
lat
ZŁOTA KSIĘGA
25-LECIE RYNKU DEALERSKIEGO W POLSCE

Sponsor Złoty



ZŁOTA KSIĘGA
25-LECIE RYNKU DEALERSKIEGO W POLSCE

Copyright© DCG Dealer Consulting

Redaktorzy wydania 

Tomasz Betka, Michał Siedzieniewski

Autorzy

Tomasz Betka, Michał Borkowski, 

Marek Konieczny, Anna Kopczyńska, 

Adrian Stachowski

Zdjęcia

Tomasz Perczyński, Miesięcznik Dealer. 

W publikacji wykorzystano również zdjęcia i materiały 

graficzne firm i osób: Allianz, ANWA, Auto Idea, 

Auto-Partner Garcarek, Auto Special, Auto Spektrum, 

Bank BGŻ BNP Paribas, Grupa Autoremo, Autotraper, 

BMG Goworowski, Benepol, Castrol, Carsed, 

CMP Holding, DiR Czach, Duda Cars, ERGO Hestia, 

Euro-Kas, ExxonMobil, FCA Poland, Ford Polska, 

Generali, Getin Leasing, InterAuto, Inter Car Nowak, 

Jakub Kępiński, JMMK Kozłowscy, Grupa Krotoski-Cichy, 

Mazda Motor Poland, MM Cars, Grupa Mojsiuk, 

Grupa PGD, Pieluszyńska, Pol-Mot Auto, Polody, Satall, 

Sobiesław Zasada Automotive, TUiR Warta, Total Polska, 

Wikipedia (autor: Cezary Piwowarski), Grupa Żagiel.

Skład graficzny 

Pegasis Media Dorota Mirowska

Wydawca

Dealer Consulting Group 

Konieczny i Wspólnicy Sp.J.

ul. Zagłoby 18 lok. 31

02-495 Warszawa

redakcja@miesiecznikdealer.pl

Patron medialny

Warszawa, wiosna 2016



ZŁOTA KSIĘGA
25-LECIE RYNKU DEALERSKIEGO W POLSCE



4 ZŁOTA KSIĘGA
25-LECIE RYNKU DEALERSKIEGO W POLSCE

Spis treści
Wstęp 8          

Część I
Pewnego razu w motoryzacyjnej Polsce…  9
   
Chaos. Świat zwariował, czyli kapitalizm wchodzi do Polski  10
  
Tomasz Betka, Adrian Stachowski

Narodziny (1990 - 1995). Szalony początek lat dziewięćdziesiątych  12
Od kaloszy do samochodów  12
Nocowanie pod salonem, stok w ogrodzie  13
Polak potrafi: private import, montaż przemysłowy  17
Gotówka rządzi wszystkim, zalążki F&I  20
Podatkowy zawrót głowy: szalony obrotowy, VAT na scenie  22
A za zakrętem kolejne trzęsienie ziemi... 24
Falujący złoty: inflacja, reforma walutowa 1995  25

Michał Borkowski, Anna Kopczyńska

Dzieciństwo (1995 - 2004). W górę, w dół i… do Unii!   30
Łapiemy Pana Boga za nogi! Rosnąca sprzedaż, wysyp dealerów  30
Wejście smoka: Daewoo rzuca rękawicę Fiatowi  35
O roku ów… 640 tysięcy nowych samochodów w 1999 r.  38
Ostry zjazd: 300 tysięcy w 2002 r., podniesienie akcyzy, upadek Daewoo  43
Słodko-gorzka „Oda do radości” - Polska w Unii, unijny złom w Polsce  46

Marek Konieczny

Dojrzewanie (2004 - 2015). Od stagnacji do nadziei  52
Nowy porządek. Unia przynosi GVO  52
Szklane domy, czyli spełnione marzenie importerów  56
Unia chce naszych aut. Witaj rynku równoległy  57
Kratka rządzi. Karuzela z VAT-em  58
Dealerzy i importerzy. Jedni przychodzą, drudzy odchodzą  61
Dealerzy łączą siły. Powstaje ZDS  63
400 tysięcy plus. Milion na 35-lecie?  64

8

9

10
11
12
13
14
14
14

14
14
14
14
14
15



5

Część II
Bohaterowie rynku

Allianz 
Partner dealerów  70

ANWA
Nowoczesny biznes z tradycją  74 

ASD Toyota Ukleja
Na sukcesy trzeba zapracować  78 

Auto Fus
Dealer instytucja  82

Auto Idea
Cały czas do przodu  86

Auto-Partner Garcarek
Solidny rodzinny biznes  90

Auto Special
Od początku na plusie  94

Auto Spektrum
Udane połączenie  98

Auto Wache
Azja w Poznaniu  102

Grupa Autoremo
Dealerska siła z Podhala  106

Autotraper
Z pasji do motoryzacji  110

Bank BGŻ BNP Paribas
Odpowiedzialni i transparentni  114

BMG Goworowski
Dealer z charakterem  118

Grupa Bemo
Na właściwej drodze  122

Benepol
Lider w swojej klasie  126

Carsed
Trzech muszkieterów z Siedlec  130

Castrol
Lider na rynku relacji  134
Castrol - wywiad
Stoi za nami nasz dorobek - rozmowa 
z Krzysztofem Nakonecznym  140

DiR Czach
Rodzinna firma z ułańską fantazją  142

Duda Cars
Z miłości do samochodów  146

Dudojć
Ze sceny zejść niepokonanym  150

ERGO Hestia
Prekursorzy innowacyjności  154

Euro-Kas
Biznes, który przerósł marzenia  158

ExxonMobil
Od zawsze z dealerami  162



6 ZŁOTA KSIĘGA
25-LECIE RYNKU DEALERSKIEGO W POLSCE

FCA Poland
Polska marka z Turynu  166

Ford Polska
Pół miliona Fordów  170

Generali
Dekada doświadczenia, 
stabilność, partnerstwo  174

Getin Leasing
Leasingowy potentat  178

Grupa Gezet
Siła wielomarkowości  182

Inchcape Motor Polska
Najlepiej oceniani w Europie  186

InterAuto
Krakowski potentat  190

Inter Car Nowak
Dealer high level  194

Jaszpol
Pierwszy na Ziemi Łódzkiej  198

JMMK Kozłowscy
Pasjonat budowania  202

Konsorcjum Arefiew
Ambitny od zawsze  206

Grupa Krotoski-Cichy
Sukces budowany latami 210

Lenartowicz
Ten biznes wciąga  214

Mazda Motor Poland
Wynik jest efektem jakości  218

MM Cars
Od sześciu Skód do elity rynku  222

Grupa Mojsiuk
Pozostać rodzinną firmą  226

Grupa PGD
Pierwszy z gigantów  230

Pieluszyńska
Kobieta w męskim biznesie  234

PPG Industries
Oferujemy więcej niż sam lakier  238

Grupa Pietrzak
Siła zrównoważonego rozwoju  242

POL-MOT Auto
Dealerska ekstraklasa  246

Polody
Trzy dekady w branży  250

PZU
Chcemy być pierwszym 
wyborem dealerów  254

Satall
Umiejętne łączenie 
przypadków rodzi sukces  258

Sobiesław Zasada Automotive
Wciąż za kółkiem  262

Total Polska
Rozwój i ofensywa  266



7

TUiR Warta
Siła i tradycja  270

Grupa Wieczorek
Uczeń przerósł mistrza  274

Grupa Wróbel
Gigant z rodzinnym rodowodem  278

Grupa Zdunek
Z motoryzacją w żyłach  282

Grupa Żagiel
Więcej niż dealer  286

Felietony
Jerzy Iwaszkiewicz  28
Marek Konieczny  50
Jacek Pruchnicki  66
Jan Żdżarski  290

