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Rynek motoryzacyjny

powtarzalna,tow firmachprodukujących zabudowy tej powtarzalności nie ma, bądź
występuje rzadko – mówi JakubFaryś.–Tukażdyklientma
innepotrzebyi preferencje.Zatem wiedza i umiejętności, by
zajmowaćstabilnemiejscew tej
części branży motoryzacyjnej
musibyćspora.Choćniedysponujemyeuropejskimistatystykami,którewskazałbymiejscepolskichzakładówzabudowujących i modyfikujących
nadwozia, można odpowiedzialnie powiedzieć, że jesteśmyw pierwszejdziesiątce.
WedługMarzannyStańczuk,
prezesfirmyCarpolspecjalizującej się produkcji zabudów
i nadwozi,miejscetegorodzaju
polskich firm jest w europejskiej czołówce pod względem
jakości.
–Statystykaoddalanas,aczasemprzybliżado podium,ponieważbrana jestteżpod uwagę
liczba wykonanych nadwozi –
mówi Marzanna Stańczuk. –
Liczba wykonanych przez nas
nadwozijestuzależniona,międzyinnymi,od liczbysprzedanychnarynkusamochodów.
—rp, kmg
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Nie oczekujemy
żadnych przywilejów
ROZMOWA |

Marzanna Stańczuk, prezes Carpol.
zabudowasamochoduw
zgodziezprzepisami
wszystkichministerstw,
pozwalającanabywcyautana
wykorzystywaniegodo
określonejpracyi
umożliwiającakorzystaniez
ulgpodatkowych.
Budowaliśmynp.bankowozy
wzadziwiających
konfiguracjachwymuszonych
przepisamipodatkowymi.Po
to,abyfirmyochronymienia
mogłyodliczaćVATod
samochoduiodpaliwa.A
przecieżsątosamochodypo
prostudopracy…

Odniosła pani sukces w typowo
męskiej branży, budując od zera
Carpol, który dziś należy do
czołówki polskich firm
nadwoziowych.
Carpolpowstałw1996
roku.Napoczątku
wynajmowałambiurkow
firmieopodobnymprofilu
działalności.Jejwłaściciel
robiłdrobneadaptacje
samochodówdostawczych.
WówczaswPolsceistniały
jedyniefirmyzabudowujące
samochodyciężkiepowyżej
pięciuton.Praktycznienie
byłofirmzabudowujących
mniejszesamochody.
I dostrzegła pani szansę w tym
segmencie rynku?
Tęszansęstworzył
wówczasministerfinansów,
wprowadzającustawęVAT
dopuszczającąpierwsze
samochodyzkratkami.
LudziechcieliodliczaćVAT
odsamochodówsłużbowych.
Iwtedywprzepisacho
warunkachtechnicznych
pojazdówznalezionozapis,
żesamochódosobowymoże
byćciężarowym,pod
warunkiem,żebędziemiał
odgrodzonąprzestrzeń
bagażową.Napoczątku
naszejdziałalnościzajęliśmy
sięwiec,miedzyinnymi,
dostarczeniemnarynek
takichwłaśnieprzegróddo
samochodów.Wtymczasie
jedenzhandlowcówToyoty
zwróciłsiędonasz
pytaniem,czypodjęlibyśmy
sięwykonaniadodatkowego
rzędusiedzeńwtoyocie
hiace.Towłaściwiebyły
narodzinypomysłuna
robieniezabudóww
samochodachdostawczych.
Każdekolejnezleceniebyło
wyzwaniem,aletakże
przyczyniałosiędorozwoju
firmy.Dotyczyłotozarówno
produktówCarpolujakijego
załogi.Napoczątku,firmę
tworzyłodwóch
pracowników.TerazCarpol
zatrudnia130osób.
I jest bardzo poważnym
uczestnikiem rynku. Jaki obecnie
jest zakres działalności
przedsiębiorstwa?
Dziś,choćniejesteśmy
największąwPolscefirmą

zabudowującą,oferujemy
najszerszywachlarz
produktów.Wykonujemy
zabudowyzewnętrznetypu
skrzyniaikontener,aletakże
wszelkiemodyfikacjei
adaptacjewewnętrznenp.
samochodówbrygadowych,
czybankowozów.
Ta działalność wymaga
specjalistycznej wiedzy i
umiejętności. To trudny rynek?
Topracatechnicznie
bardzoskomplikowana.Aod
stronyprzepisówczęsto
niepotrzebnie
pokomplikowana.Toopinia
nietylkomoja,leczcałej
naszejbranży.Przepisy
obowiązujące„zabudowców”,
botakjesteśmynazywaniw
branży,nieodnosząsię
jedyniedoprawaoruchu
drogowym.Chcączbudować
karetkępogotowia,musimy
znaćprzepisyresortuzdrowia
dotyczącebudowytakiego
pojazdu.Budującbankowóz,
trzebaznaćprzepisy
MinisterstwaSpraw
Wewnętrznych.Trzebato
wszystkozgraćzprzepisami
resortuinfrastruktury
dotyczącymihomologacji,
prawemoruchudrogowym,
warunkamitechnicznymidla
pojazdówwPolscei
wymaganiaminałożonymina
branżę,dlaktórej
wykonywanajestzabudowa
pojazdu.Wszystkototrzeba
związaćwcałość,bynakońcu
zmierzyćsięzMinisterstwem
Finansów.Takpowstaje

