
Części zamienne –  

oryginalne i alternatywne 

Alfred Franke - Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych 

Warszawa 23.09.2014 



Azja 
30% 

Europa 
25% 

Ameryka 
42% 

Pozostałe 
3% 

Niemcy 
19% 

Francja 
11% 

Wielka 
Brytania 

11% 
Hiszpania 

7% 
Włochy 

13% 

Pozostałe 
39% 

Światowy Niezależny Rynek Motoryzacyjny to 
ogromny potencjał wart 750-800 mld €  

Źródło: “European Aftemarket” AutoBusiness, Datamonitor, skorygowany o prognozy TEMOTU  

w tym 180- 200 mld €  stanowi Europa 

Branża  motoryzacyjna  na świecie 



Niezależni producenci części są pierwotnym źródłem  

zaopatrzenia rynku w części 

Branża  motoryzacyjna na świecie 



Niezależni współtworzą i naprawiają samochody 

80% części, z których zmontowany jest nowy samochód 

pochodzi od niezależnych producentów części zamiennych  

Branża  motoryzacyjna na świecie 

Producenci  

samochodów 



PRODUKCJA 



PRODUCENCI 

CZĘŚCI  

W POLSCE 

Źródło: GUS, *dane za 2013r. 

Produkcja motoryzacyjna w Polsce 2014 

116,3 tys. miejsc pracy w sektorze produkcji 

części i akcesoriów motoryzacyjnych* 

Park Technologiczny 
Delphi 
wartość inwestycji – 24 mln zł 
 
luty 2014 



Produkcja motoryzacyjna w Polsce 2014 

Lumag  
zakład produkcyjny 
wartość inwestycji - 70 mln zł 
wrzesień 2013 

TRW nowa hala produkcyjna 
czerwiec 2013 

Valeo Lighting Systems 
zakład produkcyjny 1 260 pracowników 



Źródło: GUS 

106,7 mld zł  
 przychody ze sprzedaży produktów, 

materiałów i towarów związanych z 

produkcją części samochodowych, 

pojazdów, naczep i przyczep 

43 085 

51 319 53 831 
59 330 

Części 

samochodowe 
Pojazdy Przyczepy  

i naczepy 

Produkcja  motoryzacyjna w Polsce 2014 

59,3 mld PLN 44,8 mld PLN 
2,6 mld PLN 



HANDEL 



punktów dystrybucji 

segmentu ciężarowego 

punktów dystrybucji 

segmentu osobowego 

Dystrybucja  w Polsce 2014 

miejsc pracy przy sprzedaży części motoryzacyjnych 



W magazynach dystrybutorów 

znajduje się bardzo szeroki 

asortyment części zamiennych. 

W przypadku największych firm 

nawet 250 tys. rodzajów części, 
w liczbie proporcjonalnej do 

popularności danej części. 

600 tys. m2 - całkowita powierzchnia hal  

magazynowych dystrybutorów.  

 

To 85 razy więcej niż powierzchnia Zamku Królewskiego na Wawelu. 

Powierzchnia Zamku Królewskiego na Wawelu: 7 040  m² 

Dystrybucja w Polsce 2014 



USŁUGI 



Źródło: MotoFocus.pl 

15,1 mln kierowców korzysta z 

warsztatów niezależnych 

1,7 mln kierowców korzysta 

z ASO 

Udział 

Spośród 16,8 mln kierowców  90% korzysta z usług 

warsztatów niezależnych 

Usługi  motoryzacyjne w Polsce 2014 

W Polsce działa około 19,5 tys. warsztatów niezależnych 

obsługujących samochody osobowe i ciężarowe, oraz  

1,5 tys. serwisów autoryzowanych 

Zatrudnienie w warsztatach przekracza 106 tys. osób 



Roczna liczba wizyt  kierowców w warsztatach 

naprawczych przekracza  38,5 mln w tym: 

Źródło: MotoFocus.pl 

Wizyty w warsztatach 

niezależnych 

Wizyty w ASO 

92 % wszystkich punktów napraw samochodów w 
Polsce stanowią niezależne warsztaty, ale ich udział 
wartościowo licząc w naprawach szacuje się na 50% 

