
Po raz pierwszy w historii TTM odby-
ły się w halach numer 3, 3a i 4. Zmia-
na ta została dobrze przyjęta przez wy-
stawców i zwiedzających. Wg danych 
organizatorów powierzchnia stoisk 
związanych ze Stowarzyszeniem Tech-
niki Motoryzacyjnej była tylko o 15% 
mniejsza niż w czasie poprzedniej edycji 
w roku 2018, a wśród wystawców znala-
zło się ponad 100 firm, przy czym należy 
zauważyć, że zabrakło paru większych, 
które zrezygnowały z udziału. Dopisa-
li zwiedzający, co wynikało po części 
z długiego czasu oczekiwania na tego 
formatu branżowe wydarzenie. W czasie 
targów odbyło się wiele wydarzeń towa-
rzyszących, takich jak: konkursy, konfe-
rencje, obchody, „Żywy warsztat” i oczy-

wiście targi samochodowe Motor Show. 
Poniżej relacjonujemy niektóre z nich.

Odznaczenia Ministra 
Infrastruktury

Na wniosek zarządu STM minister 
infrastruktury przyznał odznaczenia 
szczególnie zasłużonym członkom sto-
warzyszenia. Odznakę Honorową „Za-
służony dla transportu Rzeczypospoli-
tej Polskiej” odebrali z rąk Krzysztofa 
Tomczaka – zastępcy dyrektora Depar-
tamentu Transportu Drogowego w Mi-
nisterstwie Infrastruktury – koledzy 
Andrzej Bukowski i Michał Lorkowski. 
Poniżej publikujemy fragmenty uzasad-
nień z wniosków o przyznanie tych wy-
różnień.

Andrzej Bukowski
W roku 1980 Niezależny Samorząd-

ny Związek Zawodowy „Solidarność” 
spowodował powołanie Andrzeja Bu-
kowskiego na stanowisko prezesa za-
rządu Spółdzielni Pracy „Precyzja”. W la-
tach 80. ubiegłego wieku przekształcił 
spółdzielnię z zakładu mechaniczne-
go w firmę elektroniczno-mechaniczną. 
(…) W latach 90. inicjuje zmiany organi-
zacyjne, w wyniku których spółdzielnia 
tworzy grupę spółek prawa handlowego, 
uzupełniających się tematycznie, w celu 
kompleksowego zaopatrzenia warsz-
tatów samochodowych. W tym czasie 
„Precyzja” jako nieformalna Grupa na-
wiązuje owocną współpracę z firma-
mi niemieckimi przodującymi w branży 
urządzeń diagnostycznych dla serwisów 
samochodowych. Owocem tego był po-
stęp techniczny własnej produkcji, dzię-
ki czemu wzrastała sprzedaż produko-
wanych przyrządów w kraju i na eksport. 
W roku 1996 zainicjował działania, 
w wyniku których w roku 1998 „Precy-
zja”, jako pierwsza firma w branży, decy-
zją Jednostki Certyfikacyjnej SGS United 
Kingdom Ltd., uzyskała na cały zakres 
swojej działalności certyfikat zarządza-
nia jakością ISO 9001. (…) W roku 2012 
„Precyzja” jako jedyna firma w Polsce 
otrzymała wysokie wyróżnienie od Eu-
rope Business Assembly (Europejskie 
Stowarzyszenie Biznesu) w Londynie – 
tytuł najlepszej firmy, a prezes Andrzej 
Bukowski – tytuł menedżera roku. (…) 
Wśród znajomych i bliskich jest uzna-
nym doradcą we wszelkich sprawach 
związanych z motoryzacją, która jest dla 

niego cały czas życiową pasją. W ubie-
głym roku Andrzej Bukowski obchodził 
jubileusz 65-lecia pracy.