Kalendarium  292

Indeks osób i rzeczy  298



11

stawicielem władzy z okresu, gdy warsztat przy ul. Waszyngtona „zbyt mocno” się rozwinął: - To-

warzyszu, z ważnych celów społecznych musicie nam ten obiekt sprzedać. - A co będzie, jeśli nie 

sprzedam. - Wtedy, towarzyszu, zbankrutujecie.). Aby prowadzić działalność rzemieślniczą - w 

tym naprawiać samochody - trzeba było należeć do Cechu Rzemiosł. O zatrudnieniu większej 

ilości pracowników jeszcze w latach 80. można było co najwyżej pomarzyć, stąd modne stały się 

nieustanne przyjmowanie do serwisu „uczniów”. Zaś do bardziej popularnych napraw należała 

u doświadczonych mechaników wymiana silnika benzynowego na diesla. Benzyna była przecież 

często na kartki, ropa akurat nie…

Jedyną zachodnią marką, o której można powiedzieć, że „istniała” w Polsce w okresie 

PRL-u, był włoski Fiat. Już w 1965 r. Włosi podpisali umowę licencyjną na produkcję Fiata 125 

w warszawskiej FSO. W latach 70. w Fabryce Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej - a 

później w Tychach - produkowano model 126. Pod koniec lat 80. Fiat zdecydował się z kolei na 

produkcję u nas zupełnie nowego modelu - Cinquecento. Rolę generalnego importera dla wszyst-

kich marek prowadzących z Polską interesy pełnił de facto wspomniany Pol-Mot, będący zarazem 

Centralą Handlu Zagranicznego dla motoryzacji (tylko takie instytucje posiadały wówczas przy-

wilej handlowania z podmiotami zagranicznymi). Samochody kupowało się za talony, bony albo 

za waluty obce - najczęściej marki i dolary. Jeśli chodzi o auta zachodnie - miejscem ich zakupu 

był przeważnie Pewex, posiadający prawo tzw. eksportu wewnętrznego (właśnie poprzez Pewex 

sprzedano zresztą pierwszą partię Renault „sprowadzonych” przez Kiljańczyka). I w zasadzie tyle. 

No, prawie - bo gdy ktoś miał naprawdę sporo szczęścia, przydział uprawniający do zakupu nowe-

go samochodu mógł sobie jeszcze… wylosować. Oto jak wyglądał obrót samochodami „by PRL”.

Aż nagle nastąpiło trzęsienie ziemi… Zanim opadł kurz, musiała oczywiście minąć dłuż-

sza chwila. Pierwsze miesiące po czerwcu 1989 r. to siłą rzeczy bardziej „rozbiegówka”. W powie-

trzu czuć było jednak wyraźnie, że rodzi się coś nowego. Na świat przychodził polski autoryzo-

wany rynek dealerski.

To, że autoryzowany rynek dealerski narodził się w Polsce po 1989 r. nie znaczy, że wcześniej nie próbowano... 
Na zdjęciu serwis Fiata należący do rodziny Mojsiuków. W latach 80. współpracę z zachodnimi markami 
podejmowali jeszcze m.in. Jan Kozłowski, Tadeusz Fus, Janusz Kiljańczyk, Tadeusz Łempicki.
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Choć na potrzeby tej publikacji przyjęliśmy, że o polskim, autoryzowanym rynku sprze-

daży samochodów można mówić od roku 1990 (pierwsze „regularne” - w zdecydowa-

nej większości prywatne - importerstwa, pierwsze sieci dealerskie, szerszy dostęp do 

nowych aut), to oczywiście jego geneza sięga głębiej. O dealerskiej „forpoczcie” piszemy zresztą 

szerzej w słowie wstępnym, choć oczywiście ci bohaterowie jeszcze w naszej opowieści powrócą. 

Jednak od stycznia 1989 r. polscy przedsiębiorcy - i rzemieślnicy - dostali do ręki narzędzie, które 

otworzyło przed nimi niespotykane wcześniej możliwości. Tzw. ustawa Wilczka, ministra prze-

mysłu w rządzie Mieczysława Rakowskiego wprowadziła bowiem nową, fundamentalną zasadę 

gospodarczą, stwierdzając w art. 1, że: „podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 

jest wolne i dozwolone każdemu na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych 

przepisami prawa” (parę lat później ekonomista Robert Gwiazdowski stwierdzi, że po tej ustawie 

z kapitalizmem było w Polsce niestety już tylko gorzej, a kolejne ograniczenia, zezwolenia i kon-

cesje kształtowały reguły bliższe raczej gospodarce socjalistycznej niż liberalnej…). W filozofii 

gospodarczej PRL-u taki zapis stanowił istną rewolucję.

Od kaloszy do samochodów
 

Po ustawie Wilczka, a jeszcze szerzej po upadku komunizmu w czerwcu 1989 r. (pierwsze 

częściowo wolne wybory do sejmu odbyły się 4 i 18 czerwca), nastąpił rozkwit prywatnych biz-

nesów. Firmy powstawały w tysiącach (w tysiącach też znikały), a wśród nich naprawdę nieźle 

radziły sobie samochodowe warsztaty i komisy. Dla nowo założonych firm motoryzacja była jed-

nak z reguły tylko częścią biznesu. Adam Pietkiewicz i Jacek Drogosz, przyszli właściciele Grupy 

PGD, otwierając swoją pierwszą firmę, przepisali do aktu notarialnego całe PKD, bo sami nie 

wiedzieli jeszcze, czym będą się zajmować (a zaczynali wcale nie od sprzedaży Fordów, ale od… 

sprowadzanych z Tajlandii ubranek dla dzieci). Henryk Kałwa i Janusz Świeboda, twórcy firmy 

Euro-Kas, początkowo więcej uwagi poświęcali budowlance, zaś Piotr Mozdyniewicz, właściciel 

MM Carsu - zanim granicę z Czechosłowacją przejechały jego pierwsze auta - nie bronił się przed 

handlem elektroniką. Podobne przykłady można mnożyć.

Bogatym - i naturalnym - źródłem przyszłych dealerstw stały się szybko Polmozbyty. Na-

stępowała ich stopniowa prywatyzacja. W ten sposób rodzili się tacy gracze dzisiejszego rynku 

dealerskiego jak Carservis, Pol-Mot Holding, CMP Holding czy Grupa PTH. Pracownikiem łódz-

Narodziny (1990 - 1995). 
Szalony początek lat dziewięćdziesiątych
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kiego Polmozbytu był z kolei Krzysztof Jaroszewicz, który wspólnie z 

Haliną Szpruch założył w czasie prywatyzacji spółkę pod nazwą Zakład 

Handlowo-Usługowo-Produkcyjny Jaszpol. „Prywatyzowano wówczas 

wszystko: sklepy, serwisy, fabryki. Zdarzało się, że lokale stały na ziemi 

niczyjej, której własność nie była określona. Po prostu, budowano na 

ziemi „z nadania”. Sami kupiliśmy jedną firmę w Zgierzu z terenem, na 

który nie było nawet wieczystej dzierżawy” - wspomina po latach dealer. 

Na pytanie, czym wówczas handlował, odpowiada: wszystkim - czę-

ściami, narzędziami, olejami, farbami, gwoźdźmi, butami… Podobnych 

„kombinatów” usługowo-towarowych było w tamtym okresie wiele. 

Wszędzie dominowało jedno słowo: handel.

Równie ciekawe jak to, co oferowali przyszli dealerzy, jest też to, 

gdzie to robili. Spoglądając na dzisiejsze „szklane domy” polskiej sieci 

dealerskiej, uśmiech sam ciśnie się na usta. „Importerskie” standardy 

to na samym początku „wiaty” i garaże (Euro-Kas), przybudówki do do-

mów rodzinnych (Auto Zięba) czy parkingi i place (MM Cars, PGD). W 

lepszej sytuacji była część zasłużonych „warsztatowców” z lat 70. i 80., 

bo oni mieli z reguły przynajmniej budynek z serwisem (choć dziś więk-

szość z nich nazwała by go zapewne co najwyżej dziuplą). Natomiast 

obiekty „polmozbytowe” były wówczas absolutną dealerską ekstraklasą. 

