance & Repair Expo (AMR), które w marcu 2020 
roku po raz kolejny odbędą się w Pekinie. Producenci części i wypo-
sażenia serwisów mogą tam nawiązać cenne kontakty biznesowe.

Targi nie są małe, choć nie jest to też skala Automechaniki Shan-
ghai. W Międzynarodowym Centrum Wystawienniczym w Pekinie na 
120 000 metrów kwadratowych w ośmiu halach wystawienniczych 
zaprezentuje się ponad 1300 wystawców z kraju i z zagranicy.

Więcej w NW 1/2020

Za nami XIV Kongres Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego

Targi AMR w Pekinie jeszcze bardziej międzynarodowe
250 milionów samochodów w prywatnym posiadaniu mieszkańców Chin 
– to pokazuje nie tylko ogrom Państwa Środka, ale może też dawać wyobra-
żenie o skali tamtejszego rynku serwisu i napraw pojazdów. Rynku bardzo 
chłonnego – przekonują organizatorzy targów Auto Maintenance & Repair 
Expo (AMR), które w marcu 2020 roku po raz kolejny odbędą się w Pekinie. 
Producenci części i wyposażenia serwisów mogą tam nawiązać cenne kon-
takty biznesowe.
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Na targach AMR 2020 zaprezentuje się ponad 1300 wystawców

Podczas trzydniowych targów zorganizowanych zostanie ponad 30 wydarzeń towarzyszących

-

-
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-

-

-
-
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Dostęp do danych generowanych przez pojazdy, cyfryzacja, po-
jazdy autonomiczne, niskoemisyjna mobilność i widmo spowolnie-
nia gospodarczego – to wyzwania stojące obecnie przed motoryza-
cją, które poddane zostały dyskusji podczas XIV Kongresu Przemysłu 
i Rynku Motoryzacyjnego organizowanego przez SDCM.

Głosowania dotyczące kondycji branży motoryzacyjnej i pro-

W miejscowości Pangbourne w Wielkiej Brytanii znajduje się 
największe centrum technologiczne firmy Castrol. To właśnie tutaj 
odbywa się złożony proces tworzenia innowacyjnych olejów silni-
kowych, który rozpoczyna się od biurka inżyniera, a kończy na goto-
wym do zastosowania produkcie.

– To tutaj pracują nasze zespoły ds. badań, rozwoju i wdrażania. 
Pangbourne to nasza główna siedziba, w której przebiega cały proces 
rozwoju oleju: od koncepcji aż po gotowy produkt oferowany klientom. 
Dysponujemy laboratoriami chemicznymi i mechanicznymi. To właśnie 
od pomysłów naszego zespołu ds. badań w Pangbourne rozpoczyna się 
praca nad nowymi produktami – wyjaśnia Michał Izdebski z działu 
technicznego Castrol.

Więcej w NW 1/2020

Tu powstają innowacje

Testy na silniku to ostatni etap powstawania oleju

Na targach AMR 2020 zaprezentuje się ponad 1300 wystawców
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Utrzymywanie przez lata tak ogromnego wydarzenia to dla jego 
organizatorów duże wyzwanie. – Patrząc na nasze 15-letnie doświad-
czenie, muszę powiedzieć, że targi rozwijają się wraz ze stale zmieniają-
cą się branżą motoryzacyjną. Nasza pozycja na rynku pozostaje silna 
również z tego powodu, że staramy się stworzyć jeszcze więcej nowych 
możliwości w różnych aspektach dla wszystkich uczestników – mówi 
Fiona Chiew, zastępca dyrektora generalnego Messe Frankfurt (HK) 
Ltd. Ubiegłoroczna edycja zdominowana była oczywiście przez mo-
toryzację jutra, a więc elektromobilność. Ale to nie jedyny widoczny 
trend. Na targi, co było efektem nowych tematycznych stref wysta-
wienniczych, przybyło tym razem więcej firm finansowych, ubez-
pieczeniowych, instytutów badawczych czy startupów. To ważny 
element każdej inwestycji czy innowacji.