Michał Lorkowski
Z motoryzacją związane jest już 

drugie pokolenie rodziny Lorkowskich. 
Jego ojciec przez wiele lat prowadził 
warsztat samochodowy. Pasja do tech-
niki motoryzacyjnej przeszła w prostej 
linii z ojca na syna. (…) Od 1991 roku 
prowadzi własną firmę, specjalizującą 
się w naprawach i diagnostyce samo-
chodów oraz oferującą szeroki asorty-
ment urządzeń do diagnostyki i napra-
wy samochodów. Na szczególną uwagę 
zasługuje oferta sprzętu do napraw i po-
miarów samochodów powypadkowych. 
Michał Lorkowski nieustannie promu-
je innowacyjne urządzenia do elektro-
nicznych pomiarów i diagnostyki samo-
chodów oraz szerzy wiedzę techniczną 
związaną z prawidłową technologią na-
praw powypadkowych, co ma niezaprze-
czalny związek z stanem bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego (…).

Obu kolegom gratulujemy wyróżnie-
nia, życzymy dalszych owocnych lat pra-
cy i spotkań w gronie pasjonatów moto-
ryzacji.

IV edycja plebiscytu   
Trade Press Award

W czasie targów ogłoszono wyni-
ki plebiscytu na najlepszego dziennika-
rza motoryzacyjnego Polski. Jego celem 
jest promowanie wysokich standardów 
pracy i zaangażowania w popularyza-
cję różnorodnych zagadnień związa-
nych z motoryzacją, zwłaszcza zagad-
nień technicznych. Kapituła plebiscytu 
ocenia całościowo jakość zapropono-
wanych treści, sposób wpisania się we 
współczesną problematykę branży mo-
toryzacyjnej, nowatorskie podejście do 
tematu. Laureaci poszczególnych kate-
gorii otrzymują okolicznościowy dyplom 
wraz ze statuetką oraz nagrodę pienięż-
ną ufundowaną przez sponsorów w wy-
sokości 1500 zł.

W kategorii Materiał audiowizualny, 
której sponsorem była firma Sosnow-
ski, zwycięzcą został redaktor Marcin 
Łobodziński – dziennikarz portalu Auto-
Centrum.pl za materiał „5 faktów o opo-
nach. Niektórzy będą zaskoczeni”.

Firma Sosnowski była także sponso-
rem kategorii Test roku. Kapituła plebi-
scytu za najlepszy w tej kategorii uznała 
artykuł dziennikarza portalu Autokult.pl 
Michała Zielińskiego „2500 km elektry-

kami po Europie i 7 wniosków z podróży. 
Jest lepiej, ale mamy nowe wyzwania”.

Zwycięzcą kategorii Diagnostyka 
i naprawy, której sponsorem była firma 
Unimetal, został redaktor Stefan Mysz-
kowski, zgłoszony do plebiscytu przez 
redakcję miesięcznika „Serwis Motory-
zacyjny” z artykułem „Diagnostyka wy-
padania zapłonów przez system OBD”.

Sponsorem kategorii Reportaż roku 
była firma Italcom. Kapituła plebiscytu 
za najlepszy uznała artykuł „Inwestowa-
nie w naukę”, który został opublikowany 
w miesięczniku „Nowoczesny Warsztat”, 
a napisany przez redaktora Rafała Do-
browolskiego.

Dziennikarzem roku 2022 w branży 
techniki motoryzacyjnej, w której kapi-
tuła ocenia całokształt pracy dziennikar-
skiej, został redaktor Krzysztof Trzeciak. 
Sponsorami tej nagrody są Stowarzy-
szenie Techniki Motoryzacyjnej i Grupa 
MTP. Warto w tym miejscu przypomnieć 
sylwetkę laureata.

7-10 kwietnia br. miała miejsce kolejna już edycja Targów 
Techniki Motoryzacyjnej (TTM). Wiele osób zastanawiało 
się, jakie będą po 4 latach przerwy? Czy warto wziąć 
w nich udział i zaprezentować swoje wyroby? Największą 
niewiadomą było to, czy na targi przyjadą zwiedzający 
i potencjalni klienci. Poniżej odpowiadamy na te pytania 
i pokrótce przedstawiamy najważniejsze wydarzenia.
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News

„Rodzinne” zdjęcie członków STM z pamiątkowymi medalami

Uczestnicy panelu dyskusyjnego konferencji „Opłaty za badania techniczne 
– urynkowienie czy waloryzacja”

Andrzej Bukowski i Michał Lorkowski odebrali Odznaki Honorowe. Na zdjęciu w towarzystwie 
Sławomira Kocznura (po lewej) oraz Dariusza Wawrzyniaka z MTP (po prawej)

Fo
t. 