Wizyty 

Usługi  motoryzacyjne w Polsce 2014 



Porównanie rozkładu warsztatów niezależnych  

i ASO (na przykładzie serwisów Renault) 

Na jedno województwo przypada średnio 1106 warsztatów niezależnych 

Usługi motoryzacyjne w Polsce 2014 



MITY 



REKLAMA 

Sprytne praktyki reklamowe tworzą fałszywy obraz rynku 

Skąd się biorą mity o niezależnym rynku 

Mity w motoryzacji 



Jeden z nich nie był naprawiany w  

autoryzowanym serwisie 

dowiesz się, który podczas hamowania. 
 

(tłumaczenie nieautoryzowane) 

Tylko dzięki częściom oryginalnym samochód  

nie traci na wartości. 
 
(tłumaczenie nieautoryzowane) 

Sprytne praktyki reklamowe tworzą fałszywy obraz rynku 

Skąd się biorą mity o niezależnym rynku 

Częściowo niezawodne 

Mity w motoryzacji 



PRAWO 
BER / GVO / 



BER oraz MVBER - zwane w branży / GVO / 

Do 31.05.2023 obowiązują regulacje MVBER  (w zakresie części 

zamiennych i serwisowania) 

31.05.2010 roku wygasło ogólne BER 2790/99 oraz MVBER 1400/2002  
w zakresie części zamiennych 
 
 
01.06.2010 zaczęły obowiązywać nowe BER 330/2010 oraz MVBER 461/2010  
czyli rozporządzenie o Wyłączeniach Grupowych w Motoryzacji 
 
01.06.2010 równocześnie weszły w życie wytyczne sektorowe dotyczące  
stosowania w sektorze motoryzacyjnym europejskiego prawa  o konkurencji 
 

Regulacje prawne motoryzacyjne GVO 

01.06.2013  roku wygasło MVER 1400/2002 dotyczące dystrybucji  samochodów 



Nowe przepisy MVBER – części oryginalne 
 i części porównywalnej jakości 

Definicja części oryginalnych bez zmian 
 

Według nowej definicji  
“części o porównywalnej jakości” 

nie mogą narażać na szwank 
reputacji autoryzowanej sieci 

producenta samochodu 

Definicje zawierają się w wytycznych sektorowych punkt 19 i 20 

Regulacje prawne motoryzacyjne GVO 



Nowe przepisy POLSKIE MVBER – Rozporządzenie Rady 

Ministrów z 08.10.2010 

„Części o porównywalnej jakości”: 
To wyłącznie części zamienne 
wyprodukowane przez jakiekolwiek 
przedsiębiorstwo zdolne w dowolnej 
chwili potwierdzić, że dane części 
odpowiadają jakości elementów, 
które są lub były wykorzystywane do 
montażu danych pojazdów 
silnikowych.  

Kontrolę wiarygodności danych 
wypełnia kodeks cywilny 
i odpowiedzialność jaką bierze na 
siebie wystawca zaświadczenia 

 
„Oryginalne części zamienne” : 
To części zamienne takiej samej 
jakości jak elementy 
wykorzystywane do montażu 
samochodów oraz produkowane 
zgodnie ze specyfikacją producenta 
pojazdu. Obejmuje to również 
części zamienne produkowane na 
tej samej linii produkcyjnej, co 
wymienione elementy.  

 
Przykład takich części: 
Części w opakowaniach prawdziwych 
producentów (dostawców na pierwszy 
montaż) na przykład: Hella, Sachs….. 