W targach (3-6 grudnia 2019 r., Szanghaj) wzięło udział 159 728 
uczestników, a więc aż o ponad 9 tysięcy więcej niż w poprzed-
niej edycji. Wzrosła też liczba wystawców – z 6269 w 2018 roku do 
6590 w roku ubiegłym. Nie mogło być inaczej – targi odbyły się na 
większej powierzchni. Było to 360 tysięcy metrów kwadratowych – 
w 2018 roku 350 tysięcy. W targach wzięło udział również dziewięć 
firm z Polski, były to: Autodiagger, Denckermann, Exeon, Kampol, 
Tasotti, Troton, Turbojulita, Unimot i Union Parts.

Więcej w NW 1/2020

Większa i z polskim pawilonem
– Automechanika Shanghai 2019

W jubileuszowej 15. edycji targów udział wzięło prawie 160 tys. odwiedzających

Za nami 15. edycja targów Automechanika Shanghai. Pod kątem 
liczby gości już od kilku lat jest to największe na świecie wydarze-
nie branży motoryzacyjnej. W kwestii liczby wystawców Szanghaj 
rywalizuje jedynie z Frankfurtem, choć słowo rywalizacja nie jest 
tu może właściwe, bo oba wydarzenia należą do tej samej rodziny. 
Z tym, że targi w Niemczech odbywają się co dwa lata, a te w Chi-
nach – co roku.

pokażą, że za pomocą właściwie dobranych instrumentów tę samą 
czynność można wykonać o wiele sprawniej i prościej. To właśnie 
dlatego już parę miesięcy temu marka Rooks wpadła na pomysł 
stworzenia centrum technicznego, w którym mieliśmy okazję być 
w dniu jego inauguracji.

Marka Rooks to bez wątpienia synonim narzędzi warsztatowych 
klasy premium. Cena narzędzi znajduje uzasadnienie w ich jakości. 
Poszczególne przyrządy są wykonane z najlepszych stali stopowych, 
a przez przedstawicieli firmy nazywane są „inwestycją, która procen-
tuje przez długi czas”. Producent udziela dwuletniej gwarancji. Rooks 
obecny jest na rynku od 1 kwietnia 2011 roku, więc stosunkowo nie-
długo, ale niech miarą sukcesu będzie inna liczba: firma startowała, 
mając 23 produkty, dziś jest ich ponad 1000. Podczas inauguracji 
centrum przedstawiciele marki Szymon Zawada i Michał Sadowski 
wspomnieli również o rozwoju oferty w kolejnych latach. Plany za-
kładają rozszerzenie oferty o kolejne 500 produktów w roku 2020.

Więcej w NW 1/2020

Otwarcie Centrum Technicznego Rooks

Pomijając aspekty techniczne, Centrum Rooks jest bardzo estetycznie zaprojektowane, 
imponuje dużą ilością przestrzeni i luźnych nawiązań do motoryzacji

Jaki powinien być nowoczesny warsztat? Szybki? Dokładny? 
Wszechstronny? Żadnego z tych warunków nie da się spełnić bez 
odpowiednich narzędzi. Czy większe zakupy rozwiązują wszystkie 
problemy? Niestety nie. Niezbędne są odpowiednie szkolenia, które 
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Czy zdarzyło ci się zauważyć, że kierownica jest skrzywiona przy 
jeździe na wprost albo że pojazd ściąga na bok? Jeśli tak, mogą to 
być klasyczne objawy problemów z geometrią układu kierownicze-
go.

Problemy z geometrią zazwyczaj pojawiają się w wyniku starze-
nia i zużywania się podzespołów. Mogą również wystąpić na skutek 
wjechania w dziurę, najechania na krawężnik, a już na pewno po 
większym zderzeniu.