Pi
ot

r Ł
uk

as
ze

wi
cz

Fo
t. 

ST
M

Fo
t. 

ST
M

Red. Krzysztof Trzeciak jest z zawo-
du inżynierem mechanikiem o specjalno-
ści samochody i ciągniki. W roku 1977 
ukończył Wydział Samochodów i Maszyn 
Roboczych Politechniki Warszawskiej. 
Pracował w usługach motoryzacyjnych, 
w Instytucie Technologii Nafty oraz w Wy-
dawnictwie Auto. W latach 1999-2007 
był redaktorem naczelnym miesięcznika 
„Auto Moto Serwis” oraz dwumiesięczni-
ka „Poradnik Serwisowy”. Obecnie jest 
redaktorem naczelnym miesięcznika 
„Serwis Motoryzacyjny”, przeznaczone-
go dla warsztatów samochodowych oraz 
stacji kontroli pojazdów. Obok pracy za-
wodowej zajmuje się działalnością publi-
cystyczną, zgodną z zainteresowaniami 
i przygotowaniem fachowym. Jest au-
torem 11 książek o tematyce motoryza-
cyjnej, m.in. „Diagnostyka samochodów 
osobowych”, „Wyposażenie warsztatów 
samochodowych”, „W moim samocho-
dzie gaźnik”, „Naprawa Poloneza”. Książ-
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tj. wyników pozyskanych z urządzeń). Na-
dzieją na zmianę tej trudnej sytuacji był 
udział w konferencji przedstawiciela Mi-
nisterstwa Infrastruktury Krzysztofa Tom-
czaka – zastępcy dyrektora Departamentu 
Transportu Drogowego, któremu sytuacja 
polskich SKP jest doskonale znana. War-
to zauważyć, że dyrektor Tomczak zapo-
wiedział kontynuowanie tematu targowej 
konferencji na Konferencji Polskiej Izby 
Stacji Kontroli Pojazdów pt. „Stacje Kon-
troli Pojazdów – 2022”, która odbędzie się 
w Zakopanem w maju br.

Jubileusz XX-lecia 
Stowarzyszenia Techniki 
Motoryzacyjnej

Jak wcześniej informowaliśmy, 
w czasie TTM nasza organizacja ob-
chodziła XX-lecie istnienia. Z tej okazji 
w czasie wieczoru branżowego prezes 
STM dr inż. Rafał Sosnowski przypo-
mniał historię organizacji, posiłkując się 
prezentacją multimedialną, oraz wręczył 
obecnym jej członkom i zaproszonym 
gościom pamiątkowe medale.

Ogólnopolski Turniej  
Wiedzy Samochodowej

Drugiego dnia targów odbył się – już 
po raz 28. – Ogólnopolski Turniej Wie-
dzy Samochodowej. OTWS to inicjatywa 
skierowana do uczniów szkół samocho-
dowych z całego kraju. Pierwszy etap to 
test teoretyczny (7 kategorii) – ucznio-
wie z najwyższymi wynikami przechodzą 
do etapu drugiego, gdzie sprawdzana 
jest ich wiedza praktyczna. Do turnie-
ju zgłosiło się 430 uczniów techników 
i branżowych szkół I stopnia z całej Pol-
ski, co jest rekordową liczbą. Ze szcze-
gółowymi wynikami turnieju można za-
poznać się na stronie www.otws.pl.

Z r e d a g o w a ł : 
S ł a w o m i r  Ko c z n u r
P y t a n i a  i  u w a g i : 
s e k r e t a r i a t @ s t m . o r g . p l

ki jego autorstwa były wielokrotnie wzna-
wiane (ukazały się w łącznym nakładzie 
około 400 tys. egzemplarzy), a niektóre 
z nich zostały przetłumaczone i wydane 
za granicą.

