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Warszawa, dnia 25.04.2020r.

1. Związek Rzemiosła Polskiego
Ogólnopolska Komisja Rzemiosł Motoryzacyjnych
ul. Miodowa 14
00-246 Warszawa
2. Stowarzyszenie Dystrybutorów
i Producentów Części Zamiennych
ul. Za Dębami 3
05-075 Warszawa

Działając w imieniu branży autoryzowanych serwisów blacharsko-lakierniczych przedstawiam
stanowisko Związku Dealerów Samochodów odnośnie porozumienia, które zawarły Stowarzyszenie
Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM) oraz Związek Rzemiosła Polskiego –
Ogólnopolska Komisja Rzemiosł Motoryzacyjnych (ZRP OKRM) dotyczącego części zamiennych
stosowanych w naprawach samochodów w ramach likwidacji szkód komunikacyjnych.
Wszyscy, jako przedsiębiorcy działający na tym rynku zgadzamy się, że rynek napraw powypadkowych
w Polsce wymaga natychmiastowego uporządkowania z korzyścią dla poszkodowanych (usprawnienie
procesu naprawy i jej jakości), serwisów naprawczych (rynkowe prowadzenie działalności
gospodarczej, uczciwe regulacje rynkowe), towarzystw ubezpieczeniowych (zmniejszenie liczby
nieprawidłowości w procesie szkody oraz wyłudzeń), regulatorów rynku takich jak np. KNF, UOKiK
(skuteczne, obiektywne i odpowiednio dobrane obszary kontroli), dostawców części (przejrzysty,
usystematyzowany oraz wiarygodny jakościowo rynek części zamiennych) instytucji Państwa
(zmniejszenie szarej strefy, wzrost dochodów podatkowych, zmniejszenie liczby spraw sądowych) jak
też innych uczestników ruchu (realna poprawa bezpieczeństwa na drogach, gwarancja restytucji
ewentualnej szkody).
Dlatego z ogromnym zaskoczeniem przyjęliśmy porozumienie zawarte przez Państwa Organizacje.
Znajdujące się w nim tezy takie jak zwalczanie szarej strefy, zwalczanie monopolizacji rynku i zmów
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cenowych oraz swobodny wybór przez poszkodowanych środków i metody naprawy są uniwersalne
dla wszystkich segmentów rynku likwidacji szkód i postulaty te są też przedmiotem działań od szeregu
lat także ze strony naszej organizacji.
Jednak główny przekaz tego porozumienia mówiący o popieraniu swobodnego dostępu do części
alternatywnych na rynku napraw powypadkowych, bez wskazania na konieczność uwzględnienia
interesów i woli klienta (utrata wartości pojazdu, utrata gwarancji producenta) jak również
przepisów prawa oraz standardów technologii napraw, zmusza nas do stwierdzenia, że
porozumienie to w rzeczywistości wspiera powszechne i nagminne działania wielu towarzystw
ubezpieczeniowych skutkujące naruszaniem prawnych i ekonomicznych interesów ubezpieczonych
i serwisów naprawczych.
Wybór klasy jakości części zamiennych stosowanych w naprawach oraz wybór ich dostawcy powinien
leżeć w gestii serwisu wykonującego naprawę, w porozumieniu z właścicielem pojazdu. I to interes
właściciela powinien w pierwszej kolejności decydować o sposobie naprawy. Uważamy, że wybór ten
w żadnym stopniu nie może być narzucany przez towarzystwo ubezpieczeniowe, zwłaszcza w
przypadku narzucania właścicielowi pojazdu używania do naprawy części alternatywnych.
Najważniejszą kwestią jaka powinna być brana pod uwagę – oczywiście jeżeli jest taka wola ze strony
właściciela - jest to, że montaż określonej klasy części w pojeździe podczas likwidacji szkody ma wpływ
na jego późniejszą wartość po dokonanej naprawie. Nie może być przy tym tak, że wbrew woli lub
wiedzy właściciela pojazdu dochodzi do sytuacji, w której pojazd po naprawie ma mniejszą wartość niż
przed zdarzeniem powodującym szkodę. Sytuacja taka narusza bowiem zasadę przywrócenia stanu
poprzedniego i pełnej kompensacji szkody wyrażoną w art. 363 Kodeksu cywilnego. Kluczowy jest
również fakt, że naprawy pojazdów muszą odbywać się zgodnie z technologią stosowaną przez
producenta pojazdu. Ma to znaczenie nie tylko dla zachowania przez auto jego wartości, ale także
dla zachowania gwarancji producenta.
W związku z tym jako branża autoryzowanych serwisów sprzeciwiamy się wszelkim działaniom ze
strony Państwa organizacji mającym na celu promowanie i popieranie stosowania w procesie likwidacji
szkód części alternatywnych w sytuacji gdy będzie to ograniczało lub wręcz naruszało wolę właściciela
pojazdu, zasadę pełnej kompensacji szkody, będzie niezgodne z technologią producenta pojazdu, przez
co będzie to miało wpływ na uprawnienia kupującego z tytułu gwarancji. Jakiekolwiek działanie
zmierzające do wymuszenia na warsztatach i klientach montażu części alternatywnych w sytuacji kiedy
zasady te nakazują zastosowanie części oryginalnych odbywa się przede wszystkim ze szkodą dla
naszych klientów.
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Chcemy także zauważyć, że w chwili obecnej zakłady naprawcze funkcjonują w warunkach „dokręcania
śruby” przez ubezpieczycieli, którzy w coraz większej skali i w coraz bardziej wyszukany sposób bronią
się przed rozliczaniem szkód komunikacyjnych według wartości rynkowych. W tym kontekście
jakiekolwiek spory na gruncie naszej branży dotyczące stosowania klas części zamiennych jedynie
utrudniają nam, jako jednej branży, jakiekolwiek przeciwdziałanie temu procesowi oraz bronienie
słusznych interesów klientów i serwisów naprawczych.
Apelujemy do Państwa o oficjalne wycofanie się z opisanego powyżej porozumienia i kontynuację
wspólnej pracy na rzecz całego rynku napraw powypadkowych wraz innymi reprezentantami
podmiotów tego rynku - Polską Izba Motoryzacji, Polskim Związkiem Przemysłu Motoryzacyjnego i
naszą organizacją.

Z poważaniem

Marek Konieczny
Prezes Związku
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