Geometria układu kierowniczego, zwana również geometrią kół, 
wymaga kontrolowania i ponownego ustawiania w przypadku od-
chyleń od specyfikacji producenta. Należy jednak pamiętać, że jeśli 
kontrola geometrii kół wykaże konieczność skorygowania ustawień, 
nie wszystkie parametry podlegają regulacji. W przypadku wykrycia 
istotnych odchyleń od wzorcowych ustawień jedynym środkiem za-
radczym może okazać się wymiana podzespołów.

Więcej w NW 1/2020

Wymagania w zakresie geometrii układu kierowniczego

Śladowość kół (1. Zbieżność kół. 2. Oś symetrii pojazdu. 3. Rozbieżność kół)

Układ hamulcowy składa się z wielu po-
łączonych ze sobą podzespołów, które pod-
legają okresowej konserwacji lub wymianie. 
Zaraz obok tarcz hamulcowych, płynu, za-
cisków, przewodów, pompy hamulcowej 
i serwomechanizmu, ważną rolę w układzie 

Uszkodzenia klocków hamulcowych
– najczęstsze usterki

przy Konfederacji Lewiatan, Polska Izba Motoryzacji oraz Katowicka 
Specjalna Strefa Ekonomiczna. Jako gospodarza konferencji można 
natomiast wskazać powołaną przez nich Sektorową Radę ds. Kom-
petencji – Motoryzacja i Elektromobilność. Jej przewodniczący Hen-
ryk Michalik zaprezentował opracowane przez radę propozycje 10 
kwalifikacji rynkowych. Pojawiają się tam takie pozycje jak „obsługi-
wanie, diagnozowanie i naprawianie podzespołów i zespołów napę-
dów alternatywnych stosowanych w pojazdach samochodowych”, 
serwis systemów mechatronicznych, obsługa podzespołów w po-
jazdach elektrycznych. Wskazano też m.in. na potrzebę przygoto-
wania specjalistów do podejmowania działań ratowniczych w przy-
padkach awarii czy kolizji pojazdów elektrycznych. Zaprezentowane 
kwalifikacje zostaną poddane kolejnym dyskusjom w radzie.

Na łamach styczniowego NW rozmawiamy z Arturem Kowalskim, 
ekspertem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Polskiej Izby Mo-
toryzacji, autorem podstaw programowych i programów nauczania 
w branży motoryzacyjnej.

Ruch po stronie pracodawców
– dyskusja o kwalifikacjach zawodowych

W Ministerstwie Rozwoju zaprezentowano m.in. propozycje 10 nowych kwalifikacji 
rynkowych

Elektromobilność i pojazdy autonomiczne – te dwa dynamicznie roz-
wijające się trendy w motoryzacji muszą mieć przełożenie na to, czego 
nauczają szkoły samochodowe w Polsce. Podczas dyskusji w Minister-
stwie Rozwoju zaprezentowano propozycje nowych kwalifikacji zawo-
dowych dla branży. Skierowano je do dalszych konsultacji. Czas goni.

Spotkanie zorganizowały Związek Pracodawców Motoryzacji 

pełnią klocki, które razem z tarczami odpo-
wiadają za wytworzenie tarcia.

W przypadku nieprawidłowego monta-
żu lub agresywnej jazdy klocki mogą ulec 
uszkodzeniu. Bazując na wieloletnim do-
świadczeniu w produkcji klocków hamul-

cowych, firma Steinhof wyodrębniła najczę-
ściej występujące defekty i uszkodzenia.

O najczęstszych usterkach układu hamul-
cowego przeczytają Państwo w styczniowym 
wydaniu „Nowoczesnego Warsztatu”.
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Dziś, w dobie skanerów kodów i lawinowo zmieniających się 
obowiązków administracyjno-skarbowych wymaganych od przed-
siębiorców, pożądane są programy gwarantujące kompleksowe za-
rządzanie każdą placówką skoncentrowaną na aktywności w branży 
motoryzacyjnej. Przyjrzyjmy się zatem ewolucji tzw. softu, zwraca-
jąc uwagę na te kwestie, które powinny zainteresować właścicieli 
warsztatów.