Największym problemem branży
są przepisy piętrzące trudności?
Wmojejbranży
funkcjonująnp.fantastyczne
firmybudująceambulanse.
Robiąrewelacyjnerzeczy,ale
obecnieprzeżywająpoważne
kłopotyfinansowe.Urzędy
celnestwierdziły,żefirmy
budującekaretkiwinnesą
fiskusowipodatekakcyzowy
odichsprzedaży.Według
urzęducelnegokaretkajest
samochodemosobowymi
służydoprzewozuosób,więc
odtakiegoautanależysię
podatek.Najwyraźniej
zapomniano,żekiedyśakcyza
byłapodatkiemodluksusu.
Poważnymutrudnieniemjest
dlanastakżeniestabilność
przepisów.Zmiany
przychodzązazwyczajnagle,
gdyjużnauczymysię
obowiązującychregułi
dostosujemydonich
produkcję.Terazjesteśmyw
trakciedopasowywaniasiędo
zmianwustawieVAT.Kolejne
zamieszanie.Nierozumiemy
pewnychpropozycji.
Przykład:dwapodobne
samochodydostawcze.W
przypadkupierwszego
możnabędzieodliczyć
podatekVATodzakupu
samochoduiodpaliwa.W
przypadkudrugiego,
odliczeniebędziemożliwe,
alewłaścicielbędziemusiał
prowadzićewidencję
przebiegupojazdu.
Jaka jest różnica między tymi
autami?
Jedenmatrzymiejsca
siedzące,drugisiedem,
jednakobasłużądo

wykonywaniatejsamejpracy
np.budowlanej.Wspólniez
PolskimZwiązkiem
PrzemysłuMotoryzacyjnego
podejmujemypróbyrozmów
zresortemfinansów,bytego
rodzajunieporozumienianie
miałymiejsca.Terazcała
branżamotoryzacyjnaw
Polsceskrupulatnie
przygotowujesiędonowego
kształtuustawy,którapo1
kwietniaprawdopodobnie
niejednegojeszczezaskoczy.
Aprzecieżwiemy,żedziałanie
ustawyoVATmadlarozwoju
motoryzacjiigospodarki
pierwszorzędneznaczenie.
Naszabranżanieoczekuje,
abypaństwotraktowałojąw
sposóbuprzywilejowany.
Chcemytylko,abynamnie
przeszkadzanowpracy
kolejnyminiespójnymi
przepisami.
To raczej niezbyt wygórowane
oczekiwania jak na trudne czasy
dla całej gospodarki.
Wystarczyłoby,żebyktoś
nasposłuchałiwyciągnął
wnioski.Posługującsię
przykłademnaszejfirmy,
wartozauważyć,żedzięki
ugruntowanejpozycjina
rynkuidoświadczeniumamy
natyledużąwiedzę,bymóc
odgrywaćrolędoradczą.
Efektembędąkorzystne
rozwiązaniadlabranżyi
gospodarki.Pamiętajmy,żew
Polsceistniejąliczne,silne
firmynadwoziowe,które
mogą,podobniejakmy,
zabraćgłoswtejdyskusji.Nie
brakujeopiniiidowodów,że
polskabranżanadwoziowa
należydoczołówki
europejskiejlubnawetją
wyprzedza.Mimoto,w
pewnymsensie,pozostajemy
niewidzialni.Gdyulicąjedzie
np.citroenjumperz
nietypowym,
specjalistycznymnadwoziem,
towiększośćludzimyśli:ale
ładnycitroen.Nikomunie
przychodzidogłowy,żeta
pięknazabudowapowstała
gdzieśwpolskimzakładziei
żejesttospecjalistyczny
kontenerdoprzewozu
jednodniowychpiskląt,które
musząmiećwyjątkowo
rygorystyczniekontrolowane
warunki,byprzeżyć

transport.Torobiąnasze
polskiefirmy.Produkująna
rynkizagraniczne,z
powodzeniemkonkurującze
światowymipotentatami.A
wartowiedzieć,żenie
startowałyzdużym
kapitałem.Całanaszabranża
firmzabudowujących
wywodzisięzPolski.W
Polscedziałajeden
przedstawicielfrancuskiej
firmyzabudowującej.Reszta
topolskiefirmy,zpolskim
kapitałem,zatrudniające
Polaków.
Mamy jakiś sztandarowy
produkt?
Trudnojestpochwalićsię
jednymproduktem,
ponieważtychnaprawdę
ciekawychjestsporo.Jednym
znichjestsamochód
bankomat.Możnawnim
pobraćgotówkęnp.podczas
imprezmasowych.Jednakże
należyondonaszych
produktówniszowych.
Natomiasttrzonemnaszej
produkcjisąadaptacje
pojazdówdoprzewozuosób
orazwszelkierodzaje
nadwozizewnętrznych.
Naszymoczkiemwgłowiesą
zaawansowanetechnologie,
własnekonstrukcjei
najwyższajakośćfinalna
produktów.Dbaoto
wyspecjalizowanyzespół
pracownikównaszejfirmy.
Gdy odwiedza się pani zakład
produkcyjny, można odnieść
wrażenie, że do złożenia
kompletnego samochodu
brakowałoby pani tylko silnika.
Rzeczywiście,niektóre
naszezabudowyingerują
bardzodalekowkonstrukcje
samochodówigdybyśmy
podjęlitakiewyzwanie,nasi
konstruktorzysązdolni
stworzyćkompletnypojazd.
Powiemwięcej.Niemusieliby
dalekoszukaćniezbędnych
podzespołów.Nanaszejulicy,
posąsiedzku,dobrze
prosperujedwóchdużych
dystrybutorówczęści
zamiennych.Totakże
odpowiedźdlatych,którzy
formułująopinie,żewPolsce
niemaprzemysłu
motoryzacyjnego.
—rozmawiał Krzysztof Gniewkowski
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