Wśród nich można było wyróżnić - nieco już zapomniane - „10-tki” i 

„14-stki”. Nazwa wywodzi się od liczby stanowisk serwisowych, jakie 

były dostępne w obiekcie. „14-stka”, przypominająca kształtem literę „L” 

(10-tka to bardziej standardowa „kostka”), była dostosowana do funk-

cjonowania w obiekcie także blacharni. Nieodłączny element obydwu 

konstrukcji stanowił sklep z częściami, mający wówczas bez porówna-

nia większe znaczenie niż znana z obecnych stacji sprzedaż „przez ladę”. 

Części były bowiem na początku lat 90. towarem wręcz deficytowym, o 

który klienci zabiegali nie mniej intensywnie niż sami sprzedawcy. Pod 

tym względem części przebijały tylko… nowe samochody.

Nocowanie pod salonem, stok w ogrodzie
 

Nowe samochody sprowadzano zaś do Polski jeszcze przed usta-

nowieniem w kraju markowych przedstawicielstw (wyjątkiem był tu 

oczywiście Fiat, który poprzez swoje fabryki w Tychach i Bielsku-Białej 

działał na polskim rynku jako producent już od lat 70.). Najbardziej po-

Polmozbyty, CHZ-ty, 
Pewexy - instytucje 
z czasów minionych

Zanim runęła „żelazna kurtyna”, a w Polsce za-

częto wprowadzać gospodarkę rynkową, obrót 

samochodami i częściami był „nieco” bardziej 

skomplikowany. W 1952 r. powstało w PRL-u 

Zjednoczenie Przemysłu Motoryzacyjnego „Po-

lmo” - w skład tej centralnej organizacji weszły 

później m.in. Fabryka Samochodów Osobo-

wych w Warszawie czy Fabryka Samochodów 

Małolitrażowych w Bielsku-Białej i Tychach. 

Sprzedażą produktów „Polmo” zajmowały się 

także Polmozbyty, a więc Przedsiębiorstwa 

Techniczno-Handlowe Motoryzacji, działają-

ce w ówczesnych miastach wojewódzkich. W 

kraju funkcjonował jednak jeszcze inny, spe-

cjalny typ przedsiębiorstwa - Centrale Handlu 

Zagranicznego, posiadające przywilej prowa-

dzenia obrotu gospodarczego w walutach wy-

mienialnych, a zwłaszcza handlu z podmiotami 

zagranicznymi (niektóre CHZ-ty - jak Pewex - 

miały tez prawo handlu detalicznego za waluty 

wymienialne na terenie Polski, czyli prawo tzw. 

eksportu wewnętrznego). Funkcję CHZ-u dla 

branży samochodowej pełnił powstały w 1968 

r. Pol-Mot (jego spadkobiercą jest dzisiaj pry-

watna grupa dealerska Pol-Mot Auto). Poprzez 

Pol-Mot przechodził wówczas praktycznie cały 

import oraz eksport branży motoryzacyjnej. 

Zaś w warszawskiej siedzibie Pol-Motu swoje 

przedstawicielstwa posiadali niemal wszyscy 

producenci samochodów, którzy prowadzili z 

Polską interesy. Faktyczne centrum polskiej 

motoryzacji lat 70 i 80. mieściło się dzięki temu 

w Warszawie, przy ul. Stawki i Jagiellońskiej.
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pularnymi kierunkami były Niemcy, Czechosłowacja, państwa Beneluxu i Francja. Do dziś krążą 

w branży anegdoty, jak to przywożono „na kołach” samochody z Cottbus albo jak wysyłano bu-

sem czy samolotem kilkunastu pracowników firmy do Amsterdamu czy Paryża, którzy następnie 

wracali stamtąd za kierownicą nowych Volvo, Fordów i Mazd. Z niedoborem „krajowych” aut ra-

dzono sobie inaczej. „Miałem dyżurnego pracownika, który czuwał pod fabryką Fiata w Tychach. 

I gdy tylko wyjeżdżała z zakładu lora wioząca samochody do dealera, z miejsca stawałem się 

pierwszym „flotowym” klientem przyszłego odbiorcy” - zdradza swój „patent” Piotr Mozdynie-

wicz. Rolę podobnych „flotowców” pełnili często dla dealerów także giełdowi handlarze, którzy 

na pniu kupowali od dealera tyle aut, ile się dało, a następnie sprzedawali je - oczywiście odpo-

wiednio drożej - na samochodowych giełdach. Kupić samochodu taniej niż u dealera zwyczajnie 

się wtedy nie dało. Czy klienci pytali o rabat? Raczej o coś innego - nierzadko byli gotowi dopłacić, 

by szybciej dostać auto.

O kolejkach do salonów samochodowych z początku lat 90. opowiadane są legendy. Ta-

deusz Łempicki, właściciel firmy Satall, który od początku prowadził swoje dealerstwo przy wła-

snym domu, z autopsji zna jedną prawdziwą. Pewnego razu - akurat tego dnia, w którym pod 

salon miała przyjechać lora z samochodami - gdy wychodził rano z domu, pod dębem stojącym 

przy podwórku zobaczył… śpiącego klienta. Czekał pod płotem całą noc. Jacek Drogosz wspomi-

na z kolei, że gdy jego firma Inter Prospekt zamieściła w prasie anons, że sprzedaje nowe Fordy, 

to odzew był taki, że osoba obsługująca telefon wieczorem ochrypła.

Deficyt pojazdów powodował, że o stokach dealerskich w dzisiejszym tego słowa znacze-

niu nie było mowy. Ściągane z lor auta schodziły na pniu, a na kolejne partie trzeba było czekać, 

nierzadko tygodniami. Większy stok mógł funkcjonować właściwie wyłącznie w sytuacji, gdy 

któremuś z dealerów trafił się „złoty strzał”, na przykład większa dostawa z zagranicznego rynku 

równoległego, przeważnie od dealerów z Belgii lub Holandii. Taki stan rzeczy sprawiał z kolei, 

że klienci często zamawiali samochody niemal w ciemno: z katalogów, nie zawsze znając nawet 

kolor swojego przyszłego auta. Ale brali, co było, a właściwie co… miało być. Indywidualna kon-

figuracja? Jazdy testowe? Żarty na bok.

Mimo takich „atrakcji” od 1990 r. zaczęła się prawdziwa sprzedaż aut w dealerskich „salo-

nach” (cudzysłów jest tutaj oczywiście nieprzypadkowy). Pojawiali się pierwsi dealerzy i importerzy 

(z reguły właśnie w takiej kolejności). Na rynku dominowali początkowo importerzy prywatni. 

W 1990 r. powstała firma Sobiesław Zasada Ltd., będąca w Polsce generalnym importe-

rem Mercedesa i Porsche. Zasada zdobywał swoje najważniejsze tytuły sportowe, jeżdżąc samo-

chodami Porsche, BMW i Mercedesa. Kiedy podniosła się Żelazna Kurtyna, rajdowiec-biznes-

men (pierwszą firmę założył pod koniec lat 70.) wykorzystał swoją szansę, by zostać oficjalnym 

przedstawicielem w Polsce aż dwóch marek premium. W marcu 1991 r. istniały już punkty Mer-

cedesa w Krakowie, Poznaniu i Gdańsku. Właśnie otworzono placówkę w Warszawie, w słynnym 

„Domie bez kantów” na Krakowskim Przedmieściu. W grudniu tego roku Adam Smorawiński 

otworzył pierwszy w Polsce salon BMW. Importer przyznał przy tym, że w markę zainwestował 
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w ciemno, ale liczy, że klientów nie zabraknie… Najtańsze BMW kosztowało wówczas (już po cle i 

podatku) 250 mln zł. W tamtym czasie funkcjonowało jednak jeszcze jedno prywatne importer-

stwo ze sławnym nazwiskiem. Ekskluzywnym importerem Volvo był… tenisista Wojciech Fibak.

