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Kiedy w 2017 r. Grupa Bemo po raz 
pierwszy zgłosiła do konkursu swoją 

blacharnię-lakiernię przy al. Krakowskiej 
w Warszawie, od początku było jasne, że 
mamy do czynienia z obiektem, który 
może skutecznie zawalczyć o najwyższe 
cele. Ale nawet w najśmielszych snach 
nie mogliśmy przewidzieć, że przez po-
łowę następnej dekady „złoto” będzie na-
leżeć do jednej firmy. Tymczasem w la-
tach 2017-2021 stołeczny obiekt taśmowo 
zbierał kolejne laury, na stałe zapisując 
się w historii rankingu. Część triumfów 
przychodziła łatwo, innym razem, jak 
choćby przed rokiem, walka toczyła się 
do ostatniego zliczanego głosu, ale w 
ostatecznym rozrachunku dealer wycho-

dził na swoje. Każda seria musi się jednak 
kiedyś skończyć i nie inaczej było tym 
razem.

PONAD 200 PKT. DO ZDOBYCIA

Zanim jednak tak się stało, przez 
kilka tygodni cieszyliśmy się rywalizacją 
najlepszych dealerstw na polskim ryn-
ku blacharsko-lakierniczym. Rywalizacją 
podsycaną dodatkowo skomplikowaną 
sytuacją dealerskich działów posprze-
daży, które są obecnie nękane licznymi 
problemami: nowymi, jak choćby horren-
dalne koszty mediów, ale i starymi – jak 
niedobór kadry produkcyjnej. Spodzie-
waliśmy się, że wyzwania piętrzące się 

przed warsztatami wpłyną na klasyfika-
cję finałowej „piętnastki”, i do roszad rze-
czywiście doszło. Nie zabrakło debiutów 
(chociaż bardziej pod kątem obiektowym 
niż firmowym – część dealerów wysta-
wiła do boju nowe placówki), nie zabra-
kło również powrotów po krótszej bądź 
dłuższej nieobecności.

W pierwszej fazie rankingu wła-
ściciele blacharni-lakierni tradycyjnie 
przesyłali zgłoszenia zawierające pod-
stawowe dane dotyczące wystawionej 
do konkursu stacji. Do następnego eta-
pu, tak jak przed rokiem, przechodziło 15 
warsztatów, które mogły pochwalić się 
najlepszymi wskaźnikami. W tegorocznej 
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Carsed po raz
pierwszy
Jubileuszowy 10. ranking Lidera Serwisu Blacharsko-Lakierniczego przyniósł liczne 
zmiany w klasyfikacji generalnej, w tym tę najważniejszą – na pozycji lidera. Po pięciu 
latach dominacji Grupy Bemo korona najlepszego trafiła do stołecznego Carsedu.
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edycji bazowaliśmy na sześciu parame-
trach – średnim czasie naprawy key to 
key, wzroście liczby zleceń, wskaźniku 
efektywności (rozumianym jako liczba 
godzin sprzedanych do godzin dostęp-
nych), udziale reklamacji, średniej liczbie 
zleceń na doradcę oraz wzroście licz-
by roboczogodzin (zewnętrznych i we-
wnętrznych). W drugiej części konkursu 
finalistów oceniała tradycyjnie Kapituła 
złożona z przedstawicieli otoczenia ryn-
kowego warsztatów. „Skład sędziowski” 
tworzyło łącznie 11 podmiotów: Akzo 
Nobel Refinishes Polska, A.S. Consul-
ting, Axalta, BASF, Benefia Ubezpiecze-
nia, Grupa CSV, Info-Ekspert, Novol, PPG 
Industries, PZU Pomoc oraz TUiR Allianz 
Polska. Każdy z nich miał do rozdania 
55 pkt. – 10 otrzymywał najlepszy warsz-

tat, 9 – numer dwa, 8 – nr 3 itd. Po zsu-
mowaniu „oczek” przydzielonych za 
wskaźniki (do zdobycia było maksymal-
nie 97,5 pkt.) i tych ze strony Kapituły (tu 
można było dostać do 110 pkt.) mogliśmy 
wreszcie wyłonić lidera.

