
„Ukryte operacje w systemach eksperckich. Realne podniesienie wysokości

kwot wynikających z likwidacji szkód komunikacyjnych poprzez zastosowanie

odpowiednich aczkolwiek ukrytych operacji w systemie.”

Mariusz Szymański

Ekspert PIM



Najbardziej rozpowszechnione w Polsce systemy do kosztorysowania napraw środków transportu:

 Audatex

 Eurotax

 DAT

W Świecie bez wątpienia dominuje SYSTEM kosztorysowania AUDATEX. 

W Polsce reprezentowany przez Firmę AUDATEX Polska Sp. z o.o.

„Międzynarodowość” tego narzędzia stanowi jeden z walorów szczególnych.

Technika kosztorysowania

Systemy kosztorysowania są jedynie narzędziem

wspomagającym w porozumiewaniu się między podmiotami, które

uczestniczą w procesie naprawy co do zakresu czynności i kosztów

naprawy.





W swojej prezentacji skupię się na SYSTEMIE AUDATEX, gdyż w sposób szczególny

jestem związany z tym narzędziem;



Podstawowa funkcja kosztorysu:

Wyrażenie ceny usługi w pieniądzu.

Kosztorys, który ujmuje wszystkie operacje, podoperacje, czynności

i prace celowe, jak i niezbędne składniki materiałochłonne dla

dokonania zakładanej restytucji rzeczy (odbudowy – naprawy

samochodu).



Systemy obliczeniowe są specjalnym, technicznie złożonym 

narzędziem ręcznym i pomagają w ocenie wielkości napraw, 

a tym samym oczekiwanych ich kosztów.

Niewystarczająco wykwalifikowany i niedoświadczony

personel nie jest odpowiedni do tworzenia przejrzystych,

poprawnych technicznie i kompletnych kalkulacji ceny

świadczonych usług.



Przykładowa strefa systemu AUDATEX



Niuansowanie kosztów lakierniczych



PRZYGOTOWANIE WG AZT



Przykłady operacji rezydentnych w systemie:

Operacja AX-9957 jest powieleniem danych instrukcji lakierniczej określonej w karcie

98-1050 ZM.

Dotyczy stosowania środków bezpieczeństwa w przypadku umieszczenia do suszenia

pojazdu w kabinie lakierniczej

Ø 98-1050 ZM ZASTOSOWAĆ ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA - PRZED SUSZENIEM W PIECU

Operacja wprowadzana w sposób znormowany (AX-9957) lub „dopisywana”

ręcznie w przypadku wykorzystywania metodyki producenta do rozliczenia nakładów

roboczych i rzeczowych, oraz wprowadzania pojazdu do kabiny.

Nakłady robocze 4 JC.



Dla jazdy 

próbnej/weryfikacyjnej/diagnostycznej

Przy kosztorysowaniu prac w oparciu o normatywy ustalone metodyką

chronometrażu, wyszczególniamy:

✓ Jazda próbna diagnostyczna – pracochłonność określana, jako czas

mistrzowski (ZM).

✓ Jazda próbna zwykła po naprawie (AX-9981) - N=3 JC (przyjmowane przez

system z norm rezydentnych).

✓ Jazda próbna dłuższa po naprawie (AX-9982) - N=5 JC (przyjmowane przez

system z norm rezydentnych).

✓ Jazda zwykła (AX-9976) dotyczy weryfikacji układu jezdnego lub

mechanizmów kierowniczych (jak i przeniesienia napędu) - czas mistrzowski (ZM),

ale nie mniej niż 0,5 rbg.

W praktyce warsztatowej należy przyjąć, że odstąpienie od wykonania jazdy

próbnej /testowej/ weryfikacyjnej jest błędem wykonania.

Oczywistym jest, że jak w całokształcie naprawy (lub obsługi serwisowej) warsztat

może od takich czynności odstąpić. Niemniej jednak zawsze będzie to na ryzyko

i odpowiedzialność usługodawcy.



Materiały eksploatacyjne, czynności 

obsługowe, kontrolne i weryfikacyjne:

 Płyn chłodniczy – wymiana lub uzupełnienie.

 Płyn spryskiwacza szyb – wymiana lub uzupełnienie.

 Płyn hamulcowy – wymiana lub uzupełnienie.

 Oleje – wymiana lub uzupełnienie.

 Układ klimatyzacji – sprawdzenie funkcjonowania.

 Koła – wyważenie.

 Układ hamulcowy – odpowietrzenie.

 Jazda próbna dłuższa po naprawie.

 Jazda zwykła weryfikacyjno-kontrolna.