Definicje zawierają się w punktach 21 i 22 

Regulacje prawne motoryzacyjne GVO 



 
Rozporządzenie 461/2010 oraz wytyczne sektorowe  

to zrównoważenie konkurencji na rynku 

 

W zakresie usług serwisowych regulacje te pozwalają na: 

Warsztat 

Niezależny 

Serwis ASO 

Naprawa 

bezpłatna w 

okresie gwarancji 

Naprawa odpłatna 

w okresie 

gwarancji 

Naprawa po 

okresie 

gwarancji 

+ + + 
+ + - 

Regulacje prawne motoryzacyjne GVO 



Rozporządzenie 461/2010 oraz wytyczne sektorowe  
to zrównoważenie konkurencji na rynku 

 

W zakresie stosowania części zamiennych regulacje te pozwalają na: 

Części oryginalne w 

opakowaniu producenta 

samochodu 

Części porównywalnej 

jakości 

Naprawa 

bezpłatna w 

okresie gwarancji 

Naprawa odpłatna 

w okresie 

gwarancji 

Naprawa po 

okresie 

gwarancji 

+ 
+ + 
+ + - 

+ + + 
Części oryginalne w 

opakowaniu producenta 

części 

- 
Części pozostałe - - 

Regulacje prawne motoryzacyjne GVO 



PRAWO 
KLAUZULA 

NAPRAW 



Klauzula Napraw to uczciwe rozwiązanie 

 Dziennik Ustaw nr 136 z dnia 31 lipca 2007 poz 958 
  
Art. 1061.  
1. Ochrona z tytułu prawa z rejestracji wzoru nie przysługuje wytworowi, który stanowi 
część składową wytworu złożonego, używaną do naprawy tego wytworu w taki sposób, 
by przywrócić mu jego wygląd początkowy.  
2. Osoby trzecie mogą korzystać z wytworu, o którym mowa w ust. 1, poprzez jego 
wytwarzanie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu, import, eksport lub używanie 
wytworu, w którym wzór jest zawarty bądź zastosowany, lub poprzez składowanie 
takiego wytworu dla takich celów. 
 
 
Klauzula Napraw: 

 

• Przyznaje producentom samochodów realną ochronę  

   ich projektów i konstrukcji samochodów  
 

•  Zapewnia, że ochrona nie będzie rozciągnięta na części zamienne 

Regulacje prawne - Klauzula Napraw 



Zewnętrzne części zamienne są wyłączone z prawa ochrony wzorów, 

gdyż muszą one być identyczne z oryginałem, aby odtworzyć 

uszkodzony samochód.  

Remontujesz dom - czy ktoś Cię 
zmusza, abyś okna kupił u architekta? 

Regulacje prawne - Klauzula Napraw 



Dotychczas przeprowadzane testy Instytucji badawczych (Insurance 

Institute for Highway Safety) nie wykazały wpływu widocznych części 

samochodowych na bezpieczeństwo.  

Naprawa samochodu w oparciu o części niezależnych producentów 

„jest całkowicie skuteczna, poprawna technicznie i nie budząca 

obaw w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, funkcjonalności 

oraz niezawodności naprawianego pojazdu”. 

Ekspertyza Przemysłowego Instytutu Motoryzacji 

Regulacje prawne - Klauzula Napraw 



„O” – oryginalna część zamienna dostarczona  

w opakowaniu producenta samochodu 

„Q” – oryginalna część zamienna  w opakowaniu prawdziwego 

producenta, np. produkty Valeo, Hella, Bosch itd.  

Oznaczenie jakościowe  zewnętrznych części zamiennych 

„PJ” – część o porównywalnej jakości 

 „Z” – pozostałe zamienniki 
Z uwagi na brak gwarantowanej jakości 
części te nie są rekomendowane przez 

ubezpieczycieli 

Oznaczenia części zamiennych 



Rozkład reklamacji na części pochodzące od 

niezależnych producentów 

Jakość części i reklamacje 

Rodzaj części  
% reklamacji części  

jakości Q  

% reklamacji części  

jakości PJ  

% reklamacji 

części  jakości Z  

Blacharka  0,25 0,43 1,15 

Lusterka  0,15 0,27 b.o.  

Oświetlenie  0,25 0,43 b.o.  