MNIEJ NAPRAW, EFEKTYWNOŚĆ „PO 
STAREMU”

Przygotowując się do rankingu, sta-
wialiśmy tezę, że w skrajnie niesprzyjają-
cych warunkach nawet utrzymanie ubie-
głorocznych wyników może wystarczyć 
do skutecznej obrony najwyższych lokat. 
Podsumowując wyniki, zdanie częściowo 
podtrzymujemy, bo w większości katego-
rii dealerzy osiągali co do zasady liczby 
zbliżone do ubiegłorocznych. A dlaczego 

tylko częściowo? O tym za chwilę. Za-
cznijmy natomiast od parametru, który, 
chyba dość nieoczekiwanie, nieco zma-
lał – mowa o wskaźniku efektywności, 
który dla finałowej piętnastki wyniósł 113 
proc. (względem 116 proc. przed rokiem; 
w tegorocznej edycji badaliśmy okres od 
października 2021 do września 2022 r.), a 
po uwzględnieniu wszystkich warszta-
tów uczestniczących w konkursie spadł 
do 104 proc. (to akurat rezultat niemal 
identyczny jak przed rokiem). Gorzej niż 
rok temu, ale podkreślmy – różnice nie 
są duże – uczestnicy wypadli także pod 
kątem czasu naprawy blacharsko-lakier-
niczej (co ważne, liczyliśmy tu tylko dni 
robocze, a w statystyce nie braliśmy pod 
uwagę szkód całkowitych). Wśród bran-
żowych liderów średnia sięgnęła 6 dni, 

DEALER LOKALIZACJA 
BLACHARNI-LAKIERNI

POWIERZCHNIA 
PRODUKTYWNA 
(m2)

LICZBA 
KABIN

PUNKTY
(wskaźniki 
+ Kapituła)

1 CARSED Warszawa, ul. Łopuszańska 1100 1 105,5

2 BEMO MOTORS Marki k. Warszawy, 
al. Piłsudskiego 1762 2 98,5

3 GRUPA PGD Katowice, ul. Siemianowicka 2288 2 98

4 GRUPA CICHY-ZASADA Wysogotowo k. Poznania, 
ul. Skórzewska 1500 2 94

5 TOYOTA SABAJ Rzgów, ul. Łódzka 395 2 93

6 CARSERWIS Warszawa, ul. Łopuszańska 2600 2 89

6 RENAULT RETAIL GROUP WARSZAWA Warszawa, ul. Puławska 691 1 89

8 PLAZA MOTORS POLAND Warszawa, ul. Popularna 967 2 86,5

9 MARVEL Poznań, ul. Obornicka 1012 2 81

10 TOYOTA BIELANY Warszawa, ul. Herbowa 850 2 80

11 BEMO MOTORS Poznań, ul. Mogileńska 1025 2 79

12 DUDA-CARS Golęczewo k. Poznania,
ul. Gottlieba Daimlera 2098 2 69,5

13 TOYOTA CYGAN Marki k. Warszawy, 
al. Piłsudskiego 1050 2 68

14 PGART MOTORS Janki k. Warszawy, 
al. Krakowska 1200 2 66

15 AUTO CENTRUM GOLEMO Kraków, ul. Opolska 490 1 56

PATRON RANKINGU

NAJWYŻEJ PUNKTOWANE WSKAŹNIKI BEMO MOTORS (MARKI)

NAJWIĘKSZA LICZBA NAPRAW                        GRUPA PGD (KATOWICE)

W Y R Ó Ż N I E N I A  S P E C J A L N E
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wśród reszty stawki – 8,7 dnia. Tylko 
osiem zgłoszonych serwisów było w sta-
nie realizować naprawy w systemie pię-
ciodniowym, niekiedy postrzeganym jako 
model wzorcowy, ale tu akurat żadnych 
pretensji do dealerów mieć nie możemy – 
każdy wie przecież, jak wygląda sytuacja 
z dostępnością i dostawami części.

Na stabilnym poziomie cały czas 
utrzymuje się za to średnia liczba zleceń 
przypadających na doradcę. Wzrost tego 
wskaźnika z 47,6 napraw miesięcznie do 
49,4 może świadczyć o tym, że właścicie-
le warsztatów coraz mocniej koncentrują 
się na eliminowaniu słabych punktów w 
swoim procesie organizacyjnym, umoż-
liwiając personelowi bardziej efektywną 
pracę. Z otrzymanych danych wynika 
zresztą, że „najbardziej zapracowani” do-
radcy miesięcznie nadzorują już ponad 
80 napraw. Rezultat tyleż imponujący, co 
skłaniający do zastanowienia – czy w ta-
kich warunkach każdemu z klientów da 
się poświęcić wystarczająco dużo uwagi?

Co ciekawe, pomimo wspomnia-
nego wcześniej spadku efektywności 
uczestnicy naszego rankingu ponownie 
zwiększyli ogólną liczbę wykonywanych 
napraw, tym razem o 6,5 proc. Przed 
rokiem wyższą wartość tego wskaźnika 
tłumaczyliśmy zniesieniem czy poluzo-
waniem ograniczeń w podróżowaniu i 
życiu gospodarczym, które towarzyszyły 
nam w trakcie lockdownów. Tegoroczny 
wzrost również może mieć pandemicz-

ne podłoże, bo chociaż obostrzeń nie 
ma już od dawna, to dopiero na wiosnę 
wiele firm i flot zaczęło wracać do syste-
mu pracy stacjonarnej, co automatycznie 
przekładało się na liczbę zdarzeń dro-
gowych. Warto przy tym dodać, że sta-
tystycznie na każde zlecenie przypadało 
10,9 roboczogodziny.

