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Jeśli nie zaznaczono inaczej, fotografie zamieszczone w czasopiśmie pochodzą ze stocków 
Fotolia, Shutterstock, Panthermedia lub archiwum koncernów motoryzacyjnych.
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URLOP MENEDŻERA
Wypoczynek jest potrzebny nawet najbardziej zapracowanemu menedżerowi. To-
masz Czarnecki postanowił zapytać kilku z nich jak spędzają wolne dni od pracy 
nabierając energii do dalszego działania. Preferencje są różne, ale większość na-
szych rozmówców preferuje aktywne wakacje, nierzadko z dala od domu. 

S. 58

PRACOWNIK NIE CHCE ZWRÓCIĆ AUTA
Samochód służbowy jest narzędziem pracy dla wielu pracowników, ponadto 
może być pewnym przywilejem przyznawanym za szczególny wkład w działal-
ność firmy. Jednak zdarza się, że użytkownik po zakończeniu zatrudnienia nie 
chce zwrócić powierzonego auta. W takim przypadku pracodawca może podjąć 
odpowiednie kroki prawne.

S. 18

OMINĄĆ WARSZTATOWE PUŁAPKI
Współpraca z serwisowymi stacjami obsługi wymaga od menedżera co najmniej 
podstawowej wiedzy na temat samochodu, umiejętności negocjacyjnych, skrupu-
latności w sprawdzaniu szczegółów w dokumentacji, podejrzliwości, a czasem na-
wet sprytu. Podpowiadamy co zrobić, by zminimalizować ryzyko oszukania przez 
nieuczciwych usługodawców lub też po prostu zaoszczędzić.

S. 23

KONTROLA PUNKTÓW KARNYCH
O przyjęciu pracownika do firmy decydują przede wszystkim działy HR, kierow-
nicy działów, zarząd. Jednym z często stosowanych benefitów lub narzędzi pracy 
jest pojazd. Zapewnienie w CV o posiadaniu prawa jazdy nie rozwiązuje wszyst-
kich problemów związanych z przekazaniem środka lokomocji. Postaramy się 
przybliżyć interesującą wielu menedżerów kwestię czy i w jaki sposób pracodawca 
może weryfikować uprawnienia pracownika do prowadzenia pojazdów.

S. 16

5

Przepraszam szanownych Czytelników, mojego Wydawcę i współpracowników. To nie 
czasopismo sportowe, profesja redaktora FAB-a powinna być skupiona na branży. Jed-
nak w czerwcu świat floty odejdzie dla mnie na drugi a może i trzeci plan. Nasi piłka-
rze grają na mistrzostwach Europy i biorąc pod uwagę zwiększenie liczby uczestniczą-
cych teamów w tym turnieju oraz licznej grupy polskich zawodników nieźle radzących 
sobie na obczyźnie - mamy szansę wygrać. Wygrać co najmniej jeden mecz a zarazem 
wyjść z grupy, co ostatni raz nam się zdarzyło na wielkiej imprezie w… 1986 roku. 
Dlatego odwołuję wszelkie testy samochodów, wielogodzinne spotkania i pisanie 
skomplikowanych artykułów. Myśli uczesanych mi do tego zabraknie. Nie, nie jestem 
tak zupełnie nietowarzyski i ewentualne spotkania wpiszę do kalendarza. Ale tylko 
jeśli gdzieś będzie można śledzić rozgrywki. Bo przecież ciekawe jak zagrają nasi są-
siedzi z południa, wschodu, tych z zachodu mamy zresztą w grupie, a w Polsce fanów 
mają jeszcze teamy Hiszpanii, Włoch, Anglii… Telefony też odbiorę, na maila odpiszę, 
naturalnie w porze „niemeczowej”, lecz proszę mieć wzgląd na stan mego umysłu.  
Jeśli tylko święto fanatyków „futbolu” nie zostało zakłócone przez fanatyków zama-
chów i siania zniszczenia, moja głowa pozostanie w kształcie piłki. 
Mogę sobie tylko wyobrazić, że w czasie mojej „intelektualnej sjesty” pełne ręce roboty 
będą mieli menedżerowie flotowi z firm branży napojów alkoholowych i bezalkoholo-
wych, pewnie i spożycie chipsów i innych przekąsek wzrośnie. Należy się spodziewać 
wzrostu sprzedaży koszulek oraz szalików, a więc wytężonej pracy handlowców z tych 
branż. W samej Francji swoje auta na potrzeby mistrzostw udostępnią sponsorzy spod 
znaku Kia i Hyundaia, tworząc azjatycką flotę w centrum (niegeograficznym) Europy. 
Świat floty na pewno nie stanie i na www.fab.com.pl będzie można na bieżąco śledzić 
doniesienia z rynku automotive. Jednak dzięki rozgrywkom dla części społeczeństwa 
życie stanie się jeszcze ciekawsze, przyjemniejsze i pełne nadziei. Przynajmniej dopóki 
Polacy „zostaną w grze”. A jeśli dojdziemy do finału, w kolejnym numerze wstępniak 
przygotujemy na białoczerwonym tle ze zdjęciem naczelnego bez nawet skromnej  
czupryny. Niech się spełni!.

