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Biznes tworzą ludzie. 

To właśnie w oparciu o ludzkie wartości oraz doświadczenia postanowiliśmy stworzyć nasze 
Raporty Motoryzacyjne Kingsman. 

Napełnione one są nie tylko skumulowaną wiedzą dostępną w Internecie, ale głównie 
doświadczeniami zawodowymi oraz osobistymi każdego z naszych Doradców 
Motoryzacyjnych. Bardzo mocno wierzymy, że dzielenie się wiedzą jest kluczem do 
nawiązywania bardzo rzetelnych oraz trwałych relacji nie tylko z klientami, ale również  
z partnerami biznesowymi. 

Dzisiaj na Państwa ręce składamy efekt prac naszego całego zespołu. Planujemy tego typu 
wydania raz do roku, aby podsumowywać to co się dzieje na rynku motoryzacyjnym  
i jak te szeroko idące zmiany wpływają na Nas wszystkich i nasze biznesy. 

Zachęcamy do tego abyście dzielili się z Nami waszą opinią odnośnie naszych raportów oraz 
naszej pracy, ponieważ tylko przy opinii zwrotnej jesteśmy w stanie robić to co zaczęliśmy 
jeszcze lepiej niż dotychczas. 

Tymczasem jako samozwańczy redaktor zachęcam do naszej lektury

Dariusz Olejnik 
Redaktor Kingsman 
Auta i leasingi z pasji…
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Kradzieże samochodów w ciągu ostatnich lat. 
Nie mogę uwierzyć, że to się ciągle dzieje!
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Dariusz Olejnik
Doradca Motoryzacyjny Kingsman Finance 

 

     d.olejnik@kingsmanfinance.pl
     604 444 388

Dzisiaj widzę to własnymi oczyma – w Polsce ciągle kradnie się samochody!

Możemy zaobserwować wzmożoną aktywność grup przestępczych, która z dnia na 
dzień przybiera na sile. W całej Polsce raportowane są kradzieże samochodów  
i pojazdów wszelakiej maści. Od łodzi motorowych po motocykle. Wydawałoby się, 
że przecież żyjemy w czasach, kiedy sprzedaż takich kradzionych produktów nie jest 
możliwa z uwagi na oznaczenia, systemy monitorujące oraz brak popytu. Jeżeli należysz 
do grupy ludzi, która właśnie tak myśli, to jesteś w błędzie. Statystyki pokazują, że 
proceder ten nadal jest na topie, a złodzieje uprawiający ten biznes żyją jak pączki  
w maśle. Notujemy wzrost kradzieży w 2019 roku! Przejdźmy zatem krok po kroku 
przez dane statystyczne tak, abyśmy mogli świadomie podejmować decyzje zakupowe, 
posiadając taką wiedzę, jak również podejmować działania mające na celu ochronę 
naszego mienia poprzez użycie odpowiednich narzędzi. Oczywiście dzisiaj technologia 
może być tak samo naszym przyjacielem jak i wrogiem, ale powinniśmy wychodzić  
z założenia, że minimalizowanie ryzyka jest lepsze w przeciwdziałaniu kradzieży aniżeli 
nic nierobienie i życie w beztroskiej świadomości, że nasz samochód przecież nikogo 
nie zainteresuje. 
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Warto też pamiętać, że skutki kradzieży są równie istotnym elementem tej opowieści,  
co sama utrata samochodu. Przeczytajcie krótką historię. 

Zakup firmowy. Decyzja zapadła na Infiniti Q50. Rok spokojnej jazdy. Bezproblemowo oraz 
z zadowoleniem. Kolor czerwony, czyli dość krzykliwy. Zabezpieczenia producenta i ta myśl, 
że „przecież dziś aut już nie kradną”. Moje przyzwyczajenia były dość proste. Auto zamknięte 
a w środku całe moje zawodowe oraz personalne życie. W schowku piloty do bramy, klucze 
do domu. W bagażniku część garderoby, kosmetyki. Dokumenty i laptopy. Przecież samochód 
jest zamknięty. Człowiek zabiegany nigdy nie ma czasu na to, aby pomyśleć o konsekwencjach 
utraty tych wszystkich fantów. Przecież to tylko materialne rzeczy. Właśnie w takiej błogiej 
nieświadomości żyłem do lipca 2020, kiedy to spod naszego biura koło godz. 20:15 
firmowy samochód spokojnie odjechał z parkingu i zniknął wraz z całym moim poczuciem 
bezpieczeństwa. 

Ciekawostka - Czas kradzieży nie jest przypadkowy w tych godzinach.  
To właśnie wtedy warszawskie jednostki mają zmiany bądź odprawy zespołów. 
Potwierdziłem to na posterunku policji. 

W trakcie kradzieży siedziałem w biurze na telekonferencji. Moje życie toczyło się własnym 
torem, a ktoś właśnie zmieniał jego trasę. Odjeżdżając tym autem nie tyle pozbawił mnie 
środka lokomocji, co w równej mierze zaburzył moje poczucie osobistego bezpieczeństwa. 
Nie tylko mojego, ale również mojej rodziny. 

Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że kradzieże nie dzieją się z przypadku. Kiedy giną 
konkretne modele samochodów bądź marki to są to raczej działania na zlecenie. Oznacza to, 
że grupa przestępcza potrafi skutecznie monitorować Ciebie oraz Twój codzienny rytuał, aby 
w ten niezauważony sposób pozbawić Ciebie własności. 
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Kiedy ktoś kradnie pojazd, w którym ty (w tym wypadku ja) pozostawiasz część swojego 
dobytku, uwzględniając w tym portfel z dokumentami, zdjęcia dzieci, rachunki oraz karty do 
kont, to stajesz się bardzo słaby i za chwilę wpadasz w tryby wszystkich tych instytucji, aby  
na powrót odzyskać pozorną kontrolę nad swoją tożsamością. 

W konsekwencji tej kradzieży zajęło mi ponad miesiąc, aby odblokować płatności.  
Podmienić cechy dowodu osobistego we wszystkich instytucjach. Podam bardzo prosty 
przykład. Jeśli prowadzisz działalność / spółkę i masz podpisane umowy, bądź posiadasz 
konto bankowe, to musisz aktualizować dane. W wypadku braku aktualizacji w najmniej 
odpowiednim momencie możesz mieć problem z procesowaniem działań w sposób 
bezproblemowy. Czy w codziennym biegu o tym myślimy, pozostawiając rzeczy swojemu 
biegowi? Oczywiście, że nie. 
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Co możemy zatem zrobić, aby minimalizować ryzyka kradzieży auta?

 1.  Zmienić swoje codzienne beztroskie nawyki pozostawiania rzeczy w samochodzie, 
które mogą przyciągać uwagę złodziei 

 2.  Zabezpieczyć swój kluczyk - jeśli masz opcje Keyless – są covery, które możesz 
zakupić za 50 pln i blokują sygnał. W domu skrzynki do przechowywania kluczy  
z blokadą sygnału. 

 3. Instalacja monitoringu w miejscu, gdzie parkujesz 
 4. Parkowanie w miejscach strzeżonych bądź monitorowanych 
 5. Montaż odcięcia zapłonu 
 6. Montaż systemu monitoringowego typu Lowjack 
 7.  Montaż blokad na skrzynię biegów bądź kierownicę – jedne z najstarszych 

rozwiązań, ale fizycznie uniemożliwiają bezpośrednie podróżowanie złodzieja T 
woim pojazdem. Oczywiście nie uchroni to pojazdu przed kradzieżą na lawecie. 

 8.  Zakup samochodu marki o najmniejszym współczynniku kradzieży w Polsce / 
Warszawie – dane są ogólnodostępne w internecie. Warto je przeanalizować  
przed zakupem wymarzonego auta. 

JAK SIĘ ZABEZPIECZAĆ?
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Jeśli nadejdzie ten moment, kiedy staniesz się ofiarą takiego wydarzenia to krok  
po kroku przeprowadzę Ciebie przez proces zgłaszania oraz przeżycia przez ten  
cały poszokowy proces. 

 1.  Poproś, aby na miejsce kradzieży przyjechał ktoś z Twoich bliskich bądź partnerów 
biznesowych: powinni wziąć komplet dokumentów oraz kluczy skradzionego 
samochodu. Upewnij się, że osoba ta jest mobilna. Ostatnie czego teraz chcesz  
to poruszanie się komunikacją miejską bądź uberami. 

 2.  Natychmiastowo opublikuj informacje o zniknięciu auta na swoich social mediach 
pokazujący samochód oraz jego rejestrację. Gwarantuje Ci, że Twoja najbliższa 
społeczność bardzo szybko podejmie temat. Jeśli jesteś użytkownikiem forów  
i grup tam również opublikuj. Znam przykłady, kiedy po takich działaniach Toyota 
RAV4 została odnaleziona dwa dni później stojąca na parkingu jednego z centrów 
handlowych. Ludzie to najlepsi detektywi.

 3.  Równolegle zadzwoń na policję i zgłoś kradzież – zapisuj te czynności w jakiejkolwiek 
formie. Ważne są godziny. 

 4.  Przeanalizuj miejsce kradzież. Zobacz, czy są gdziekolwiek pozostałości np. zbitej 
szyby. Sprawdź czy przypadkiem złodzieje, nie pozostawili np. Twoich rzeczy. 
Czasami zdarza się, że wyrzucają dokumenty nieopodal kradzieży. 

 5.  Sprawdź monitoring. Zgłoś kradzież do lokalnej ochrony. Poproś o analizę oraz 
zabezpieczenie nagrań.

 6.  Po przyjeździe jednostki będziesz i tak poproszony o zgłoszenie się na komisariat 
policji. Zarezerwuj sobie kila godzin. W szczególności, jeśli dzieje się to w godzinach 
wieczornych. Będziesz poproszony o pokazanie kluczy do samochodu. Ich brak 
niestety znacząco skomplikuje sprawę nie tylko na poziomie zeznań, ale później 
podczas prób likwidacji szkody z AC. 

KROK PO KROKU tuż po kradzieży - na co zwracać uwagę?
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 7.  Jeśli Twój samochód jest w leasingu upewnij się, że w notatce / raporcie / 
potwierdzeniu złożenia zawiadomienia znajdzie się zapis – „kradzież dokonana  
na szkodę firmy leasingowej …. / dane firmy leasingowej /”. 

Bez tego wpisu Wasza firma leasingowa nie będzie mogła dokonać zgłoszenia do biura 
rejestracji pojazdów, a Wy narazicie się na ponowne stawiennictwo na komendzie z prośbą  
o dopisanie właśnie tego jednego zdania.

 8.  Posiadając już zgłoszenie na policję. Dokonaj zgłoszenia do ubezpieczyciela oraz 
leasingu. Pamiętaj, że wymogi czasu zgłoszeń mogą się różnić, ale najlepiej zrobić 
to od ręki. Nie ma powodu, aby przeciągać zgłoszenia. Większość niezbędnych 
formularzy uzyskasz od swojego opiekuna bądź na stronach www. Ubezpieczyciele 
często mają opcje online do zgłaszania szkód. Zostaniesz poproszony o odesłanie 
kluczy oraz dokumentacji samochodu do ubezpieczyciela oraz części dokumentów 
do leasingu. 

 9.  Kiedy już zgłosisz sprawę zbadaj, czy posiadałeś niezbędne ubezpieczenia np. GAP, 
który zapewni Ci spokój przy zamykaniu transakcji. Twoja umowa leasingowa będzie 
zamknięta dopiero wtedy, kiedy status sprawy w Policji zmieni się na „umorzony”. 
Tylko wtedy ubezpieczyciel uruchomi procedurę wypłacania odszkodowania, 
a leasing podejmie czynności zamknięcia umowy. Do tego czasu niestety jako 
użytkownik jesteś zobligowany opłacać raty leasingowe. Oczywiście każdy może,  
a nawet powinien podjąć negocjacje z bankiem. 

Zachowaj zimną krew oraz zdrowy rozsądek. Daj czas policji na to, aby mogła przeprowadzić 
swoje czynności. W dzisiejszych czasach szansa na odnalezienie auta wynosi „aż” 1%, ale 
zawsze to procent, który daje nadzieję. 
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Z doświadczeń własnych:

 1.  Zabezpieczenie kluczy zapasowych oraz dokumentów w domowym bądź firmowym 
sejfie, bądź w bankowym depozycie. 

 2.  Wykupienie opcjonalnego GAP. Ubezpieczenie to zabezpieczy wartość Twojego 
pojazdu w czasie i pozwoli bezboleśnie zamknąć umowy leasingowe. 

 3.  Instalacja dodatkowych zabezpieczeń auta oraz kluczy. 
 4.  Zmiana nawyków – nie warto pozostawiać dokumentów, kluczy i pilotów, 

dokumentów osobistych.

Dzisiaj, kiedy jestem praktycznie „po” całym procesie mogę śmiało powiedzieć, że statystyki 
oraz wiedza o tym jak kradzione są samochody oraz gdzie i w jakiej ilości – to wszystko może 
nas przestrzec nas przed tym, co kradzież auta niesie ze sobą. 

Właśnie w tym celu skumulowałem ostatecznie wiedzę pozyskaną z internetu, abyście  
i Wy mogli zobaczyć, jak wygląda świat kradzieży aut w naszym kraju. 

Na co warto zwracać uwagę przy zakupie auta oraz w trakcie użytkowania 
w kontekście potencjalnej kradzieży? Co warto mieć? 
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Analitycy z Instytutu Badania Rynku Motoryzacyjnego Samar sprawdzili dane CEPIK.  
W 2019 roku z powodu kradzieży wyrejestrowano w Polsce   6436 samochodów osobowych; 
rok wcześniej – 6 323 auta, a w 2017 - 7 042 pojazdy. Różnica w danych może wynikać 
z powodu wielu przyczyn, ale jedną z nich może być kwestia związana z procesem 
administracyjnym i czasem niezbędnym do wyrejestrowania pojazdu. 

Według danych z CEPiK na koniec 2019 roku mieliśmy zarejestrowanych ponad 18,5  
miliona samochodów osobowych, co oznacza, że statystycznie skradzionych pojazdów 
mieliśmy 0,03% pojazdów

Na przełomie 2019/2020 dochodzi również do statystyk marka Infiniti która ogłosiła wyjście 
ze sprzedażą z polskiego rynku, co zachęciło złodzieji aut do zwiększenia swojej aktywności 
aby pozyskiwać części zamienne do tych samochodów. 

Do warszawskiego TOP 5 kradzionych aut nie trafiła żadna marka niemiecka!

Widać też, że stołeczni złodzieje preferują auta młode – średni wiek skradzionego samochodu 
liczony dla całego kraju wynosi 7,5 roku. Dla Warszawy średni wiek to 4,9, a dla aut 
japońskich skradzionych w stolicy - to tylko 4,3 roku.

Kradzieże aut w Polsce – naga prawda w liczbach  
na bazie kradzieży aut w Warszawie 

Te auta kradną najczęściej* – Japończyk na przedzie stada! (2019)

* w Warszawie

416 szt.
Toyota

184 szt.
Honda

182 szt.
Mazda

116 szt.
Nissan

*źródło danych https://www.auto-swiat.pl/wiadomosci/aktualnosci/te-auta-kradna-najczesciej-jezdzisz-jednym-z-tych-modeli-lepiej-go-pilnuj/m098gz4
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Testy bezpieczeństwa brytyjskiego ośrodka badawczego pod kątem 
właściwości bezpieczeństwa rozwiązania „keyless” dostęp bezkluczykowy 
– dane ekspertów Thatcham

BMW X6 M50d
Wysoka

BMW 218i Gran Coupe
Wysoka

Hyundai i10
Podstawowa

Land Rover Discovery Sport
Wysoka

Mazda CX-30
Słaba

Mini Cooper SE (elektryczny)
Wysoka

MG HS
Słaba

Porsche Taycan Turbo
Wysoka

Skoda Superb
Wysoka

Subaru Forester e-Boxer
Słaba

Tesla Model 3
Podstawowa

Toyota Supra
Wysoka

Vauxhall/Opel Corsa
Słaba
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Czym się kierować przy wyborze  
samochodu dla rodziny wieloosobowej
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Piotr Ostapiuk
Doradca Motoryzacyjny Kingsman Finance 

 

     p.ostapiuk@kingsmanfinance.pl
     571 441 232

Pomimo rosnącej popularności modelu rodziny 2+1 wciąż możemy zobaczyć rodziców, 
ciągnących za sobą karawanik pociech. Oczywiście rodziny, w których możemy spotkać 
się z piątym, szóstym i kolejnym dzieckiem stanowią niewielki procent społeczeństwa. 
W 2016 roku w Polsce dzieci urodzonych jako piąte i kolejne było zaledwie 6037. Takie 
rodziny mają często nie lada problem z dopasowaniem do swoich potrzeb samochodu, 
które muszą być większe niż dla rodzin małych. Warto wiedzieć, na co zwrócić uwagę 
przy zakupie pojazdu dla rodziny wielodzietnej. Skupimy się na rodzinach szczególnie 
dużych, rodzinach 6+, ponieważ tutaj potrzeby są wyjątkowe, jeśli idzie o ilość miejsc 
siedzących. 
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Pierwszym problemem, przed którym staje rodzina wielodzietna, to ilość miejsc, ale także 
przestrzeń między nimi. Długa rodzinna podróż z pewnością przeminie milej, jeśli wszyscy 
będą mieli miejsce na podręczny bagaż, możliwość wykonywania pomniejszych ruchów i nie 
będą narażeni na ciągłe odrętwienie. Pod tym względem można by pochylić się przykładowo 
nad Volkswagenem Tiguanem, w którym przestrzeń, nawet przy rozłożeniu w całości 
dziecięcego fotelika, jest w zupełności wystarczająca. Więcej miejsca mamy natomiast w 
Toyocie ProAce Verso. Mówiąc o ilości miejsc siedzących, warto też ocenić dostępność do 
nich i łatwość wydostania się pasażerów z auta. Auto Kia Sorento ze swoją funkcją ,,walk-in” 
jest przykładem ciekawych rozwiązań w tej kwestii.