Słowa pochwały należą się na-
tomiast dealerom za mniejszy udział 

napraw powtórnych, ponieważ to 
właśnie w tej kategorii branża zanoto-
wała największy progres. Przed rokiem 
z pewnym niepokojem obserwowaliśmy 
wzrost liczby reklamacji do 1,4 proc. Po 
latach spadków, kiedy dealerskie serwi-
sy rok po roku konsekwentnie „zbijały” 
ten wskaźnik (w 2020 r. było to już tyl-
ko 1,1 proc.), nieoczekiwane odwrócenie 
trendu stwarzało obawy, czy nacisk na 
robienie wolumenów nie zaczyna odbi-
jać się negatywnie na jakości pracy. Rok 
2022 dowodzi jednak, że dealerom udało 
się pogodzić efektywną pracę z utrzy-
mywaniem wysokiej jakości usług, bo w 
bieżącej edycji udział napraw powtór-
nych spadł do zaledwie 1 proc.

TOP3 W NOWEJ ODSŁONIE

Najwyższy czas skupić się jednak 
na głównych aktorach jubileuszowego 
rankingu Lidera Serwisu, czyli finałowej 
„piętnastce”. Wiadomością numer jeden 
pozostaje rzecz jasna zasygnalizowane na 
wstępie obalenie dotychczasowego króla, 
czyli Grupy Bemo. Udany „zamach sta-
nu” przeprowadził doskonale wszystkim 
znany Carsed, jeden ze stałych bywalców 
konkursu, a konkretnie należące do firmy 
centrum napraw powypadkowych przy ul. 
Łopuszańskiej 72 w Warszawie. Stołeczny 
dealer powrócił do czołówki zestawienia 
po nieco słabszym roku, notując poprawę 
na wszystkich możliwych polach – naszą 
uwagę zwróciło zwłaszcza zwiększenie 
efektywności o 20 pkt. proc. oraz skróce-

nie średniego czasu napraw z 7 do 5 dni 
(szerzej o mocnych stronach najlepszej 
dziesiątki piszemy na kolejnych stronach).

Ale niespodzianek nie brakuje rów-
nież na dalszych miejscach. Druga lo-
kata przypadła Grupie Bemo i tu mała 
uwaga – w tegorocznej edycji dealer nie 
wystawił swojej f lagowej blacharni przy 
al. Krakowskiej, zamiast tego posyłając 
do boju obiekty w Markach k. Warsza-

wy oraz Poznaniu. To właśnie podwar-
szawska stacja dzięki rewelacyjnym 
wskaźnikom otarła się o zwycięstwo 
– pod tym względem warsztat przy 
al. Piłsudskiego okazał się bezkompro-
misowy, pozostawiając resztę stawki 
daleko w tyle. Ciekawie jest również 
na najniższym stopniu podium, zaję-
tym przez katowicką blacharnię Grupy 
PGD. Wicelider polskiego rynku po raz 
ostatni w gronie finalistów znalazł się 
przed trzema laty, zajmując wówczas 
10. miejsce. Warto jednak przypomnieć, 
że w pierwszych wydaniach rankingu 
branżowy gigant dwukrotnie meldował 
się na podium – tegoroczny wysoki wy-
nik, na który wpłynęła m.in. efektyw-
ność dochodząca do 140 proc., jest więc 
znakomitym nawiązaniem do tamtych 
sukcesów.

STARE TWARZE

Z pewnym przekąsem możemy po-
wiedzieć, że Grupa PGD ma jeszcze jeden 
powód do radości, bo zdobywając „brąz”, 
dealer wyprzedził swojego głównego 
rywala w walce o prymat na dealerskim 
rynku, czyli Grupę Cichy-Zasada, która w 
dziesiątce debiutowała przed dwoma laty 
– reprezentowana przez serwis w Modl-
niczce pod Krakowem. Tej jesieni dealer 
zdecydował się jednak postawić na pla-
cówkę w podpoznańskim Wysogotowie, 
co z całą pewnością okazało się dobrym 
wyborem. Nowym brandem na naszej li-
ście jest z kolei Toyota Sabaj i możemy 
tylko żałować, że dopiero teraz dealer 
postanowił wziąć udział w konkursie, bo 
tak dobrego debiutu nie notowaliśmy od 
czasów… Grupy Bemo.