Tomasz Czarnecki
Redaktor naczelny
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WÓZ ASENIZACYJNY W CFM

Nietypowe zlecenie przyjęła firma Carefleet. W wy-
najmie długoterminowym znalazł się ciągnik au-
striackiej firmy Steyr, pług do odśnieżania i wóz 
asenizacyjny.
Pod koniec ubiegłego roku w Świerklańcu została odda-
na do użytku nowoczesna oczyszczalnia ścieków, jednak 
inwestycja rozwiązała zaledwie część problemów gminy, 
która wciąż nie jest do końca skanalizowana. Aby zachęcić 
mieszkańców do legalnego usuwania nieczystości, władze 
szukały skutecznego i ekonomicznego rozwiązania pozwa-
lającego na odbiór nieczystości. Traktor z beczkowozem 
wykorzystywany będzie przez Zakład Wodociągów i Kana-
lizacji w Świerklańcu. 
- Pomysł, aby w taki sposób rozwiązać problem, wyszedł 
od Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, który współpracuje 
z firmą Carefleet już od kilku lat. Do tej pory, jako Urząd 
Gminy, nie korzystaliśmy z wynajmu długoterminowego, 
jednak obecnie jesteśmy skłonni, by w przyszłości w ten 
sposób budować naszą gminną flotę pojazdów – mówi Ma-
rek Cyl, wójt gminy Świerklaniec.
Umowa wynajmu została podpisana na 60 miesięcy 
i obejmuje również serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 
- Zakład Wodociągów i Kanalizacji w ramach długotermi-
nowego wynajmu pokrywa jedynie koszty użytkowania 
pojazdów, więc mogliśmy obniżyć stawki za wywóz nie-
czystości z 20 do 13 złotych za metr sześcienny - mówi 
Dawid Zedel, zastępca dyrektora Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji w Świerklańcu.