Innym aspektem, na jaki warto byłoby zwrócić uwagę, jest pojemność bagażnika. Chcąc nie 
chcąc, podróżując w takiej grupie, duży bagażnik jest niezbędny. Duże bagażniki znajdziemy 
w pojazdach typu kombi, ale też oferuje je np. wspomniany już wcześniej Volkswagen Tiguan, 
Kia Sorento (605 l) czy Volvo XC90, które ma zdecydowanie największą pojemność bagażnika, 
bo aż 705 litrów przy rozłożonych fotelach. Zaoszczędzimy w ten sposób dodatkowego 
stres o miejsce na rzeczy podczas podróży. Dobrym pomysłem są też relingi dachowe, które 
umożliwiają nam zamocowanie bagażu na dachu i uzyskanie dodatkowego miejsca. Wśród 
samochodów oferujących taką opcję znajdą się: Kia Sorento czy Volkswagen Tiguan, ale też w 
Volvo XC90. 

Atutem są także składane fotele, które dodadzą nam jeszcze więcej miejsca. Jest to bardzo 
duże ułatwienie np. wówczas, gdy kupujemy meble do domu. Wybierając samochód Ford S 
MAX kupujemy pojazd ze składanym jednym i drugim rzędem foteli, co daje nam aż 2000 
litrów pojemności. W przypadku Volkswagena Tiguana, przy złożeniu tylnych rzędów, mamy 
tej pojemności nieco mniej, bo 615 litrów. Volvo XC90 posiada 1947 litrów przy złożeniu 
foteli, a Kia Sorento ok. 1400. Tutaj jedna uwaga. Lepiej jest wybierać samochody z relingami, 
gdzie można położyć tzw. ,,trumnę” na bagaże, czyli dodatkowy bagażnik. Z tak dużą rodziną 
nie mamy szans na spakowanie się bez niego.

Konfiguracja samochodu
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Przy wyborze samochodu powinniśmy kierować się przede wszystkim bezpieczeństwem 
naszych bliskich. Istotne są wszystkie detale, które wpływają na nasze bezpieczeństwo. 
Volkswagen Tiguan jest samochodem, który w ciągu 7 sekund może rozpędzić się do 
setki, a reaguje na to szybko i czasami może być nerwowo w szczególności z dużą 
rodziną na pokładzie. Zalecamy zatem powściągliwość! Samochód jest też wyposażony 
w system utrzymania pasa ruchu, podobnie jak Volvo XC90. Dodatkowo w Volvo mamy 
system blokujący możliwość otwarcia szyb przez dzieci. Kia Sorento za to posiada system 
bezpiecznego mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX dla foteli bocznych w drugim rzędzie 
oraz pasy bezpieczeństwa z czujnikami obecności pasażerów. Natomiast podwozie Forda S 
MAX pozwala na żwawsze pokonywanie krętych dróg, ponadto skutecznie i cicho wybiera 
nierówności w drodze. 

Aspektem, który jest ważny dla dzieci, a często jeszcze bardziej dla ich rodziców, jest 
dodatkowe wyposażenie wnętrza i aktywności jakie można w nim podejmować. W 
Volkswagenie Tiguanie mamy wysuwane stoliki, które pozwolą dzieciom na ich artystyczne 
wyżycie się podczas jazdy, ale i na jedzenie lub picie w wygodniejszej pozycji. Warto 
sprawdzić czy samochód ma przyciemniane szyby, co zwiększy znacznie komfort pasażerów 
podczas jazdy. Tutaj przykładem może być Toyota ProAce Verso Family. Co więcej – na zimę 
dobrym wyborem będą samochody z systemem podgrzewania foteli, tak by nikt nie zmarzł – 
takie opcje oferuje m.in. Volvo XC90 czy Kia Sorento.
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Rzeczą niesłychanie istotną jest też to, ile samochód pali. Naturalnie powinniśmy wybierać 
samochody, które pokonując jak najwięcej kilometrów będą spalać jak najmniej. W przypadku 
Volvo XC90 to przy bardzo dużej prędkości na 100 km spalamy najwyżej 6.6 litra, a przy 
prędkości średniej – od 6,2 do 7,2. Volkswagen Tiguen przy dynamicznej jeździe spali nam 
od 5,6 do 9,5 litra na 100 km. Ford S MAX pali koło 6 l, a Kia Sorento – 6,9-7,6 l na 100 km. 
Toyota ProAce spala natomiast 6,1 maksymalnie do 8 l. 

Zerknijmy też przy zakupie samochodu na schowki. Nie tylko bagażem człowiek żyje, bo i 
te małe detale są istotne, zwłaszcza kiedy chcemy jeść w podróży, schować zabawki dzieci, 
które będziemy musieli ekspresowo wyjmować, by zapobiec płaczu albo torby do wymiocin – 
wszystko może się zdarzyć. 

Volkswagen Tiguen ma klasyczne kieszenie w oparciach przednich foteli, a ponadto 
regulowane podłokietniki z przodu ze schowkiem, schowek zamykany w konsoli dachowej, 
szuflady pod przednimi fotelami, uchwyty na napoje (po 2 z przodu i z tyłu 2) oraz zamykany 
schowek w desce rozdzielczej po stronie pasażera, który jest dodatkowo podświetlany i 
posiada funkcję chłodzenia. W przypadku Volvo XC90 mamy schowki w przednich drzwiach, 
kieszenie w oparciach dla pasażerów drugiego rzędu, tylny oraz przedni podłokietnik z 
uchwytem na napoje, a także zamykany na kluczyk schowek podręczny. Za to Ford S MAX 
ma schowki w desce rozdzielczej, schowki pod siedzeniami, kieszenie w przednich fotelach 
jak i schowek na okulary. Również w samochodzie Toyota ProAce mamy dużo dodatkowych 
schowków, takich jak: schowki w drzwiach przednich, zamykany schowek w górnej części 
deski rozdzielczej oraz w centralnej części deski mamy jeden otwarty schowek, a drugi 
zamykany i blokowany. Takie kieszenie przednie posiada też Kia Sorento. 
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Zbliżając się do końca można powiedzieć o kwestii, może mniej wpływającej na samą jazdę, 
ale nie mniej istotnej. Chodzi o wygląd samochodu. Zachęcamy, żebyście jednak patrzyli nie 
tylko i wyłącznie na użyteczność samochodu, ale też na to jak prezentuje się on na zewnątrz 
i jak się w nim czujecie. Nie oszukujmy się – chcemy mieć piękne samochody. Nie ma w 
tym nic złego, poza tym przecież nie będzie on nam potrzebny tylko do podróży na wakacje 
całą zgrają. Będziemy nim najpewniej też jeździć po mieście, na spotkania biznesowe czy do 
znajomych. Warto, żebyśmy dobrze czuli się w samochodzie. Wybór jest czysto subiektywny  
i każdy powinien podjąć go w zgodzie ze sobą. 

Żeby dokonać niewielkiego podsumowania, możemy stwierdzić, że na sporą rodzinę 6+, 7+ 
możemy znaleźć wiele modeli wygodnych, przestronnych i ładnych vanów, które są w stanie 
zapewnić komfort, bezpieczeństwo oraz wystarczającą ilość siedzeń i miejsca na bagaż. 
Kupując jednego z nich uczynimy nasze wycieczki i codzienność znacznie milsze. 

Źródła:
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Rynek samochodów  
klasycznych w Polsce
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Tomasz Szczerbakowski
Doradca Motoryzacyjny Kingsman Finance 

 

     t.szczerbakowski@kingsmanfinance.pl
     571 441 234

Rynek motoryzacyjny w dzisiejszych czasach jest nieprawdopodobnie rozciągnięty. 
Marki ścigają się, niczym na torze wyścigowym ich auta, o jak najlepszy model, o jak 
najlepszą ofertę. Na naszych oczach przemysł samochodowy wyciska z siebie siódme 
poty, by nas zadowolić i byśmy tylko zechcieli zainwestować w coraz to nowsze auta. 
Tymczasem gdzieś przez uchylone drzwi rynku, które ten zostawił nieopatrznie otwarte 
(a może właśnie z pełnym namysłem) wkradła się nieśmiało przeszłość. Inwestycja 
w auta klasyczne staje się w naszym kraju coraz popularniejsza. Nie jest tak tylko 
wśród osób bogatszych, ale równie mocno w klasie średniej jest widoczny przyrost 
inwestorów. Jest to rynek dość specyficzny, ponieważ nie tyle patrzy się na nowość 
funkcji co na wartość, jaką niesie za sobą historia. 

21www.kingsmanfinance.pl

heen_Kingsman_Raport_Duzy_v001.indd   21heen_Kingsman_Raport_Duzy_v001.indd   21 23.11.2020   11:1623.11.2020   11:16



Czym w ogóle możemy nazwać auto klasyczne?  
Zapis w Artykule 2 pkt.39 Ustawy ,,Prawo o ruchu drogowym’’ mówi nam, że: ,,Pojazd 
zabytkowy – pojazd, który na podstawie odrębnych przepisów został wpisany do rejestru 
zabytków lub znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także pojazd wpisany do 
inwentarza muzealiów, zgodnie z odrębnymi przepisami’’. 

Co ciekawe, jeśli samochód nie spełnia tych wymagań, ale przekonamy rzeczoznawcę co 
do jego wartości, to również może uzyskać miano zabytkowego. Musimy tylko udowodnić 
jego wartość historyczną czy przynależność do znanej osobistości i auto może być wówczas 
uznane za zabytkowe.  

Zacznijmy jednak od definicji. 

Samochodem klasycznym w Polsce można nazwać:
• auto, które ma minimum 30 lat (jeśli mówimy o pojazdach pospolitych);
• kiedy minęło minimum 15 lat od zakończenia produkcji danego modelu;
• ma przynajmniej 75% oryginalnych części.
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Inwestycje takie często płyną z miłości do motoryzacji, ale nie ma się co oszukiwać: to jest też 
biznes, który powinien się zwrócić. Jednak jak od zera zacząć swoją przygodę ze zbieraniem 
zabytkowych samochodów? Zakładamy przy tym, że nie posiadamy setek tysięcy miesięcznego 
przychodu, a jedynie zachomikowane gdzieś 60-70 tysięcy. Co robić w takim wypadku? Cóż, 
z całą pewnością nie będziemy sobie w takim wypadku w stanie pozwolić na wyjątkowo 
unikatowy samochód, jednak nie należy się tym zniechęcać. Eksperci i pasjonaci samochodów 
zabytkowych przekonują, że kwota wejściowa na rynek kolekcjonerski zaczyna się mniej więcej 
od 50 tysięcy złotych, acz można znaleźć nawet tańsze – za 30 - 40 000 złotych. Za takie 
pieniądze jesteśmy już w stanie kupić samochód i rozpocząć przygodę z rynkiem klasyków.  
Tutaj przykładem może być Fiat 500, który oscyluje właśnie wokoło tej ceny. 

Co więcej, zwrócić uwagę należy na jedną rzecz, o czy słyszymy od bardziej wprawionych 
kolekcjonerów: nie warto kupować na początku samochodu, który nam się nie podoba. 
Powinniśmy zainwestować w taki, który chcemy kupić, nie będzie generował dużych 
problemów, jest zdolny do jazdy, w dobrej jakości i będzie przynosił nam przyjemność. Nie ma 
zbytnio sensu inwestować pierwszy raz w samochód, który nam się nie podoba, a wybraliśmy 
go „bo się opłaca”. W ten sposób możemy zniechęcić się już na początku swojej drogi. 

Rodzi się tutaj z pewnością pytanie, czy jest to biznes ryzykowny. Przyjrzyjmy się w celu 
odpowiedzi wymienionemu już Fiatowi 500. Dziś jego wartość rynkowa to właśnie ok. 60 tys. 
złotych. Jeszcze w roku 2013 wartość ta wynosiła 28 tys. Obserwujemy więc ponad dwukrotny 
wzrost jego wartości. Właśnie tutaj widzimy znaczny plus dobrej jakości auta, ponieważ nie 
będziemy musieli wkładać w niego dodatkowych pieniędzy w celu restauracji. Nawet dodając 
do tego spadającą wartość pieniądza czy konieczne inwestycje – tak czy inaczej nie stracimy. 
Jedynie możemy zastanawiać się, jak zarobić. 

Jak inwestować w auta zabytkowe?
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Warto pamiętać, by nie inwestować w auta, które na rynku nagle zaczynają zdobywać coraz 
większą popularność, a ich wartość wzrasta. W perspektywie kilku miesięcy takie włożenie 
pieniędzy okaże się bezskuteczne, ze względu na pospolitość pojazdu i szerszy dostęp do tej 
marki. Warto przyjrzeć się samochodom mniej popularnym, ale odznaczającymi się czymś 
szczególnym, nietypowym. Warto pochylić się nad autami w wersjach limitowanych, nad 
unikatami. Ponadto ważne jest by zwracać uwagę na zgodność samochodu z oryginałem, ilość 
części jaka się zgadza. Ewentualnie patrzymy na renowację samochodu, w jaki sposób została 
zrobiona i czy odzwierciedla dostatecznie oryginał. 

Z całą pewnością wartością dodatnią samochodu jest jego historia. Jeżeli odegrał on dużą rolę 
|w motoryzacji to jest to z całą pewnością dobra inwestycja. Jeśli należał do znanej osoby  
– artysty, pisarza, polityka, gwiazdy filmowej czy innej słynnej osobowości. Samochód, którym 
byli wożeni Władysław Gomułka czy Edward Gierek osiągnął w 2019 roku cenę 399 tysięcy 
złotych. Możemy być przekonani, że nasza znajomość historii i pasja będą tylko i wyłącznie 
wartością dodaną. Kierując się wyłącznie planem biznesowym, bez większego pojęcia  
o motoryzacji, możemy nie osiągnąć tak dużych sukcesów, jakbyśmy chcieli i planowali.  
 
Najpierw warto zainteresować się motoryzacją oraz dzisiejszym rynkiem aut klasycznych  
w Polsce. Później będzie nam to tylko plusować w dalszych inwestycjach. 
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Poznaj miejsce stworzone z pasji do motoryzacji, 
które odwiedziliśmy z naszą kamerą!
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Współczesne systemy bezpieczeństwa 
kierowcy, pasażerów i pieszych
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Sebastian Bełczyński 
Doradca Motoryzacyjny Kingsman Finance 

 

     s.belczynski@kingsmanfinance.pl
     663983593

Tematyka bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest dla mnie szczególnie ważna. Sam 
doświadczyłem wypadku samochodowego, podczas którego poważnie ucierpiałem. 
Dlatego właśnie przyglądam się zmianom w systemach chorniących bezpieczeństwo 
kierowcy i pieszego z taką uwagą. 

Co nas chroni przed kolizją i wypadkami? Oto najważniejsze starcze nieco i nowsze, 
inteligentne systemy, które pozwalają nam czuć się bardziej komfortowo i bezpiecznie 
na drogach. 
 
Osobiście uważam że podczas wybierania nowego lub używanego auta powinniśmy 
szczególnie zwracać uwagę na systemy bezpieczeństwa w autach. Systemy te mogą 
uratować nas przed wypadkiem.
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Jak sama nazwa wskazuje, to system 
zapobiegający blokowaniu się kół 
samochodu podczas hamowania.  
W uproszczeniu: mierzy on prędkość 
każdego z kół, a na jej podstawie 
dozuje odpowiednio ciśnienie układu 
hydraulicznego dla każdego z obwodów.  
W efekcie daje możliwość skręcania  
podczas hamowania. 

Pamiętamy, że przy awaryjnym hamowaniu 
z ABS-em musisz wciskać pedał hamulca do 
samego końca.

System ABS  
(Anti-Lock Braking System)

Wiele osób używa za mało siły  
w trakcie awaryjnego hamowania układu 
z ABS-em. W takiej sytuacji z pomocą 
przychodzi BAS (Brake Assist System)  
– potocznie zwany asystentem hamowania. 
Posiada on czujnik mierzący szybkość 
wciskania pedału hamulca. Pozwala to 
wyczuć sytuację awaryjną i wspomóc 
hamowanie poprzez zwiększenie ciśnienia  
w układzie hydraulicznym. 

Dzięki temu możemy w pełni korzystać  
z zalet ABS-u.

System BAS 
(Brake Assist System)

Z systemami ABS i BAS powiązany jest 
EBD, którego funkcjonowanie polega na 
dystrybucji siły hamowania pomiędzy 
poszczególnymi kołami. W efekcie zapewnia 
krótsze i stabilniejsze hamowanie. 

System jest w standardowym wyposażeniu 
wielu samochodów (wraz z ABS).

System EBD (Electronic 
Brakeforce Distribution)

W niektórych pojazdach oferowany jest 
system automatycznego hamowania. 
Działanie układu opiera się na współpracy 
ESP z czujnikiem radarowym i kamerą 
obserwującą drogę przed samochodem. 
Działa on do prędkości ok. 30 km/h. Za 
pomocą radarów wyczuwa przeszkodę. 

Gdy kierowca nie reaguje, układ 
samoczynnie uruchamia hamulce.

System automatycznego 
hamowania
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Dostępne są również systemy czuwające 
nad ruszaniem. Pierwszy z nich to system 
kontroli trakcji przy ruszaniu. W zależności 
od producenta i wersji, układ przyhamowuje 
koło/a tracące przyczepność lub zmniejsza 
obroty silnika (często wykonuje jednocześnie 
obie czynności). Drugi kontroluje ruszanie 
na wzniesieniach, służy bardziej naszej 
wygodzie niż bezpieczeństwu.  
 
Nie pozwala on pojazdowi stoczyć się do 
tyłu podczas ruszania (puszczania sprzęgła) 
na pochyłej nawierzchni.

Systemy czuwające  
nad ruszaniem

Za stabilność auta podczas jazdy odpowiada 
ESP. Tak jak poprzednie systemy przybiera 
on różne nazwy w zależności od producenta. 
Ingeruje w obroty każdego z kół poprzez 
przyhamowanie odpowiedniego/-nich oraz 
zmniejszenie obrotów silnika.  
 
Utrzymuje samochód na właściwym  
torze jazdy, minimalizując ryzyko 
wpadnięcia w poślizg.

ESP  
(Electronic Stability Program)

Coraz częściej spotykamy system 
wykrywania samochodów w martwym polu 
lusterka. Ostrzega on kierowcę np. wibracją, 
efektami świetlnymi czy dźwiękowymi. 
System działa w oparciu o czujniki 
ultradźwiękowe, które są zamontowane  
z boku na zderzaku przednim i tylnym.  