Dalej mamy firmy, które każda osoba 
śledząca poprzednie odsłony Lidera Ser-
wisu doskonale zna – Carserwis, który 
po doskonałym zeszłym roku, kiedy do 
zwycięstwa zabrakło mu jedynie dwóch 
punktów, tym razem zakończył zmagania 
kilka „oczek” niżej (mimo to firma pozo-
stała jednym z faworytów Kapituły – aż 
czterech jej członków widziało dealera 
na podium). Szczebel niżej zawsze solid-
ne RRG Warszawa, które może impono-
wać czterodniowym (!) średnim czasem 
naprawy pojazdu, oraz trzykrotny zwy-
cięzca z lat 2014-2016, czyli Auto Plaza 
– z jednym z najniższych wskaźników 
reklamacji. Dziesiątkę uzupełniają Marvel 
oraz Toyota Bielany. Pierwszy z wymie-
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„Tylko osiem zgłoszonych serwisów było 
w stanie realizować naprawy w systemie 
5-dniowym, niekiedy postrzeganym jako 
model wzorcowy”.
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nionych postawił na „wyciśnięcie” mak-
symalnej liczby godzin z każdego zle-
cenia, w większym stopniu stawiając na 
dosprzedaż. Przedstawiciel Toyoty pod-
ciągnął się z kolei zwłaszcza pod kątem 
efektywności, poprawiając ubiegłorocz-
ny wynik o 20 pkt. proc.

BEMO RAZY DWA

Ciekawie działo się także za plecami 
czołowej dziesiątki – listę warsztatów 
„na zapleczu” otworzyła druga blachar-
nia-lakiernia Grupy Bemo. Poznański 
obiekt jest jednym z najstarszych w 
zestawieniu (pierwsze naprawy wyko-
nywano tam już w 1988 r.), a przy tym 
czwartym już należącym do wielomar-
kowego dealera, który w ostatnich la-
tach wywalczył drogę do finału. Trzeci 
raz w gronie najlepszych znalazła się no-
woczesna stacja Duda-Cars – nieco ni-
żej niż w poprzednich edycjach, o czym 
zadecydowały problemy z dostępnością 
części i wynikający z nich dłuższy średni 
czas napraw. Wzrosty na innych polach 
dowodzą jednak, że obiekt w Golęcze-
wie ma się dobrze. Na 13. pozycji zma-
gania zakończyła Toyota Marki związana 
z Grupą Cygan. Mimo sklasyfikowania 
poza TOP10 działalność warsztatu do-

ceniła Kapituła – aż dwóch jej członków 
widziało zresztą dealera na pierwszym 
miejscu. „Oczko” niżej, tak jak trzy lata 
temu, PGArt Motors, z bardzo niskim 
procentem napraw powtórnych. Ostat-
ni rok to dla warsztatu szereg wyzwań 
związanych z naprawami pojazdów elek-
trycznych – nowych urządzeń, szkoleń, 
a nawet zmian w infrastrukturze spół-

ki, łącznie ze stworzeniem stanowiska 
do „kwarantanny” aut z podejrzeniem 
uszkodzenia baterii. Grono finalistów 
wyczerpuje Auto Centrum Golemo, wy-
różniające się m.in. średnią miesięczną 
liczbą zleceń na doradcę (65).

Od pierwszej odsłony Lidera Serwisu 
minęło już 10 lat. Nie sposób nie dostrzec 
długiej drogi, którą blacharnie-lakiernie po-

konały w ciągu tej dekady. Automatyzacja 
pracy warsztatu, cyfryzacja procesu orga-
nizacyjnego, mierzalność biznesu i zarzą-
dzanie wskaźnikowe – kiedyś tego po pro-
stu nie było. Dziś jest – i mimo niemałych 
wyzwań, jakim dealerski segment napraw 
powypadkowych musi stawiać czoła, wciąż 
pozostaje to bodaj najbardziej rentowny 
fragment dealerstwa (nawet jeśli chwilo-

wo może z nim konkurować sprzedaż aut). 
Dlatego o przyszłość działów lakierniczych 
w nowej rzeczywistości jesteśmy w miarę 
spokojni. Na tyle, na ile można być spokoj-
nym w obecnych czasach.

PATRON RANKINGU

„Dopiero na wiosnę wiele firm i flot wróciło do 
systemu pracy stacjonarnej, co przełożyło się 
na liczbę zdarzeń drogowych. Statystycznie na 
każde zlecenie przypadało 10,9 rbh”.

Kolejny Ranking Lidera Serwisu Blacharsko-La-
kierniczego za nami. Gratulujemy zwycięzcom, 

nie zapominając o tych, których w tym zestawieniu 
nie ma, a również zasługują na słowa uznania za naj-
wyższą jakość obsługi i osiągane wyniki biznesowe.

Codzienna praca to ciągłe nowe wyzwania i trudno-
ści do przezwyciężenia. Presja ze strony towarzystw 
ubezpieczeniowych na obniżanie kosztów naprawy, 
rosnące wymagania klientów, aby maksymalnie 
skrócić czas unieruchomienia pojazdu, trudności w 
pozyskaniu wykwalifikowanej kadry, wzrost oczeki-
wań płacowych czy w końcu rosnące koszty energii.