Więcej w NW 1/2020

tobusów elektrycznych wynosi 208. W dal-
szym ciągu rośnie także liczba rejestracji 
elektrycznych motorowerów i motocykli, 
która na koniec sierpnia 2019 r. osiągnęła 
liczbę 6094.

– Liczba elektrycznych samochodów 
osobowych w Polsce rośnie z miesiąca na 
miesiąc, ale rynek w dalszym ciągu znajduje 
się w początkowej fazie rozwoju. Nie poma-
ga mu, że wielu potencjalnych nabywców 
EV wstrzymuje się z zakupem, oczekując na 
spadek cen związany z dopłatami w ramach 
Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. Liczy-
my, że uruchomienie systemu wsparcia będzie 
odczuwalne i wpłynie na tempo rozwoju elek-
tromobilności w Polsce – mówi Maciej Mazur, 
dyrektor zarządzający PSPA.

Więcej w NW 1/2020

Dostęp do nowej puli zysków
– kompleksowe oprogramowanie

Prawie 8 tysięcy aut z napędem elektrycznym

Rozpowszechnienie środowisk wielochmurowych oznacza, że firmy muszą wystrzegać 
się wycieku danych i ataków hackerskich

Stale podłączone do sieci, komunikujące się z innymi samocho-
dami, przedmiotami codziennego użytku i użytkownikami… Auta 
stanowiące integralną częścią internetu rzeczy będą wyszukiwać 
tylko „przyjazne” adresy punktów obsługi. Zdobycze IT i nowocze-
sny warsztat będą mogły wkrótce tworzyć zgrany duet, skoro upo-
wszechnienie mobilnego internetu w technologii 5G da możliwość 
szybkiej wymiany dużej ilości danych.

Zanim wizja tej nie tak odległej przyszłości przedefiniuje punkt 
celujący w usługach posprzedażowych na rynku motoryzacyjnym, 
warto oswoić się z obowiązującym już dziś standardem.

System informatyczny w każdej firmie znacząco usprawnia or-
ganizację pracy. Pozwala osiągać wyczekiwaną rentowność dzia-
łalności. Ewolucja takich programów, zapoczątkowana w latach 90. 
XX wieku, gdy siłą rzeczy bazowały na rozwiązaniach DOS-owych, 
doprowadziła już do rozwiązań przyjaznych, intuicyjnych, mocno 
zindywidualizowanych. Kiedyś zniechęcały ograniczenia techniczne 
i funkcjonalne archaicznych systemów informatycznych, co sprzyja-
ło powstawaniu mało wiarygodnych źródeł informacji i w ostatecz-
ności wydłużało procesy decyzyjne. O stratach nie wspominając. Fir-
my, które przebrnęły przez karkołomne rozwiązania, chcą narzędzi 
wygodnych, stąd np. rozszerzenia o odrębne aplikacje dla doradcy 
klienta i dla mechanika.

zostałą część (3183) hybrydy typu plug- in 
(PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles). 
Park elektrycznych pojazdów ciężarowych 
i dostawczych w analizowanym okresie 
zwiększył się do 446, natomiast liczba au-

Pod koniec października 2019 r. po pol-
skich drogach jeździło 7884 elektrycznych 
samochodów osobowych, z których 60% 
(4701) stanowiły pojazdy w pełni elektrycz-
ne (BEV, ang. battery electric vehicles), a po-
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Co elektromobilność może oznaczać dla 
producentów olejów silnikowych? Zasilane 
energią elektryczną zintegrowane układy 
napędowe oleju silnikowego jako takiego 
nie potrzebują. Za to cały ten system wy-
maga solidnego chłodzenia. Podobnie jak 
baterie, którym odpowiednia temperatura 
pozwala na większą wydajność, ale też szyb-
sze ładowanie. I to jest przestrzeń, w której 
swojego miejsca szukają dzisiejsi dostawcy 
środków smarnych. Na tym polu wyróżnia 
się malezyjski Petronas. W Centrum Badań 
i Rozwoju Petronas w Turynie odbyło się 
sympozjum poświęcone płynom w samo-