Zasięg takiego systemu to 3 metry w bok  
i ukośnie do tyłu.

System wykrywania samochodów 
w martwym polu lusterka

Rozwiązanie, które może korygować tor 
jazdy, gdy auto przekracza białą linię (granicę 
danego pasa ruchu). Dzięki umieszczonej  
z przodu pojazdu kamerze system 
monitoruje drogę przed autem i rozpoznaje, 
gdy twój samochód zbliża się do oznaczeń 
pasa przy wyłączonym kierunkowskazie.  
 
 
W sytuacji wykrycia niezamierzonego 
zjechania z pasa ruchu, system ostrzega 
kierowcę poprzez wywołanie drgań na 
kierownicy.

Asystent utrzymywania 
właściwego pasa ruchu
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W nowszych modelach samochodów 
znaleźć można system kontrolujący stan 
zmęczenia. Jego działanie opiera się na pracy 
wielu czujników, takich jak: śledzenie ruchu 
głowy, mruganie oczu, stabilność toru jazdy 
oraz ruch kierownicą wykonywany przez 
kierowcę.   
 
W przypadku wykrycia zmęczenia, system 
wysyła sygnał informujący o potrzebie 
zatrzymania i odpoczynku.

System kontrolujący stan 
zmęczenia kierowcy

Pasy bezpieczeństwa mogą wydawać się niezbyt skomplikowane i powszechne w codziennym 
użytkowaniu pojazdu jak na dzisiejsze standardy, ale to stereotyp w rozumowaniu 
bezpieczeństwa, ponieważ producenci stale poprawiają wyposażenie samochodów,  
w celu zapewnienia niemal doskonałej ochrony pasażerom.  
 
Pirotechniczne napinacze pasów bezpieczeństwa zostają uruchomione podczas 
nieuchronnego zderzenia, z wykorzystaniem zaawansowanych czujników w pojeździe. 
 
Ford wprowadził ostatnio nadmuchiwane pasy bezpieczeństwa na tylnych siedzeniach, 
które podczas zderzenia działają jak mini poduszka powietrzna, w celu zmniejszenia ich siły 
jednostkowej na organizm, wykluczając stłuczenia i zasinienie. Szczególna uwagę producent 
poświęcił małym dzieciom podczas kolizji. Honda z kolei wprowadziła w niektórych modelach 
motocykli poduszki powietrzne, a specjalne kołnierze pod kask mają chronić dodatkowo 
kręgosłup szyjny motocyklisty.

Pasy 
bezpieczeństwa

Zapominalskim pomoże system czytający 
znaki drogowe TSR. Odczytuje on znaki 
drogowe i wyświetla je oraz ostrzega 
dźwiękowo, np. przed przekroczeniem 
prędkości.

Jest jeszcze jeden czynnik, ten najważniejszy 
– kierowca, jego zdolność do rozpoznawania 
niebezpiecznych sytuacji na drodze i reakcji 
na nie. Dlatego każdy powinien nad sobą 
pracować i poprawiać swoje umiejętności. 

TSR 
(Traffic Sign Recognition)
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Samochodowa poduszka powietrzna  
- oficjalnie znana jako dodatkowe urządzenie 
przytrzymujące (SRS), ponieważ uzupełnia 
pasy bezpieczeństwa w celu ochrony 
pasażerów podczas kolizji - to kolejny 
pasywny system bezpieczeństwa. Aczkolwiek 
wykorzystuje się w tym elemencie sporo 
elektroniki, co powinno kwalifikować air bag  
do elementów aktywnych.Kiedy po raz 
pierwszy wprowadzono ją do powszechnego 
użytku (Volvo w latach 1980) poduszki 
powietrzne zostały zainstalowane tylko 
dla kierowcy, w kolejnym etapie również 
przeniesione zostały do przodu, po 
stronie pasażera (dziś można ją wyłączyć). 
Poduszki powietrzne we wczesnym etapie 
produkcyjnym otrzymały złą reputację, gdyż 
powodowały dodatkowe urazy powypadkowe 
zwłaszcza u dzieci i kobiet w ciąży. Obecnie 
montowane przednie poduszki powietrzne 
posiadają czujniki określające rozmiar i wagę 
pasażera, a także ich odległości od poduszki 
powietrznej, aby zmniejszyć ryzyko kontuzji.
Nowoczesne dwustopniowe poduszki 
powietrzne “inteligentne” zostały dopuszczone 
w roku 2005, po napełnieniu dwóch komór 
tworzą zagłębienie w środku poduszki 
powietrznej, które skutecznie chroni wrażliwe 
części twarzy, takie jak nos i usta. Siła 
uderzenia poduszki rozkłada się na wielu mniej 
wrażliwych punktach kontaktu na głowie  
i ramionach. Rozwiązanie takie wprowadził  
do swoich pojazdów miedzy innymi Lexus.

Poduszki
powietrzne

Poduszki powietrzne okazały się tak 
skuteczne, że szybko producenci 
samochodów zamontowali je do innych 
części pojazdu, starając się chronić 
wszystkich pasażerów, a zwłaszcza 
pasażerów siedzących z tyłu. Boczne 
poduszki powietrzne umieszczone są 
najczęściej w zewnętrznej krawędzi fotela 
lub w okładzinie drzwi. Jej zadaniem jest 
amortyzacja ciała pasażera w wypadku 
podczas zderzenia bocznego.
Pierwsze montowane boczne poduszki 
powietrzne były instalowane w drzwiach 
pojazdu dla ochrony tułowia. Większe, 
boczne kurtynowe poduszki powietrzne, 
które wypadają znad okien łagodzą skutki 
uderzenia i zmniejszają obrażenia głowy 
pasażerów przednich i tylnych foteli.  
 
Opcjonalnie w niektórych samochodach 
(Toyota, Lexus, Volkswagen, Audi czy 
Hyundai) istnieje możliwość montażu 
poduszki powietrzne chroniącej kolana.

Poduszka powietrzna boczna 
- boczne kurtyny powietrzne
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Jeśli siła zderzenia może być zmniejszona 
przed dotarciem do kabiny pojazdu, a 
elementy konstrukcyjne pochłaniając 
energię uderzenia programowane w 
procesie przedprodukcyjnym to takie 
miejsca nazywamy “strefami zgniotu” lub 
“klatką przeżycia” dla kierowcy. 

Specjalne sekcje pojazdu, które zwykle 
znajdują się na zewnątrz, mogą być również 
zintegrowane z poszyciem boku oraz 
konstrukcja tylnych elementów. Gównie 
po to, by absorbować wstrząsy i energię 
kinetyczną podczas wypadku. Mazda CX-5 
zdobył maksymalną liczbę punktów w teście 
Euro NCAP i jest pierwszym modelem 
z nadwoziem zbudowanym według 
innowacyjnej technologii Skyactiv.  
 
Aczkolwiek nadal najwięcej modeli tzw. 
pięciogwiazdkowych posiada Renault.

Strefy
zgniotu

Przed wprowadzeniem do eksploatacji 
systemów zapobiegających blokowaniu 
kół (ABS), główną przyczyną wypadków 
samochodowych były zblokowane koła, 
które wpadały w poślizg tracąc przyczepność 
z nawierzchnią, jednocześnie wydłużając 
drogę hamowania. Utrata przyczepności 
występowała szczególnie na śliskiej 
nawierzchni lub gdy kierowca wcisnął 
maksymalnie pedał hamulca w ekstremalnej 
sytuacji (np. panika).
 
System ABS automatycznie reguluje 
ciśnienie płynu hamulcowego w każdym 
kole, aby zapobiec zablokowaniu się kół, 
rozwiązanie to pozwala kierowcy na lepszą 
kontrolę nad pojazdem i daje komfort na 
śliskiej nawierzchni.  
 
System ABS od 1 lipca 2006 r. jest 
obowiązkowo montowany w nowych 
pojazdach.

System zapobiegający 
blokowaniu kół
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Utrata kontroli nad samochodem w sytuacji 
poślizgu, uślizgu, niespodziewane sytuacje 
na drogach (zwierzęta, brak panowania nad 
pojazdem) jest również częstą przyczyną 
wypadków. Dlatego elektroniczna kontrola 
stabilności (ESC), sprzedawana pod różnymi 
markami przez producentów samochodów 
jak np. VSC, STC, stała się niemal 
wszechobecną funkcją w ciągu ostatniej 
dekady. Począwszy od roku 2012 wszystkie 
nowe samochody osobowe i dostawcze na 
terenie UE i USA muszą posiadać system 
ESC. 

System ESC to układ elektroniczny 
stabilizujący tor jazdy samochodu podczas 
pokonywania zakrętu przejmujący kontrolę 
nad połączonymi układami ABS i ASR. 

System ten uaktywnia się samoczynnie, 
przyhamowując jedno lub kilka kół,  
z chwilą, gdy odpowiedni czujnik wykryje 
tendencję do uślizgu samochodu.

Elektroniczna 
kontrola stabilności

Bluetooth umożliwia połączenie telefonu 
komórkowego z systemem głośnomówiącym 
samochodu pozwalając na połączenia 
telekomunikacyjne tak by kierowca mógł 
nawiązać i odbierać połączenia bez 
odrywania rąk od kierownicy. Odbywa się 
to za pomocą przycisków na kierownicy lub 
deski rozdzielczej, wielu producentów oferuje 
sterowanie poprzez komendy głosowe. Na 
początku wprowadzania sytemu Bluetooth 
montowany był w samochodach z tzw. 
najwyższej półki, obecnie stał się powszechny 
i znaleźć go można nawet w samochodach 
klasy mini. Wiele państw wprowadziło 
przepisy prawa, które jedynie pozwalają 
kierowcy korzystać z telefonu bez użycia rąk. 

Potrzebujemy Bluetooth w swoim 
następnym samochodzie z dwóch 
powodów: aby bezpiecznie prowadzić 
rozmowę telefoniczną za kierownicą, aby 
uniknąć mandatu i punktów karnych.

Bluetooth  
- wolne ręce
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Po analizie wypadków ustalono, że 
znaczna ilość obrażeń i zgonów było 
wynikiem załamania się dachu w pojazdach 
podczas wypadku z elementem tzw. 
dachowania. National Highway Traffic Safety 
Administration w USA zaostrzyło standardy 
wytrzymałości dachu. Nowe standardy 
zaczną być stopniowo wprowadzane dla 
wszystkich pojazdów sprzedawanych  
w USA od września 2012 roku.  
 
Nowe przepisy wymagają, aby dach 
wytrzymał druzgocącą siłę równą, co 
najmniej trzykrotną wagę pojazdu  
gotowego do jazdy.  
 
Ciekawe, kiedy UE i Euro NCAP wprowadzi 
podobne przepisy?

Standardy zderzeniowe  
– dachowanie już od 09.2012r. w USA

Martwe strefy oraz ograniczenie 
widoczności podczas jazdy są źródłem 
wielu niebezpiecznych oraz śmiertelnych 
wypadków. Zjawisko to również występuje 
podczas cofania, podczas którego ofiarami 
często są małe dzieci. Problem ten został 
zauważony i poruszony przy popularnych 
minivanach i SUVach, które mają ograniczoną 
widoczność z tyłu. Rozwiązanie: lusterka  
i kamery, które pozwalają kierowcy zobaczyć 
co jest za pojazdem podczas cofania  
i wyświetlacz na desce rozdzielczej.  
 
W niektórych luksusowych samochodach 
(Toyota Land Cruiser, Lexus RX), dodatkowe 
kamery pozwalają kierowcy dojrzeć tzw. 
martwe pole, nawet o 360 stopni wokół 
pojazdu.

Lusterka  
– na zewnątrz kamery

Martwe strefy mogą być także przyczyną poważnych wypadków, gdy kierowca zmienia pas 
ruchu nie widząc wjeżdżającego pojazdu z boku. Korzystanie z kamer i czujników, powinno 
ostrzec kierowcę wizualnie i dźwiękowo o zbliżającym się pojeździe w tzw. martwej strefie 
pojazdu. Podobna technologia jest używana do identyfikacji (i ostrzeżenia), gdy kierowca zbliża 
się do pojazdu jadącego z przodu z nadmierną prędkością (Volvo, Audi, Mercedes-Benz).
Niektóre systemy będą również przygotować samochód do kolizji dociągając pasy 
bezpieczeństwa, zamykając okna i uzbroić umieszczenie poduszki w stanie gotowości, 
podczas gdy inny system będzie automatycznie hamować, aby uniknąć lub zmniejszyć 
obrażenia podczas zderzenia czołowego (Lexus LS 600h/ Lexus GS, Volvo, Audi czy Saab).

Ślepe miejsca  
ostrzeżenie o kolizji
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To system bezpieczeństwa czynnego,  
w którym przejęcie kontroli nad samochodem, 
w celu uniknięcia lub ograniczenia szkód, są 
znane pod wspólną nazwą zaawansowanych 
systemów wspomagania kierowcy (ADAS).
Dla przykładu Nissan lub lepiej urodzony 
Infiniti, Honda Accord lub Acura czy Lexus 
LS 600h już od kilku lat są wyposażone w 
systemy zapobiegające zmianie pasa ruchu. 
Inne systemy, jak wykrywanie pieszych w 
Volvo lub adaptacyjne sterowanie np. Audi 
Cruise z funkcją Stop & Go, są coraz bardziej 
powszechne.  
 
Te nowoczesne urządzenia, wraz z 
pasywnymi systemami, zapewnią w 
niedalekiej przyszłości niemal doskonałą 
ścieżkę bezpieczeństwa dla wszystkich.

ADAS: kolejna ewolucja  
pojazdu bezpiecznego

Ostatnio mieliśmy okazję testować 
najnowszego Land Cruisera 3.0V6 D-4D 
wyposażonego niemal we wszystko, co jest 
dostępne w najnowszych rozwiązaniach 
bezpieczeństwa. Ale powiemy jedynie o 
bardzo przydatnej funkcji, jaką jest tempomat 
z funkcją hamowania.  
 
Załączenie powoduje jazdę Land Cruisera z 
żądaną prędkością np. po autostradzie czy 
amerykańskich high wayach.  
 
Co 5 km/h można zwiększać lub zmniejszać 
prędkość.

Tempomat aktywny  
z funkcją hamowania
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Bezpieczeństwo  
w poszczególnych 

markach aut
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Na początek weźmy pod lupę Audi. Tu oprócz powszechnie stosowanych technologii, takich 
jak aktywny tempomat, asystent pasa ruchu, system parkowania przy krawędzi jezdni, system 
rozpoznawania znaków drogowych czy monitor martwego pola, marka oferuje między innymi 
asystenta skrętu. Jak to działa? Gdy chcemy skręcić w lewo, czekamy, aż pas ruchu, który 
chcemy „przeciąć”, będzie wolny. Czujniki monitorujące ruch nadjeżdżających pojazdów na 
bieżąco sprawdzają, czy nie dojdzie do kolizji. Jeśli system uzna, że auto zbliża się zbyt szybko, 
co może spowodować wypadek, rozpocznie się hamowanie. 

Audi

Zdjęcie pobrane ze strony audi.pl
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Sporo do zaproponowania ma także Mercedes-Benz, który oferuje swoim klientom dużą 
liczbę systemów zapobiegających kolizjom. Technologia PRE-SAFE jest zaawansowanym 
systemem, który w obliczu zbliżającego się niebezpieczeństwa rozpoczyna procedury, mogące 
w krytycznych sytuacjach uratować podróżujących. Przykładu nie trzeba daleko szukać  
– czujniki w tylnym zderzaku monitorują jezdnię cały czas, co może uratować życie podczas 
kolizji czy stłuczki. W sytuacji, gdy naszym pasem prosto na nas nadjeżdża inny pojazd, 
system uruchamia światła awaryjne, ostrzegające kierowców szybkim miganiem. Dodatkowo 
technologia PRE-SAFE uruchamia prewencyjnie mechanizm nawrotnych napinaczy pasów. 
System ten zamyka szyby boczne, panoramiczny dach, a fotel obok kierowcy ustawia 
w pozycji korzystniejszej w razie wypadku. PRE-SAFE Sound w razie nadchodzącego 
niebezpieczeństwa emituje też krótki sygnał szumowy, który jest swego rodzaju ostrzeżeniem. 
Dzięki niemu naturalny odruch mięśnia strzemiączkowego błyskawicznie przygotowuje ucho 
wewnętrzne na wysokie ciśnienie akustyczne. Daimler w swoich autach umieszcza naklejki 
z kodem QR, które mogą znacznie pomóc służbom ratowniczym – ułatwiają dotarcie do 
odpowiedniej instrukcji postępowania podczas akcji ratunkowej.

Bezpieczeństwo w Mercedesie

Zdjęcie pobrane ze strony mercedes.pl
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Volvo od zawsze było uznawane za producenta tworzącego jedne z najbezpieczniejszych 
aut na świecie. Potwierdza to także wizja tej firmy, której misją jest zredukowanie do zera 
liczby ofiar i ciężko rannych podróżujących nowym Volvo. Nowe modele wyposażone są 
w adaptacyjny tempomat, 360-stopniową kamerę, aktywne światła drogowe czy system 
automatycznego parkowania. Nie zabrakło także takich technologii, jak monitorowanie 
martwego pola czy utrzymanie pasa ruchu. Volvo w kwestii bezpieczeństwa poszło jednak 
dalej.

W swoich autach oferuje funkcję wykrywania pieszych, ochronę rowerzystów czy ostrzeganie 
przed kolizją. W krytycznych momentach uruchamia się poduszka powietrzna dla pieszego. 
Warto wspomnieć o systemie wsparcia z aplikacją o nazwie Volvo On Call, oferującą wsparcie 
kierowcy 24 godziny na dobę. W razie problemów system Volvo On Call określa pozycję auta 
za pomocą GPS i technologii GSM/3G. Nie trzeba też informować centrali o kolizji, ponieważ 
liczne czujniki wysyłają sygnał do operatora, aby ten skontaktował się z pojazdem i wysłał 
pomoc.