Warto zauważyć, że Krzysztof Trze-
ciak zawodowo zajmuje się również tłu-
maczeniami z języka niemieckiego, i to 
już od ponad 30 lat. Tłumaczył dla wy-
dawnictwa Auto książki z serii „Repa-
raturanleitung” szwajcarskiego wydaw-
nictwa Bucheli oraz dla Wydawnictw 
Komunikacji i Łączności książki napra-
wy samochodów ze znanej niemieckiej 
serii „So wird’s gemacht”. Przetłuma-
czył także „Poradnik mechanika samo-
chodowego” E.A. Zogbauma oraz książ-
kę „Elektronika w samochodzie” Antona 
Hernera. W sumie ma na swoim koncie 
przeszło 40 przetłumaczonych pozycji.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy 
wszystkim wyróżnionym redaktorom, 
a szczególnie redaktorowi Trzeciako-
wi. Już w tej chwili gorąco zapraszamy 
dziennikarzy i redakcje zajmujące się te-
matyką motoryzacyjną do udziału w ko-
lejnej, piątej już edycji plebiscytu Trade 
Press Award, która odbędzie się w przy-
szłym roku.

Konferencja „Opłaty  
za badania techniczne  
– urynkowienie   
czy waloryzacja”

Przedstawiciele 8 organizacji motory-
zacyjnych, zaniepokojeni sytuacją finan-
sową na stacjach kontroli pojazdów, or-
ganizują cyklicznie śniadania prasowe, 
na których informują o ich trudnej sytu-
acji. O niezmiennej od blisko 18 lat tabeli 
opłat za badania techniczne i powstaniu 
w związku z tym porozumienia organi-
zacji motoryzacyjnych oraz związanych 
z tym działaniach informowaliśmy w po-
przednich numerach „Nowoczesnego 
Warsztatu”. W skład porozumienia wcho-
dzą: Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów, 
Stowarzyszenie Techniki Motoryzacyjnej, 

Polski Związek Motorowy, Związek Deale-
rów Samochodów, Ogólnopolski Związek 
Pracodawców Transportu Drogowego, 
Stowarzyszenie Dystrybutorów i Produ-
centów Części Motoryzacyjnych, Ogól-
nopolski Związek Pracodawców Stacji 
Kontroli Pojazdów oraz Dekra. Organiza-
cje te w czasie tegorocznej edycji targów 
zorganizowały konferencję pt. „Opłaty za 
badania techniczne – urynkowienie czy 
waloryzacja”. Celem debaty była meryto-
ryczna dyskusja i wypracowanie wspólne-
go stanowiska na temat braku waloryza-
cji opłaty za badania techniczne. Wszyscy 
uczestnicy panelu dyskusyjnego zgodzili 
się, że sytuacja SKP jest trudna.

Wiele osób zastanawia się, czy może 
i powinna ulec zmianie? Pamiętajmy, że 
stacje pełnią ważną funkcję w zapew-
nieniu bezpieczeństwa ruchu drogowe-
go w Polsce. Bez wątpienia istotną spra-
wą w temacie waloryzacji cen za badania 
techniczne jest przyzwolenie społeczne 
na taki ruch. Należy pamiętać, że w wyni-
ku ograniczenia przychodów polskie sta-
cje stają się zapóźnione technologicznie, 
nie posiadając m.in. systemów wspierają-
cych wiarygodność wykonywanych badań, 
które stały się już standardem w innych 
krajach UE (archiwizacja twardych danych, 

Celem STM 
jest reprezentowanie 

środowiska wobec 
innych podmiotów, 

zwalczanie nieuczciwej 
konkurencji 

oraz upowszechnianie 
zasad etyki w obrocie 

gospodarczym.

wyposażony w odpowiedni zestaw pane-
li fotowoltaicznych. Otoczenie to bardzo 
obszerny i parking z 3000 m2 kostki bru-
kowej przygotowanej pod ciężkie pojaz-
dy odwiedzające okręgową SKP. Znala-
zło się też miejsce na obleganą głównie 
w weekendy 2-stanowiskową myjnię sa-
moobsługową z odkurzaczem.

Globalnym organizatorem sieci jest 
Nexus Automotive International SA. 
W Polsce i krajach ościennych za tworze-
nie sieci warsztatów NexusAuto odpo-
wiada Nexus Automotive Central Europe 
Sp. z o.o. (N!ACE). Pierwsze warsztaty 
pilotażowe zostały objęte patronatem 
sieci w 2016 roku, ale intensywny rozwój 
w odnowionej formie ma miejsce 
od 3 lat.