Poza Zasadą, Fibakiem i Smorawińskim, warto przypomnieć takie nazwiska jak Latowski 

& Szpak (Skoda) czy Porowski (Hyundai). Ale wyjątkiem nie były też firmy zagraniczne: Nissana 

importowało Marubeni (po latach firma zaliczyła jeszcze importerską przygodę z Tatą), Jeepa i 

Chryslera - firma ASC. W 1992 r. wyłącznym importerem Volkswagena i Audi - na ponad 20 lat - 

została natomiast spółka Kulczyk Tradex. Z kolei we Fiacie panował swoisty „dualizm”, ponieważ 

funkcjonowało obok siebie dwóch równorzędnych importerów: Fiat Auto Poland w Bielsku-Białej 

i Ital-Mot w Warszawie. Zdarzało się, że na różne modele Fiata podpisywano umowy z różnym 

importerem: Maluch był na przykład domeną Ital-Motu, Uno zostało pod auspicjami Bielska.

Sytuacji w Polsce przyglądały się oczywiście samochodowe koncerny. Jednym z pierw-

szych, który pojawił się w Polsce, był Ford. Siedzibą polskiej centrali amerykańskiej marki był 

wtedy warszawski hotel Victoria, gdzie w jednym z pokojów urzędował Joe Studinger. Pierwszym 

dealerem Forda z oficjalną, koncernową autoryzacją była firma Top Car. Od pracowników wyma-

gano ogłady i biegłej znajomości angielskiego, ale w zamian oferowano pensję dwa razy większą 

niż ówczesna średnia krajowa. W 1992 r. firma Top Car sprzedała 586 samochodów, w tym 152 w 

„kontyngentowym” grudniu (do kontyngentu wrócimy za chwilę).

Pod koniec następnego roku było już 25 autoryzowanych dealerów Forda. Studinger od-

wiedził m.in. Kraków, gdzie o autoryzację zabiegali Adam Pietkiewicz i Jacek Drogosz. Nie zoba-

Słynny Maluch, czyli Fiat 126, był produkowany w Polsce od 1973 r. FIAT był jedynym zachodnim koncernem, 
który produkował u nas - i sprzedawał na większą skalę - auta jeszcze w czasach PRL-u. Pozostałe marki samochodowe 
ograniczały się do przedstawicielstw przy centrali Pol-Mot.
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czył budynku, bo mieli tylko plac. „Na początek - nieźle” - powiedział i kazał podpisać umowę, że 

na placu pojawi się też salon. Pojawił się, ale ostatecznie w innym miejscu. Kiedy przyjechał do 

niego jeden z prezesów Forda z Kolonii, gość nazwał obiekt „salonem Myszki Miki”. Ale kiedy w 

przyszłym roku firma Euro Car sprzedała z niego 600 aut - już się nie śmiał. W połowie 1994 r. 

Ford miał w Polsce już 41 autoryzowanych stacji.

W 1991 r. pojawili się Amerykanie z General Motors. Salony z amerykańskimi krążowni-

kami szos - Pontiacami, Chevroletami i Cadillacami - stanęły w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, 

Łodzi, Wrocławiu i Szczecinie. I całkiem nieźle sobie radziły: w pierwszym roku obecności w 

Polsce salony GM sprzedały 400 aut.

Niektóre przedstawicielstwa szybko chciały budować duże sieci. W 1992 r. Francuzi z Ci-

troena podzielili Polskę na 12 okręgów. Na start zorganizowano około stu punktów sprzedaży. 

Prognozy na przyszłość były bardzo optymistyczne: w Citroenie zakładali, że za pięć lat liczba 

punktów dealerskich marki wzrośnie do… 450. Do połowy 1994 r. odebranie autoryzacji zdarzyło 

się tylko raz. Chodziło o… niewłaściwe podejście do klienta.

Niektórzy producenci nie kwapili się z kolei do szybkiego inwestowania w Polsce. Podczas 

Targów Poznańskich w 1991 r. przedstawiciel Peugeota Paul Alvarez przyznawał, że jego firma 

jeszcze nie ma strategicznego planu działania w Polsce. Nie znaczy to, że nie było dealerów tej 

marki, ale na początku 1992 r. było ich zaledwie kilkunastu. Każdy z nich „ściągał” auta Peugeota 

na własną rękę. Mało tego, każdy stworzył nawet zalążek sieci dealerskiej. Co ciekawe, jednym z 

„importerów” był wówczas Zdzisław Biały, który na początku lat 90. zbudował nawet obiekt de-

alerski z prawdziwego zdarzenia, łącznie z zapleczem administracyjnym, właśnie pod struktury 

Euro Car, pierwsza firma z autoryzacją dealerską przyszłej Grupy PGD. Gdy na wizytację do Krakowa przyjechał Joe Studinger 
z centrali Forda, zobaczył tylko plac. „Na początek nieźle...” - oświadczył. Nieco później powstał pierwszy, stały obiekt 
Euro Caru - słynny „salon Myszki Miki”.
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niedoszłego importerstwa. Obiekt powstał przy… al. Krakowskiej w Warszawie - czyli tam, gdzie 

później przez lata znajdowało się polskie przedstawicielstwo koncernu PSA.

W połowie 1992 r. w kraju pojawili się oficjalni przedstawiciele koncernu i zakończyli tę 

importerską „wolną amerykankę”. Prezes Jean-Marc Tabon zorganizował spotkanie z dealerami-

-importerami i dziękując im za dotychczasową działalność, złożył propozycję nie do odrzucenia: 

współpracujcie z nami dalej, ale już wyłącznie jako dealerzy. W kwietniu 1992 r. w słynnym „błę-

kitnym wieżowcu” na warszawskim placu Bankowym otwarto salon francuskiej marki. Była to 

lokalizacja producencka, nie prowadzono w niej sprzedaży - samochody można było obejrzeć, za-

poznać się z cennikiem, ale po zakup trzeba było udać się już do autoryzowanego dealera. Salon w 

„błękitnym” pełnił jeszcze jedną funkcję - klienci mogli składać w nim skargi na poziom obsługi w 

innych salonach sieci. A ta powstała momentalnie: do sierpnia 1992 r. Peugeot Polska (100 proc. 

kapitału francuskiego) zorganizowało w kraju 116 punktów sprzedaży (tu też mówiono docelowo 

o 450 punktach). Cel sprzedażowy na ten rok wynosił 5 tys. aut. Rok później francuska marka 

została królem reklamy: w okresie październik 1993 - lipiec 1994 importer wydał na reklamę w 

polskich mediach blisko 70 mld zł (wszyscy importerzy razem wydali około 288 mld zł).

Mimo wszystko, dealerów marek zachodnich wciąż było stosunkowo niewielu, a chętnych 

intensywnie poszukiwano. Co innego w markach polskich lub „polskich”. Największą sieć w tam-

tych latach miał bezsprzecznie Fiat Auto Poland - w połowie 1994 r. tworzyło ją aż 340 punktów 

serwisowych, w części przejętych dwa lata wcześniej po FSM. Za to w sieci sprzedaży Polonezów 

doszło już nawet do jednej „restrukturyzacji”. W połowie 1993 r. szefowie FSO oceniali, że au-

toryzację w najbliższym czasie straci około 20 proc. z 260 autoryzowanych salonów sprzedaży. 

W fabryce mówili wtedy, że przyzwoity dealer powinien sprzedawać od 60 do 100 samochodów 

miesięcznie.

Był to też czas pierwszych branżowych organizacji. Na początku stycznia 1992 r. czter-

nastu oficjalnych importerów powołało do życia Zrzeszenie Polskich Importerów Samochodów. 