Spokój prowadzenia u Szwedów

Zdjęcie pobrane ze strony volvocars.com
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System Opel OnStar działa na podobnej zasadzie jak Volvo On Call – automatycznie reaguje 
na zderzenie. W sytuacjach kryzysowych liczy się każda sekunda, dlatego kiedy nie możemy 
samodzielnie wezwać pomocy, obsługa OnStar reaguje błyskawicznie. System automatycznie 
przekazuje informacje na temat auta, jego dokładną lokalizację, kierunek jazdy czy nawet 
skalę uszkodzeń. Opiekun odzywa się do nas przez zestaw głośnomówiący w wybranym przez 
nas języku nawet wtedy, kiedy zdarzenie miało miejsce za granicą. Jeśli nie odpowiadamy 
na pytania zadane przez obsługę OnStar, opiekun wysyła do nas pomoc, a dzięki GPS wie 
dokładnie, gdzie doszło do wypadku.

Opel sam wzywa pomoc

Zdjęcie pobrane ze strony opel.pl

40 Raport Kingsman Personal 2020

heen_Kingsman_Raport_Duzy_v001.indd   40heen_Kingsman_Raport_Duzy_v001.indd   40 23.11.2020   11:1623.11.2020   11:16



Wsparcie, a więc i bezpieczną podróż, oferuje także BMW. W przypadku zadziałania poduszki 
powietrznej moduł telefoniczny automatycznie łączy się z infolinią BMW (jeśli umożliwia  
to lokalny zasięg telefonii). Pracownik ma za zadanie nawiązanie kontaktu z kierowcą,  
a także zapewnienie mu telefonicznego wsparcia. System wysyła też informacje, które będą 
niezbędne służbom ratowniczym. Oprócz dokładnej lokalizacji auta wysyłane są takie dane, 
jak liczba osób w pojeździe, ewentualne możliwe obrażenia, a także kolor oraz model auta. 
System działa również w sytuacji, gdy na przykład zobaczymy inny wypadek.

Ręczna aktywacja BMW ConnectedDrive pozwala na wezwanie pomocy dla innych 
uczestników zdarzenia. Oprócz tego systemu niektóre auta z Bawarii posiadają system 
sterowania gestami, jak również asystenta świateł drogowych, który rozpoznaje  
poprzedzające pojazdy, dzięki czemu strumień światła omija je, unikając oślepiania kierowcy. 
Ciekawą technologią jest także system zdalnego parkowania czy aktywny tempomat z funkcją 
Stop & Go, który w korkach, kiedy jedziemy maksymalnie 60 km/h, będzie mógł prowadzić 
auto za nas. Podtrzymuje on wtedy tor jazdy, co odciąża kierowcę, gdy trasa staje się zbyt 
monotonna.  

Poczucie bezpieczeństwa w BMW

Zdjęcie pobrane ze strony bmw.pl
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W przypadku tego producenta warto wspomnieć między innymi o aktywnym tempomacie, 
który działa do 210 km/h. Analizuje on dane z systemu nawigacji, można więc przewidzieć 
prędkość w dalszej części trasy oraz podczas zakrętów. Innowacją, o której często wspomina 
VW, jest technologia Emergency Assist. W krytycznych sytuacjach system przejmuje kontrolę 
nad autem – głównie wtedy, kiedy nie wykryje żadnej aktywności ze strony kierującego 
pojazdem. Auto wydaje wtedy ostrzeżenia, stara się „pobudzić” kierowcę. W przypadku, 
gdy nie ma żadnej reakcji, system rozpoczyna ostrzeganie innych uczestników ruchu o 
problemie, a następnie zjeżdża na pas do wolnej jazdy, co jest możliwe dzięki systemowi 
Side Assist. Dzięki temu można uniknąć wypadku, gdy np. kierowca zasłabnie podczas 
jazdy. W sytuacjach kryzysowych można zaobserwować zaciśnięcie się pasów, zamknięcie 
szyb i szyberdachu oraz odpowiednie zoptymalizowanie pozycji foteli. Tak jak w przypadku 
Emergency Assist, tu także inni uczestnicy ruchu zostaną poinformowani o zagrożeniu dzięki 
szybko migającej diodzie świateł awaryjnych. VW może pochwalić się także technologią Front 
Assist z funkcjami awaryjnego hamowania w mieście (City) i rozpoznawania pieszych.

Bezpieczeństwo według Volkswagena

Zdjęcie pobrane ze strony volkswagen.pl
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Japończycy dbają o bezpieczeństwo

Zdjęcie pobrane ze strony lexus-polska.pl

Toyota oferuje pełny zakres systemów, które zabezpieczają podróżujących przed kolizjami. 
Mowa przede wszystkim o układzie wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia i systemie 
wykrywania pieszych. Auto po wykryciu niebezpieczeństwa zaczyna emitować sygnały wizualne 
i dźwiękowe, a jeśli kierowca nie zareaguje, rozpocznie samoistne hamowanie awaryjne.  
Z kolei Lexus konkuruje z europejskim BMW, Mercedesem czy Audi nie tylko pod względem 
oferowanego komfortu jazdy. Japońska marka posiada niezliczone systemy bezpieczeństwa, 
które reagują w przypadku niebezpieczeństwa. Mamy tu system ostrzegania o opuszczeniu pasa 
ruchu, a także technologię, która utrzymuje pojazd na pasie ruchu. Nocą, kiedy widoczność 
jest wręcz znikoma, a komfort prowadzenia nieszczególnie wysoki, pomagają inteligentne 
światła drogowe. System adaptacyjnych świateł przesyła wiązkę światła tak, aby nie oślepiała 
kierowców, którzy nadjeżdżają z naprzeciwka. Jednocześnie pozostałe obszary nadal są 
oświetlane pełną mocą świateł drogowych. Kierującego wspiera także system monitorowania 
martwego pola czy aktywny tempomat. W najnowszej, flagowej limuzynie, Lexusie LS, 
zastosowano wiele dodatkowych technologii. Japoński producent chwali się przede wszystkim 
systemem Lexus Safety System+, którego zadaniem jest m.in. wykrywanie pieszych.  
W przypadku zauważenia pieszego na drodze auto zaczyna samoistnie hamować, po czym 
omija przechodnia, cały czas utrzymując pojazd na pasie ruchu, którym aktualnie podążaliśmy.
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Wypadki drogowe i ich skutki w 2019 roku
W 2019 roku do Policji zgłoszono 30 288 wypadków drogowych mających miejsce na 
drogach publicznych, w strefach zamieszkania lub strefach ruchu: 

Kilka liczb, które mogą  
wpłynąć na naszą wyobraźnię. 

w porównaniu z rokiem 2017, kiedy  
to miało miejsce 32 760 wypadków,  
liczba ta spadła o 2 472 wypadki

-7,5%
w porównaniu z 2018 rokiem,  
w którym zanotowaliśmy 31 674 wypadki, 
liczba ta spadła o 1 386 wypadków

-4,4%

w wyniku wypadków drogowych 2 909 osób 
poniosło śmierć w porównaniu z rokiem 
2017, kiedy zginęło 2 831 osób, nastąpił 
wzrost o 78 osób

+2,8%
w porównaniu z rokiem 2018, w którym 
śmierć poniosły 2 862 osoby, nastąpił  
wzrost o 47 osób

+1,6%

w wypadkach rannych zostało 35 477 osób 
(w tym ciężko 10 633) w porównaniu do 
2017 roku, kiedy obrażenia odniosło 39 466 
osób, liczba osób rannych zmniejszyła się  
o 3 989

-10,1%
w porównaniu do roku 2018, kiedy 
zanotowano 37 359 osób rannych,  
liczba ta spadła o 1 882 osoby

-5,0%

w 2019 roku do jednostek Policji zgłoszono 
455 454 kolizje drogowe w porównaniu do 
2017 roku, w którym zgłoszono policji 436 
469 kolizji, liczba ta zwiększyła się o 18 985

+4,3%
w porównaniu do 2018 roku, w którym 
zgłoszono 436 414 kolizji, liczba wzrosła  
o 19 040

+4,4%
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Zostań jednym z Nas
i dołącz do zespołu Kingsman!
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Samochody elektryczne
w Polsce
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Dorota Bednarska 
Doradca Motoryzacyjny Kingsman Finance 

 

     d.bednarska@kingsmanfinance.pl
     667 481 919

Samochody elektryczne przez kilkanaście lat postrzegane były najpierw jako fanaberia, 
później ciekawostka, aż wreszcie – jako moda. Tymczasem u progu nowej dekady XXI 
wieku, argumenty „za” e-samochodami przeszły z poziomu emocjonalnego do twardych 
faktów. „Elektryki” podbiją świat i serca kierowców – to już nie ulega wątpliwości. 
Dlaczego? Bo jak przekonują sami producenci aut, przestawiający swoją produkcję na 
zeroemisyjne tryby – elektryczne znaczy po prostu lepsze. I to w wielu aspektach.
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Według danych Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA), pod koniec lutego 
2020 liczba zarejestrowanych elektrycznych samochodów osobowych w Polsce wynosiła 9 
803 sztuk. Z tego 58 proc. (5 700 pojazdów) to auta w pełni elektryczne (BEV, ang. battery 
electric vehicles), a 42 proc. (4 103 pojazdy) to hybrydy typu plug-in (PHEV, ang. plug-in 
hybrid electric vehicles). W ciągu pierwszych dwóch miesięcy 2020 roku zarejestrowanych 
zostało 1 166 „elektryków” – to blisko dwukrotny wzrost w porównaniu z poprzednim 
rokiem. Oprócz tego, w zeszłym roku 28 procent Polaków zadeklarowało, że w ciągu 3 lat 
rozważy zakup samochodu elektrycznego. Dla porównania, w 2018 roku było ich 17 proc., 
a w 2017 roku – tylko 12 proc. Ostatnie dane opublikowane w maju wskazują, że było już 
zarejestrowanych 6056 samochodów elektrycznych.

Przeanalizujmy rynek tych aut w Polsce
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Tak uważa większość kierowców. Chyba każdy przeżył bowiem problem, gdy po dłuższym 
postoju lub nagłym spadku temperatury, rozrusznik niemrawo zakręcił i zamiast uruchomienia 
silnika zobaczyliśmy jedynie przygasające kontrolki. Oczywiste jest zatem, że taka sytuacja 
może się również zdarzyć w samochodzie elektrycznym. Akumulator może się oczywiście 
rozładować i samochód zatrzyma się, ale będzie to wskutek poboru prądu do zasilania silnika, 
a nie wskutek wad i uszkodzeń baterii. 

Dowodem zaufania marki Lexus do opracowanej przez jej inżynierów technologii napędu 
elektrycznego jest oferowana 10-letnia (lub do przebiegu 1 mln km) przedłużona gwarancja 
serwisowa, obejmująca wszelkie funkcjonalne usterki akumulatora trakcyjnego oraz spadek 
jego pojemności poniżej 70%, pod warunkiem przestrzegania przez właściciela regularnych 
kontroli w autoryzowanych salonach Lexusa, przewidzianych w programie konserwacji.
Jak powiedział Pascal Ruch - Dyrektor Lexus Europe - „Nasza pozycja lidera w dziedzinie 
elektryfikacji, w połączeniu z 10-letnim zobowiązaniem w postaci przedłużonej gwarancji, 
daje nowy poziom pewności”. Tym samym stały rozwój technologii daje pewność, że wkrótce 
gwarancja na dziesięć lat będzie - w przypadku baterii - standardem.

InsightOut Lab i Volkswagen przeprowadzili badanie Polaków dotyczące nastrojów 
odnośnie samochodów elektrycznych. Okazuje się, że na pytanie: „Czy chciałbyś mieć 
auto elektryczne?” 18% badanych odpowiedziało, że zdecydowanie tak, a 34%, że raczej 
tak. Zatem łączny odsetek odpowiedzi pozytywnych jest na poziomie 52%. Warto przy 
tym pamiętać, że automatyczne skrzynie biegów jeszcze 25 lat temu były w Europie 
ekstrawagancją i kaprysem i zaledwie kilka procent kierowców chciało je posiadać. W 
tym wypadku mamy zaś chętnych ponad połowę kierowców. Jak widać elektryki szybko 
przekonają kierowców. 

Akumulator - czy to największy problem?
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Polacy pytani w badaniach InsightOut Lab i Volkswagen o zasięg samochodów elektrycznych, 
aż w 76% stwierdzili, iż jest on za mały. Poproszeni o wskazanie przedziału średniego zasięgu 
dzisiejszych samochodów elektrycznych najczęściej (22% respondentów) wskazywano na 
151-200 km. Przedział do 50 km i 51-100 km wskazało aż 23% respondentów. Na zasięg 
przekraczający 300 km wskazał tylko co piąty (21%).

Przeprowadzone testy Volkswagena ID.3, w wersji bazowej z najmniejszą baterią pokazują,  
że przejedzie 330 km. Wersja z największą baterią to już 550 km zasięgu. Także oferowany  
w salonach w Polsce Nissan Leaf ma zasięg 380 km.

Przejazd Nissanem na przełomie grudnia 2019 i stycznia 2020 z Warszawy do Krakowa 
jest możliwy i po dojeździe do Krakowa zostało jeszcze 5% naładowanej baterii (po 
obniżeniu poniżej 15% pojawiały się częste komunikaty o konieczności doładowania). 
Test przeprowadzony w maju na tym samym odcinku pokazał, że pozostało jeszcze 17% 
naładowanej baterii. Różnice wynikały z faktu jazdy zimą w temperaturze ok. 2-3 stopnie, po 
zmroku, gdyż ciemno było od godziny 15-tej i przy padającym deszczu, a w maju było ok. 18 
stopni, dzień i słońce. Nie było zatem włączonych świateł, ogrzewania szyby, pracujących 
wycieraczek i ogrzewania wnętrza. Ani razu nie została przekroczona prędkość 110 km/h.

Zasięg
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Według danych PSPA w Polsce są już 1 114 stacje ładowania samochodów elektrycznych, 
udostępniające łącznie 2 028 punktów ładowania. Znajdują się one m.in. przy wybranych 
galeriach handlowych, sklepach oraz salonach samochodowych (zwłaszcza Nissan) i hotelach. 
Liczba ta rośnie z każdym miesiącem – jeszcze na koniec 2018 roku stacji ładowania było 
około 300, a pod koniec I kwartału 2019 r. ponad dwa razy więcej – 646. Ponadto, obecnie 
na jeden publicznie dostępny punkt ładowania w Polsce przypada średnio 3,5 samochodu 
elektrycznego BEV, podczas gdy w Niemczech i na Słowacji – 4 „elektryki” na jeden punkt.

W całej Europie zachodzą jednak dynamiczne zmiany infrastrukturalne. Dzięki przyjętej 
dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/844, która weszła w życie z dniem 
9 lipca 2018 roku, we wszystkich krajach Unii Europejskiej przy nowych niemieszkalnych 
budynkach (np. biurowcach lub centrach handlowych) albo tych podlegających generalnemu 
odnowieniu, z liczbą miejsc parkingowych większą niż 10, będą musiały powstać miejsca 
dopasowane do ładowania aut elektrycznych. Na pięć zwykłych miejsc parkingowych, musi 
powstać minimum jedno miejsce dla „elektryków”.

Niestety nadal problemem są stacje na trasach szybkiego ruchu w Polsce.

Ładowarki
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Podczas przeprowadzonej ankiet sprawdzano też, gdzie respondenci chcieliby ładować 
samochód elektryczny, gdyby go mieli. Mając kilka opcji do wyboru, najczęściej wskazywano 
na garaż (48%). Nieco rzadziej, choć również bardzo często, wskazywano na: miejsce 
parkingowe (43%), parking publiczny (39%), miejsce pracy („pod pracą” – 39%), galerie 
handlowe lub sklepy (38%).

Największym zaskoczeniem jest jednak fakt, że niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę 
(aż 73% badanych Polaków), że samochody elektryczne mogą być ładowane ze zwykłego 
gniazdka. Odpowiedzi „zdecydowanie tak” stanowiły tylko 5% ogółu. Co ciekawe, odsetek 
tych, którzy twierdzili, że auta na prąd nie mogą być podłączane do domowych gniazdek, był 
taki sam wśród osób mieszkających w domach jednorodzinnych i blokach. Oznacza to, że 
prawie trzy czwarte osób, które mieszkają w domach, nie ma świadomości, że już dziś, nawet 
bez konieczności instalacji przyspieszającego proces ładowania wallboxa, mogłoby ładować 
samochód elektryczny w swoim domu. Wśród Polaków pokutuje opinia, że ładować auta 
elektryczne można jedynie na „stacjach ładowania”.

Ważny jednak jest czas ładowania baterii. W testowanym Nissanie ładowanie pełnej baterii 
z domowego gniazdka 230V trwa 32 godziny (w przypadku Leafa o mniejszej baterii 40kWh 
i zasięgu 270 km – czas ładowania to 21 godzin). Gdy mamy ładowarkę Wallbox ładowanie 
trwa odpowiednio 11 godzin 30 minut lub 7 godzin i 30 minut. Szybka ładowarka pozwala zaś 
na uzupełnienie baterii z 20 do 80 procent w czasie 60 minut lub 40 minut.

“Tankowanie” w domu
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Testowany Nissan Leaf (moc 217 KM, przyspieszenie 0-100 km/h w czasie 6,9 sek, 
deklarowany zasięg wg WLTP 385 km) zużywał średnio ok 18,5 kWh/100 km. Przyjmując 
koszt 1kWh wynoszącą w domu 0,55 zł, mamy wartość eksploatacji w mieście ok. 10,2 zł. 
Przy obecnych cenach paliw jest to ok 2-2,5 litra benzyny.

Niestety to tylko połowa prawdy. Naładowanie tego modelu (bateria 62 kWh) z gniazdka 
230V trwa 32 godziny (włączając o godz. 20-tej w niedzielę, „zatankowanie na full” nastąpi we 
wtorek nad ranem). Oczywiście jest możliwość zakupu urządzenia Wallbox (koszt w Nissanie 
4000 zł w grupie VW – 1800 zł), które przyspiesza naładowanie baterii w domu do 11godzin, 
ale to dodatkowe koszty. W przypadku ładowania ze stacji szybkiego ładowania GreenWay 
(który dysponuje obecnie największą siecią szybkich ładowarek dla aut elektrycznych 
w Polsce) kosztuje ono 2,69 zł/kWh (przejazd 100 km to 50 złotych, czyli ok 12 litrów 
benzyny). Dla użytkowników przewidziano jednak programy abonamentowe: płacąc 39,99 zł 
miesięcznie, koszt 1 kWh spada do 1,59 zł, a przy abonamencie 99,99 zł – do 1,29 zł.

