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Co nowe przepisy GVO oznaczaj¹
dla warsztatów i serwisów w Polsce?
GVO

W poprzednim odcinku wyjanilimy, ¿e pomiêdzy 1 padziernika 2003,
a prawdopodobnie 1 lutego 2004 wejd¹ w Polsce w ¿ycie zasady tzw. nowego wy³¹czenia grupowego w motoryzacji, czyli nowego GVO.
Napisa³em tu prawdopodobnie,
bo chocia¿ odpowiednie Rozporz¹dzenie Rady Ministrów zawiera jednoznaczny termin 1 lutego 2004 i zosta³o ju¿ dawno opublikowane w Dzienniku
Ustaw, to jednak 24 lipca br. ukaza³ siê
w dzienniku Rzeczpospolita komunikat informuj¹cy, ¿e w Urzêdzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów przyjêto delegacjê organizacji polskich
generalnych importerów samochodów
(ZM SOIS), która lobbowa³a za zmian¹ ww. Rozporz¹dzenia opóniaj¹c¹
jego wejcie w ¿ycie w Polsce z 1 lutego na 1maja 2004.
W tzw. cywilizowanym wiecie
mo¿na by przyj¹æ, ¿e zmienianie prawa
ju¿ po jego og³oszeniu  w celu czasowego wsparcia interesów konkretnej
grupy podmiotów gospodarczych funkcjonuj¹cych w danej bran¿y  by³oby
ju¿ ma³o prawdopodobne (tym bardziej,
¿e w na etapie konsultacji poprzedzaj¹cych wydanie polskiego Rozporz¹dzenia
termin jego wprowadzenia i tak by³ parokrotnie odsuwany  najpierw 14 dni
po opublikowaniu, potem 1 padziernika 2003, potem 1 stycznia 2004,
a ostatecznie w Dzienniku Ustaw ukaza³a siê data 1 lutego 2004), ale czy
nie bylimy ju¿ w Polsce wiadkami
bardziej zaskakuj¹cych sytuacji?
Tym niemniej trend do zwiêkszania
wolnej konkurencji w kolejnych obszarach
gospodarki (telekomunikacja, lotnictwo,
us³ugi pocztowe) jest w Europie coraz
wyraniejszy i biegu historii nie da siê zatrzymaæ. W najbli¿szych miesi¹cach przepisy GVO dla motoryzacji dotr¹ tak¿e do
Polski, a wtedy katalog sytuacji, gdy w tej
bran¿y mo¿na zawieszaæ powszechnie
obowi¹zuj¹ce przepisy o wolnej konkurencji zostanie znacznie zawê¿ony.
Zmiany te s¹ bardzo powa¿ne,
a w zakresie wiadczenia us³ug serwisowych oraz handlu czêciami zamiennymi nowe zasady GVO ju¿ bardzo niewiele odstêpuj¹ od powszechnych regu³
wolnego rynku.
Zmiany te musz¹ spowodowaæ ogromne przetasowania na rynku motoryzacyjnym  jedni zyskaj¹, a drudzy strac¹.
W takich sytuacjach wiêcej zyskuj¹ energiczni i zaradni oraz dobrze poinformowani. Pañstwa energiê, zaradnoæ i operatywnoæ bêdzie w tej nowej
sytuacji weryfikowa³ wolny rynek,
natomiast od przekazywania informacji
s¹ fachowe publikatory i takiej roli podj¹³ siê wobec swoich Czytelników Nowoczesny Warsztat.
W poprzednim numerze zosta³
opublikowany odcinek pierwszego
wyk³adu, w którym objania³em t³o
wprowadzenia GVO, zwi¹zane z
tymi przepisami daty oraz s³ownictwo. W ten sposób przygotowa³em
Pañstwa do samodzielnej lektury
przepisów GVO.
Teraz w kolejnych odcinkach omówimy nastêpuj¹ce zagadnienia:
 Nowoczesny Warsztat wrzesieñ
2003  Odcinek 2 dot. zmiany sytuacji warsztatów niezale¿nych i autoryzowanych;
 Nowoczesny Warsztat padziernik 2003  Odcinek 3 dot. zmian
w definicjach czêci zamiennych
i zasad ich dystrybucji;





