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co mam działać w ramach jakichś struktur, warto obrócić w pytanie: 
czy nadal stać mnie na bycie niezrzeszonym?

Struktury wyższego rzędu – mowa o organizacjach sieciowych 
– tworzą warsztaty, które rozumieją potrzebę dostosowywania swo-
jej oferty do stale rosnących wymagań klientów, coraz silniejszej 
konkurencji i niesłychanego tempa zmian w motoryzacji. Wspólną 
misją sieci warsztatowych jest zapewnienie klientom wysokiego 
standardu świadczonych usług, a warsztatom – partnerskich warun-
ków współpracy. Od razu też odczarujmy pewien mit. Zobowiązania 
wynikające z działalności pod „parasolem” organizatora sieci sprowa-
dzają się – nie licząc spełnienia standardu wyposażenia – zwykle do: 
utrzymywania aktywnej współpracy handlowej (osiąganie wyzna-
czonych obrotów w ramach zakupów części zamiennych; zwykle 
określonej marki), deklaracji podnoszenia kwalifikacji (uczestnictwo 
w obowiązkowych szkoleniach).

Więcej w NW 2/2020

Znajdź dobre towarzystwo
– kto jeszcze bez parasola?

Czynnikiem decydującym o wyborze tej, a nie innej sieci mogą być korzyści, jakie przy-
niesie to warsztatowi

Korzyści uzyskiwane z członkostwa w sieci sprawiają, że zobo-
wiązania członków schodzą na dalszy plan. A powątpiewanie – po 

i programem lojalnościowym dla warsztatów 
oraz logistyka 3PL – mówi Maciej Olekso-
wicz, prezes zarządu Inter Cars.

Czterdzieste miejsce w rankingu 2000 
najlepiej prosperujących firm w Polsce 
zbiegło się się z rokiem jubileuszowym 
dla Inter Cars. W 2020 roku bowiem firma 
będzie obchodziła 30-lecie istnienia. Trzy-
dzieści lat poszukiwania odpowiedzi na 
pytanie, jak być coraz lepszym, jak przekuć 
entuzjazm, zaangażowanie i pomysł w zysk, 
który będzie dobrem większym niż jedne-
go człowieka.

Inter Cars w rankingu Lista 2000
oraz stabilność zatrudnienia. Czterdziesta 
pozycja w rankingu „Rzeczpospolitej” poka-
zuje, że sposób zarządzania przedsiębior-
stwem preferowany przez Inter Cars i kieru-
nek rozwoju firmy doskonale wykorzystuje 
zarówno atuty rynku, jak i możliwości infra-
struktury wewnętrznej, dostosowując ją do 
potrzeb i możliwości rynku.

– Jesteśmy obecnie najsilniejszą spółką 
branży aftermarket na polskim rynku. Nie-
ustannie inwestujemy zarówno w motoryza-
cyjny rynek wtórny, jak i nowe modele bizne-
sowe, z których dwa najbardziej obiecujące to 
sprzedaż internetowa części wraz z serwisem 

Przygotowana pod koniec 2019 roku 
przez „Rzeczpospolitą” Lista 2000 pokazuje, 
że Inter Cars znów zwyżkuje. Czterdziesta 
pozycja, czyli o 6 punktów do góry wzglę-
dem ostatniego roku, to doskonały wynik. 
Oznacza on, że 98% firm w Polsce ma niższy 
przychód niż Inter Cars.

Lista 2000 to zestawienie najprężniej 
działających polskich firm. Sporządzana jest 
ona na podstawie analizy rynku i działają-
cych na nim przedsiębiorstw, a uwzględnia 
między innymi rentowność, dynamiczny 
rozwój w sekcji eksportu, osiągane zyski, 
płynność i innowacyjność inwestycyjną 
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Kongres Przemysłu i Rynku Motoryzacyj-
nego to niewątpliwie jedyne w swoim rodzaju 
wydarzenie – spotkanie tak szerokiej reprezen-
tacji branży. W jego poprzedniej edycji w wzię-
ło udział 800 osób. W tym roku organizatorzy 
zapowiadają jeszcze większą frekwencję.

Więcej na: 
www.moto-konferencja.pl

motoryzacyjne, ograniczając koszty marketingu, logistyki i zaso-
bów ludzkich. Wspólna marka ma także pomóc w budowaniu silnej 
pozycji polskich produktów motoryzacyjnych na globalnym rynku 
części zamiennych.