Oznacza to, że płacąc miesięcznie abonament 100 zł, możemy zatankować dwa razy drożej 
niż w garażu. Dowodzi to niezbicie, że samochody elektryczne to modele do eksploracji 
głównie w ruchu miejskim i ładowania w domu. Wprawdzie rozwój infrastruktury wzdłuż 
dróg umożliwi przejazd samochodem na wakacje, ale będzie to bardzo długa droga, gdyż 
przekraczanie 100 km/h gwałtownie skraca zasięg i na dodatek dość droga wyprawa.

Koszty
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Hybrydy są w pełni efektywnymi samochodami elektrycznymi, które mają możliwość 
zwiększenia zasięgu, jeśli zachodzi taka potrzeba. Dzięki nim spora część przejechanych 
kilometrów odbędzie się w oparciu o prąd, a nie benzynę. Jest to model do codziennego 
(miejskiego) użytkowania, ale pozwalający na bezstresowe wakacyjne wyjazdy.

Wydaje się, że nic się nie zmienia, aż nagle wszystko jest inaczej.

Samochody elektryczne były dostępne od dłuższego czasu, mozolnie zwiększając zasięg  
i zmniejszając koszty, aż w końcu stały się zagrożeniem dla rynku aut benzynowych i kto wie  
– może niedługo wyprą je całkowicie.

Hybryda Plug-In

54 Raport Kingsman Personal 2020

heen_Kingsman_Raport_Duzy_v001.indd   54heen_Kingsman_Raport_Duzy_v001.indd   54 23.11.2020   11:1623.11.2020   11:16



BMW 318i Model Advantage
Dla osób fizycznych!

1999 brutto
m i e s i ę c z n i e !

W racie:
 Ubezpiecznie OC / AC 
 NNW 
 Obsługa serwisowa 

 Opony lato zima 
 Samochod zastępczy 
 Szybka procedura!

Roczny limit km 20.000 km

heen_Kingsman_Raport_Duzy_v001.indd   55heen_Kingsman_Raport_Duzy_v001.indd   55 23.11.2020   11:1623.11.2020   11:16



Rynek samochodów  
używanych w Polsce
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Krzysztof Zabierowski
Doradca Motoryzacyjny Kingsman Finance 

 

     k.zabierowski@kingsmanfinance.pl
     665 701 919

Jednym z najistotniejszych czynników kształtujących rynek samochodów używanych  
w Polsce jest tak zwane zjawisko asymetrii informacji, które oznacza, że sprzedający wie 
więcej o sprzedawanym samochodzie niż kupujący. W takiej sytuacji potencjalnemu 
nabywcy samochodu jest trudniej odróżnić samochód lepszy od gorszego, którego 
wady są często ukryte. W związku z czym kupujący z góry zakłada, że samochód jest 
dużo droższy niż jego rzeczywista wartość, dlatego nie jest w stanie zaakceptować 
proponowanej ceny. Zakładając, że wszystkie auta są tak samo “oszukane” szuka 
najtańszego z danego zakresu na rynku. 

57www.kingsmanfinance.pl

heen_Kingsman_Raport_Duzy_v001.indd   57heen_Kingsman_Raport_Duzy_v001.indd   57 23.11.2020   11:1623.11.2020   11:16



Niestety w Polsce bardzo często mamy do czynienia z nieuczciwością sprzedawców, 
sprzedawaniem aut, które są lekko „podreperowane” wyłącznie z myślą o sprzedaży 
naiwnemu kupującemu. Ponieważ jest to bardzo częste zachowanie wpływa dodatkowo na 
obniżenie cen samochodów.

Cierpią na tym posiadacze nowszych samochodów w doskonałym stanie technicznym albo 
powstrzymują się od sprzedaży, ponieważ nie spodziewają się otrzymać za nie godziwej ceny.
Sprzedający, wykorzystując ten fakt niewiedzy i braku wystarczających narzędzi do 
wyrównania posiadanych informacji pomiędzy obiema stronami wprowadzają na rynek 
samochody, które są w złym stanie technicznym, co wpływa na nasze bezpieczeństwo na 
drogach.

Wg badań przeprowadzonych przez KANTAR i OTOMOTO czterech na pięciu (79%) wśród 
kupujących auta używane jest zdania, że świadome nieinformowanie kupującego o ukrytych 
wadach auta jest powszechną praktyką rynkową. Ponad połowa (56%) uważa, że sprzedawcy 
wykorzystują niewiedzę kupującego do zawyżania ceny samochodu. 
 
Innym aspektem rynku używanych samochodów w Polsce jest to, że sprowadzamy do kraju 
coraz starsze samochody z wysokimi przebiegami. Średni wiek samochodów zarejestrowanych 
w Polsce wynosi ponad 13 lat, wynika z najnowszego raportu Europejskiego Stowarzyszenia 
Producentów Pojazdów ACEA.  Średni wiek aut dla UE wynosi 10.5 roku, przy czym średnia 
zawyżana jest przez kraje byłego bloku wschodniego. W krajach, z których najczęściej 
importujemy pojazdy używane, czyli krajach Europy Zachodniej, średnia wieku praktycznie nie
przekracza 10 lat, a zazwyczaj jest sporo niższa. 
 
Dodatkowo Polska jest największym z europejskich rynków o wysokim średnim wieku 
pojazdów. Suma wszystkich pozostałych rynków państw z tzw. byłego bloku wschodniego, 
w których park pojazdów jest relatywnie stary, to ledwie połowa wielkości rynku polskiego. 
Oznacza to, że nasz rynek ma znacznie większe możliwości absorbowania używanych 
pojazdów wypychanych z rynków Europy Zachodniej.

Rynek w Polsce.
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Trzy czwarte aut używanych sprowadzanych do Polski pochodzi z Niemiec, Francji oraz Belgii, 
przy czym tylko z Niemiec importujemy niemal 600 tysięcy aut rocznie, co stanowi prawie 
60% wszystkich sprowadzanych pojazdów.

Rzeka używanych samochodów płynąca do Polski może jeszcze przyspieszyć ze względu na 
coraz mocniejszą promocję elektromobilności (EV) na rynkach zachodnioeuropejskich.
System zachęt w stosunku do EV będzie stanowił bodziec do odmładzania parku 
samochodowego na bardziej zamożnych rynkach. Automatycznie stare pojazdy będą 
wypierane na rozwijające się rynki wschodnioeuropejskie. Polska jest właśnie takim dużym 
rynkiem, o warunkach sprzyjających temu zjawisku.

Tymczasem Państwo Polskie jako regulator rynku, dopuszcza możliwość importu, 
wprowadzania na rynek i użytkowania auta w niemal dowolnym stanie technicznym. Nie 
potrafimy sobie również poradzić z odpowiednią weryfikacją stanu technicznego starych 
użytkowanych aut ani nie kontrolujemy skutków ich używania na drogach.
Koszty powyższej sytuacji dla sektora publicznego, w tym administracji i służby zdrowia, oraz 
różnych sektorów gospodarki, są niewyobrażalne.

Wniosek nasuwa się jeden – konieczne są do wprowadzenia regulacje ograniczające 
niekontrolowany import samochodów używanych i normujący rynek wtórny w Polsce oraz 
regulacje wspierające zakupy samochodów z rynku pierwotnego. 
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W roku 2020 w związku z pandemią rynek samochodowy w Polsce przeszedł niespodziewaną 
zmianę coraz więcej osób decyduję się na zakup samochodów online według raportu 
PKO BP “Automarket w internecie – COVID-19 zmienia branżę samochodową”, sytuacja 
epidemiologiczna spopularyzowała sprzedaż internetową wszystkich kategorii produktów,  
a branża motoryzacyjna nie jest wyjątkiem. Omawiana sytuacja dotyczy samochodów 
nowych, ale to rynek „używek” ma przed sobą świetlaną przyszłość. 

Za wszystkim stać będzie rezygnacja z przemieszczania się transportem publicznym, 
ograniczenie wynajmu pojazdów czy obawy przed wezwaniem taksówki lub ubera.  
Obecnie widać na rynku pojazdów dwa mocne trendy: coraz mniej klientów indywidualnych 
szuka auta nowego (to zadanie przypada firmom i korporacjom), ale coraz więcej z nich skłania 
się ku “używkom”, co jest charakterystyczne dla okresu recesji i zwiększonej niepewności.
 
Potwierdzają to wyniki sprzedaży aut importowanych, które o wiele szybciej odnotowały 
pierwsze wzrosty. Już w maju zauważono, że liczba rejestracji wzrosła o 6,5 proc. w 
porównaniu do kwietnia, podczas gdy rynek nowości dopiero budził się z letargu. Warto 
też zauważyć, że sprzedaż z drugiej ręki jest bardziej odporna na kryzys. Liczba rejestracji 
pojazdów używanych spadła w kwietniu o (“zaledwie”) 37 proc., podczas gdy liczba rejestracji 
samochodów nowych aż o 82,3 proc.

Sytuacja na rynku używanych w związku z pandemia “Covid 19”
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Również dynamika importu w czerwcu wskazuje, że to właśnie za samochodami używanymi 
będą rozglądać się Polacy. Co ciekawe, jak zauważa Instytut Badań Motoryzacyjnych 
SAMAR, “ściągane” auta z silnikiem Diesla są młodsze – mają średnio 10 lat i 8 miesięcy, 
podczas gdy ich benzynowe odpowiedniki mają 12 lat i 7 miesięcy. Statystycznie najczęściej 
wybieramy audi a4 z Niemiec. Najpopularniejszym modelem oferowanym na sprzedaż w lipcu 
2020 był Opel Astra - 8097 samochodów, na drugim miejscu znalazło się Audi A4 - 6451 
samochodów, a na trzecim Volkswagen Passat - 6116 samochodów.

Wiek ten będzie spadał. Włochy, Francja czy właśnie Niemcy zamierzają dopłacać do 
samochodów hybrydowych czy elektrycznych, odwracając się od oleju napędowego. Klienci 
chętnie skorzystają z pomocy. Zamiast złomować jeszcze sprawne auta, sprzedadzą je na 
wschód Europy, gdzie te odnajdują “drugie” życie. W 2009 roku nawet co dziesiąte auto, 
które miało skończyć na złomie, opuściło Niemcy i trafiło do kolejnego kierowcy, w tym do 
Polski. Sytuacja najwyraźniej się powtórzy

W Sierpniu 2020 roku Według miesięcznego raportu AAA AUTO opartego na analizie 
danych dotyczących sprzedaży aut używanych w komisach, na stronach internetowych oraz 
u dealerów samochodów używanych, w lipcu w Polsce pojawiło się 255 295 ofert sprzedaży 
samochodów używanych, czyli o 16 787 aut więcej niż w czerwcu br. Jest to wyraźny wzrost 
na przestrzeni ostatnich miesięcy, w których rynek samochodów używanych funkcjonował 
w cieniu pandemii koronawirusa. Mediana ceny samochodu używanego oferowanego do 
sprzedaży w lipcu była taka sama jak w miesiącu poprzednim. Mediana ceny samochodu 
używanego w lipcu: 18 900 PLN

Polakom pomogą… zagraniczne dopłaty
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Rynek motoryzacyjny 
w czasach pandemii
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Paula Rychter
Doradca Motoryzacyjny Kingsman Finance 

 

     p.rychter@kingsmanfinance.pl
     667 491 919

W ostatnim czasie gospodarka na całym świecie bardzo się zmieniła.  
Właściwie nie ma sektora gospodarki, który nie zostałaby dotknięty  
kryzysem. A jak zmieniła się branża motoryzacyjna?
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Dane Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, podsumowane przez IBRM Samar, 
wskazują, że w październiku ubiegłego roku zarejestrowało się 46 901 nowych samochodów. 
To więcej o 17,53 % niż rok wcześniej. To nic dziwnego, że przewidywania na rok 2020 były 
optymistyczne i mocno wzrostowe. Przy czym trzeba pamiętać, że rynek samochodowy w 
Polsce zasilają głównie przedsiębiorcy - aż 73,25% aut trafiło właśnie do firm.

Dane na temat rejestracji samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t opublikował 
Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar. W marcu w Polsce nabywców znalazło 33 
985 nowych samochodów. To o 40 proc. mniej niż w marcu 2019 r. i o 21 proc. mniej niż 
w lutym 2020 r. W pierwszym kwartale 2020 r. sprzedaż nowych pojazdów osobowych 
spadła w zestawieniu z porównywalnym okresem 2019 r. o blisko 23 proc. W marcu firmy 
dokonały zakupu 72 proc. nowych aut. Pozostałe 28 proc. samochodów trafiło do odbiorców 
indywidualnych.

Spadki w całym sektorze

64 Raport Kingsman Personal 2020

heen_Kingsman_Raport_Duzy_v001.indd   64heen_Kingsman_Raport_Duzy_v001.indd   64 23.11.2020   11:1723.11.2020   11:17



Pierwszą trójkę najlepiej radzących sobie w kryzysie marek otwiera Toyota z wynikiem 1521 
zarejestrowanych samochodów, na drugim miejscu jest Škoda (1101 zarejestrowanych aut), 
trzeci jest Volkswagen (717 aut). W pierwszej dziesiątce są także Kia, BMW, Volvo, Mercedes, 
Dacia, Ford i Opel. Największe spadki sprzedaży odnotowały w tym okresie marki Mazda 
(88%), Suzuki (87%) i SEAT (85%). Najmniej straciły marki premium, jak Volvo (43%) i Audi 
(47%).

Według prognoz Samaru w całym roku 2020 sprzedaż samochodów osobowych  
i dostawczych o DMC do 3,5 t spadnie o 24 proc. Jeśli przewidywania się potwierdzą, 
oznaczałoby to większą zmianę niż w przypadku całej Europy. Jak prognozuje agencja IHS 
Markit, w 2020 r. spadek sprzedaży dla Starego Kontynentu może wynieść do 20 proc.

Niestety rok 2020 przyniósł nową rzeczywistość. Sytuacja zmieniła się praktycznie z dnia 
na dzień. Cały świat stanął w miejscu. Zostały pozamykane fabryki, wstrzymana została 
produkcja aut, a salony samochodowe świeciły pustkami. Wirus zamknął nie tylko fabryki, 
ale przede wszystkim ludzi w domach, nad którymi dodatkowo unosiło się widmo zwolnień. 
Dla branży oznaczało to fatalną sytuację. Spadki widać też na liczbie rejestracji nowych 
aut – w Unii Europejskiej w całym I kwartale spadły one o 25 proc. według danych ACEA 
(Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów). W samym marcu jednak obniżka 
wyniosła ponad 50 proc. W Polsce w pierwszych 20 dniach marca sprzedano o 22,73 proc. 
mniej samochodów osobowych niż w analogicznym okresie 2019 roku. Branża dilerska 
notowała wtedy spadki przychodów o 70-80 proc.
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Klienci podchodzili ostrożnie do inwestycji i wstrzymywali się od podjęcia decyzji o nowym 
samochodzie. Choć wielu z nich było poniekąd do tego zmuszonych. Klasyczny przykład to 
branża gastronomiczna, która z dnia na dzień musiała się przestawić na dowóz żywności. 
Firmy cateringowe przekształciły się w sklepy spożywcze działające online. Nastąpił wysyp 
kurierów. Ludzie siedzieli zamknięci w domach, więc cały świat się przeniósł do internetu. 

Wszyscy byli on-line. Tym tropem poszły również salony samochodowe. Dopasowane oferty 
przez internet okazały się w tej sytuacji jedyną sensowną odpowiedzią.
Salony skutecznie przeniosły się do świata wirtualnego. klienci mogli nie wychodząc z 
domu wybrać model, konkretne wyposażenie kolor jak i finansowanie swojego samochodu. 
zostawiając numer telefonu mogli liczyć na kontakt specjalisty, który zajmował się wszystkim 
krok po kroku aż do odbioru auta. 

To nie przypadek, że firmy z pierwszej trójki tego zestawienia są najlepiej przygotowane 
do nowej sprzedaży za pośrednictwem nowoczesnych mediów. Pracowały nad nią już od 
dawna. Škoda jako jedyna nie musiała wprowadzać rozwiązań sprzedaży internetowej, bo 
miała platformę sprzedażową na wiele miesięcy przed rozpoczęciem kryzysu, stworzoną we 
współpracy z Volkswagen Financial Services. Co więcej, sprzedała już w ten sposób, jeszcze 
przed pandemią, dziesiątki aut. W ofercie ma ich prawie 2500.

Internet
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Nowym projektem w czasach pandemii jest wirtualny salon Toyoty i Lexusa. Na stronach obu 
japońskich marek oraz ich dealerów pojawiła się jak najbardziej realna platforma sprzedażowa, 
umożliwiająca łączenie się ze sprzedawcą oraz odbycie z nim wideorozmowy. Można się 
również umówić na wybrany termin spotkania on-line.

Volkswagen uruchomił projekt e-Home, umożliwiający szczegółowe zapoznanie się z każdym 
modelem marki. Po otwarciu strony internetowej można zapoznać się z listą samochodów

Czy docelowo sprzedaż internetowa mogłaby odbywać się w pełni automatycznie, z 
pominięciem sieci dealerskiej? Teoretycznie, tak. W praktyce nie jest to jednak możliwe. W 
każdym razie, jeszcze nie dziś. Z dwóch powodów. Po pierwsze, jesteśmy przyzwyczajeni do 
kontaktu z ludźmi. Zwłaszcza w chwili podejmowania ważnych decyzji oraz przy ponoszeniu 
znacznych wydatków. Po drugie, nie każdy chce kupić auto, którego nie miał okazji zobaczyć, 
dotknąć i sprawdzić, choćby podczas krótkiej przejażdżki.