 Zbiornik paliwa – opróżnienie/napełnienie.





Właściwa identyfikacja rodzaju materiału, utrudnień i metody lakierowania



Użycie właściwych kodów warunkowych i przypisanie im należnych wartości



PRACE

WYKOŃCZENIOWE:

W materiałach AUDATEX-u mamy wiele informacji, których jak się zdaje mało kto czyta.



PRACE

WYKOŃCZENIOWE:









Rezydentne w systemie operacje rozliczeniowe,

które w większości kosztorysów trudno odnaleźć
(a nawet, „na próżno szukać”).
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Prace blacharskie



1. Wstawienie naprawionego blacharsko pojazdu do

serwisu lakierniczego

2. Ręczne umycie elementów pojazdu przed

naprawą lakierniczą i konserwacyjną

3. Wysuszenie umytego pojazdu

4. Zdemontowanie elementów odejmowalnych

podlegających lakierowaniu

5. Usunięcie z elementu starego lakieru oraz

środków konserwacyjno – uszczelniających

6. Odkurzenie elementu podlegającego lakierowaniu

z produktów szlifowania starego lakieru,

7. Odtłuszczenie elementu

8. Osłonięcie miejsc nadwozia pojazdu nie

podlegających naprawie lakierniczej



9. Wybór i przygotowanie materiału gruntu

10. Aplikacja warstwy gruntu na naprawiony element

11. Suszenie warstwy gruntu

12. Wyrównanie szpachlówką wyrównującą nierówności na zewnętrznej

powierzchni elementu

13. Suszenie warstwy szpachlówki wyrównującej

14. Szlifowanie wyrównujące miejsc szpachlowanych

15. Odkurzenie oszlifowanej powierzchni elementu

16. Odtłuszczenie oszlifowanej powierzchni elementu

17. Wybór i przygotowanie środków zabezpieczająco – głuszących na element,

18. Aplikacja środków zabezpieczająco – głuszących

19. Wybór i przygotowanie materiału podkładu wypełniającego

20. Aplikacja warstwy podkładu wypełniającego

21. Wybór i przygotowanie materiału lakieru bazowego

22. Aplikacja wstępna lakieru bazowego na elemencie naprawionym na stojaku

23. Zamontowanie elementu do pojazdu

24. Przestawienie pojazdu do kabiny lakierniczej

25. Aplikacja końcowa lakieru bazowego na element i cieniowanie lakierem

bazowym miejsc przyległych



Wygląd drzwi samochodu po wykonanych operacjach lakierniczych na stojaku (foto z

dokumentacji technologicznej zakładowych technologii napraw powypadkowych firmy Euro

Serwis Mirosław Krzystolik)

26. Wybór, przygotowanie lakieru bezbarwnego

27. Aplikacja lakieru bezbarwnego na elemencie i cieniowanie   miejsc przyległych

28. Wysuszenie i utwardzenie lakieru zewnętrznego 

29. Przestawienie pojazdu do strefy przygotowawczej,

30. Aplikacja środków ochronnych w przestrzenie zamknięte naprawionego 

elementu

31. Przestawienie pojazdu do strefy czystościowej

32. Wykończeniowe polerowanie i nabłyszczanie elementu naprawionego i 

elementów przyległych

33. Końcowy montaż pojazdu

34. Umycie i oczyszczenie całego pojazdu z zewnątrz i wewnątrz

35. Przestawienie naprawionego pojazdu na parking







Zadanie domowe (dla chętnych):

Proszę zlecić swoim służbom sporządzenie identycznej kalkulacji, jak przedstawiona

poniżej.

Tylko dwie pozycje do wymiany. Trzy do refinish-u lakierniczego. Nic prostszego ???

Jeżeli pracownik wykona kosztorys identyczny (odwzoruje wszystkie zapisy, operacje,

komentarze, itd.), to będzie znaczyło, że posiada orientację w zakresie funkcjonowania

systemu AUDATEX.

Jeżeli NIE, to koniecznie proszę zająć się jego szkoleniem. Na CITO!













Wszystko podane „jak na tacy”. Żadnych tajemnic,

sztuczek, czy cokolwiek niecnego.

Jednak, aby to zrobić poprawnie, trzeba znać

minimum o funkcjonowaniu systemu.

Sami ocenicie przydatność mojego testu.

Nic prostszego nie można wymyśleć.



Udział Polskiej Izby Motoryzacji w kształtowaniu rynku, to
między innymi organizowane cyklicznie szkolenia.