Więcej w NW 2/2020

start-upów – wachlarz perspektyw jest niemały.
Gwoli systematyki. Dofinansowanie dla firm można podzielić 

na dwa źródła: państwowe (instytucjonalne) i prywatne (komercyj-
ne). To pierwsze nie bez powodu kojarzymy z aplikującymi o środ-
ki z różnorakich programów, z beneficjentami hojnie dotowanymi 
przez Unię Europejską. To drugie to środki m.in. firm leasingowych 
i banków. I od takich pomysłów na biznes aftermarketowy przemy-
słu automotive zacznijmy.

Jak podaje Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, liczba aut 
rejestrowanych w Polsce nieustannie rośnie, co przedkłada się na 
zwiększające się zapotrzebowanie na usługi oferowane przez warsz-
taty samochodowe. Zgodnie z informacji GUS aż 87,6% warsztatów 
funkcjonujących na rynku polskim to jednoosobowe działalności 
gospodarcze. Taka forma prowadzenia biznesu i takie nakłady finan-
sowe mogą być wsparte ze środków Unii Europejskiej (UE) oraz/lub 
sfinansowane w formie leasingu. Europejski Fundusz Leasingowy 
(EFL) od lat pomaga przedsiębiorcom w tej kwestii.

Więcej w NW 2/2020

Kongres SDCM już w kwietniu

Polska Grupa Motoryzacyjna podsumowuje

Skąd kapitał na moto-biznes?

ZUS udzieli dotacji na wózek widłowy, jeśli sprzęt ma służyć ograniczeniu obciążenia 
układu mięśniowo-szkieletowego przy pracach ręcznych związanych z przemieszcza-
niem ciężkich ładunków

Uzyskanie statusu Krajowego Klastra Kluczowego, powołanie 
wspólnej marki PGM, wzrost liczby członków o 14 firm czy wypraco-
wanie ekwiwalentu reklamowego wartego około 2,7 mln zł to tylko 
niektóre z zeszłorocznych osiągnięć Polskiej Grupy Motoryzacyjnej. 
A rok 2020 zapowiada się jeszcze intensywniej.

2019 był trzecim rokiem działalności stowarzyszenia Polska Gru-
pa Motoryzacyjna (PGM), które zostało powołane w celu wspierania 
polskich producentów części samochodowych. Jednym z najważ-
niejszych sukcesów PGM w 2019 roku było uzyskanie prestiżowego 
statusu Krajowego Klastra Kluczowego. Dzięki temu stowarzyszenie 
ma szansę na ubieganie się o wsparcie z funduszy europejskich, 
a jego członkowie mogą otrzymywać dodatkowe punkty przy sta-
raniach o fundusze publiczne. Stowarzyszenie zainicjowało także 
powołanie wspólnej marki handlowej PGM Automotive – dzięki niej 
jego członkowie będą mogli wchodzić na nowe atrakcyjne rynki 

Gdy budżet własny przedsiębiorców okazuje się niewystarczają-
cy, pojawia się pytanie: skąd wziąć kapitał na rozkręcenie biznesu 
czy na rozwój firmy już funkcjonującej na rynku automotive? Od 
bezzwrotnych dotacji, przez atrakcyjne pożyczki, po wsparcie dla 

różnorodnością poruszanych zagadnień.
Już teraz warto zarezerwować sobie czas 

20-21 kwietnia, kiedy to warszawski hotel 
Sound Garden stanie się motoryzacyjnym 
centrum Polski. Po raz piętnasty spotkają się 
tam przedstawiciele branży oraz osoby z nią 
związane, by dyskutować o najważniejszych 
dla przemysłu i rynku problemach oraz wy-
zwaniach. A ich lista jest długa.

Spotkają się na nim przedstawiciele naj-
ważniejszych organizacji i firm związanych 
z branżą motoryzacyjną, a także eksperci, po-
litycy oraz środowiska naukowe. Kolejna, XV 
już edycja Kongresu Przemysłu i Rynku Mo-
toryzacyjnego organizowanego z inicjatywy 
Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producen-
tów Części Motoryzacyjnych zapowiada się 
niezwykle ciekawie i z pewnością zaskoczy 
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wości w roku 2020 nie jest wcale zadaniem 
łatwym, skoro podczas 2-godzinnej prezen-
tacji „Mistrzowskiego Spotkania” mieliśmy aż 
kilkunastu mówców, a podjęta przez nich 
tematyka dotyczyła spraw organizacyjnych 
w sposób kompleksowy.