Nowoczesny Warsztat listopad
2003  Odcinek 4 dot. co siê zmieni w rozliczeniach szkód ubezpieczeniowych, kto zyska, a kto straci
na GVO?
a od grudnia 2003  bêdziemy udzielali na ³amach Nowoczesnego Warsztatu odpowiedzi na pytania warsztatów i serwisów oraz uzupe³niali ich
wiedzê o ró¿ne dalsze zagadnienia
zwi¹zane z GVO (powiemy np. o europejskim programie centralnej informacji dla warsztatów OASIS).

Dzisiejszy odcinek dotyczy zmian
w sytuacji warsztatów autoryzowanych
i niezale¿nych. Podaj¹c w tekcie konkretne odniesienia do przepisów GVO,
bêdê ka¿dorazowo rozumia³ pod tym
terminem tekst polskiego GVO (mo¿na
skorzystaæ z np. tekstu opublikowanego na stronie www.GVO.pl).
Zmiany prawa istotne dla warsztatów dotyczyæ bêd¹ zw³aszcza trzech
obszarów zagadnieñ:
 czêci zamienne (nowe rodzaje,
nowe zasady dystrybucji i stosowania czêci);
 us³ugi serwisowe (nowe zasady
przyznawania autoryzacji);
 dostêp do informacji technicznej,
narzêdzi, przyrz¹dów, szkoleñ i oprogramowania;
co pogl¹dowo zobrazowano na poni¿szym rysunku. W dalszej analizie bêdziemy siê odwo³ywaæ do tych trzech
obszarów.

¿a siê za niezale¿ny warsztat w takim
zakresie, w jakim wiadczy on us³ugi
serwisowe dotycz¹ce pojazdów samochodowych, w stosunku do których nie
jest on cz³onkiem systemu dystrybucji
danego dostawcy.
Czyli mówi¹c przystêpnym jêzykiem, warsztat, który ma autoryzacjê na
dan¹ markê jest traktowany w wietle
prawa jako autoryzowany, gdy naprawia samochód tej marki, a jako niezale¿ny, gdy naprawia auto innej marki.
Uzbrojeni w odpowiednie definicje
przeledmy, co siê zmieni dla poszczególnych podmiotów motoryzacyjnych
w poszczególnych obszarach zagadnieñ.



Warsztat (serwis)
autoryzowany

Sytuacja warsztatu autoryzowanego
jest uregulowana w nowym GVO odmiennie ni¿ dotychczas. Wskazaæ mo¿na nastêpuj¹ce najwa¿niejsze ró¿nice:




Z kolei sytuacja konkretnego warsztatu, jego prawa i obowi¹zki, bêd¹ zale¿eæ w sposób zasadniczy od tego, czy
dla danej marki samochodów bêdzie on
funkcjonowa³ na rynku jako warsztat
autoryzowany czy jako niezale¿ny.

W nowym GVO warsztat autoryzowany nie ma obowi¹zku równoczesnego prowadzenia sprzeda¿y aut (§15
pkt 1 polskiego GVO)  autoryzacje
na us³ugi (serwis) i na dystrybucjê czêci s¹ niezale¿ne od autoryzacji na dystrybucjê aut (np. mo¿na sprzedawaæ samochody i nie prowadziæ serwisu, albo
np. prowadziæ autoryzowany serwis
nie prowadz¹c salonu)  dzi takie rozwi¹zanie by³o dopuszczane tylko
w kilku markach np. Fiat, Daewoo, Citroen, pod rz¹dami GVO ¿aden koncern samochodowy nie mo¿e go zabroniæ w swojej sieci.
Przy przyznawaniu autoryzacji
serwisowej liczy siê tylko standard warsztatu oraz nie ma ¿adnej mo¿liwoci stosowania ograniczeñ
terytorialnych
dla
autoryzacji serwisowej (§18) 
w przydzielaniu autoryzacji serwisowych nie wolno producentom
stosowaæ tzw. dystrybucji selektywnej ilociowej  przyjmuje siê, ¿e
producenci aut bêd¹ mogli uzale¿niaæ przyznanie autoryzacji jedynie
od spe³niania standardów jakociowych co do procedur obs³ugi i co do
wyposa¿enia warsztatu (tzw. dystrybucja selektywna jakociowa), spodziewane jest og³aszanie przez koncerny tzw. standardów, o czym
mowa na koñcu tego odcinka.