Blisko współpracując z dużą częścią rynku diler-
skiego oraz będąc liderem i wiodącym dostawcą 
do wielu autoryzowanych sieci, dostrzegamy, ro-
zumiemy i na bieżąco analizujemy zmieniające się 
uwarunkowania i potrzeby naszych partnerów. Na-
sza propozycja to nie tylko najwyższej jakości pro-
dukty i obsługa technologiczna, ale również roz-
wiązania służące poprawie całej strony biznesowej 
prowadzonej działalności blacharsko-lakierniczej.

Patronat nad Rankingiem zobowiązuje, a doświad-
czenie, które czerpiemy ze współpracy z dilerami, 
motywuje nas do nieustannego poszukiwania 
nowych rozwiązań. Rozpoczęte wdrażanie inno-
wacyjnych rozwiązań w zakresie technologii Rapid 
Cycle Time to tylko jedna z odpowiedzi na obecne 
oczekiwania w zakresie redukcji kosztów oraz czasu 
naprawy. Rok 2023 to premiera nowych rozwiązań 
w obrębie digitalizacji oraz automatyzacji proce-
sów, zapoczątkowanych wdrożeniem rozwiązania  
Moonwalk, które od premiery 3 lata temu trafiło już 
do ponad 1000 warsztatów.

Dziękując za zaufanie, jakim darzycie Państwo 
PPG, życzę wszystkim, aby kolejne miesiące były 
czasem poprawy wskaźników zarówno makro, jak 
i mikroekonomicznych, co przełoży się na lepsze 
wyniki wszystkich działów posprzedaży, a szcze-
gólnie ich części blacharsko-lakierniczej. PPG 
wraz z całym zespołem będzie dalej intensywnie 
współpracować z serwisami, tworząc najbardziej 
skuteczne i kompleksowe rozwiązania technolo-
giczne oraz biznesowe.

OPRACOWAŁ: 

ARTUR BIAŁEK

Adrian Winkler, PPG Industries
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PPG GRATULUJE

LAUREATOM RANKINGU

105,5
PKT.

98,5
PKT.

RANKING     |   

na tle bardziej utytułowanego warsztatu przy Kra-
kowskiej, jest natomiast marginalny procent napraw 
powtórnych, który stacja zawdzięcza doświadczonej 
załodze i nowoczesnym narzędziom, takim jak sys-
tem informatyczny ułatwiający kontrolę nad całym 
procesem blacharsko-lakierniczym. Obiekt bie-
rze też „na siebie” wiele trudniejszych zleceń – do 
warsztatu trafiają auta wszystkich marek, ciągniki 
siodłowe, zabudowy czy naczepy.

Dwa serwisy w najlepszej piętnastce rankingu 
przed rokiem (Warszawa oraz Rzeszów), dwie stacje 
w czołówce bieżącej edycji konkursu (Marki, Poznań), 
a do tego wyróżnienie specjalne za największą liczbę 
punktów zdobytych za wskaźniki – w takich okolicz-
nościach nawet przerwanie wspaniałej pięcioletniej 
serii zwycięstw wydaje się co najwyżej drobną rysą 
na wyniku dealera.

Nowa stacja w podwarszawskich Markach 
(warsztat rozpoczął działalność w Grupie Bemo w 
2019 r.) ma zresztą wszystkie atuty, by już w nie-
dalekiej przyszłości przyćmić flagowy obiekt grupy 
przy al. Krakowskiej. Nowoczesny warsztat już teraz 
dysponuje wskaźnikiem efektywności sięgającym 128 
proc. i charakterystyczną dla wszystkich blacharni-
-lakierni Grupy Bemo wysoką średnią liczbą zleceń 
na doradcę. Obiekt zwiększył także liczbę wykony-
wanych napraw względem zeszłego roku o ponad 60 
proc., ale przedstawiciele firmy podkreślają, że po-
tencjał stacji pozwala na znacznie, znacznie więcej 
– to zresztą największy zakład naprawczy wielomar-
kowego dealera. Tym, co wyróżnia serwis w Markach 

Bemo Motors  Marki k. Warszawy2

mierze efektem zmian w organizacji pracy oraz bogatszej 
oferty produktowej – dealer postawił na tzw. dynamiczne 
brygady, aby skuteczniej rozdzielać zadania w warszta-
cie na podstawie kompetencji personelu. Wykorzystanie 
szybkich lakierów bezbarwnych pozwoliło z kolei przy-
spieszyć proces lakierniczy, dzięki czemu w trakcie jednej 
zmiany kabina notowała nawet siedem wejść.