FSL DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW
Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w Polsce działa ponad 1,8 miliona firm zatrudniających poniżej dziesięciu 
pracowników. To spory kawałek tortu, o który coraz częściej walczą firmy świadczące usługi fsl. 
– Korzystanie z coraz ciekawszej gamy nowoczesnych aut osobowych czy nawet transportowych nie generuje wielkich nakła-
dów finansowych. W wynajmie klient spłaca jedynie utratę wartości samochodu, a nie całkowity koszt zakupu pojazdu, dzięki 
czemu rata miesięczna jest znacznie niższa w porównaniu do tradycyjnego leasingu bankowego. Ponadto, w koszcie mie-
sięcznego wynajmu uwzględnione są wydatki na ubezpieczenie, assistance serwis mechaniczny i opony, co zapewnia stałość 
kosztów w całym okresie i korzystanie z warunków finansowych firmy CFM – mówi Artur Sulewski, dyrektor ds. handlowych 
LeasePlan Fleet Management Polska.
Koszty leasingu długoterminowego przedsiębiorca może wpisać do wartości uzyskania przychodu i obniżyć kwotę płaconego 
podatku. Mikroprzedsiębiorcy doceniają też oszczędność czasu, bo w ich firmach nie ma rozbudowanych struktur - większość 
zadań muszą często wykonywać sami, więc ten czas jest na wagę złota.
– Firmy CFM budują oferty z myślą także o takich potrzebach. LeasePlan na przykład proponuje produkt jakim jest FlexPlan, 
czyli elastyczna forma wynajmu – mówi Sulewski. - Tę ofertę stworzyliśmy dla przedsiębiorstw, których potrzeby zmieniają się 
w zależności od sezonu i ilości podejmowanych zleceń. Taka specyfika działalności często nie pozwala na określenie przebiegu 
wynajmowanego pojazdu, czy na zadeklarowanie okresu wynajmu. Dlatego oferujemy usługę wynajęcia aut już od jednego 
miesiąca bez limitu kilometrów i bez kosztów za wcześniejszy zwrot. Takie oferty dla mikroprzedsiębiorców będą pojawiać się 
dużo częściej, bo klientów z tego sektora przybywa.

CENTRUM FLOTOWE

Pierwsze w Polsce Centrum Flotowe Grupy Volkswagena 
otwarto w Warszawie. Ma ono być wyznaczeniem no-
wych standardów w wymianie samochodów firmowych. 
Obiekt stanowi inwestycję właścicieli firmy Carsed, auto-
ryzowanego dealera i partnera serwisowego marek Volks-
wagen, SEAT, Škoda i Volkswagen Samochody Użytkowe. 
Obiekt mieści się przy ul. Łopuszańskiej 72 w Warszawie. 
Pod tym samym adresem mieści się salon SEAT-a, autory-
zowane serwisy VW, SEAT i Skody, serwis blacharsko-la-
kierniczy, stacja kontroli pojazdów punkt ubezpieczeniowy.
Obecne standardy wydań pojazdów dla klientów flo-
towych to najczęściej przekazanie ich „pod chmurką” 
- w serwisie lub u klienta. Carsed poszedł krok do przo-
du i stworzył miejsce dedykowane klientom flotowym, 
kształtem przypominające salon samochodowy. Centrum 
Flotowe to duży magazyn na auta, miejsce do ich wy-
dawania i sale do spotkań z klientami. Obiekt ma po-
wierzchnię 1200m2, w tym miejsce do przekazania 50 aut 
oraz 15 stanowisk do ich przygotowania – oklejania i/lub 
montaży dodatkowego wyposażenia na życzenie klienta. 
Na odbiór środka lokomocji klienci oczekują korzystając 
z  lobby. Dotychczasowy pojazd mogą spokojnie zostawić 
pod Centrum Flotowym i odjechać nowym.



Flota_Auto_Bizness_210x297+3mm_MEGANE.indd   1 09/05/16   17:07
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WARSZAWA CENTRALĄ CASTROLA