Organizacja postawiła sobie za cel reprezentowanie interesów firm importerskich oraz polskich 

kierowców przed zachodnimi producentami. Jak donosiła w tych dniach „Gazeta Wyborcza”, 

chodziło też o obronę dobrego imienia zachodnich marek przed „dzikimi” importerami, których 

„jedynym celem jest sprzedaż jak największej liczby samochodów, a którzy nie troszczą się wcale 

o zorganizowanie obsługi technicznej sprowadzanych aut”. Inicjatorem i pierwszym przewodni-

czącym ZPIS był Sobiesław Zasada.

Polak potrafi: private import, montaż przemysłowy
 

Obok importerów markowych, na rynku nastąpiła też eksplozja prywatnego importu sa-

mochodów (także nowych). To był prawdziwy wysyp. Importerzy tworzyli własne składy celne. 

Najwięcej było ich w Trójmieście i na Śląsku, ale poza ścianą wschodnią składy porozrzucane 
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były po całym niemal kraju. „Gdy w 1990 r. rejestrowałem swój skład celny, przypisano mi numer 

3200. Taka była skala tego biznesu. A jako że cła na samochody były bardzo wysokie, w branży 

powstało szybko pojęcie „private import”, a więc nie import całych, kompletnych aut, ale m.in., 

części zamiennych, ponieważ cło na części było zdecydowanie niższe. Po przekroczeniu granicy 

niekompletne auta o dziwo zaczynały nierzadko jeździć” - opowiada pół żartem, pół serio Jacek 

Pruchnicki, w latach 90. dealer Fiata z Cieszyna.

 A skoro już o cłach mowa, to w latach 1989-1992 cła na samochody z zagranicy cechowała 

nie tylko horrendalna wysokość, ale i w istocie kalejdoskopowa zmienność, łącznie z… zawiesze-

niem cła na 48 godzin w 1991 r. To właśnie w ciągu tych dwóch dób co najmniej kilku niemieckich 

pograniczników stało się całkiem bogatymi ludźmi (bo kolejki na granicy były potężne, a czasu na 

wjazd - mało). W 1991 r. cło nie było zresztą aż tak wysokie - „zaledwie” 10-proc. danina spowo-

dowała, że Polacy sprowadzili wtedy do kraju ponad 340 tys. samochodów. Były to głównie samo-

chody używane - „oficjalny” import przedstawicieli zachodnich marek w naszym kraju wyniósł 

zaledwie 40 tys. samochodów. Jaka była reakcja polskiego rządu? W 1992 r. cło wynosiło już 35 

procent! Jednym z argumentów władzy za skokowym podniesieniem stawki była - uwaga! - po-

trzeba promocji w Polsce sprzedaży nowych aut, a także chęć pozyskania inwestorów gotowych 

do otworzenia bezpośredniej produkcji motoryzacyjnej nad Wisłą.

W podobny sposób - jako „premię” dla sprzedawców nowych aut i zachętę do inwesto-

wania w kraju - tłumaczono decyzję o wprowadzeniu w 1992 r. bezcłowego kontyngentu na sa-

mochody produkowane poza Polską. I właśnie kontyngent stał się dla branży dealerskiej słowem 

kluczem w zasadzie całych lat 90.

Z oczywistych względów samochody z kontyngentu były zdecydowanie tańsze od reszty 

(choć z czasem cło na auta z Unii Europejskiej, dzięki umowie stowarzyszeniowej Polski z Unią, 

malało: w latach 1996-97 wynosiło 25 proc. w 1999 r. - już 15 proc.). Problem polegał na tym, że 

liczba aut w kontyngencie - przeciętnie około 30-40 tys. rocznie - nie pokrywała niekiedy nawet 

jednej dziesiątej zapotrzebowania. O kontyngent trwała więc zażarta walka - między importerami, 

a niekiedy również między dealerami. Pulę rozdzielano w transzach (co najwyżej 400 samochodów 

na importera). Co ważne, kontyngenty były przyznawane jedynie wyłącznym przedstawicielstwom 

producenta - lub producentom - danej marki (z tego względu wprowadzenie kontyngentu uznaje się 

początkiem końca importerów „równoległych”). Oczywiście przeważająca część aut z kontyngentu 

była rozdawana według klucza, ale obrotny dealer potrafił „uszczknąć” coś dla siebie. Gdy pojazdy 

docierały na przykład do portu w Gdańsku, w dużej mierze od inwencji importera czy dealera za-

leżało, jak szybko - i skutecznie - uda się zgłosić konkretne auta do ministerstwa - jako samochody 

mające być objęte bezcłowym kontyngentem. I tak aż do wyczerpania „zapasów”.

A że pula wyczerpywała się szybko, to nie brakowało zapaleńców, którzy w Trójmieście by-

wali niemal równie często jak we własnej firmie (naturalnie, z całym sprzętem logistycznym - telek-

sem, przenośnym zestawem telefonicznym czy faksem). Zgodnie z zasadą: kto pierwszy, ten lepszy. 

Decydowała kolejność zgłoszeń w ministerstwie.
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Zamieszanie wokół rozdzielenia pierwszego kontyngentu 

trwało przez większą część 1992 r. Decyzję o zezwoleniu na kontyn-

gent rząd podjął bowiem dopiero w listopadzie. Importerzy mieli w 

zasadzie tylko miesiąc, by wykorzystać pulę aut przeznaczoną na cały 

rok. Z przyznanych przez rząd 30 tys. udało się sprowadzić do Polski 

trochę ponad 9 tys. samochodów (ale niektórzy dealerzy i tak wyrobi-

li w jeden miesiąc całoroczny cel sprzedażowy, wzrost obrotów o 250 

proc. i więcej nie był niczym szczególnym). Ministerstwo wymagało 

obszernej dokumentacji sprowadzanych aut, a do tego urzędy celne nie 

były przygotowane do odprawy tak dużej liczby pojazdów. Najwięk-

szym zwycięzcą w tym pierwszym wyścigu kontyngentowym były Fiat, 

a za nim Ford i Opel. W drugim roku zezwolono na bezcłowy wwóz do 

Polski blisko 32 tys. aut. Ministerstwo przestało wydawać pozwolenia 

już w połowie kwietnia.

O pierwsze kontyngentowe auta dealerzy ubiegali się samodziel-

nie. Następne przydzielano je już importerom. Było to zresztą zarzewie 

konfliktu: wielu dealerów było zdania, że z „wydzieraniem” samocho-

dów radziło sobie lepiej niż centrale… Dlatego kiedy przywilej starania 

się o auta dla sieci oddano centralom, dealerzy nie zeszli z pola walki i 

pomagali. Niektórzy wykorzystywali na tym froncie najnowocześniej-

sze zdobycze techniki: „laptopy” - czyli przenoszone z miejsca na miej-

sce stacjonarne komputery - i jeszcze większe drukarki. Wszystko żeby 

przyspieszyć pokonywanie biurokracji.

Gdy jedni chcieli, by kontyngent trwał jak najdłużej, inni co roku 

nie mogli doczekać się, aż się skończy. W szczególności końca kontyn-

gentu wypatrywali sprzedawcy samochodów, którym nie udało się jesz-

cze otrzymać autoryzacji. Nieautoryzowane salony nie mogły bowiem 

korzystać z bezcłowej puli. Dlatego ruch w nich zamierał zupełnie. „To 

był istny wyścig. Naszą rolą był wspieranie dealerów, także w robocie 

papierkowej. Pamiętam, że dzień pracy zaczynał się od słuchania radia 

i lektury prasy - jakie nowe przepisy weszły w życie? To był pionierski 

czas, zupełnie inny świat” - wspomina dzisiaj Władysław Włoszczow-

ski, dzisiaj szef marketingu w Fordzie, wtedy - strefowy kierownik 

sprzedaży. Niejeden dzień pracownicy centrali zaczynali od realizacji 

polecenia: „Do Gdyni, ale już!”.