Na lepszy wynik zapracowały także czynniki ze-
wnętrzne, choćby poprawiająca się dostępność części 
wpływająca na czas wykonywanych zleceń czy miks mo-
delowy naprawianych pojazdów, który przesunął się w 
stronę aut związanych z Volkswagen Group. Efekty mamy 
przed sobą. 

Z nieba do piekła i z powrotem – tak pokrótce można 
opisać najnowszą historię warszawskiej stacji napraw przy 
Łopuszańskiej. Jeszcze w 2019 r. stołeczny warsztat do 
samego końca walczył o triumf w rankingu, zdobywając 
ostatecznie „brąz” (i trzeci raz z rzędu stając na podium). 
Dwa lata później, w trakcie kryzysu podażowego, doszło 
jednak do sytuacji bezprecedensowej, a Carsedu zabrakło 
w najlepszej piętnastce rankingu. Prawdziwych mistrzów 
często poznaje się jednak po tym, jak potrafią zareagować 
na kryzys, a tu odpowiedź dealera była wręcz wzorowa. W 
krótkim czasie firma poprawiła wszystkie swoje wskaźni-
ki, notując między innymi wyraźny wzrost efektywności z 
95 do 115 proc., a do tego skracając średni czas naprawy z 
7 do 5 dni. Błyskawiczny powrót do czołówki był w dużej 

Carsed  Warszawa1
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organizacji, przekonując, że kompaktowe rozmiary nie 
stanowią przeszkody w uzyskiwaniu dobrych rezulta-
tów.

Tych z kolei dealer upatruje w kilku czynnikach: 
ogólnym rozwoju firmy, wyraźnym zwłaszcza w ostat-
nim okresie, sprawnej współpracy z importerem, dzię-
ki czemu stacja nie ma problemu z niedoborem części, 
wreszcie – doświadczonej załodze. W trudnym dla bran-
ży okresie zarządzający blacharnią-lakiernią postawili na 
zgrany zespół, unikając rotacji pracowników. Nie można 
wreszcie nie wspomnieć o poczynionych inwestycjach 
w sprzęt – nowych kabinach lakierniczych zasilanych za 
pomocą paneli fotowoltaicznych.

Kandydaturę łódzkiego serwisu śmiało można na-
zwać debiutem, bo chociaż przed laty firma zdecydo-
wała się wziąć udział w konkursie, od tego czasu w bla-
charni-lakierni dealera Toyoty zmieniło się bardzo dużo. 
Tak dobrego wejścia nie notowaliśmy zresztą od dawna, 
bo z wyjątkowo niskim udziałem reklamacji, 5-dniowym 
czasem pracy i efektywnością powyżej 120 proc. serwis 
zanotował drugi najlepszy wynik, gdybyśmy przy ocenie 
końcowej kierowali się wyłącznie kluczowymi wskaź-
nikami. Co ciekawe, biorąc pod uwagę liczbę wykony-
wanych zleceń, trudno byłoby przypuszczać, że mamy 
do czynienia z najmniejszą stacją (395 m2 powierzchni 
produkcyjnej) w naszym zestawieniu. Przedstawiciele 
obiektu przy ul. Łódzkiej podkreślają jednak wagę dobrej 

Toyota Sabaj Rzgów k. Łodzi5

Dobre wyniki nie mogą dziwić, bo ostatnimi czasy 
zarządzający serwisem nie spoczywali na laurach. Dealer 
zainwestował w strefę do napraw nadwozi multimateria-
łowych, rozbudował plac o 2 tys. m2, a do tego przebu-
dował recepcję biura obsługi klienta z uwzględnieniem 
najnowszych standardów. Wyposażenie blacharni-la-
kierni wzmocniła nowoczesna rama do napraw nadwozi 
z systemem pomiarowym Car-O-Liner. Odpowiedzią na 
problemy rynkowe związane z niedoborem kadry pro-
dukcyjnej jest z kolei realizowany przez Grupę Cichy-Za-
sada program Ready to Work nastawiony na pozyskiwa-
nie absolwentów szkół technicznych i przystosowanie ich 
do roli pracowników etatowych – blacharzy i lakierników.

Kiedy dwa lata temu po raz ostatni gościliśmy 
przedstawiciela Grupy Cichy-Zasada w finale kon-
kursu, firma zajęła najwyższe w historii swoich wy-
stępów 9. miejsce. Dealera reprezentował wówczas 
serwis związany ze spółką Auto Special zlokalizowa-
ny w podkrakowskiej Modlniczce. W 2022 r. Grupa 
postawiła jednak na „innego konia”, zgłaszając bla-
charnię-lakiernię z Wysogotowa pod Poznaniem. I 
dobrze się stało, bo na korzyść stacji przemawiają 
wszystkie kluczowe parametry, w tym jeden z naj-
wyższych w stawce wskaźników efektywności oraz 
znaczący wzrost liczby zleceń.