Więcej w NW 2/2020

„Mistrzowskie Spotkanie”
– o siatkówce w sieci Q-Service Castrol

Podsumowania i plany związane z rozwojem należącej do Inter Cars sieci warsztatowej Q-Service Catrol były tematem 
spotkania, jakie odbyło się 11 stycznia 2020 r. w hotelu Warszawianka w Jachrance

Terminologia znana w piłce siatkowej 
będzie mocno korespondowała z przeka-
zem medialnym otwierającym nowy roz-
dział w historii serwisów oznaczonych literą 
Q, od ponad 20 lat obecnych na polskim 
rynku motoryzacyjnym.

Mistrzowskie otwarcie, mistrzowskie 
przyjęcie, mistrzowski serwis... – słowa ko-
jarzone powszechnie ze sportem drużyno-
wym uchodzącym za niemal tak popularny 
jak mecze piłki nożnej będą motywem prze-
wodnim kampanii wizerunkowej warsztatów 
działających pod parasolem Inter Cars. Pro-
mocją odmienionej sieci w ramach kampanii 
wizerunkowej „Asy serwisowe” zajmą się Zbi-
gniew Bartman i Piotr Gruszka. Obaj to oczy-
wiście sportowcy bardzo mocno związani 
z siatkówką i sukcesami naszej kadry.

Tak w największym skrócie można opi-
sać wydarzenie, które zgromadziło ponad 
300 uczestników (11 stycznia, Hotel War-
szawianka w Jachrance). Prócz dwustuoso-

Poznań Motor Show.
Przypomnijmy, tegoroczny OTWS odbędzie się w odświeżonej 

formule. Najważniejszą pośród zmian będzie zastąpienie testu pi-
semnego cyfrowym – uczniowie dostaną do rąk specjalne piloty, 
za pośrednictwem których będą odpowiadać na pytania. Ta zmiana 
nie tylko usprawni część formalną turnieju (bo wyniki pierwszego 
etapu będą znane kilka minut po jego zakończeniu), ale też pozwo-
li na wyłonienie zwycięzców w kilku kategoriach i na zaproszenie 
do udziału w finale większej liczby uczestników. Do tej pory każda 
szkoła mogła oddelegować do udziału w turnieju dwie trzyosobo-
we reprezentacje – jedną w kategorii techników i jedną w kategorii 
szkół branżowych.

Finał tegorocznego turnieju odbędzie się 27 marca, drugiego 
dnia targów Poznań Motor Show oraz towarzyszących im Targów 
Techniki Motoryzacyjnej. Natomiast na koniec lutego – jako swo-
isty„warm-up” – zapowiedziany został test online. O szczegółach bę-
dziemy informować na bieżąco na stronie otws.pl i na Facebooku.

Więcej w NW 2/2020

26. edycja OTWS w nowej odsłonie

Próba generalna przed tegorocznym OTWS odbyła się w Zespole Szkół Samochodo-
wych w Gdańsku i przebiegła zgodnie z planem

Ruszył nabór do kolejnej edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wie-
dzy Samochodowej, w którym udział mogą wziąć uczniowie szkół 
samochodowych z całego kraju. Organizatorzy czekają na zgłosze-
nia do 15 marca, a już 27 marca wielki finał, niezmiennie podczas 

bowej drużyny reprezentantów Q-Service 
Castrol, także przedstawicieli partnerów 
strategicznych sieci, kooperujących firm i za-
proszonych gości. Od razu też wspomnijmy, 
że streszczenie podsumowań dotychczaso-
wych działań związanych z funkcjonowa-
niem sieci Q-Service Castrol z perspektywy 
roku 2019 i zapowiadających zmiany czy no-
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Rynek pojazdów nowych i używanych wyposażonych w prze-
kładnie automatyczne stale się rozwija, więc warsztaty niezależne 
obsługują coraz więcej zleceń związanych z serwisem olejowym 
w tego typu skrzyniach. Automaty pozostają bardzo skomplikowa-
nym podzespołem współczesnego samochodu, dlatego do prawi-
dłowego działania wymagają fachowej obsługi i zastosowania ma-

w 2019 roku, był wzrost liczby zamówień 
– osiągnięty mimo niesprzyjającej sytuacji 
rynkowej w segmencie opon do samocho-
dów osobowych w Polsce, w którym, jak 
wynika z danych ETRMY, w całym 2019 roku 
odnotowano 8-proc. spadek sprzedaży.