Castrol konsoliduje strukturę w Europie i optymalizuje 
system dystrybucji. W efekcie powstanie kilka regio-
nów ze wspólną ofertą oraz takim samym systemem 
sprzedaży i obsługi klienta. 
Jednym z regionów, zarządzany w Warszawie będzie obej-
mował kraje Europy Środkowo-Wschodniej: Polskę, Czechy, 
Węgry i Słowację – to jedna z największych w organizacji Ca-
strol w Europie. Jej odpowiedzialność dotyczy działu obsługi 
klienta i wyniki sprzedaży we wszystkich krajach regionu. 
Zmiana obejmuje także optymalizację systemu dystrybucji, 
opartego na mniejszej liczbie dużych dystrybutorów, zwa-
nych ambasadorami. – Decydujemy się na współpracę z fir-
mami, dla których Castrol będzie strategicznym partnerem 
i najważniejszą, wiodącą marką w ofercie. Tylko te podmioty 
dostaną od nas pełną ofertę produktów – mówi Sławomir 
Radoń, Director Central Eastern Europe w firmie Castrol.
Ambasadorem może zostać duża firma, która działa ak-
tywnie na swoim rynku, chce się rozwijać i jest gotowa na 
współpracę z marką Castrol. – Liczba dystrybutorów nie jest 
zamknięta, dopuszczamy możliwość zmian czy jej poszerze-
nia – dodaje Radoń. Proces selekcji i kryteria wyboru są takie 
same w całej Europie, a to, ilu partnerów będzie w poszcze-
gólnych krajach, zależy nie tylko od wielkości rynku, lecz 
także od jego specyfiki.
Firma oczekuje, ze wybrani ambasadorzy będą promowali 
tylko markę Castrol, która powinna stanowić zdecydowaną 
większość w portfolio dystrybutora. - Naszych partnerów 
będziemy wspierać wszystkimi dostępnymi narzędziami, 
a mamy ich niemało. Chcemy, by z nich korzystali i aktyw-
nie zwiększali udział produktów Castrol w swojej sprzedaży 
– podkreśla Sławomir Radoń.
Plany dotyczące Europy Środkowo-Wschodniej są ambitne, 
a nowe inwestycje i oferty produktowe oraz dystrybutorskie 
przyniosą efekty w postaci dalszego umacniania pozycji 
Castrol na poszczególnych rynkach. Jeszcze w tym roku na 
rynku pojawią się nowe oleje – Magnatec Stop-Start, prze-
znaczony do aut miejskich, czy Castrol EDGE do supersamo-
chodów, takich jak Bugatti czy Koenigsegg.
Castrol nadal będzie ściśle współpracował z warsztatami 
niezależnymi oferując im program Castrol Service Plus. 
W tym roku w jego ramach pojawi się możliwość korzysta-
nia z opartego na chmurze systemu zarządzania serwisem 
CarVue, który ułatwi prowadzenie działalności i pozwoli 
zwiększyć zyski. Wkrótce za sprawą specjalistów marki Ca-
strol czeka nas rewolucja jeśli chodzi o wymianę oleju – jej 
inżynierowie opracowali system Nexcel, pozwalający wy-
mienić olej w 1,5 minuty. 

FINANSOWANIE MITSUBISHI
Polski oddział Mitsubishi Motors zawarł z Bankiem BGŻ 
BNP Paribas umowę dotyczącą strategicznej współpracy.
W wyniku porozumienia stworzono MMC Finanse – spe-
cjalny program kredytowo-leasingowy, dzięki któremu 
klienci autoryzowanych salonów Mitsubishi w Polsce 
mogą korzystać z ofert kredytowych i leasingowych. Dzię-
ki nowemu programowi nabywcy samochodów Mitsubishi 
mogą skorzystać z promocyjnych ofert kredytów, które nie 
są dostępne w placówkach bankowych a jedynie w autory-
zowanych salonach marki spod znaku trzech diamentów.

RANGER PO NOWEMU
Na rynku pojawiła się kolejna odsłona pickupa spod 
znaku Forda. Ranger posiada między innymi nowy 
design nadwozia, ciekawe rozwiązania techniczne, 
udoskonalone silniki wysokoprężne.