Ostatni kontyngent rozdysponowano w 2001 r. (blisko 46 tys. 

aut w dziewięciu transzach). Od roku 2002, zgodnie z postanowienia-

mi wspomnianego układu z Unią, cła na samochody z Unii Europejskiej 

Montownie, części, mienie 
przesiedleńcze, czyli celna 
zabawa w chowanego

Profesjonalne montownie pod auspicjami 

markowych importerów były w dziedzinie ob-

chodzenia cła przysłowiową pierwszą ligą (a 

montownia Peugeota w Lublinie to już niemal 

fabryka). Nie każdy jednak posiadał aż takie 

możliwości. Na granicy dochodziło więc nie-

kiedy do paradoksów, w rodzaju wyjmowania z 

samochodu silnika i wkładania go z powrotem 

tuż „za szlabanem”. Inną zagrywkę sprowoko-

wały pośrednio przepisy dotyczące tzw. mienia 

przesiedleńczego. Otóż, mówiły one, że jeżeli 

polski obywatel wracał z zagranicy do kraju po 

minimum rocznym pobycie, to mógł ze sobą 

przywieźć określone mienie prywatne, które 

uzyskiwało zwolnienie z opłat celnych. Do tego 

mienia zaliczały się zaś również samochody. Nie 

trudno się domyślać, że na początku lat 90. nie 

brakowało u nas „przesiedleńców” mających w 

swym mieniu prywatnym nawet po… kilkana-

ście aut. Ale to i tak nic: rekordzista sprowadził 

w ten sposób do Polski półtora tysiąca samo-

chodów. Co ciekawe, podobne regulacje - odno-

szące się do pobytu poza obszarem celnym UE 

- obowiązują także dzisiaj.
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zniknęły (co nie znaczy, że już wówczas zniknęły bariery dla importu starych używek… do tego 

szalenie istotnego tematu wrócimy w dalszej części).

Czy kontyngent spowodował bezpośrednie inwestycje motoryzacyjne na wielką skalę? Wie-

my, jak się skończyło (o tym też jeszcze będzie). Być może także dlatego, że importerzy znaleźli na 

ominięcie cła jeszcze inny sposób. Mianowicie - montaż przemysłowy, a więc montowanie samo-

chodów z podzespołów, w efekcie czego auta były traktowane z punktu widzenia cła jako produkt 

„made in Poland”. I tak Ford posiadał swoją montownię w Płońsku, Skoda w Poznaniu, zaś Peugeot 

w Lublinie. Szczególnie ciekawa była ta ostatnia. Bo o ile dwa pierwsze zakłady należy określić 

mianem montażu SKD (mówiąc najogólniej - cały proces sprowadzał się do prostego zmontowania 

gotowych podzespołów), to Peugeoty w Lublinie montowano już w systemie CKD, czyli auta budo-

wano niemal od podstaw, a na linię montażową trafiały tam pojedyncze elementy nadwozia - tyle 

tylko, że nie były one produkowane na miejscu w zakładzie, a importowane z zagranicy.

Prawdziwym „majstersztykiem” było jednak wykorzystanie słoweńskiego portu Koper. 

Przodowało w tym Daewoo (okazuje się, że nie tylko Polak potrafi - Koreańczyk też). Otóż, kiedy 

koreańskie samochody dopływały z dalekiej Azji do Słowenii, częściowo je tam demontowano, 

a następnie „w częściach” wwożono do Polski. Celem było naturalnie uniknięcie wysokiego cła, 

choć sam „demontaż” pojazdów pozostawiał sporo do życzenia. W branży mówiło się nawet o ci-

chym ukłonie polskich władz w stronę Daewoo, mającym w zamierzeniu zachęcić Koreańczyków 

do odważniejszych inwestycji nad Wisłą.

Gotówka rządzi wszystkim, zalążki „F&I”
 

Powiedzenie „kasa rządzi wszystkim” pasuje do początku lat 90. jak ulał. Bo choć dziś 

może się to wydać nieprawdopodobne, to za nowe samochody płacono wówczas najczęściej czystą 

gotówką. Obrazek klienta wchodzącego do dealera z reklamówką pełną pieniędzy - i mówiące-

go: „chyba powinno wystarczyć” - był na porządku dziennym. Mało tego, zdarzało się nawet, że 

przedstawiciel banku czy leasingu przyjeżdżał do salonu z walizką gotówki, aby zapłacić za auto 

dla klienta. Główną przyczyną takiej, a nie innej „strategii” był fakt, że przelewy bankowe docie-

rały do adresata parę dni (a te zagraniczne potrafiły „iść” i dwa tygodnie - dealerzy niejednokrot-

nie musieli zresztą przez to mocno świecić oczami przed zagranicznymi dostawcami). Natomiast 

czeki były przez przedsiębiorców honorowane niechętnie (głównie dlatego, że ich realizacja na-

stręczała sporo problemów - nieraz bywało bowiem tak, że wystawca czeku przestawał „istnieć” 

gospodarczo dosłownie z dnia na dzień, więc jeśli już ktoś jakiś czek otrzymywał, to i tak z miej-

sca biegł go do banku spieniężyć).

Zakupy pojazdów w finansowaniu należały do zupełnej rzadkości, a w przypadku klien-

tów prywatnych właściwie nie występowały. I tu jednak powód był bardzo logiczny - oprocento-

wanie było w tamtych latach po prostu zabójcze. W grudniu 1989 r. oprocentowanie kredytów 
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udzielanych przez banki dochodziło do 190 procent! Stopa redyskonta weksli (najdłużej obo-

wiązująca stopa NBP z obecnie wyznaczanych) wynosiła na początku 1990 r. 196 proc. w skali 

roku (aktualnie, w styczniu 2016 r., zaledwie 1,75 proc.). Oczywiście oprocentowanie kredytów 

charakteryzowała również ogromna zmienność, a wspomniane niemal 200 proc. szybko uległo 

obniżeniu, jednak jeszcze w 1993 r. normą było oprocentowanie powyżej 50 proc. (nawet w 2000 

r. kredyty samochodowe były oprocentowane na poziomie ponad 20 proc.). Jeśli jednak - mimo 

skrajnie niekorzystnych warunków - ktoś decydował się na wzięcie finansowania na zakup auta, 

to i tak nie mógł tego załatwić u dealera: sprzedaży produktów finansowych - zresztą podobnie jak 

ubezpieczeń - dealerzy nie mieli wówczas nawet w planach. Krótko mówiąc - umowę kredytową 

można było uzyskać jedynie „na zewnątrz”, w banku, leasingu czy w innej instytucji finansowej.

Ale kto chciał - mógł. Auta na kredyt czekało na przykład w salonie Peugeota. Pierwsza 

rata - 60 proc. wartości samochodu, reszta w podziale na 12 rat. Wartość kredytu nie mogła prze-

kraczać 500 mln zł. Aha, i jeszcze jedno: na każde 100 mln wymagamy osobnego żyranta.