 Szkolenia w zakresie kalkulacji napraw powypadkowych, po

którym serwis w końcu będzie zarabiał.

 To kontroferta znacząco odbiegająca od dotychczasowych

propozycji na rynku i jest odpowiedzią na potrzeby w zakresie

wyznaczania ceny napraw powypadkowych pojazdów.

JEDEN CEL TYCH SZKOLEŃ – aby w kalkulacji powykonawczej dokonanej 

naprawy:

Kosztorys, który ujmuje wszystkie operacje, podoperacje, czynności i prace celowe,

jak i niezbędne składniki materiałochłonne dokonanej naprawy pojazdu.



Docelowo:

Wyposażenie w wiedzę i umiejętności pozwalające na właściwe kosztorysowanie prac

naprawczych, pełne uzasadnienie i udokumentowanie.






























Dzisiejsze realia:

Uzasadnienie weryfikującego wręcz „bije po oczach”.

Czyżby dyspozycja Art.6 Kodeksu Cywilnego była dla niego tylko opinią jakiegoś

gremium?



W przedstawionym przypadku;

Operacja WYB/WBUD zderzaka przedniego (opisanego jako zderzak przedni dolny) determinuje w zakresie czynności

demontaż nadkoli. Jest to warunkowane możliwym zniekształceniem elementu z tworzywa, ewentualnością jego

uszkodzenia podczas demontażu składowych zderzaka przedniego, itd.

Tak samo, jak demontaż kół do wybudowania zderzaka przedniego.

Sposoby stosowane w praktyce niektórych mechaników typu skręć koła w lewo, w prawo lub wczołgam się pod stojący

samochód, nie są zgodne z zasadami normowania prac metoda chronometrażu. Nie spełniają kryteriów

bezpieczeństwa pracy, pewności prawidłowego wykonania, powtarzalności czynności i możliwości weryfikowania

podjętych działań.

Weryfikujący kosztorys niemniej jednak mniema, że do wybudowania zderzaka przedniego koło jezdne przednie prawe

nie musi być odkręcane.

Przy obecnym stanie wymaganego wyposażenia warsztatu naprawczego pomiar geometrii układu jezdnego wykonywany

jest każdorazowo z użyciem czterech kamer (na cztery koła).

Zastosowanie operacji AX-9903 z nakładami roboczymi 5 JC jest możliwe wyłącznie przy pomiarze kół osi przedniej

urządzeniem z „poprzedniej, minionej epoki”.

Dotyczy urządzeń projekcyjnych, jak np. autoprecyzja z lampkami projekcyjnymi wyświetlające plamkę świetlną na

tabliczce z podziałkami. Relikt czasu i nikt obecnie czegoś takiego nie używa.

Nie wiem, czym kierował się weryfikujący kosztorys. Widocznie jego wiedza dotyczy urządzeń do pomiaru kół jednej osi.

Operacja użyta w kosztorysie operacja norm rezydentnych 52904A00 (AX-9906) w pełni zasadna i jedyna możliwa z

najmniejszymi nakładami czasochłonności (7 JC), gdyż bez regulacji.

Być może w kosztorysie powykonawczym zajdzie konieczność zmiany na szerszy zakres prac, tj. według operacji AX-9900

(11 JC).



Dziwaczne tezy 





Propozycje środków zaradczych mogących zmienić niewłaściwe

dotychczasowe praktyki:

1.

2.

Uszczegółowienie i dopełnienie kalkulacji powykonawczych.

Wprowadzenie do praktyki warsztatowej sporządzania kalkulacji

powykonawczych. Oddzielnie od obecnie wykonywanej tzw. promesy.

3.

Rozdzielenie zakresu obowiązków z wyodrębnieniem stanowiska

sporządzającego kalkulacje od stanowiska pracownika zajmującego się

tzw. windykacją.

4.



 Dziękuję za uwagę. Zapraszam do dyskusji i zgłaszania pomysłów

Mariusz Szymański

Powołanie do życia i funkcjonowania „INSTYTUTU DOBRYCH

PRAKTYK”.

Instytutu, który pod egidą znaczących rynkowych podmiotów zajmie się merytorycznie problemami technicznymi

właściwych praktyk kosztorysowania prac warsztatowych.

Do którego, każdy legalny użytkownik narzędzia wspomagającego kosztorysowanie będzie mógł zwrócić się o zajęcie

stanowiska i wypracowanie stosownego i wymaganego uzasadnienia.

Jedynie wówczas warsztat będzie mógł zajmować się tym, od czego jest – tj. świadczeniem usług i uzyskaniem

należnych świadczeń.
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