W 2020 roku spółka zamierza kontynu-
ować dotychczasową strategię rozwoju. 
Zarząd zakłada dalszy rozwój działalności 
operacyjnej, tj. sprzedaży opon i felg na 
rynku krajowym i rynkach zagranicznych 
przy jednoczesnym podążaniu za najnow-
szymi światowymi trendami na rynku e-
-commerce.

Automatyczne skrzynie biegów (cz. 1)

3 mln sprzedanych opon

Wnętrze automatycznej 9-biegowej przekładni o klasycznej konstrukcji z przekładnią 
hydrokinetyczną

Jak czytamy w materiałach prasowych, 
podstawowym czynnikiem, który wpły-
nął na wielkość przychodów uzyskanych 

teriałów eksploatacyjnych o najwyższej jakości.
Na początku warto zwrócić szczególną uwagę na rolę, jaką speł-

nia olej pracujący w automatycznej skrzyni biegów. W tradycyjnej 
manualnej przekładni jego główne zadania to smarowanie podze-
społów (łożyska, wałki, koła zębate) i ich chłodzenie. W skrzyni auto-
matycznej zakres funkcji, jakie pełni, jest znacznie większy, dlatego 
jego właściwy poziom i jakość nabierają priorytetowego znaczenia. 
Sterownik przekładni automatycznej dzięki monitorowaniu tem-
peratury oleju realizuje poszczególne programy działania skrzyni 
biegów. Dodatkowo sam olej używany jest do sterowania sprzęgła-
mi czy hamulcami, smaruje tarcze sprzęgieł/hamulców wielopłyt-
kowych i chłodzi podzespoły przekładni. We wnętrzu konwertera 
momentu obrotowego przekazuje energię kinetyczną pomiędzy 
pompą a turbiną.

Pierwszą część artykułu publikujemy 
na łamach lutowego wydania 

„Nowoczesnego Warsztatu”.

13-procentowy wzrost wstępnych, jed-
nostkowych przychodów Oponeo.pl S.A. 
został zrealizowany przede wszystkim dzięki 
wzrostowi sprzedaży opon na polskim ryn-
ku. W 2019 roku spółka sprzedała w kraju 
rekordową liczbę 3 mln opon.

Zarząd Oponeo.pl S.A. opublikował wstęp-
ne przychody ze sprzedaży netto osiągnięte 
w grudniu 2019 roku, które wzrosły o 36% 
i wyniosły 94,3 mln zł. Przychody za okres od 
1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku ukształto-
wały się na poziomie 918,2 mln zł i były wyż-
sze względem jednostkowych przychodów 
odnotowanych w 2018 roku o 109 mln zł.

zmagań o nagrodę główną i tytuł „Wybitny 
wśród Ekspertów” – Duży oraz Mały Finał 
Praktyczny.

Więcej na: www.apexpert.pl

Sprawdź swoje umiejętności
wagena T-CROSS – i prestiżowy tytuł „Wy-
bitny wśród Ekspertów”, każdy uczestnik 
musi rozwiązać przynajmniej 2 z 5 testów 
online, które będą dostępne dla wszystkich 
zarejestrowanych. W trakcie promocji bę-
dzie można zdobyć dodatkowe Specjalne 
Zaproszenia, które skrócą ścieżkę do walki 
o nagrodę główną.

W tym roku Wielki Finał odbędzie się 
11-13 września w hotelu Warszawianka 
w Jachrance oraz na terenie Toru Modlin, 
na którym rozegrany zostanie ostatni etap 

Już po raz siódmy rusza promocja AP 
EXPERT ukierunkowana na rozwój wiedzy 
i umiejętności mechaników – zmagania 
będą trwały od 1 lutego do 31 lipca 2020 
r. Na najlepszych uczestników czeka 125 
miejsc w Wielkim Finale.

Podobnie jak w latach ubiegłych, liczyć 
się będą zakupy wybranego asortymentu, 
ale i wiedza, bez której w tym roku żaden 
uczestnik nie będzie mógł przystąpić do 
Wielkiego Finału.