Odpowiedzią rynku na niedostępność tanich kredytów - a także na ograniczoną podaż 

samochodów - był tzw. system argentyński, a więc procedura przyznawania pożyczek w ramach 

„samofinansującej” się grupy. Zbierało się zatem grono chętnych, którzy co miesiąc - przez okre-

ślony czas, np. 36 miesięcy - wpłacali raty. W każdym miesiącu samochód otrzymywały przeważ-

nie dwie osoby: ta, która „przelicytowała” (np. wpłaciła 10 rat z góry) oraz wylosowany szczęśli-

wiec. Teoretycznie przez wspomniane 36 miesięcy auta - a właściwie pożyczki na auta - powinni 

Dominującą formą płatności za nowe auta była w latach 90. gotówka. Odpowiedzią na bardzo drogie kredyty stał się 
tzw. system argentyński - czyli pożyczki w ramach „samofinansującej się” grupy. Pieniądze wpłacali wszyscy, 
zaś co miesiąc wydawano dwa auta: dla osoby, która „przelicytowała” i dla wylosowanego szczęśliwca. 
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dostać wszyscy członkowie grupy (ci, którzy czekali najdłużej, dostawali de facto jedynie zwrot 

wpłaconych wcześniej pieniędzy, naturalnie pomniejszony o „koszty administracyjne”). Tyle tyl-

ko, że tego rodzaju „spółdzielnie” nie zawsze organizowały zaufane i wiarygodne podmioty, zaś 

część konglomeratów upadła bądź zniknęła w trakcie działania, razem z pieniędzmi wpłacają-

cych. Zdarzało się bowiem, że system argentyński przeradzał się w piramidę finansową. Od 2004 

r. pożyczki o charakterze argentyńskim są już w Polsce zakazane przez prawo. Nie zmienia to 

jednak faktu, że w latach 90. trochę aut udało się w ten sposób sfinansować - bezsprzeczną zaletą 

systemu argentyńskiego był bowiem stosunkowo niski koszt udzielanej pożyczki, a także szansa 

na szybsze dostanie samochodu.

Wracając do tematu dealerskich produktów finansowych i ubezpieczeń - a w zasadzie 

ich braku - warto wspomnieć anegdotę związaną z zalążkiem coraz bardziej dziś popularnych 

przedłużonych gwarancji. Wspomnieliśmy już, że auta sprowadzono do Polski głównie z kierun-

ku zachodniego, ale zdarzały się również dostawy z Rosji. Na wschodzie można je było kupić po 

naprawdę niezłej cenie, ale problemem było to, że rosyjskie silniki nie spełniały europejskich 

norm emisji spalin, w związku z czym żaden producent nie chciał na nie dać gwarancji. Które-

goś dnia prywatny importer zza Buga pojawił się w saloniku firmy Euro-Kas w Siemianowicach. 

Miał do właścicieli biznes związany z 20 „rosyjskimi” Volvo 440. „Mężczyzna zaproponował nam, 

żebyśmy serwisowali te auta na zasadach gwarancyjnych przez rok. Czyli - jeśli coś się stanie, to 

my naprawiamy. I zapłacił nam za to z góry 20 tysięcy dzisiejszych nowych złotych. Po roku oka-

zało się, że wszystkie auta kosztowały nas łącznie 4 tysiące. Tak sprzedaliśmy pierwszą w Polsce 

przedłużoną gwarancję” - wspomina z uśmiechem Janusz Świeboda, współwłaściciel dealerstwa 

Euro-Kas. Producenci i ubezpieczyciele mogliby się uczyć - chciałoby się powiedzieć...

Byli prekursorzy także innych trendów. W sierpniu 1992 r. „Gazeta Wyborcza” reklamo-

wała rewolucyjny sposób na sprzedaż, jaki wprowadziła firma Euromec, dealer Renault. Firma 

zaoferowała bowiem sprzedaż nowego auta w rozliczeniu! Dealer ogłaszał, że najchętniej przyj-

muje auta, która mają nie więcej niż 6 lat, a proces oceny stanu technicznego przebiega według 

„zasad stosowanych we Francji”. „Według właściciela jednego z komisów system wymiany jest 

dogodny dla tych, którzy lubią często zmieniać samochody, bo >>jak taki człowiek ma co miesiąc 

nowy wóz, to jego sąsiadów skręca z zazdrości<< - pisał dziennik. No, to się pewnie nie zmieniło.

Podatkowy zawrót głowy: szalony obrotowy, VAT na scenie

Budzący się w Polsce rynek samochodów szybko przyciągnął uwagę rządzących, a szcze-

gólnie - ministerstwa finansów. Początek lat 90. był erą licznych zmian podatkowych, które co i 

rusz dezorientowały wciąż rozpędzający się rynek. W maju 1992 r. wprowadzono 50-procentowy 

(!) podatek obrotowy, który objął większość importowanych marek (podatek nazwano „brzytwą 

Olechowskiego”, od nazwiska ówczesnego ministra finansów, Andrzeja Olechowskiego). Nowy 
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Przedpłaty

W 1992 r. większość importowanych aut 

sprzedawano w systemie przedpłat, które 

upoważniały do zakupu auta z kontyngentu 

bez cła. Dawniej, jeszcze w okresie PRL, sys-

tem ten był w zasadzie najpewniejszą drogą 

na „zaklepanie” sobie Fiata prosto z fabryki. 

Na samym początku transformacji, jeszcze 

w połowie 1990 r., uchwalono ustawę, na 

mocy której niezrealizowane przedpłaty 

można było zamienić na upoważnienie do 

nabycia samochodu importowanego bez cła 

(na początku 1992 r. w banku PKO BP było 

blisko 186 tys. rachunków z przedpłatami). 

Z tej okazji w pierwszych trzech kwartałach 

1993 r. skorzystało ponad 65 tys. osób. Ale 

wprowadzenie tej zasady zrodziło jeszcze 

jedno zjawisko, które dziś jest już symbolem 

rodzącego się polskiego rynku samocho-

dowego - handel przedpłatami. Ci, którzy 

jeszcze w latach 80. dokonywali przedpłat 

na produkowane w kraju Fiaty, na początku 

następnej dekady często nie mieli pieniędzy, 

by sprawić sobie importowane auto, nawet 

jeśli było ono tańsze o cło. Dlatego na maso-

wą skale odsprzedawano te stare przedpła-

ty, które teraz „chodziły” za około 20 mln zł. 

Handel przedpłatami trwał jednak krótko. 

Przedpłaty powróciły na pierwsze strony 

gazet dopiero 23 lata później. Ministerstwo 

finansów przypomniało, że wciąż są do ode-

brania rekompensaty za dokonane i niezre-

alizowane przedpłaty. Swoich rekompensat 

nie odebrało wtedy jeszcze około 260 osób. 

Co składało się na okrągłą sumkę - 3 mln zł.

podatek dotyczył aut, których wartość celna na granicy była większa od 120 

mln zł (czyli dzisiejszych 12 tys. zł). Jednocześnie wzrósł podatek od obrotu 

samochodami o pojemności powyżej 1,6 l. Importerzy i dealerzy nie mieli 

wyjścia - musieli podnieść ceny. W przypadku Fordów podwyżka wyniosła 

średnio 30 proc. W jednym z głównych dealerstw tej marki, warszawskim 

salonie OMC Motors, mówiono wówczas, że przyszła pora na zawieszenie 

kiru na szyldzie. „To, co słyszymy od klientów, nie nadaje się do powtórze-

nia” - usłyszał w jednym z salonów dziennikarz „Gazety Wyborczej”. W oce-

nach wielu nowy podatek miał być morderstwem na imporcie samochodów, 

bo wraz z dewaluacją złotego nowa danina mogła zacząć obejmować coraz 

tańsze samochody, co doprowadzi do ustania importu. Inni z kolei twierdzi-

li, że podatek spowoduje masowy import do kraju różnej maści najtańszych 

gruchotów. Zapowiadano „upadek kultury motoryzacyjnej”.

W przededniu wejścia w życie podatku na granicy trwał wyścig - im-

porterzy i dealerzy chcieli sprowadzić jak najwięcej aut. To też znak tamtych 

czasów: wyścig z czasem. Zanim skończy się kontyngent, zanim wejdzie po-

datek, zanim wykupią wszystko z salonu. Ścigali się wszyscy.

Wzrost cen po wprowadzeniu podatku Olechowskiego spowodował 

chwilowy odwrót od samochodów z importu. Najpopularniejszym autem 

wciąż był „Maluch”. Jego podstawowa wersja kosztowała wtedy trochę po-

nad 45 mln zł. Najtańszy samochód z importu, produkowany w Rumunii 

Oltcit, kosztował 74 mln zł. Najtańsza Skoda, „favoritka” - około 115 mln zł.