– Oczywiście, służąca do tego technologia istnieje już dziś. Pytanie tylko, czy gotowi są na 
nią nasi klienci? Związana z pandemią sytuacja drastycznie przyspieszyła prace nad projektem 
bezpośredniej sprzedaży przez internet. To jednak złożony proces. Przed dostarczeniem 
do klienta samochód przechodzi zerowy przegląd oraz przygotowanie do sprzedaży. Do 
tego dochodzi konieczność ubezpieczenia i rejestracji. Musimy brać również pod uwagę 
oczekiwania i przyzwyczajenia naszych klientów, przecież samochody odbiera się u dealera. 
Na rynku włoskim oferowaliśmy już kompleksową usługę on-line z dostawą samochodu door-
to-door. Klienci chętnie procedowali zakup on-line, ale… decydowali się na odbiór auta w 
salonie – wyjaśnia nam Rafał Grzanecki. – Oczywiście możliwość całkowicie zdalnego zakupu 
samochodu musi się pojawić. Jednakże we współczesnym świecie wciąż jeszcze jest miejsce 
na tradycyjne formy sprzedaży. Samochód nadal pozostaje dla nas dobrem luksusowym, chęć 
sprawdzenia oraz dotknięcia towaru przed zakupem wciąż pozostaje istotna. Nie zmienia to 
faktu, że rynek zmierza w kierunku digitalizacji – dodaje.
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Nieco inną opinię ma na ten temat analityk i prezes Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego 
SAMAR Wojciech Drzewiecki: – To, z czym dziś mamy do czynienia, to w większym stopniu 
kampania medialna, dająca do zrozumienia, że „jesteśmy on-line”. To nie są wirtualne salony 
z prawdziwego zdarzenia. – Jego zdaniem, choć kontakt następuje poprzez kanały on-line, 
mówimy o tradycyjnym modelu sprzedaży. – To zaledwie pierwszy etap zmian. Jest nim 
obserwowana i od pewnego czasu już przybierająca na sile zmiana sposobu komunikacji.  
W tym przypadku dialog dealera z klientem przenosi się na kanał on-line, czaty lub rozmowy 
telefoniczne. To jeszcze nie jest w pełni wirtualny proces sprzedażowy, w którym wszystko 
musi się rozpocząć i zakończyć w sieci. Oczywiście oprócz dostawy auta pod drzwi, która nie 
jest niczym nowym. Niektóre firmy wydają się już na to przygotowane – podsumowuje prezes 
IBRM SAMAR Wojciech Drzewiecki.

W czerwcu najchętniej kupowane były samochody Skody, ale w sumie, licząc od stycznia do 
końca czerwca, to Toyota utrzymuje pozycję lidera – choć strata Skody spadła do niespełna 
500 egzemplarzy. Nieustająco trzecią marką jest Volkswagen. Jeśli chodzi o modele,  
w czerwcu najchętniej kupowana była Skoda Fabia, która wyprzedziła Dacię Duster 
 i trzecią Skodę Octavię

Taki rozwój sytuacji może spowodować, że klienci prywatni zwrócą większą uwagę na auta 
używane, przede wszystkim te nieco młodsze i z niskim przebiegiem. To może być okres 
prawdziwych “żniw” dla dealerów używanych pojazdów. Trzeba jednak odczekać najgorszy 
okres, w którym nikt nie myśli o zakupie samochodu. Tak do tematu podszedł jeden  
z największych motoryzacyjnych portali ogłoszeniowych Otomoto.pl. Narażeni na niższe 
zainteresowanie sprzedający, którzy aktualnie chcą się pozbyć swojego pojazdu, mogą liczyć 
na dłuższy czas emisji ogłoszenia. Te, które były aktywne 20 marca o godzinie 22:00, zostały 
automatycznie jednorazowo przedłużone o 30 dni, a wystawiający nie zostaną obarczeni 
dodatkowymi kosztami. Co więcej, wszystkim ogłoszeniom, które zostaną wystawione między 
24 marca, a 23 kwietnia zostanie zapewniony dwukrotnie dłuższy czas emisji, w zależności  
o wykupionego pakietu. Natomiast klientom biznesowym płatność faktury zostanie 
wydłużona z 30 do 44 dni - warunkiem jest jednak wystawienie ogłoszenia między 20 marca 
a 19 kwietnia.
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Hamująca sprzedaż nowych samochodów, będąca skutkiem epidemii koronawirusa (obniżenie 
popytu, ale też problemy z rejestracją pojazdów w urzędach), czysto teoretycznie powinna 
powstrzymać producentów od podnoszenia cen, a nawet spowodować, że ceny zaczną maleć, 
aby zachęcić klientów do zakupu. Analitycy opracowali trzy scenariusze możliwych zdarzeń 
na rynku motoryzacyjnym, wskazując, jakie mogą one rodzić konsekwencje dla cen nowych 
samochodów:

Scenariusz A – wzrost cen pomimo spadku sprzedaży – prawdopodobieństwo 60 proc.
Taki wariant wydaje się najbardziej prawdopodobny. Opiera się on na założeniu, że producenci 
samochodów podniosą ceny, aby pokryć rosnące koszty produkcji aut, a także koszty 
przestojów w fabrykach, do jakich doszło z powodu koronawirusa. Pomimo spadku sprzedaży 
będą więc dążyli do tego, aby w miarę możliwości obronić swoje marże.
Przypomnijmy, że od 2020 roku 95 proc. samochodów sprzedawanych na terenie UE 
powinno spełniać nowy limit średniej emisji CO2, wynoszący 95 g CO2/km. Producentom 
niespełniającym nowej normy grożą ogromne kary, wynoszące 95 euro za każdy gram 
dwutlenku węgla ponad limit. Kary są naliczane od każdego sprzedanego samochodu. Do 
tego doszedł kosztowy obowiązek montowania w samochodach nowoczesnych urządzeń 
asystujących, nie mówiąc już o gigantycznych wydatkach, jakie branża ponosi rokrocznie na 
rozwój elektromobilności.

Ceny i dostępność aut

69www.kingsmanfinance.pl

heen_Kingsman_Raport_Duzy_v001.indd   69heen_Kingsman_Raport_Duzy_v001.indd   69 23.11.2020   11:1723.11.2020   11:17



Średnia emisja CO2/km w pojazdach zarejestrowanych w 2018 r. w Unii Europejskiej 
wyniosła 120,5 g. To o 25,5 g więcej od nowego limitu. Utrzymanie tych poziomów emisji, 
oznaczałoby konieczność zapłaty przez producenta 2,4 tys. euro kary od jednego pojazdu 
(dokładnie w 2020 roku od 95 proc. sprzedanych aut, a od 2021 r. już od wszystkich). 
Przyjmując, że producent doliczyłby karę w całości do ceny samochodu, dawałoby to średnią 
podwyżkę w Polsce o 13,5 tys. zł brutto przy obecnym kursie euro. Podwyżka o taką kwotę 
względem średniej ceny z grudnia ub. r., wynoszącej według Samaru 120 tys. zł, prowadziłaby 
do wzrostu cen średnio o ok. 11 proc. w skali roku.

Scenariusz B – stabilizacja cen samochodów – prawdopodobieństwo 35 proc.
Scenariusz ten zakłada, że w odpowiedzi na załamanie popytu, producenci nie będą na 
razie podnosić cen. Taki scenariusz oznaczałby sprzedaż samochodów bez marży lub wręcz 
ze stratą. Szanse na utrzymanie cen na obecnym poziomie byłyby większe, gdyby udało 
się odsunąć w czasie restrykcyjne regulacje odnośnie limitów emisji spalin. Europejskie 
Stowarzyszenie Producentów Samochodów (ACEA), wystosowało list do Komisji Europejskiej 
wzywający do odstąpienia od wysokich kar w tym roku ze względu na gigantyczne koszty, jaki 
branża poniesie w związku z epidemią. Inną formą pomocy dla branży mogą być programy 
ratunkowe kierowane przez rządy do producentów samochodów na wzór naszej tarczy 
antykryzysowej.

Stabilizacja cen w drugim kwartale jest teoretycznie możliwa dzięki zapasom samochodów, 
jakie znajdują się na stockach dilerskich. Z informacji podawanych przez importerów 
i producentów wynika, że dysponują oni obecnie zapasami pozwalającymi pokryć 
zapotrzebowanie na ok. 1,5 miesiąca średniej miesięcznej sprzedaży z 2019 roku. Przyjmując, 
że obecnie sprzedaż spadła do ok. 40 proc. tej z 2019 r., mamy zabezpieczoną podaż 
samochodów na ok. 5-6 miesięcy. Jest to jednak oferta aut gotowych, konkretnych modeli, 
mających określone wersje silnika czy wyposażenia, bez możliwości indywidualnej konfiguracji. 
Nie każdemu to odpowiada.
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Scenariusz C – obniżka cen samochodów – prawdopodobieństwo 5 proc.
Ten scenariusz, z najniższym prawdopodobieństwem, zakłada, że koncerny motoryzacyjne 
będą za wszelką cenę walczyć o utrzymanie produkcji na poziomach niewiele niższych od 
tych z 2019 roku, aby nie zwalniać pracowników. W takiej sytuacji, w związku z załamaniem 
popytu, konieczne byłyby obniżki cen, aby zachęcić nabywców do skorzystania z okazyjnych 
ofert zakupu nowego samochodu.

Taki scenariusz mógłby mieć większe szanse powodzenia, na przykład 10 proc., gdyby 
producenci uzyskali bardzo silne wsparcie rządowe. Chodzi m.in. o dopłaty do sprzedaży 
nowych samochodów. O takich możliwościach mówi się już np. w Niemczech. Niemieckie 
stowarzyszenie producentów samochodowych VDA, widząc nikłe szanse w ożywieniu 
sprzedaży samochodów w najbliższych miesiącach, wezwało rząd do opracowania specjalnego 
programu dopłat do aut niskoemisyjnych, tj. hybryd i elektryków. Uznano, że stymulacja 
popytu na ekologiczne samochody może przynajmniej częściowo zrekompensować straty 
poniesione w podstawowych segmentach rynku.

Źródła:
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Leasing, wynajem, kredyt czy w końcu zakup za 
gotówkę, czyli pigułka wiedzy o tych tematach.

72 Raport Kingsman Personal 2020

heen_Kingsman_Raport_Duzy_v001.indd   72heen_Kingsman_Raport_Duzy_v001.indd   72 23.11.2020   11:1723.11.2020   11:17



Wojciech Furgal
Doradca Motoryzacyjny Kingsman Finance 

 

     w.furgal@kingsmanfinance.pl
     665 811 919

Celem opracowania jest przybliżenie Wam niezrozumiałych artykułów kodeksu cywilnego 
oraz prawa podatkowego obowiązującego w momencie pisania tego opracowania. Prawo cały 
czas się zmienia, ewoluuje, „przepoczwarza”, ale też się „cofa”, jest uchylane, pojawiają się 
nowe orzeczenia, które całkowicie zmieniają znaczenia poszczególnych artykułów. Jako osoba, 
której zadaniem jest dbać o bezpieczeństwo i interes każdego klienta jestem zobowiązany 
nadążać za każdą zmianą, która może w klienta uderzyć. W 2019 roku weszło w życie ponad 
21 tysięcy (sic!) aktów prawnych, natomiast w rekordowym 2016 liczba ta przebiła 35 tysięcy. 
Średni okres prac nad ustawą (od dnia wpłynięcia do podpisu prezydenta) w 2019 roku 
wynosił zaledwie 69 dni. 
Osoba zajmująca się na co dzień firmą, której dane prawo bezpośrednio nie dotyka, nie jest 
w stanie śledzić wszystkiego co zmienia się w danym zakresie prawa, dlatego jako właściciele 
firm wiele czynności oddajemy specjalistom. Księgowy martwi się naszymi podatkami  
i często niszczy nasze ciekawe pomysły sprowadzając nas na ziemię, prawnik piszę umowy, 
dzięki którym pierwszy lepszy pozew nie puści nas z torbami, natomiast ja zajmuję się 
dopilnowaniem tego, żeby finansowanie było dla Ciebie jak najlepsze, żeby jak najwięcej 
pieniędzy zostało w Twoim portfelu. Dobieraniem formy finansowania, rozkładając je na 
wartości, które w polskim prawie podlegają amortyzacji czy odliczenia z VAT-u. Wreszcie 
wymyśleniem, w jaki sposób optymalnie to „dźwignąć”. 
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Leasing to, najprościej mówiąc, stosunek cywilnoprawny, w którym jedna ze stron przekazuje 
drugiej prawo do korzystania z określonej rzeczy na pewien uzgodniony w umowie leasingu 
okres, w zamian za ustalone ratalne opłaty. Jeśli zaś chcemy poznać jego prawną definicję 
musimy zajrzeć do kodeksu cywilnego, a konkretniej do artykułu 7091 KC:

 -  Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego 
przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych 
w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i 
pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić 
finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej 
cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego

Umowa leasingu jest zatem umową zbliżoną do umowy najmu (w przypadku rzeczy 
oddawanych leasingobiorcy do używania) oraz dzierżawy (w przypadku rzeczy oddawanych 
leasingobiorcy do używania i pobierania pożytków). Różnica polega na tym, że umowa 
leasingu zawiera również zobowiązanie leasingodawcy do nabycia określonej umową 
rzeczy. To właśnie ten element czyni umowę leasingu umową odrębną od umów najmu 
i dzierżawy (których przedmiotem jest rzecz będąca własnością wynajmującego/
wydzierżawiającego przed zawarciem umowy).

Leasing
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Taka jest definicja prawna. Co jednak faktycznie wpływa na popularność leasingów i dlaczego, 
pomimo, że bank też musi na tym zarobić, firmom praktycznie zawsze lepiej od zakupu za 
gotówkę kalkuluje się leasing, jakie ma zalety względem innych form finansowania:

 -  W stosunku do zakupu za gotówkę znacznie mniejsza inwestycja na „tu i teraz”, 
pozwalająca korzystać z aktywów potrzebnych do rozwoju firmy;

 -  Optymalizacja obciążeń podatkowych – część obciążeń fiskalnych zamiast trafiać do 
skarbu państwa spłaca przedmiot leasingu, pomaga naszej firmie się rozwijać. Składa 
się na to:

  -  Odliczenie VAT-u

  - Amortyzacja

  -  Fakt, że leasing generuje koszty uzyskania przychodu oraz pozwala planować  
je z wyprzedzeniem; 

 - Leasing jest zazwyczaj najtańszą opcją finansowania;

 -  Fakt, że leasingodawca ma zabezpieczenie w formie przedmiotu leasingu oraz 
ubezpieczenia pozwala na dostosowanie warunków w bardzo szerokim zakresie:

  -  Na przykładzie popularnego leasingu, w którym przedmiotem jest nowe auto a 
okres leasingu to 59/60 miesięcy - opłata wstępna może wynosić nawet 45% 
wartości przedmiotu leasingu, maksymalny wykup z jakim się spotkałem i jaki 
sam oferuje wynosi aż 40% (w przypadku trzyletniego okresu jest to aż 55%).

  -  Prawo określa minimalny okres leasingu i jest on zależny od okresu 
normatywnej amortyzacji przedmiotu (umowa leasingu musi być zawarta na 
min. 40% tego okresu), natomiast nie normuje ono maksymalnego okresu, 
który w przypadku niektórych instytucji finansujących wynosi aż 84 miesiące. Z 
mojego doświadczenia wynika, że najczęściej klienci decydowali się na okres 59 
miesięcy, warto jednak pamiętać o tym jak dużo jest możliwości.
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Leasing jest świetnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców dopiero zakładających działalność 
oraz takich, którzy chcą wydać trochę mniej (w odróżnieniu od tych, którzy wybrali wynajem 
długoterminowy) - dzięki wymaganej opłacie wstępnej staje się on dostępny w procedurach 
uproszczonych, a po zakończeniu umowy istnieje możliwość nabycia samochodu za 
symboliczną wartość. Kolejnym plusem jest również fakt, iż leasingobiorca z zasady nie 
ma z góry nałożonego górnego limitu kilometrów, w szczególnych wypadkach, najczęściej 
przy najwyższych opcjach wykupu, autach przy których występuje groźba dużej utraty 
wartości, często w grę wchodzą również inne czynniki takie jak wiek kierowcy, moc auta czy 
typ samochodu sugerujący, że auto będzie „robić przebiegi” leasingodawcy narzucają limit 
przebiegu, najczęściej wystarczy zmniejszyć wartość wykupu, zmniejsza to jednocześnie 
ryzyko banku na zwrot auta, którego dalsza sprzedaż nie będzie pokrywała kwoty wykupu, 
co za tym idzie, zmniejsza ryzyko braku opłacalności transakcji. Limit kilometrów w takim 
przypadku oczywiście obowiązuje tylko gdy zdecydujemy się nie wykupować auta. 
Dodatkowo należy pamiętać o tym, że leasing możemy wziąć na wszystko to, co okaże się 
niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej - obejmuje to zarówno rzeczy nowe jak  
i używane. Firma Kingsman wywodzi się z leasingowania zegarków. Tak więc w leasing możesz 
wziąć samochód, lokal, maszyny, ale również sprzęty kosmetyczne, fitness, ekrany led, meble, 
wyposażenie myjni czy wcześniej wspomniane luksusowe zegarki.

Leasing zawierany jest zazwyczaj na dłuższy okres (w porównaniu do wynajmu 
długoterminowego). 
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Jest to opcja dla osób, które na uwadze mają wygodę i przewidywalność - jedna, stała rata 
miesięczna pozwala pokryć w zasadzie wszelkie opłaty związane z eksploatacją pojazdu - 
rata ta bowiem obejmuje liczne usługi dodatkowe, do których zaliczają się: ubezpieczenie, 
okresowe przeglądy, naprawy, a także sezonowa wymiana ogumienia. Najemca nie musi się 
zatem przejmować takimi obowiązkami i nie jest narażony na dodatkowe koszty. „W pakiecie” 
otrzymuje wsparcie administracyjne, np. związane z rejestracją pojazdu (warto jednak 
zauważyć, że jest to już również normą w przypadku leasingów). Odpada także konieczność 
poszukiwania nabywcy w przypadku chęci pozbycia się auta po zakończonym kontrakcie. 
Wszystko to dla wielu osób jest bardzo dużym udogodnieniem, za które są w stanie więcej 
zapłacić. W przypadku zaś leasingu to leasingobiorca na własną rękę pokrywa wszelkie 
koszty bieżącej eksploatacji, napraw, przeglądów czy ubezpieczeń. Wynajem długoterminowy 
dedykowany jest firmom, które nie zamierzają wykupić przedmiotu umowy po jej wygaśnięciu 
- w odróżnieniu od leasingu umowę wynajmu podpisać można na krótszy okres (ok. 2-3 lata), 
a po jej zakończeniu zwykle zwraca się środek trwały finansującemu. 