Grupa Cichy-Zasada Wysogotowo k. Poznania4 94
PKT.

93
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98
PKT.mi działami. Podjęte działania poskutkowały skróceniem 

średniego cyklu wynajmu samochodów zastępczych o je-
den dzień. Stacja zatrudniła ponadto kosztorysanta, któ-
ry niemal z miejsca podniósł liczbę rbh uzyskiwanych na 
zleceniu średnio prawie o godzinę, co w skali roku przy-
niosło firmie kilkaset dodatkowych roboczogodzin.

Chociaż w ostatnich latach Grupa PGD nie zawsze 
uczestniczyła w rankingu Lidera Serwisu, historia jej wy-
stępów sięga pierwszych edycji konkursu, kiedy dealer 
dwukrotnie zdobywał „srebro”. Tym razem jest „brąz”, 
ale do wyrównania rekordu zabrakło bardzo niewiele, bo 
raptem pół punktu. Jest też jeden z najwyższych wskaźni-
ków efektywności na poziomie 138 proc. i solidny 17-proc. 
wzrost liczby zleceń względem zeszłego roku. Tych z ko-
lei w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy katowicka bla-
charnia-lakiernia zrealizowała więcej niż jakikolwiek inny 
uczestnik konkursu – aż 4,4 tys.

Świetne wyniki nie są tu przypadkiem, bo ostatnimi 
czasy zmianie uległa organizacja pracy w warsztacie. De-
aler usprawnił model wynagrodzeń, co okazało się strza-
łem w dziesiątkę i przełożyło się na wzrost motywacji 
pracowników, a dzięki reorganizacji biura obsługi klienta 
firma usprawniła komunikację pomiędzy poszczególny-

Grupa PGD  Katowice  3
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miał sobie równych, utrzymując rewelacyjne tempo 
jeszcze na początku kryzysu podażowego. W 2022 
r. kłopoty z dostępnością części zaczęły jednak 
narastać, przyczyniając się do wydłużenia całego 
procesu, na co dodatkowo wpłynął rosnący udział 
innych marek w ogólnej liczbie napraw. Poza tym 
jest jednak dobrze, a nawet bardzo dobrze. Warsz-
tat przy Popularnej podtrzymał wysoką efektyw-
ność na poziomie 120 proc., a dzięki kompleksowej 
procedurze kontroli jakości (dealer przeprowadza 
inspekcje na wszystkich etapach procesu) problem 
napraw powtórnych w praktyce tu nie występuje.

Jeszcze jedna firma, która poza czołówkę ran-
kingu w zasadzie nie wypada. Blacharnia-lakiernia 
związana z dealerem Forda zapisała się zresztą w 
historii konkursu, wygrywając niegdyś trzy kolejne 
edycje. Również ostatnie lata, pomimo braku zwy-
cięstw, należały do bardzo udanych, bo Auto Plaza 
regularnie meldowała się w najlepszej trójce.

Tegoroczny spadek musimy więc traktować w 
kategorii małej niespodzianki. Co nie zadziałało? 
Tak naprawdę tylko jeden element, za to kluczo-
wy – wzrost średniego czasu naprawy z 3 do 7 dni. 
Pod tym kątem dealer w poprzednich odsłonach nie 

Plaza Motors Poland  Warszawa8

reakcja dealera na problemy związane z rosnącymi 
cenami energii. Już w marcu stacja zakupiła nową 
kabinę lakierniczo-suszarniczą Blowtherm, wypo-
sażoną m.in. w oświetlenie LED-owe, oraz reku-
perator ciepła gwarantujące znaczną oszczędność 
energii, zwłaszcza w okresie zimowym, a także 
system Smart Cure zapewniający bardzo szybkie 
utwardzenie powłok lakierniczych. Być może naj-
większą przewagą konkurencyjną RRG jest jednak 
posiadanie w swoim portfolio kilku placówek pre-
zentujących równy, wysoki poziom. Bo przypomnij-
my – ubiegłoroczną 5. lokatę zapisaliśmy na konto 
stacji dealera przy Białowieskiej.

Jeśli mielibyśmy wybrać jedną firmę, którą 
możemy niemal w ciemno stawiać w gronie finali-
stów, to nasz wybór padłby najprawdopodobniej na 
Renault Retail Group Warszawa. Stołeczny dealer 
towarzyszy rankingowi Lidera Serwisu od samego 
początku, rok do roku notując świetne wyniki. Nie 
inaczej jest tym razem. Zdobywając 89 pkt., RRG 
Warszawa zajęło szóste miejsce ex aequo z firmą 
Carserwis.