Ale to nie koniec. W połowie grudnia wszedł w życie… nowy podatek 

obrotowy, zastępujący ten z maja. Tym razem jego wysokość uzależniono od 

pojemności silnika. Pod koniec roku obowiązywały cztery stawki: 24 proc., 

28 proc., 30 proc. i 35 proc. Auta, które od maja były droższe, teraz staniały. 

Te, których nie objął poprzedni podatek, teraz podrożały. Wśród dealerów 

zaczął krążyć bon mot, że gwałtowne zmiany regulacji podatkowych spra-

wiają, że w salonach jest albo za dużo klientów, albo za dużo samochodów. 

A prognozy, przewidywania, plany biznesowe? Nie było możliwości, by za-

planować cokolwiek. 
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Z dealerami samochodowymi w Polsce jest obecnie 

tak, jak kiedyś z taksówkarzami. Kiedyś świetny 

interes, a teraz stoją i czekają na klientów. Za Pol-

ski Ludowej samochody na rynku kosztowały - odwrotnie 

niż obecnie - drożej aniżeli w sklepie i wystarczyło mieć 

dwa, trzy przydziały, aby się odkuć. Przydziały kupowało 

się od zasłużonych działaczy partyjnych, którym dawano 

je z kolei jako nagrodę za zasługi dla państwa. Oczywiście 

w podaniu o przydział trzeba było koniecznie napisać, że 

samochód jest niezbędny w pracy społecznej.

Zabiję palanta!
Prowadziłem w tamtych czasach motoryzacyjny pro-

gram telewizyjny Auto. Było ciekawie. Nagrywałem w 

Genewie rozmowę z konstruktorem najnowszego kabrio-

letu BMW. Mówi, że auto kosztuje 100 tysięcy dolarów. 

Rozumiem, 50 tysięcy to za samochód, ale za co reszta? 

„Za dźwięk proszę pana, za dźwięk” - powiedział kon-

struktor. Obecnie można kupić dowolny dźwięk dowol-

nego samochodu - nagrany na taśmie - i zajechać pod 

kościół maluchem, zupełnie jakby jechał Jaguar. Maluch 

z hamulcami kosztuje pod kościołem w Cichym pod Olec-

kiem na Mazurach Garbatych 500 złotych, a bez hamul-

ców - 300 złotych.

Byliśmy też w Tokio na spotkaniu z prezydentem 

Hondy, panem Kawamoto. W Japonii to władza absolut-

na, więcej niż cesarz. I wtedy właśnie zapytał Zdzisław 

Podbielski, dlaczego Honda nie stosuje prawoskrętnych 

drążków z lewej. Podbielski ma zawsze jakieś pytania, 

Fiat zatrudniał nawet specjalnego inżyniera do rozmów 

z Podbielskim. Zapytał, ale nic. Prezydent Hondy milczy, 

twarz pokerzysty, żadnej reakcji. I wtedy Zdzisio - jak 

zawsze - mocno się zapalił i pouczył prezydenta Hondy, 

że nieużywanie prawoskrętnych drążków z lewej jest po-

ważnym błędem. Dramaturgia rosła jak w teatrze. I wów-

czas odezwał się do mnie Jarosław Maznas, obecnie TVN 

W krzakach, 
niezgodnie z przepisami

Jerzy Iwaszkiewicz
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Turbo: Iwaszko - powiedział - zamknij tego palanta, bo 

go zabiję.

Tłumaczka tłumaczyła wszystko, nawet przecinki i 

przetłumaczyła też słowo Maznasa, które do publikacji 

się nie nadawało. No i stało się. Twarz prezydenta Kawa-

moto, po raz pierwszy może od dziesiątków lat, rozbłysła 

uśmiechem. Właśnie tak było. Ciekawa jest motoryzacja.

A Zdzisław Podbielski nadal pisuje ciekawe książki o 

samochodach. Napisał już dwadzieścia cztery, ale do Ja-

ponii już go nie zapraszają.

Ból brzucha i… głowy
Dealerzy samochodowi nie mają obecnie zbyt łatwo. 

Muszą inwestować, aby utrzymać się w tzw. standardach 

importerskich, na co trzeba wydać parę milionów, a koń-

czy się różnie. Longin Bielak, historia polskiej motoryza-

cji, zainwestował w swojej stacji w Łomiankach tak jak 

chciał Peugeot. Tyle że jak już wszystko zrobił i wydał 

pieniądze, to Peugeot przejął Bielakowi sprzedaż flotową 

i cofnął mu akredytację. Sprawa jest w sądzie. Wszyscy 

się dziwią, że tak poważna firma potraktowała tak jed-

nego ze swoich najlepszych ludzi. Szefem Peugeota zo-

stał ostatnio Jacek Trojanowski (dawniej Citroen), znany 

z przytomnej głowy. Miejmy nadzieję, że jakoś zakończy 

tą marną sprawę. Warto z perspektywy każdej ze stron.

Dealerzy - powtórzmy - nie mają obecnie zbyt łatwo. 

Na samym handlu wyżyć się nie da. Ważny jest serwis. 

U Fiata jest tak, że jak ktoś kupuje nowy samochód i jest 

kobietą, taką na przykład Joanną Brodzik albo Grażyną 

Torbicką, to od razu dostaje kwiaty od rzecznika Bogu-

sława Cieślara, który zawsze wie, jak się znaleźć. W mar-

cu na salonie w Genewie pokazana zostanie wreszcie 

nowa Alfa Romeo, słynna Giulia. Piękne auto, tyle że z 

silnikiem od Maserati 510 KM i przyspieszeniem 3,9 se-

kundy ma kosztować 320 tysięcy złotych, a ze zwykłymi 

silnikami w granicach 120-150 tysięcy. Włosi, jak zrobią 

coś dobrego, to od razu psują to ceną. Alfą Romeo jeździ 

pisarz Janusz Głowacki. Też czeka na Giulię, ale jak znam 

się na rzeczy, to tyle nie zapłaci.

Jest jeszcze jeden problem, o którym prawie się nie 

mówi, ale problem to jest. Dealerzy sygnalizują, że wiele 

osób rezygnuje z zakupu samochodu, bo nie może zdać 

egzaminu na prawo jazdy. W Ameryce - co często pisze-

my - prawo jazdy może mieć analfabeta, byle by wiedział, 

gdzie jest  hamulec. A u nas wymyślono przeszło tysiąc 

bzdurnych często pytań, które nikomu do niczego nie są 

potrzebne. Zrobiła się z tego swoista maszynka do robie-

nia pieniędzy, wszyscy są zadowoleni jak kandydaci oble-

wają, bo wielokrotnie będą płacić za kolejne podejścia. W 

efekcie w Polsce zdaje tylko około 40 proc. kandydatów, 

podczas gdy średnia europejska wynosi przeszło 70-80 

procent.

Najbardziej podoba mi się jedno pytanie egzamina-

cyjne, zresztą często o tym piszę: co ma zrobić kierowca, 

którego nagle w czasie jazdy na ostro zaboli brzuch. Kto 

odpowie najprościej, że trzeba jak najszybciej polecieć 

w krzaki, ten oblał. Bo to nie jest właściwa odpowiedź. 

Właściwa jest taka, aby kulturalnie poszukał WC. Tylko 

że sytuacja jest poważna i nie ma ani chwili na szukanie. 

I tak to jest. Człowiek staje zawsze przed koniecznością 

wyboru. Albo niezgodnie z przepisami poleci w krzaki i 

nie będzie miał prawa jazdy, albo też kulturalnie zacznie 

szukać WC i będzie jeszcze gorzej, bo nie zdąży.

Takie są polskie systemy. Aby handlować w Polsce 

samochodami, trzeba mieć dużą głowę i jeszcze lepsze 

nerwy. zk