Trzeba jednak zwrócić uwagę na minusy tego rozwiązania, które w moim mniemaniu 
przeważają szalę na korzyść leasingu. Wynajem bowiem daje nam mylne wrażenie posiadania, 
na którym mocno można się oszukać. Pierwszym utrudnieniem będzie limit kilometrów, co 
prawda maksymalnie limity przekraczają 50 000 kilometrów rocznie jednak większość reklam 
prezentuje oferty na 10-15 tysięcy kilometrów rocznie, co daje nam 27-41 kilometrów 
dziennie, wyjazd z Warszawy do Gdańska na weekend to, ruszając z Bielan i kończąc na Targu 
Drzewnym, 660 km licząc tylko przejazd z punktu A do punktu B i z powrotem, przekłada 
się to na „koszt” około 16 dni jazdy z średnim dziennym przebiegiem ustalonym na 41 
kilometrów, czyli przy limicie 15 000 km rocznie. Zostaje nam po takim wyjeździe średnio, 
uwzględniając dwudniowy wypoczynek, czyli licząc 363 pozostałe dni roku, 39,5 km dziennie. 
Zwiększenie limitu kilometrów powoduje wzrost raty. 

Wynajem długoterminowy
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Mówiąc o leasingu samochodów osobowych, należy wskazać, że ustawa z dnia 26 lipca 
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera definicję legalną samochodu 
osobowego. Mianowicie według art. 5a pkt 19a u.p.d.o.f. samochodem osobowym jest: 
pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie 
całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej 
niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem:

 a)  pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od 
części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą: 
– klasyfikowanego na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: 
wielozadaniowy, van lub  
– z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków, 

 b)  pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń 
i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne 
elementy pojazdu,

 c)  pojazdu specjalnego, jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu 
drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym, i jeżeli spełnione są 
również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących 
przeznaczeń: 
–agregat elektryczny/spawalniczy, 
–do prac wiertniczych, 
–koparka, koparko-spycharka, 
–ładowarka, 
–podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych, 
–żuraw samochodowy,

 d)  pojazdu samochodowego określonego w przepisach wydanych na podstawie  
art. 86a ust. 16 ustawy datku od towarów i usług;

Z kolei zasady rozliczania leasingu na gruncie podatków dochodowych regulują przepisy art. 
23a–23l u.p.d.o.f. Wprowadzają one dwa rodzaje leasingu, nie nazywając ich, jednak  
w praktyce utarło się określanie ich jako leasing operacyjny i leasing finansowy (kapitałowy). 

Leasing samochodów osobowych a prawo podatkowe
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Leasing operacyjny odznacza się tym, że samochody stanowią środki trwałe firmy leasingowej, 
poprzez które są amortyzowane. Dochodzi do niego, gdy umowa spełnia warunki: 

 1.  Została zawarta na co najmniej 2 lata (w przypadku zawarcia umowy leasingu 
samochodu osobowego na okres krótszy niż 2 lata leasing w rozumieniu ustawy o 
podatku dochodowym od osób fizycznych jest leasingiem finansowym lub leasingiem 
traktowanym jak najem), 

 2.  Suma ustalonych w niej opłat, pomniejszona o należny podatek VAT, odpowiada co 
najmniej wartości początkowej samochodu osobowego, a w przypadku zawarcia 
przez finansującego następnej umowy leasingu samochodu osobowego będącego 
uprzednio przedmiotem takiej umowy odpowiada co najmniej jego wartości rynkowej 
z dnia zawarcia następnej umowy leasingu (w przypadkach, gdy warunek ten nie jest 
spełniony, leasing na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 
traktowany jest jak najem). 

Gdy zostaną spełnione oba warunki, zgodnie z art. 23b ust. 1 u.p.d.o.f., opłaty ustalone w 
umowie leasingu samochodu osobowego, ponoszone przez korzystającego w podstawowym 
okresie umowy leasingu (czyli czas oznaczony, na jaki umowa została zawarta) stanowią 
przychód finansującego i odpowiednio koszt uzyskania przychodów korzystającego. 
Przychodem firmy leasingowej są opłaty takie jak: czynsze wstępne, raty leasingowe, opłaty 
manipulacyjne czy prowizje, ponoszone przez korzystającego, pomniejszone o VAT należny z 
tytułu świadczenia usług leasingu. Natomiast leasing operacyjny na gruncie VAT traktowany 
jest jako świadczenie usług. 
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Leasing finansowy z kolei opiera się na tym, że samochody stanowią środki trwałe 
korzystającego, przez którego są amortyzowane. Zgodnie z art. 22a ust. 2 pkt 3 u.p.d.o.f. 
wymagane są trzy warunki dla powstania owej umowy: 

 1. Została zawarta na czas oznaczony

 2.  Suma ustalonych w niej opłat, pomniejszona o należny VAT, odpowiada co najmniej 
wartości początkowej samochodu osobowego, a w przypadku zawarcia przez 
finansującego następnej umowy leasingu samochodu osobowego będącego 
uprzednio przedmiotem takiej umowy odpowiada co najmniej jego wartości rynkowej 
z dnia zawarcia następnej umowy leasingu (w przypadkach, gdy warunek ten nie jest 
spełniony, leasing na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 
traktowany jest jak najem); 

 3.  Zawiera postanowienie, że odpisów amortyzacyjnych w podstawowym okresie 
umowy leasingu dokonuje korzystający 

Wtedy, zgodnie z art. 23f ust. 1 u.p.d.o.f., do przychodów finansującego i odpowiednio do 
kosztów uzyskania przychodów korzystającego nie zalicza się opłat ustalonych w umowie 
leasingu samochodu osobowego, ponoszonych przez korzystającego w podstawowym 
okresie umowy leasingu. Przychodami finansującego oraz kosztami uzyskania przychodów 
korzystającego są jedynie części odsetkowe rat leasingowych. Zasady amortyzacji zaś 
podlegają pod zasady ogólne.

Przepisy prawa dotyczące leasingu samochodowego uległy zmianie wraz z pierwszym dniem 
2019 roku. Stało się tak na mocy Ustawy z dnia 23 października 2018 roku o zmianie ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych oraz niektórych innych ustaw.  Dokument ten został ogłoszony 19 listopada 2018 
roku, a jego treść znaleźć można w Dzienniku Ustaw na rok 2018 pod pozycją 2159.

1 stycznia 2019 roku, na skutek nowelizacji prawnej, zaczęły obowiązywać nowe przepisy 
dotyczące leasingu i wynajmu długoterminowego. Ustawodawca wprowadził pewne 
limity, które ograniczają możliwość zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodu. 
Przedsiębiorcy podpisujący po 1 stycznia 2019 umowę leasingu lub wynajmu samochodu 
osobowego, mogą odtąd zaliczać do kosztów firmowych jedynie raty/czynsz o wartości 
odpowiadającej proporcjonalnie kwocie 150 tysięcy złotych. W przypadku niższej ceny 
pojazdu, nadal możliwe jest zaliczanie wydatków w pełnej wysokości. 
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Zmieniły się również zasady zaliczania do kosztów prowadzenia działalności wydatków 
eksploatacyjnych. Ograniczenie dotyczy jedynie tych przedsiębiorców, którzy używają 
samochodów zarówno w celach służbowych, jak i prywatnych. Od 1 stycznia 2019 mogą 
oni uwzględniać nie więcej niż 75% wydatków, takich jak np. opłaty parkingowe, naprawy i 
przeglądy, zakup paliwa, oleju, płynów eksploatacyjnych czy części zamiennych. Zmiana ta 
w mniejszym stopniu dotyka firmy korzystające z wynajmu długoterminowego, ponieważ 
nie muszą one samodzielnie pokrywać tego typu kosztów – obowiązek ten bierze na siebie 
finansujący.

Czym się kierować przy wyborze formy prawno-księgowej oraz metody finansowania?

Trzeba wziąć pod uwagę wszystkie aspekty wymienionych rozwiązań zakupu lub użytkowania 
auta w firmie. Musimy sobie odpowiedzieć na szereg pytań:

-  jakie są najkorzystniejsze rozwiązania finansowe i jakie konsekwencje niesie ze sobą każda  
z takich decyzji?

- czy zamierzamy w przyszłości wykupić użytkowany przez nas samochód?

-  jak intensywnie pojazd będzie użytkowany i jakie powoduje to skutki dla wybranej formy 
użytkowania?

- jakie skutki księgowe i finansowe niesie ze sobą każde z tych rozwiązań?

Wydaje się konieczne skrupulatne omówienie tych konsekwencji z naszym księgowym i 
prawnikiem. 
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Jakie auta z podziałem na klasy kupowały  
i leasingowały w Polsce firmy i dlaczego?  

Analiza zachowań zakupowych i próba diagnozy.
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Samochody, którymi poruszają się szefowie wielkich firm i korporacji, najczęściej 
kojarzą się z luksusowymi limuzynami. To jednak tylko nasze wyobrażenia. Analizując  
to, jak wyglądał ten rynek do momentu COVID, zastanowimy się, co może wydarzyć  
się po wyjściu z padnemii.

Dariusz Olejnik
Doradca Motoryzacyjny Kingsman Finance 

 

     d.olejnik@kingsmanfinance.pl
     604 444 388
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Najdroższymi autami z tej najwyższej półki poruszają się w naszym kraju stosunkowo 
nieliczni. Nie znaczy to oczywiście, że prezesi i dyrektorzy są w Polsce skazani na tanie, proste 
samochody, niczym przedstawiciele handlowi. Ale nawet cieszącemu się dużym powodzeniem 
na rynku volkswagenowi passatowi (cena od 75 tys. zł), pod względem wyposażenia, osiągów 
i przede wszystkim prestiżu daleko np. do mercedesa klasy S (349 tys. zł) lub bmw serii 7 (322 
tys. zł).

Mimo to ogromna większość menedżerów, mając do wyboru rodzaj samochodu, najczęściej 
wybiera klasycznego sedana, czyli auto z wyraźnie zaznaczonym i niezbyt praktycznym 
bagażnikiem. Czemu to mało funkcjonalne rozwiązanie jest tak popularne? Pewnie dlatego, że 
utarło się, iż to limuzyna właśnie najlepiej pełni funkcje reprezentacyjne.

Na topowe limuzyny stać mało którą firmę, bo nawet prezesi mają narzucone limity 
wydatków. Dlatego też w pierwszych siedmiu miesiącach roku sprzedano tylko sto 
mercedesów klasy S, 91, bmw serii 7 i zaledwie 34 lexusy LS. W porównaniu z Europą 
Zachodnią, gdzie luksusowe auta sprzedaje się w tysiącach sztuk, to bardzo mało. Na jazdę 
takimi pojazdami pozwalają sobie zwykle tylko szefowie największych firm i biznesmeni z 
czołówki listy najbogatszych Polaków.

Rzecz jasna, w praktyce na zakup auta za pół miliona złotych stać i właścicieli średnich firm. 
Czasem, rezygnując z inwestowania w firmę, decydują się na zakup takiej reprezentacyjnej 
limuzyny. Cóż, w całkowicie prywatnych przedsiębiorstwach akcjonariusze najczęściej nie 
kontrolują poczynań właściciela.

Na rynku dostępne są jeszcze droższe samochody, jak choćby maybach lub rolls-royce. Ale 
nowe modele tych marek w ubiegłym roku znalazły w Polsce zaledwie po jednym kliencie. 
W tym roku, do lipca nie sprzedano jeszcze ani sztuki. Nieco lepiej jest z inną legendarną i 
luksusową marką – bentleyem. W ubiegłym roku sprzedano nad Wisłą osiem, a w tym roku 
już pięć egzemplarzy modelu continental.

Topowe limuzyny.
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Częściej niż najdroższe limuzyny menedżerowie kupują jednak tańsze, a przecież niewiele 
mniej luksusowe pojazdy. W ścisłej czołówce są te rodem z Niemiec. Podium w klasie wyższej 
średniej zajmują audi A6 (do lipca 2009 sprzedano 376 sztuk), mercedes klasy E (246) i bmw 
serii 5 (186). Tuż za nim, na kolejnych dwóch miejscach, plasują się szwedzkie volvo S80  
i japoński lexus GS. Limuzyny tej klasy to po prostu racjonalny wydatek. Ich ceny nie są tak 
astronomiczne, mają reprezentacyjny wygląd i zapewniają odpowiednie osiągi oraz komfort. 
Sprawdzają się przy tym zarówno, gdy jedzie się z kierowcą (jest sporo miejsca z tyłu), jak  
i wtedy, gdy menedżer sam posiada „żyłkę” do prowadzenia auta.

Niektórzy szefowie firm doceniają także mniej prestiżowe, ale za to cieszące się mniejszą 
popularnością u złodziei: hondę legend (21), peugeota 607 (17) lub citroena C6 (9). Zdaniem 
wielu „ostrożnych” menedżerów, w odróżnieniu od mercedesa, bmw lub audi – francuskiego 
czy japońskiego auta raczej nikt nie ukradnie. Inna rzecz, że nawet i niemieckie limuzyny, 
jeszcze do niedawna bardzo popularne wśród złodziei, dziś już coraz rzadziej stają się ich 
łupem.

Wśród kadry menedżerskiej nie brak też entuzjastów offroadu. Coraz popularniejsze  
w firmach są bowiem luksusowe SUV-y, często jedynie stylizowane na rasowe terenówki. 
Takie modele jak choćby mercedes klasy M (194), audi Q7 (143) czy bmw X5 (111) są 
oryginalne, komfortowe i znakomicie sprawdzają się nawet w roli… limuzyn. Mimo że nie za 
bardzo nadają się one do pokonywania błotnistych bezdroży, to przed siedzibą firmy  
lub podczas biznesowego spotkania prezentują się znakomicie.
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Jednak w rankingu sprzedaży aut dla flot dominują samochody klasy średniej: ford focus (3 
194), skoda octavia (3 006), opel astra (2 211) i volkswagen passat (2 125), którymi w Polsce 
jeżdżą nie tylko przedstawiciele handlowi, ale czasem także menedżerowie, przynajmniej ci 
z niższego szczebla. Do najczęściej używanych przez nich aut należą także toyota avensis 
(2 005) i ford mondeo (1 179), natomiast ostatnio dołączył do tej grupy następca vectry 
– opel insignia (1 268). Jeżeli chodzi o marki, to sytuacja nie zmienia się już od kilku lat. To 
właśnie te firmy mają najmocniejszą pozycję w kategorii aut firmowych, a poza atrakcyjnymi 
i umiarkowanymi cenowo modelami, do ich atutów należą dobre opinie wśród klientów oraz 
specjalny program dla przedsiębiorstw.

W porównaniu do innych krajów, polski menadżer znacznie rzadziej używa luksusowego 
samochodu. Najczęściej musi zadowolić się autem klasy średniej, co jest oczywiście 
podyktowane względami ekonomicznymi. W ostatnim okresie sprzedaż aut dla flot znacząco 
spadła, ale pod tym względem Polska nie różni się zbytnio od innych krajów Europy. 

Dla większości z nich – czas kryzysu, to czas oszczędzania. Widać to między innymi po 
samochodach firmowych, także tych używanych przez menagerów. Mając na uwadze 
oszczędności, większość firm wydłużyła eksploatację tych aut i z mniejszą ochotą zamienia je 
na nowe modele.

To oczywiste, że w firmach im wyższe stanowisko, tym lepszy samochód. Decyduje prestiż 
i wygoda, stąd na parkingach przedsiębiorców częściej można spotkać reprezentacyjne 
limuzyny, niż SUV-y czy auta sportowe. Szefowie polskich firm najczęściej wybierają 
samochody marki Audi, przede wszystkim model A6. Nieco mniej popularne są Mercedesy 
i BMW. Samochód szefa jest najczęściej w ciemnym kolorze: czarnym, grafitowym lub 
granatowym.
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Jednak, gdy spojrzymy na wielkość firmy, sytuacja nieco się zmieni. Prezesi największych 
spółek, tych z przychodami powyżej 600 mln zł, najczęściej wybierali Audi, ale na 
równorzędnych pozycjach był Mercedes, Skoda i Volvo. Mniejsze, z przychodami między 
200 a 600 mln zł, najchętniej kupują dla swoich prezesów Audi, Mercedesa oraz BMW. W 
najmniejszych, wykazujących się przychodami niższymi niż 200 mln zł, prym wiedzie Skoda, 
głównie model Superb. Co ciekawe, tu na drugim miejscu jest Mercedes, na trzecim BMW. 
Audi uplasowało się dopiero na czwartej pozycji.

Jakie marki wybierali szefowie firm

Marka Liczba aut Udział w proc.

Audi 64 22,4

Mercedes 43 15,0

BMW 36 12,6

Skoda 34 11,9

Volvo 27 9,4

Volkswagen 18 6,3

Ford 9 3,1

Land Rover 7 2,4

Lexus 7 2,4

Opel 6 2,1

Źródło: ankiety, wyliczenia własne rp.pl
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Jeśli te same dane przeanalizujemy pod względem struktury własnościowej, to firmy 
z przewagą polskiego kapitału najchętniej wybierają Mercedesa, BMW oraz Skodę. 
Przedsiębiorstwa z zagranicznym kapitałem stawiają na Audi, BMW i Volvo, a spółki 
komunalne wybierają Skodę, Forda oraz Opla.

Na parkingach zarządów firm działających w Polsce często można spotkać BMW serii 5 / fot. BMW

Skoda Superb to numer jeden w firmach komunalnych / fot. Skoda
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Często szef podpisując kontrakt wie od razu, w jakiej kwocie powinien się zmieścić 
zamawiając auto dla siebie. Może sobie wybrać dowolny samochód, stawiając albo na 
droższą markę, albo na lepsze wyposażenie. Są także spółki, które kupują wybrane marki, 
oraz takie, które związane są tylko z jedną. Wtedy oczywiście dla szefa czy zarządu 
rezerwuje się najbardziej prestiżowy model z jej oferty. W największych korporacjach rodzaj 
służbowego samochodu jest przypisany do poszczególnych szczebli kierowniczych – regulują 
to wewnętrzne przepisy. To oznacza, że prezes będzie mógł sobie wybrać tylko samochód 
określonej klasy, niekoniecznie z najwyższej półki, np. Audi A6, a nie A8.