Aby walczyć o główną nagrodę – Volks-
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Prowadzenie warsztatu to nie tylko wy-
konywanie powierzonych zadań, ale rów-
nież dbanie o stanowisko, utrzymywanie 
porządku oraz uzupełnianie braków w jego 
wyposażeniu. Bez właściwej organizacji 
miejsca pracy łatwo pogrążyć się w chaosie 
i tracić cenny czas, poszukując odpowied-
niego narzędzia. Podpowiadamy, jak za-
chować czystość w warsztacie i zwiększyć 
efektywność swojej pracy.

Zmiany należy rozpocząć od przywróce-
nia porządku w warsztacie. Następnie trze-
ba sprawdzić, jakich narzędzi nam brakuje, 

przez Polską Izbę Motoryzacji.
– Mimo upływu lat spotykamy się nadal 

i sam już nie wiem, czy to dobrze, czy źle, bo 
skoro się spotykamy, to jest o czym rozma-
wiać, a i swego rodzaju integracja sektora 
blacharsko-lakierniczego postępuje. I to cieszy 
– powiedział podczas otwarcia konferencji 
Roman Kantorski, prezes Polskiej Izby Mo-
toryzacji. – Zdawać by się mogło, że skoro się 
spotykamy, to problemów branży nie ubywa. 
To z kolei może smucić, ale nie do końca, bo 
nareszcie coś się zaczęło dziać i pewien opty-
mizm wśród nas się pojawił. Mam na myśli 
wzrost skuteczności w uzyskiwaniu należnych 
nam, serwisom i finalnie właścicielom na-
prawianych pojazdów, kwot z tytułu napraw 
powypadkowych, w tym za same naprawy, za 
roboczogodzinę, samochody zastępcze.

Więcej w NW 2/2020

Jak utrzymać porządek w warsztacie?

Nowa odsłona Dyskusyjnego Forum 
Ubezpieczeń Komunikacyjnych

W forum udział wzięło ok. 200 przedstawicieli branży napraw blacharsko-lakierniczych

czasu na rozplanowanie rozmieszczenia na-
rzędzi i zainwestować w pojemniki służące 
do ich przechowywania.

Więcej w NW 2/2020

To było wyjątkowe spotkanie sektora 
napraw blacharsko-lakierniczych. Na sali 
plenarnej przez dwa dni żywo dyskutowali 
właściciele i osoby zarządzające serwisa-

konsumentów wystąpiły jedynie w 2 przy-
padkach. Płyn do chłodnic Stapar G11 za-
miast w deklarowanych -35°C zamarzał już 
przy -19,3°C, a zimowy płyn do spryskiwaczy 
AC Cosmetics zamiast w -20°C – w -19,1°C.

Więcej w NW 2/2020

Jak wybrać zimowy płyn do spryskiwaczy i do chłodnic?
turę zamarzania.

Laboratoria Urzędu Ochrony Konkuren-
cji i Konsumentów zbadały 36 próbek: 25 zi-
mowych płynów do spryskiwaczy szyb i 11 
płynów do chłodnic. W obu przypadkach 
eksperci sprawdzali, jaka jest temperatura 
zamarzania, i porównywali ją z deklaracją 
producenta. Rozbieżności na niekorzyść 

Laboratoria Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów zbadały, czy płyny do spry-
skiwaczy szyb i do chłodnic samochodo-
wych są bezpieczne. Na 36 sprawdzonych 
próbek tylko 3 były niezgodne z wymaga-
niami lub deklaracją producenta. Kupując 
zimowy płyn do samochodu, zwróć uwagę 
przede wszystkim na jego skład i tempera-

a jakie są już zużyte i wymagają wymiany. 
Nie powinno się ich zostawiać „na wszelki 
wypadek” – korzystanie ze zniszczonych 
narzędzi obniża jakość wykonywanej pra-
cy i może prowadzić do wypadków. Warto 
ocenić, czego dokładnie brakuje, i przygo-
tować listę. Kiedy przywrócimy porządek 
i usuniemy zniszczone elementy wyposa-
żenia, odzyskamy cenne miejsce oraz po-
zbędziemy się błędnego wrażenia, iż wypo-
sażenie warsztatu, jakie posiadamy, nie jest 
kompletne. Gdy pierwszy etap porządków 
mamy już za sobą, dobrze poświęcić trochę 

Wygląd miejsca pracy jest wizytówką serwisanta i wpły-
wa na wizerunek warsztatu

mi – i to właśnie problemy ich na co dzień 
dotyczące zdominowały konferencję. Mowa 
o XIV edycji Dyskusyjnego Forum Ubezpie-
czeń Komunikacyjnych, organizowanego 
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Dbałość o prawidłowy poziom i termi-
nową wymianę podstawowych płynów 
eksploatacyjnych to obowiązek każdego 
kierowcy. Zdarza się jednak, że w sytuacji 
losowej zmuszeni jesteśmy uzupełnić płyn 
produktem innego producenta lub o od-
miennych właściwościach. Czasem pomoc-
ne mogą okazać się kolory, ale nie jest to za-
sada. Które ciecze można ze sobą mieszać, 
a które nie?