Dumą blacharni-lakierni przy ul. Puławskiej 
jest krótki średni czas naprawy wynoszący średnio 
cztery dni, ale na uwagę zasługuje również szybka 

RRG Warszawa  Warszawa, ul. Puławska6
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efektywności (z 98 do 111 proc.). Stacja przy Łopusz-
ańskiej w Warszawie to przy tym prawdziwy olbrzym 
dysponujący powierzchnią produkcyjną 2600 m2. 
Przy takich gabarytach nie może dziwić liczba wy-
konywanych napraw – w ciągu ostatniego roku na 
miejscu zrealizowano ich bowiem aż 3625.

Zarządzanie tak wielką stacją musi generować 
duże koszty, dlatego Carserwis korzysta z linii Eco 
Balance, stosując rozwiązania bardziej przyjazne śro-
dowisku, a do tego wprowadza produkty utwardza-
ne w technologii UV oraz hygroskopii, pozwalające 
zmniejszyć zużycie surowców energetycznych. Dba-
jąc o komfort pracy na hali, dealer zastąpił z kolei 
tradycyjne kurtyny w strefach przygotowawczych 
bramami automatycznymi, co w znacznym stopniu 
zmniejszyło zapylenie na hali oraz poprawiło jakość 
pracy załogi.

Rewelacja poprzedniej edycji rankingu (2. miej-
sce, tylko jeden punkt straty do zwycięzcy) tym ra-
zem kończy zmagania cztery oczka niżej. Powód do 
zmartwień? Niekoniecznie, bo szósta lokata to nadal 
drugi najlepszy wynik dealera od debiutu w 2019 r., 
a w ciągu roku firma poprawiła chociażby wskaźnik 

Carserwis  Warszawa6
89

PKT.
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czasem napraw, to w przeciwieństwie do niego, czas 
ten utrzymała. Obecnie dealer skupia się ponadto na 
maksymalnym wykorzystaniu każdego zlecenia, zaś 
wszystkie auta po naprawie blacharskiej przechodzą 
przez ścieżkę diagnostyczną celem znalezienia ewen-
tualnych możliwości dosprzedaży. Sylwetka firmy nie 
byłaby jednak pełna, gdybyśmy nie wspomnieli o kate-
gorii, która stanowi chlubę nowoczesnego (stacja zo-
stała zbudowana w 2018 r.) serwisu przy Obornickiej  
– dzięki zoptymalizowanym systemom zarządzania 
Marvel już od lat stanowi wzór pod kątem jakości wy-
konywanych zleceń, niejako rozwiązując przy tym pro-
blem napraw powtórnych.

Przykład Auto Plazy dowodzi, że przy panującym 
ścisku w tabeli nawet pogorszenie jednego wskaźnika 
(w dużej mierze niezależnego od samych dealerów) 
może mieć znaczący wpływ na końcową klasyfikację. 
Tę zależność widzimy także w przypadku Marvela, któ-
ry w okresie ostatnich dwunastu miesięcy z jednym 
tylko wyjątkiem –  niższej liczby zrealizowanych zleceń 
– utrzymał parametry z zeszłego roku, a pomimo to za-
notował spadek o trzy pozycje.

Na tym podobieństwa między obiema firmami 
się jednak kończą, bo chociaż poznańska stacja, tak 
jak poprzednik, imponowała przed rokiem krótkim 

Marvel   Poznań9

całkowicie zmienił też funkcjonujący system, m.in. 
wprowadzając mieszalnik Moonwalk, co znacznie po-
prawiło dokładność doboru kolorystyki gotowej mie-
szanki lakierniczej. Z kolei stosując na szeroką skalę 
podkłady utwardzane UV, załoga znacznie ograniczy-
ła czas niezbędny do przeprowadzenia napraw spo-
towych i mało powierzchniowych. Wreszcie, aktywne 
wykorzystywanie w pracy pistoletu antystatycznego 
pozwoliło zmniejszyć liczbę wtrąceń na elementach o 
połowę. Firma nie zaniedbała przy tym szkoleń pra-
cowniczych, dostosowując charakter warsztatów do 
profilu wykonywanych zadań.

Wśród uczestników X edycji Lidera Serwisu pewnie 
znaleźlibyśmy kilku, którzy w ciągu roku zdołali wyko-
nać aż 3,5 tys. napraw. Żaden z tych, którym ta sztuka się 
udała, nie dysponował jednak powierzchnią produkcyjną 
rzędu 800 m2. Żaden z wyjątkiem Toyoty Bielany. Kom-
paktowa stacja warszawskiego dealera już po raz kolejny 
udowadnia, że niewielkie wymiary nie muszą stanowić 
przeszkody w osiąganiu znakomitych wyników.

Zakład może pochwalić się krótkim, pięciodnio-
wym średnim czasem napraw połączonym ze zniko-
mym wskaźnikiem reklamacji. W ostatnich latach dealer 

Toyota Bielany  Warszawa10 80
PKT.
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