Wybór auta dla prezesa zależy od polityki wewnętrznej firmy.

Marka Liczba aut Udział w proc.

2015 56 20,4

2017 48 17,5

2014 41 15,0

2016 40 14,6

2012 30 10,9

2013 24 8,8

2011 15 5,5

2018 12 4,4

2009 2 0,7

2010 2 0,7

Źródło: ankiety, wyliczenia własne

Korporacje mają swoje reguły gry, które nie obowiązują w mniejszych, prywatnych firmach. 
Prezesi małych spółek bardzo często mają droższe samochody niż szefowie wielkich 
przedsiębiorstw. Przeważnie zarządzającymi są właściciele, więc jedynym ograniczeniem  
w zakupie samochodu są względy ekonomiczne.
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Według naszych szacunków średnio na auto dla przedstawiciela najwyższej kadry 
zarządzającej firma wydaje 250 tys. zł. Samochody wymieniane są średnio co 3 
lata. Najmłodsze pojazdy jeżdżą we flotach dużych firm (przychody powyżej 600 mln zł). 
Średni wiek auta to 2 lata i 6 miesięcy. Najstarsze auta jeżdżą w firmach komunalnych – ich 
średni wiek to 4,5 roku.

Prezesowskie auta finansowane są głównie za pomocą leasingu – 71,6 proc., 21,7 proc. 
zostało zakupione za gotówkę (dotyczy to głównie starszych samochodów), a 6,7 proc.  
jeździ w wynajmie długoterminowym, który ostatnio mocno zyskuje na popularności.

Nie ma jednej reguły, według której odbywałyby się zakupy samochodów dla prezesów 
firm. Obecnie dominującą w firmach zasadą jest określony limit kosztu miesięcznego 
związanego z wynajmem samochodu dla szefa czy członków zarządu. Wcześniej dotyczył  
on najczęściej ceny kupowanego samochodu. W ramach limitu prezesi mają dowolność  
w wyborze marki czy modelu. Z reguły szefowie są wyłączeni z polityki flotowej firmy, np. nie 
mają limitów związanych ze zużyciem paliwa, nie muszą mieć obrendowanego pojazdu itp.

Na parkingach zarządów firm uczestniczących w ankiecie znalazł się także jeden Bentley / fot. Bentley
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Z naszych obserwacji wynika, że prezesi najczęściej wybierają samochody klasy premium 
z silnikami o dużych pojemnościach. Choć samochody te zasadniczo posiadają już bardzo 
bogate wyposażenie standardowe, najczęściej prezesi starają się dołożyć do nich maksymalnie 
dużo opcji dodatkowych. Paradoksalnie zdarzają się przypadki, że użytkownicy tak 
doposażonych pojazdów nawet nie wiedzą lub nie pamiętają, w jakie “gadżety” ich samochody 
są wyposażone. A nawet jeśli wiedzą, to z jakichś powodów z nich nie korzystają. Np. można 
spotkać pojazdy wyposażone w bardzo drogie systemy audio z korektorami dźwięków - 
ze wszystkimi nastawami ustawionymi na “0”. Często o wielu elementach wyposażenia 
samochodu użytkownicy VIP dowiadują się dopiero w momencie sprzedaży auta.

Pamiętam jak 10, a może bardziej 15 lat temu prezesi chętnie odwiedzali salon, odbywali jazdy 
testowe. Nie użyczali auta na kilka dni, tak jak jest to praktykowane obecnie, ale jeździli na 
miejscu, jak każdy inny klient. Auta odbierali osobiście. Dzisiaj prezes jest niewidzialny. Pomysł 
na zmianę auta być może rodzi się przy porannej kawie, czytaniu maili czy obserwowaniu 
giełdy. Potem akcją zajmują się zaufani ludzie lub firma CFM. Niekiedy nawet nie widzimy 
klienta docelowego aż do momentu fizycznego wydania pojazdu. Wszystko odbywa się on-
line. Kwotację, maile, wyliczenia i specyfikacje - internet załatwia wszystko.

Prezes - podobnie jak niegdyś - wybiera auto z górnego poziomu naszych specyfikacji. 
Widać jednak zmianę. Silniki diesla zastępowane są silnikami benzynowymi. To trend, który 
postępuje. Niebawem będziemy mieli alternatywne napędy i one zapewne także znajdą się  
w kręgu zainteresowań zarządów i prezesów.

Wśród przedstawicieli najwyższej kadry zarządczej od lat niesłabnącą popularnością cieszą się 
luksusowe modele aut takich marek, jak Audi, Volvo, Mercedes czy Volkswagen. Samochód 
prezesa czy członka zarządu to bowiem nie tylko środek transportu, ale również wizytówka 
firmy i sposób manifestowania jej dobrej kondycji. Zainteresowanie samochodami 
luksusowymi można zaobserwować zwłaszcza wśród firm z sektora finansowego. Przekaz, 
który komunikują auta przedstawicieli zarządów banków lub towarzystw ubezpieczeniowych, 
jest czytelny dla każdego – organizacja dysponuje funduszami, co z kolei przekłada się na 
wiarygodność w oczach klientów. Z kolei prezesi firm, które chcą być postrzegane jako 
nowoczesne i proekologiczne, wybierają luksusowe samochody z napędami alternatywnymi.
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Dzięki rosnącej popularności outsourcingowych modeli finansowania pojazdów, takich jak 
wynajem długoterminowy, coraz częściej po auta z najwyższej półki sięgają też prezesi firm z 
sektora MŚP.

Nie od dzisiaj wiadomo, że klienci instytucjonalni stanowią łakomy kąsek dla importerów 
samochodów w Polsce. W zeszłym roku według danych serwisu Carmarket.com.pl w kraju 
nad Wisłą sprzedało się w sumie prawie 408 tysięcy pojazdów. Zdecydowana większość, czyli 
ponad 276 tysięcy sztuk trafiło w ręce firm. To prawie 68 procent całego rynku pojazdów w 
Polsce. 
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W pierwszym kwartale 2019 r. zarejestrowano w Polsce o 159,1 proc. więcej samochodów 
elektrycznych niż rok wcześniej. Wygląda to na dynamiczny wzrost, ale zawdzięczamy go 
wyłącznie zakupom flotowym.

Popyt na samochody elektryczne wśród klientów indywidualnych praktycznie nie 
istnieje. Samar opublikował wyniki sprzedaży samochodów elektrycznych w Polsce za 
pierwszy kwartał tego roku. Mimo że ich udział w rynku wzrósł z 0,12 proc. do 0,29 proc., 
to zainteresowanie jest wciąż znikome. Od początku roku zarejestrowano 412 takich 
samochodów, ale tylko 8 z nich kupili klienci indywidualni. 98,06 proc., czyli 404 egzemplarze, 
trafiło do klientów instytucjonalnych.

Jak słusznie zauważa Samar, klientami indywidualnymi mogą być też osoby prowadzące 
działalność gospodarczą i wspólnicy w spółkach cywilnych. Więc te 8 sztuk również może 
okazać się zakupem na potrzeby firmowe. Może być tak, że w tym roku nikt nie kupił sobie 
nowego samochodu elektrycznego prywatnie.

Auta Elektryczne
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Nie trzeba zaspakajać potrzeb klientów indywidualnych, żeby handlować samochodami 
elektrycznymi. Można je wynajmować. Cały wynik elektryków z pierwszego kwartału jest 
niższy niż docelowa wielkość floty carsharingu innogy go! Niedawny debiut innogy na 
rynku wynajmu samochodów na minuty ma sprowadzić na warszawskie ulice 500 sztuk 
elektrycznego BMW i3. Jak widać, jeszcze nie wszystkie z planowanych samochodów są  
w ruchu. Trudno jest wynająć BMW i3, najprawdopodobniej usługę świadczy dopiero połowa 
zapowiedzianej floty. W tym roku zarejestrowano 248 sztuk, a w roku poprzednim – 34.

W czołówce rankingu są obecne również inne marki – Nissan i Renault. Zaskoczenia nie ma, 
bo to czołówka europejskiej sprzedaży i ponownie, są to samochody oferowane w formie 
carsharingu.

Za wynik sprzedaży Renault Zoe odpowiada wrocławska firma Vozilla, do której sprzedano 40 
sztuk tego modelu, czyli tylko o 3 sztuki mniej, niż zarejestrowano Zoe w tym roku. Wcześniej 
Vozzilla odpowiadała za popyt na Nissana Leaf, również oferując go w liczbie 190 sztuk w 
swojej flocie. Elektrycznego Smarta zarejestrowano w tym roku aż 3 sztuki. Tylko firma Panek, 
kupując 10 egzemplarzy tego modelu do swojego carsharingu w zeszłym roku, przebiła 
ten wynik ponad trzykrotnie. Każda decyzja o minimalnym nawet zakupie Smarta może 
wywindować wynik jego sprzedaży. By dogonić Teslę, trzeba sprzedać aż 7 sztuk Smarta.  
Ta szalona pogoń może się nie udać. W Polsce zarejestrowano 10 egzemplarzy Tesli i wyraźnie 
wygrywa ona z Audi e-tron – aż o 4 sztuki. E-tron 55 quattro dopiero zadebiutowało w Polsce 
i za jego wynik w całości mogą odpowiadać egzemplarze zarejestrowane przez importera 
 i dealerów jako samochody demonstracyjne.

Chciałoby się powiedzieć, że aż w głowie się kręci od tych liczb. Ale się nie powie, bo rynek 
wcale nie jest dynamiczny. Wyraźnie zaistnieć mogą na nim tylko samochody, które opłaca  
się kupić w ramach dużych zamówień.

Samochody elektryczne w carsharingu.
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Nad tym prowadzonym w żółwim tempie wyścigiem, w tym roku praktycznie w całości 
kreowanym przez zamówienia ze strony firm oferujących carsharing, czuwa uruchomiony 
ostatnio polski licznik elektromobilności. Licznik prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie 
Paliw Alternatywnych i Polski Związek Motoryzacyjny ma przynosić informacje wszystkim 
zainteresowanym rozwojem rynku samochodów elektrycznych.

W chwili uruchomienia pokazywał 4987 zarejestrowanych w Polsce pojazdów elektrycznych. 
Pojazdów, nie samochodów i nie tylko samochodów w pełni elektrycznych, ale też hybryd 
typu plug-in, czyli takich, które oprócz elektrycznego silnika dysponują również silnikiem 
spalinowym.

W pełni elektrycznych samochodów jest tylko 3163 sztuki. To o 282 egzemplarze mniej niż 
zarejestrowano elektrycznych skuterów i motocykli. Większość z 3445 zarejestrowanych u 
nas elektrycznych jednośladów stanowi flota firmy Blinkee, również zajmującej się wynajmem 
pojazdów na minuty i nie jest ona jedyną firmą posiadającą pojazdy tego typu. Tylko firma 
Blinkee do końca 2018 r. planowała oferować 2000 sztuk pojazdów elektrycznych na 
wynajem.

Pocieszające jest, że samochody elektryczne nie muszą stać w kolejkach do stacji ładowania. 
Stacji jest 646 i na jedną z nich przypada niecałe 5 samochodów elektrycznych. Samochody 
mogą ładować się powoli, przez nikogo nie popędzane. Powoli, bo 67 proc. z ładowarek 
to takie o niskiej mocy, do 22 kWh. Czas ładowania do pełna z taką mocą należy liczyć nie 
minutach, a w godzinach. Będąc posiadaczem pojazdu elektrycznego, najlepiej jest mieszkać w 
stolicy – ponad sto stacji umieszczono w Warszawie.

Polski licznik elektromobilności.
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Bez zamówień flotowych nie ma po co sprzedawać samochodów elektrycznych w Polsce. 
Jeden przyzwoity kwartał sprzedaży samochodów elektrycznych wystarczył, by osiągnąć 
15 proc. dotychczasowego stanu polskiej elektrycznej floty. A większość sprzedanych w 
tym roku egzemplarzy trafiła do firm carsharingowych, reszta do innych instytucji. Klientów 
indywidualnych praktycznie brak.

Trzeba przyznać, że część z samochodów zakupionych przez firmy inne niż carsharingowe 
na pewno wykorzystywana jest do celów prywatnych. Ale wyraźnie widać, że polski klient 
indywidualny nie jest zainteresowany zakupem pojazdów elektrycznych za swoje prywatne 
pieniądze.

Może się to zmieni, gdy samochody elektryczne zaczną być dotowane, tak jak ma to miejsce 
w Norwegii. Wtedy licznik elektromobilności wejdzie na pełne obroty. Jeśli nagle ucichną 
zamównienia flotowe, nie będzie miał wiele do roboty.

Brak zamówień flotowych to brak rynku.
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Decydując się na zakup lub leasing samochodu z poniższej listy jednego można być pewnym 
– nie będzie się oryginalnym. Aut z rankingu bestsellerów jeżdżą tysiące po polskich drogach. 
Nie oznacza to jednak, że nie można się w nich wyróżnić wybierając, np.: ciekawą opcję 
wyposażenia, stylizacji, czy choćby zamawiając ładnie wyglądający wzór felg.

Reszta to już praktycznie same zalety. Przede wszystkim samochody, które są najczęściej 
kupowane, są zazwyczaj także mocno poszukiwanymi modelami na rynku wtórnym, a to 
oznacza łatwiejszą i szybszą możliwość ich sprzedaży po kilku latach leasingu i użytkowania.
W przypadku najpopularniejszych samochodów mamy także do czynienia z ekonomią skali. 
Co zazwyczaj oznacza lepszą dostępność i niższy koszt części zamiennych i akcesoriów. 
Nie chodzi tu tylko o części typowo eksploatacyjne, jak klocki czy tarcze hamulcowe itp., 
ale także, pozornie prozaiczne, dodatki, jak bagażniki rowerowe, narciarskie i tym podobne. 
Bez porównania łatwiej i taniej będzie kupić taki element wyposażenia, np.: do Skody Fabii 
czy Volkswagena Golfa niż do jakiegoś wyszukanego modelu, którego miesięcznie sprzedaje 
się, np.: kilkadziesiąt sztuk. Wreszcie duża popularność danego auta jest zazwyczaj także 
sygnałem, że mamy do czynienia z udanym modelem, który oferuje optymalne parametry w 
stosunku do zaproponowanej ceny, a także uchodzi za bezawaryjny i bezproblemowy  
w eksploatacji.

Co przemawia za leasingiem najpopularniejszych aut?

Informacja o rankingu

W niniejszym artykule, poza rankingiem modeli z podanymi cenami minimalnymi i 
przeciętnymi, znajdziecie także kalkulator leasingowy, który pozwoli szybko zorientować  
się w kosztach leasingu nowego samochodu, przy preferowanych parametrach finansowania 
i zadanej wartości pojazdu. Warto także zapamiętać, że ranking będziemy aktualizowali raz 
na jakiś czas, abyście mogli tu zawsze znaleźć aktualną listę 20 najpopularniejszych wśród 
polskich przedsiębiorców nowych samochodów osobowych.
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Ranking oparty jest na podstawie liczby rejestracji nowych samochodów osobowych przez 
firmy w okresie od stycznia do marca 2020 roku, czyli przed pandemią. Źródło na podstawie 
CEP (MSW/MC). Cena minimalna i przeciętna oparta jest o dane katalogowe poszczególnych 
producentów z uwzględnieniem oficjalnych rabatów i ofert promocyjnych.

98

Ranking 20 najczęściej leasingowanych modeli

Miejsce Model Cena minimalna
brutto (z VAT)

Cena przeciętna
brutto (z VAT)

1 Toyota Corolla 69 900 zł 97 150 zł

2 Skoda Octavia 68 350 zł 93 525 zł

3 Skoda Fabia 40 800 zł 50 400 zł

4 Toyota Yaris 41 000 zł 57 250 zł

5 Volkswagen Golf 67 290 zł 93 645 zł

6 Skoda Superb 81 200 zł 118 100 zł

7 Toyota C-HR 79 900 zł 102 900 zł

8 Volkswagen Passat 99 900 zł 142 450 zł

9 Renault Clio 46 900 zł 62 450 zł

10 Ford Focus 64 150 zł 81 750 zł

11 Toyota RAV4 100 900 zł 128 150 zł

12 Dacia Duster 41 900 zł 60 150 zł

13 Skoda Scala 63 500 zł 78 525 zł

14 Volvo XC60 165 850 zł 210 000 zł

15 Volkswagen Tiguan 101 590 zł 143 290 zł

16 Nissan Qashqai 85 690 zł 112 845 zł

17 Kia Cee’D 62 990 zł 86 495 zł

18 Fiat Tipo 45 600 zł 64 500 zł

19 Mercedes GLC 202 700 zł 276 350 zł

20 BMW Seria 3 142 800 zł 191 400 zł

Raport Kingsman Personal 2020

heen_Kingsman_Raport_Duzy_v001.indd   98heen_Kingsman_Raport_Duzy_v001.indd   98 23.11.2020   11:1723.11.2020   11:17



99www.kingsmanfinance.pl

Jak będzie wyglądał rynek aut służbowych po okresie pandemii? Musimy poczekać na 
pierwsze badania i spróbować wyciągnąć wnioski z zachowań konsumentów korporacyjnych 
w ciągu ostatniego półrocza. Wydaję się, że największy wpływ mieć będzie na nie ogólna 
sytuacja gospodarcza. Być może część rynku powstrzyma się z zakupami, czekając na 
lepszą koniunkturę. Może okresy wymiany auta służbowego wydłużą się. Może wzmocni się 
tendencja kupowania aut ekologicznych, czytaj: elektrycznych.  Może wreszcie kupowane 
będą auta tańsze i mniejsze. Może, ze względu na przejście części pracowników na pracę 
zdalną, firmy będą rezygnować z zakupu samochodów dla tej grupy zatrudnionych. 
Jedno jest pewne, w tych niepewnych czasach, że wraz z ożywieniem całej gospodarki, 
zwiększeniem pewności zachowań zakupowych, ruszy też zakup aut dla pracowników  
i dla ich szefów. 
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