W każdym samochodzie, niezależnie 
od rodzaju jego napędu, stosujemy płyn 
hamulcowy. Najpopularniejszą klasyfikacją 
płynów hamulcowych dostępnych na ryn-

kolejny krok w kierunku skutecznego zwal-
czania na polskim rynku zjawiska fałszowa-
nia wskazań liczników w pojazdach.

Więcej w NW 2/2020

zatrudniać – mówi Paweł Gos, prezes zarzą-
du Exact Systems. – Najwięcej firm deklaru-
jących wzrost zapotrzebowania na nowych 
pracowników znajdziemy na Słowacji (62%), 
w Turcji (58%) i Rumunii (45%). W Polsce ten 
odsetek wynosi 40%, natomiast w Niemczech, 
Portugalii, Rosji i Czechach przynajmniej poło-
wa respondentów uważa, że poziom zatrud-
nienia w ciągu roku pozostanie bez zmian. 
Najbardziej poszukiwani są pracownicy pro-
dukcyjni niższego szczebla, których dostęp-
ność jest ograniczona. Polscy pracodawcy na-
rzekają też na rosnące oczekiwania finansowe 
kandydatów.

Więcej w NW 2/2020

Czy wszystkie płyny eksploatacyjne 
można ze sobą mieszać?

Od stycznia policja zapisuje stan licznika

67% zakładów motoryzacyjnych w Polsce 
zatrudnia Ukraińców

Ponieważ zdarza się, że zmuszeni jesteśmy uzupełnić 
płyn produktem innego producenta lub o odmiennych 
właściwościach, warto znać podstawowe zasady mie-
szalności

ku jest DOT (ang. Department of Transpor-
tation). Opisana jest ona w normie FMVSS 

od drugiego kwartału 2020 roku stan licz-
nika pojazdu sprawdzany podczas drogo-
wych kontroli policyjnych będzie widoczny 
w ogólnodostępnej, darmowej bazie inter-
netowej: historiapojazdu.gov.pl. Będzie to 

Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczęło prace 
nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie 
zakresu danych udostępnianych w postaci 
elektronicznej z Centralnej Ewidencji Po-
jazdów i Kierowców, która spowoduje, że 

Aż 40% firm z sektora automotive w Pol-
sce planuje zwiększanie zatrudnienia w naj-
bliższym czasie. I choć oznacza to spadek 

o 23% rok do roku, ciągle brakuje rąk do 
pracy. Przedstawiciele branży narzekają na 
małą liczbę kandydatów i rosnącą presję 
płacową. Dlatego coraz więcej fabryk wspo-
maga się kadrą z Ukrainy.

Nie jesteśmy jednak sami. Do boju 
o ukraińskich pracowników przyłączyły się 
również Czechy, Wielka Brytania, Portugalia 
i Słowacja – wynika z raportu Exact Systems 
„MotoBarometr 2019. Nastroje w automo-
tive”. Jeżeli inne kraje Unii Europejskiej sku-
tecznie zawalczą o pracowników z Ukrainy, 
w Polsce deficyt kadrowy pogłębi się.

– Pomimo spowolnienia gospodarczego 
w Europie, które przekłada się na niższy opty-
mizm produkcyjny, motobranża nie przestaje 

nr 116 i aktualnie obejmuje kilka typów 
płynów: DOT 3, 4, 5, 5.1 oraz DOT 4LV. Waż-
ne jest to, że specyfikacje nie wymagają 
od producentów konkretnego składu che-
micznego, a określają jedynie właściwości, 
jakie dany płyn ma posiadać. Najważniejsze 
z nich to minimalna temperatura wrzenia 
płynu „suchego” i „zawodnionego”. Odnoszą 
się one do nowych produktów (0% wody) 
i cieczy, które zawierają objętościowo 3,7% 
wody. Czy można ze sobą mieszać płyny 
o różnej specyfikacji DOT?