Warsztat (serwis)
niezale¿ny

Tak¿e sytuacja warsztatu niezale¿nego zmienia siê w nowym GVO
w sposób zasadniczy  ulega bezprecedensowemu wzmocnieniu.




Przy tym, przez warsztat autoryzowany rozumie siê w nowym GVO (§ 2
pkt 14) przedsiêbiorcê wiadcz¹cego
us³ugi serwisowe dotycz¹ce pojazdów
samochodowych, dzia³aj¹cego w ramach
systemu dystrybucji stworzonego przez
dostawcê pojazdów samochodowych.
Natomiast przez warsztat niezale¿ny rozumie siê (§ 2 pkt 15) przedsiêbiorcê wiadcz¹cego us³ugi serwisowe
dotycz¹ce pojazdów samochodowych,
który nie dzia³a w ramach systemu dystrybucji stworzonego przez dostawcê
pojazdów samochodowych, dla których
wiadczy us³ugi serwisowe; autoryzowany warsztat dzia³aj¹cy w ramach systemu dystrybucji danego dostawcy uwa-





Bêdzie mo¿na uzyskiwaæ autoryzacjê
na us³ugi serwisowe na kilka marek
równoczenie (§16 pkt 2)  a wiêc
przyzwyczajajmy siê do myli, ¿e na
rynku pojawi siê wiele warsztatów wielomarkowych (multibranding), które
uzyskaj¹ autoryzacjê np. Forda, Opla
i Volkswagena, albo Fiata i Peugeota,
albo Mercedesa i BMW, itd. itp. To
zmieni ca³kowicie nasze przyzwyczajenia i sposób mylenia o serwisach.
Ka¿da autoryzacja bêdzie chroniona doæ d³ugimi okresami wypowiedzenia (2 lata, 1 rok, 1/2
roku  §9)  do tej pory serwisy
mia³y kilkumiesiêczne okresy wypowiedzenia, co uzale¿nia³o je bardzo

od koncernów samochodowych,
obecnie np. umowa na czas nieokrelony zawieraæ bêdzie standardowo
2-letni okres wypowiedzenia.
Je¿eli autoryzowany serwis nie
wykonuje danej naprawy na
koszt producenta auta (np. jako
naprawy gwarancyjnej), to ma
prawo u¿yæ do niej w porozumieniu z klientem tak¿e:  czêci oryginalne zakupione od niezale¿nego dystrybutora lub tzw.  czêci
o porównywalnej jakoci (§15 pkt
3 i 4 w powi¹zaniu z §11 pkt 5, 7
i 8)  to jeden z najbardziej rewolucyjnych zapisów GVO, w nastêpnym odcinku wyjanimy szczegó³owo jak siê definiuje w GVO
pojêcie czêci oryginalnych
i czêci o porównywalnej jakoci.