Szyby  0,5 

Zderzaki  0,35 0,6 1,15 

Eksploatacyjne  0,2 

 

 

b.o. - brak w ofercie na PL      



CENY 



Ceny części do silnika 2.0 TDI:  

ta sama część w różnych cenach 

Mitsubishi 

Outlander 2.0 DiD 

Jeep Compass 

2.0  CRD 

Volkswagen 

Touran 2.0 TDI 

Pompowtryskiwacz 

Turbosprężarka 

Koło pasowe na wale 

Pasek rozrządu, rolki 

Pompa wody 

6 581,00 zł 

16 909,00 zł 

1 110,00 zł 

1 939,00 zł 

976,00 zł 

2 658,00 zł 

10 332,00 zł 

725,00 zł 

1 547,00 zł 

764,00 zł 

2 658,00 zł 

4 247,00 zł 

677,00 zł 

769,00 zł 

199,00 zł 

Nazwa 

części 

Źródło: Magazyn Auto-Świat 02.10.2013 /http://www.auto-swiat.pl/eksploatacja/ceny-czesci-do-

silnika-2-0-tdi/v8z37 

Polityka cenowa producentów samochodów 



część oryginalna Opel 

(producent – Hella) 

cena det. 398,00 zł 

źródło: EUROTAX 

01.06.2014 

Reflektor lewy Opel Astra II  części, które do 31.10.2004 nie mogły być używane do 
napraw w serwisach autoryzowanych 

część oryginalna Hella 

cena det. 197,06 zł 

źródło: AD POLSKA 

01.06.2014 

część porównywalnej jakości 

Arteb  

cena det. 119,00 zł  

źródło: AUTO-ELEMENTS 

01.06.2014 

O Q PJ 

Porównanie części zamiennych: 

Reflektor lewy Opel Astra II  

Produkcja 99-02 

Polityka cenowa producentów samochodów 



Porównanie części zamiennych: 

Błotnik przedni lewy Skoda Octavia 

Produkcja 08-13 

 

część oryginalna Skoda 
cena det. 566,63 zł źródło: 
EUROTAX 01.06.2014 

 porównywalnej jakości 
cena det. 244,55 zł źródło: 
EUROTAX 01.06.2014 

O PJ 

Dystrybutor : Polcar 

Polityka cenowa producentów samochodów 



szyba oryginalna szyba „nieoryginalna” 

część oryginalna Opel 

(producent – Pilkington) 

cena det. 1005,00 zł 

źródło: EUROTAX 

01.06.2014 

część „nieoryginalna” do Opla 

(producent – Pilkington) 

cena det. 371,42 zł  

źródło: EUROTAX  

01.06.2014 

Różnica części zamiennych: 

Szyba czołowa – Opel 
O Q 

Polityka cenowa producentów samochodów 



 zł690,40  

 zł968,50  

 zł672,40  
 zł642,00  

 zł495,59  

 zł758,50  

 zł602,94  

 zł489,55  

 zł659,00  

 zł214,70  

 zł277,72  

 zł200,84   zł204,37  
 zł171,20  

 zł411,23  

 zł287,24  

 zł173,24  

 zł277,72  

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

VOLKSWAGEN 

Caddy 1.7t ;Entry 
;2000-2003  

OPEL Astra III 1.3 

Diesel ;CDTI Enjoy 
;2007-  
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1.2 TSI ;Elegance 
;2009-  
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Sports Tourer CDTI 
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;2008-  

SKODA Octavia 1.4 

MR`01 ;Ice Tour 
;2005-2005  

OPEL Astra III 1.3 

Diesel ;CDTI Enjoy 
;2005-  

Oryginał Polcar 

Ceny części zamiennych:  

Warsztaty autoryzowane vs rynek niezależny 

Reflektor lewy 

Źródło: Polcar 2014 

PLN netto 

Polityka cenowa producentów samochodów 



 zł428,50   zł402,36  
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Oryginał Polcar 

Ceny części zamiennych:  

Warsztaty autoryzowane vs rynek niezależny 

Błotnik przedni lewy 

PLN netto 

Źródło: Polcar 2014 

Polityka cenowa producentów samochodów 



Dziękuję za uwagę 

Alfred Franke 