Więcej w NW 2/2020
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ilerów. Cenionym trenerem najwyższego 
stopnia wtajemniczenia dla ludzi, którzy 
mieniąc się specjalistami od wybłyszczania 
lakieru, odczuwają potrzebę zgłębienia wie-
dzy w temacie zabiegów przywracających 
po naprawach nieskazitelny wygląd karo-
serii samochodowych. Dość powiedzieć, że 
utalentowany lakiernik stale współpracuje 
z jedynym w Polsce międzynarodowym tre-
nerem detailingu. Mowa o Adamie Garba-
czu, na co dzień właścicielu firmy cleancar.
pl, który w ramach CleanCar Detailing Aca-
demy korzysta ze wsparcia Sławka podczas 
szkoleń LEVEL 5 (poziom advanced + ma-
ster) dla młodych ludzi, którzy chcą poznać 
tajniki szlifowania i polerowania lakieru.

Dlaczego zależało nam na spotkaniu ze 
Sławkiem? Bo wieść niesie, że przez jego 
ręce przechodzą prawdziwe perełki moto-
ryzacji. Warte krocie, bo klasyczne modele 
Porsche 911!

Więcej w NW 2/2020

pulował wskaźnikami emisji spalin – wpro-
wadzał konsumentów w błąd, twierdząc, że 
jego pojazdy są przyjazne środowisku. Rośnie 
świadomość ekologiczna Polaków, więc wie-
le osób mogło celowo wybierać samochody, 
które emitują mniejsze ilości szkodliwych 
substancji – mówi Marek Niechciał, prezes 
UOKiK.

Koncern Volkswagen stosował w samo-
chodach Volkswagen, Audi, Seat i Škoda 
produkowanych po 2008 r. oprogramowa-
nie do sterowania silnikiem EA 189 EU 5. 
W warunkach testowych pozwalało ono za-
niżać wartość emisji tlenków azotu. To opro-
gramowanie rozpoznawało, że samochód 
znajduje się na stanowisku kontrolnym, 
i obniżało emisję tlenków azotu. Podczas 
normalnej jazdy była ona wyższa. Wartości 

Z tęsknoty za dziećmi pokochał porsche

Dieselgate
– rekordowa kara od UOKiK

Każdy egzemplarz powiększa kolekcję marki Porsche w Automobile Neff. W sumie już ok. 100 takich wyszło spod ręki 
mistrza lakiernictwa z Tarnowskich Gór

Lakiernikiem samochodowym został 
dzięki zrządzeniu losu. Owszem, ukończył 
szkołę kierunkową, ale do pracy nad karo-
seriami wrócił tak na serio, gdy za namową 
byłego pracodawcy z Niemiec zajął się w ro-
dzinnych Tarnowskich Górach pieczołowitą 

Ponad 120 mln zł – tyle wynosi kara 
nałożona przez Marka Niechciała, prezesa 
UOKiK, za tzw. aferę dieselgate. Sankcja zo-
stała nałożona na Volkswagen Group Polska 
za wprowadzenie w błąd co do poziomu 
emisji spalin i kierowanie wytycznych skut-
kujących odrzuceniem reklamacji. To naj-
wyższa kara w historii UOKiK za naruszenie 
praw konsumentów.

25 tomów akt, ponad 5 tys. kart z dowo-
dami – tyle materiałów zgromadził Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
w postępowaniu przeciwko koncernowi 
Volkswagen Group Polska, które niedawno 
się zakończyło. – Urząd Ochrony Konkuren-
cji i Konsumentów jest kolejnym organem 
ochrony konsumentów w Europie, który wy-
dał decyzję w tej sprawie. Volkswagen mani-

te znacznie odbiegały od tych deklarowa-
nych w materiałach reklamowych i w do-
kumentach homologacyjnych. Kupujący te 
pojazdy zostali więc wprowadzeni w błąd. 
Co więcej, koncern wystosował wytyczne 
dla dealerów, zgodnie z którymi mieli oni 
nie uwzględniać zasadnych reklamacji zwią-
zanych z poziomem emisji tlenków azotu.

Więcej w NW 2/2020

restauracją kultowych modeli 911 marki 
Porsche!

Sławek Kata (rocznik ’78) urodzony 
w Tarnowskich Górach uchodzi za znawcę 
rzemiosła lakierniczego najwyższych lotów. 
Jest autorytetem w środowisku autodeta-