Już po raz trzeci zorganizowane zostało 
Sympozjum LOTOS Oil. W jego trakcie nie 
zabrakło prelekcji, wystąpień zaproszonych 
gości oraz rozmów na temat przyszłości nie 
tylko branży olejowej, ale i całej motoryza-
cji. Firma dopasowuje się do nowoczesnych 
rozwiązań, ale jednocześnie nadal twierdzi, 
że ropa naftowa i gaz ziemny nie znikną, 
a popyt na nie będzie rósł.

Dyskusje o płynach w „elektrykach”
– za nami sympozjum w Turynie

Oleje przyszłości 
i galopujące 
zmiany w branży

Sympozjum w Turynie zgromadziło 120 przedstawicieli branży motoryzacyjnej

LOTOS Oil w wielu aspektach jest liderem innowacyjno-
ści, wprowadza na rynek nowe technologie i rozwiązania

chodach elektrycznych.
Przedstawiciele marki podkreślają, że 

nie jest to epizodyczne, a pierwsze z cyklu 
spotkanie dotyczące płynów eksploata-
cyjnych. Bo też, jak udowodniono później, 
temat jest dużo bardziej złożony, niż mo-
głoby się wydawać. W grupie 120 przed-
stawicieli branży motoryzacyjnej mieliśmy 
okazję wysłuchać jednego z najbardziej ak-
tualnych raportów na temat elektromobil-
ności na świecie, ale też związanych z tym 
wyzwań i możliwości.

Więcej w NW 1/2020

Długa droga do ostatniego etapu
Ostatni etap, który wieńczy prace la-

kiernicze, to polerowanie. Ile czasu musi 
poświęcić lakiernik na tę czynność, zależy 
między innymi od jakości powierzchni i ilo-
ści zanieczyszczeń, jakie na niej pozostały. 
O tym, jak wygląda powierzchnia po lakie-
rowaniu, w największym stopniu decydują 
staranność i skrupulatność, z którą zostało 
wykonane. Ważne jest również miejsce, 
gdzie tę czynność przeprowadzamy.

Możemy dysponować najwyższej klasy ka-
biną lakierniczą, a powierzchnie elementów 
i tak będą zanieczyszczone. Z podobnymi 
problemami spotykamy się również w trak-
cie lakierowania produkcyjnego – niezbędna 
jest wtedy ingerencja osoby polerującej.

Więcej w NW 1/2020 Dobór koloru jest fundamentem udanej naprawy

III edycja sympozjum została zorganizo-
wana w nowym miejscu, oddalonym kilka-
set kilometrów od siedziby firmy. Dlaczego 
postawiono na Wrocław? Ze względu na 
bliskość fabryk Toyoty, która była współor-
ganizatorem wydarzenia. Przedstawiciele ja-
pońskiego producenta samochodów przy-
gotowali wystąpienie, w którym skupili się 
przede wszystkim na rozwoju technologii 
wodorowej. Zaznaczyli, że Toyota jako jedna 
z pierwszych marek już wiele lat temu do-
strzegła potencjał połączonego silnika elek-
trycznego i spalinowego. Efekt każdy z nas 
doskonale zna: mniejsze zapotrzebowanie 
na paliwo oraz zdecydowanie niższa emisja 
szkodliwych substancji do atmosfery.

Nowoczesne jednostki potrzebują no-
woczesnych rozwiązań również w kon-
tekście olejów. Premierowo we Wrocławiu 
zobaczyliśmy wysokospecjalistyczny olej 
LOTOS Quazar Dynamic Hybrid SAE o lep-
kości 0W-20, który przeznaczony jest do 
stosowania w samochodach hybrydowych 
różnego typu (HEV, PHEV). Chroni on kom-
ponenty jednostki napędowej od momentu 
jej uruchomienia, dba także o silnik podczas 
pracy układu start-stop.

Więcej w NW 1/2020