150 oszyldowaNych 
warsztatów 
Nexusauto w Polsce

Na 150. z ponad 220 warsztatów w sieci 
NexusAuto w Polsce pojawiło się oszyldowanie. 
Mowa o firmie Jakim Auto s.c. z Turośni 
Kościelnej nieopodal Białegostoku.

Jej szef Szczepan Jakim jest repre-
zentantem najmłodszego pokolenia pol-
skich mechaników. Tym większy podziw 
budzi jego inwestycja. Koncepcja warsz-
tatu i projekt powstały w 2018 r. Prace 
rozpoczęto tuż po uzyskaniu pozwole-
nia na budowę w listopadzie 2018 roku 
i trwały one do sierpnia 2020. Ich efek-
tem jest imponujący obiekt o powierzch-
ni 515 m2, w którym znalazło się miejsce 
na 3 przestronne stanowiska naprawcze 
i pełnowymiarową okręgową stację kon-
troli pojazdów. Do tego przestronne biu-
ro na froncie i rozbudowane zaplecze 
socjalne.

Ogrzanie i oświetlenie takiego obiek-
tu to też nie lada wyzwanie, dlatego 
zgodnie z najnowszymi trendami jest on 

Targi Autotechnica zainaugurowa-
ły cykl wydarzeń branżowych, które od-
będą się w tym roku. Reprezentanci fir-
my AS-PL spędzili w Brukseli 4 bardzo 
pracowite dni, podczas których przepro-
wadzili dziesiątki wyjątkowo owocnych 
spotkań i rozmów.

– Targi Autotechnica były doskonałą 
okazją do tego, aby porozmawiać o no-
wych kierunkach rozwoju firmy – ko-
mentuje Monika Gilis-Siek, regionalny 
dyrektor handlowy (Europa Zachodnia 
i Ameryka) w AS-PL Sp. z o.o. – Najwię-
cej pytań od klientów oraz osób zainte-
resowanych działalnością naszej firmy 
dotyczyło oddziału AS-PL Espana, otwar-
tego w połowie marca, a także nowo-
ści produktowych, które systematycznie 
ogłaszamy na naszej stronie. Targi, także 
motoryzacyjne, w końcu wracają do nor-
malności, a Autotechnica jest przedsma-
kiem tego, co czeka nas w tym roku, a bę-
dzie działo się sporo.

Motortec Madrid to kolejne wydarze-
nie, na którym można było spotkać pra-
cowników AS-PL. Targi odbyły się 
20-23 kwietnia br.

belGijska 
autotechNica 
z udziałem as-PL

30 marca zakończyły się czterodniowe targi 
Autotechnica. Wizyta w stolicy Belgii okazała się 

 dla delegacji AS-PL pracowita i owocna.

towy, aby promować warsztat we współ-
pracy z Castrol EDGE.

Serwisy mogą wziąć udział w losowaniu 
nagród pod adresem www.castrol.com.pl/
specjalisciCastrol. Zwycięska firma 
otrzyma spersonalizowane artyku-
ły promocyjne po 5 czerwca 2022 r.

Nowa kamPaNia 
Castrol

Zwycięski serwis odwiedzi sponso-
rowany przez Castrol profesjonalny fo-
tograf, który zrobi zdjęcia prezentujące 
warsztat i jego pracowników. Zwycięz-
ca otrzyma także 5 spersonalizowanych 
plakatów swojego serwisu, 3,5-metrowy 
banner wewnętrzny oraz banner interne-

Marka Castrol rozpoczęła kampanię 
marketingową „Castrol EDGE – Rekomendowany 
przez Ekspertów”. W jej ramach oferuje 
uczestniczącym w akcji niezależnym serwisom 
możliwość wygrania zindywidualizowanego 
pakietu darmowych materiałów promocyjnych, 
które pozwolą zbudować pozytywny wizerunek 
firmy wśród lokalnej społeczności 

 i przyciągnąć nowych klientów
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