Przede wszystkim warsztat niezale¿ny uzyskuje prawo ubiegania siê
o autoryzacjê na jasnych i przejrzystych zasadach (§18) tzw. dystrybucji selektywnej jakociowej, tzn.
o autoryzacji mo¿e decydowaæ tylko
wy³¹cznie spe³nianie standardów
i procedur. Przy tym nikt nie obiecuje, ¿e spe³nienie tych wymagañ bêdzie
³atwe, bo poprzeczki bêd¹ prawdopodobnie ustawiane przez koncerny bardzo wysoko. Tym niemniej autoryzacja nie mo¿e ju¿ zale¿eæ od czyjego
widzimisiê czy od nieformalnych uk³adów  je¿eli warsztat spe³nia opublikowane przez koncern wymagania, to nie
mo¿na mu bêdzie odmówiæ autoryzacji na dan¹ markê, niezale¿nie od jakichkolwiek przes³anek, tj. np. z powodu przyjêtych podzia³ów terytorialnych
lub polityki danego koncernu. Warsztat niezale¿ny mo¿e ubiegaæ siê o autoryzacjê, nawet jeli s¹siaduje z warsztatem autoryzowanym danej marki!
Nowe mo¿liwoci otwieraj¹ siê
zw³aszcza przed dotychczasowymi podwykonawcami autoryzowanych dealerów!
Jednak nawet je¿eli warsztat bêdzie
dalej funkcjonowa³ jako tzw. niezale¿ny, to jego prawa s¹ teraz znacznie wiêksze.
Mianowicie GVO gwarantuje im, cytujê, niedyskryminuj¹cy, bezw³oczny i proporcjonalny dostêp do informacji technicznej, sprzêtu
diagnostycznego, wyposa¿enia, narzêdzi, oprogramowania i szkoleñ
(§10 oraz §15 pkt 3) oraz dostêp do
oryginalnych czêci samochodowych
(§15 pkt 2 i 3)  a wiêc producent aut
nie bêdzie mia³ prawa odmówiæ niezale¿nemu warsztatowi odp³atnego przeszkolenia, sprzeda¿y oprogramowania
serwisowego, specjalistycznych narzêdzi itd., na takich samych warunkach
organizacyjnych i finansowych jakie
stosuje dla warsztatów autoryzowanych. To kolejna rewolucja zapisana
w dyrektywie GVO!

Adrian R. Sklorz  ekspert firmy
AUTO-ELEMENTS, wyk³adowca
na szkoleniach prezentuj¹cych
stan prawa obowi¹zuj¹cy serwisy
samochodowe w Unii
Europejskiej i w Polsce
www.GVO.pl
owocowaæ przede wszystkim znacz¹cym
obni¿eniem kosztów napraw samochodów
na rynku europejskim. Beneficjentem nowego systemu ma byæ unijny konsument
 szeregowy posiadacz czy u¿ytkownik samochodu. A czy tak rzeczywicie bêdzie,
czy k³opoty przypadkiem nie przewa¿¹ nad
korzyciami, to bêdzie mo¿na oceniæ dopiero po d³u¿szym okresie funkcjonowania nowego systemu.

Standardy jakoci

Jak objania³em udzielanie autoryzacji na us³ugi serwisowe w nowym
GVO mo¿e siê odbywaæ wy³¹cznie
przy zastosowaniu jakociowych kryteriów ustalonych w sposób jednolity
dla wszystkich warsztatów ubiegaj¹cych siê o autoryzacjê.
Przyjmuje siê, ¿e koncerny samochodowe bêd¹ musia³y podaæ do publicznej
wiadomoci kryteria, jakie ma spe³niaæ
warsztat, aby uzyskaæ autoryzacjê danej
marki. Listy z takimi kryteriami nazywane s¹ w³anie standardami. Pojawi¹ siê
tam wymagania dotycz¹ce np. posiadania ISO, odpowiedniego wyposa¿enia,
samochodów zastêpczych itd. itd. itd.
Obecni dealerzy bêd¹ musieli spe³niaæ
takie same wymagania.
Zainteresowani powinni kontaktowaæ
siê teraz z koncernami i ledziæ ich strony internetowe dla uzyskania jak najszybciej wiedzy nt. treci standardów w poszczególnych koncernach (markach).
Zapraszamy do lektury kolejnego
odcinka wyk³adu nt. GVO w nastêpnym
numerze Nowoczesnego Warsztatu.
Adrian R. Sklorz
1
Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 28
stycznia 2003 w sprawie wy³¹czenia okrelonych porozumieñ wertykalnych w sektorze
pojazdów samochodowych spod zakazu porozumieñ ograniczaj¹cych konkurencjê
(Dz.U.Nr 38, poz.329).

Co to ma przynieæ?

W centrum zainteresowania Komisji
Europejskiej nie by³ los niezale¿nych warsztatów, czy warsztatów autoryzowanych.
Wzmocnienie ich pozycji wobec koncernów
samochodowych jest jednym z elementów
planu zwiêkszenia konkurencji w dziedzinie us³ug motoryzacyjnych, która ma za-
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