Zdaniem producenta jednym z największych atutów pojazdu 
jest niskie zużycie paliwa w silnikach wysokoprężnych o po-
jemności 2.2 litra oraz mocy 130 KM i 160 KM. Dostępna 
będzie też 5-litrowa jednostka 3.2 litra (200 KM). Większość 
wersji posiada w standardzie napęd 4x4. Jeśli chodzi o ele-
menty wspierające bezpieczeństwo można między innymi 
liczyć na system utrzymywania pojazdu na pasie ruchu, 
rozpoznawania znaków, inteligentny tempomat, asystent 
ruszania na wzniesieniu i zjeżdżania ze wzniesienia, adapta-
cyjną kontrolę obciążenia pojazdu. W środku mamy nową 
tablicę przyrządów z dwoma cyfrowymi wyświetlaczami 
przekazującymi informacje dotyczące pojazdu oraz wska-
zania systemu rozrywkowego, nawigacji i klimatyzacji. Siła 
wspomagania kierownicy EPAS zależy od prędkości jazdy, 
położenia kierownicy, przeciążenia w zakręcie, przyspiesze-
nia lub stopnia wytracania prędkości. 
Klienci mogą wybrać pojedynczą kabinę (Single Cab), prze-
dłużoną kabinę (Rap Cab) z niewielkimi tylnymi drzwiami 
dającymi dostęp do drugiego rzędu siedzeń oraz cztero-
drzwiową, podwójną kabinę (Double Cab). Głębokość brodze-
nia w wodzie może wynosi 800 mm, kąt natarcia 28 stopni, 
kąt zejścia 25 stopni, ładowność 1260 kilogramów. Ceny za-
czynają się od 79 900 zł netto (nieco ponad 98 000 zł brutto).
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ELEKTRYCZNA SIEĆ NISSANA
Nissan zwiększył liczbę punktów sprzedaży uprawnio-
nych do sprzedaży aut elektrycznych w Polsce.

Do dotychczasowych trzech salonów (Zaborowski w War-
szawie, PGD w Krakowie i PGD w Sosnowcu) dołączyło ko-
lejnych pięć: ABT Autoniss w Lublinie, JM Mazur w Wał-
brzychu, Mad Mobil w Rybniku, Polmotor w Szczecinie 
(lokalizacja przy Rondzie Hakena) oraz Wasilewski w Ełku. 
Sieć sprzedaży liczy więc osiem lokalizacji, a Nissan zapo-
wiada dalszą ekspansję w tym zakresie jeszcze w tym roku. 
Uruchomienie sprzedaży modeli LEAF i e-NV200 w no-
wych lokalizacjach przyczyniło się jednocześnie do zwięk-
szenia liczby dostępnych w naszym kraju ładowarek do sa-
mochodów elektrycznych, ponieważ w każdym z punktów 
zamontowano ładowarki naścienne.
Rozszerzenie sieci sprzedaży aut elektrycznych zbiegło się 
w czasie z inauguracją na naszym rynku Nissana LEAF 
z nowym, znacznie wydajniejszym akumulatorem o po-
jemności 30 kWh. Zapewnia on zwiększony o 26 procent 
zasięg – do 250 km na jednym ładowaniu. Gwarancją na 
akumulator wynosi na 8 lat lub 160 000 km przebiegu.

DEALER ROKU
Jak co roku firma Volvo Car Poland oceniała swoją sieć 
pod kątem sprzedaży samochodów, części i akcesoriów. 
W tym roku najwyższe noty zebrał warszawski dealer 
Euroservice zdobywając tytuł Dealera Roku 2015.

Firma Euroservice, prowadząca dwa autoryzowane punkty 
dealerskie Volvo, została Dealerem Roku 2015. Zdobycie 
tego tytułu było możliwe dzięki zrealizowaniu i prze-
kroczeniu planu sprzedaży samochodów nowych, części 
i akcesoriów, przy zachowaniu najwyższych standardów 
obsługi. Euroservice to jeden z największych autoryzowa-
nych dealerów marki Volvo w Polsce. Firma posiada dwa 
salony sprzedaży: przy ulicy Płowieckiej i przy Alejach Je-
rozolimskich. Jest to także najstarszy i najdłużej funkcjo-
nujący autoryzowany dealer marki Volvo w Polsce. 
Drugie miejsce w konkursie Dealer Roku przypadło poznań-
skiemu dealerowi – Firmie Karlik. Na trzecim miejscu zna-
lazł się krakowski autoryzowany dealer Volvo – Wadowscy.

NOWY VAN TOYOTY
Toyota Proace Van już wkrótce zadebiutuje na polskim 
rynku. Auto jest dostępne w trzech rozmiarach nadwo-
zia, z dwoma długościami rozstawu osi oraz w dwóch 
wersjach wyposażenia.

Proace Van Compact o długości 4,6 m i rozstawie osi 2,9 m 
jest najkrótszym autem w segmencie MDV, tworząc nową 
podklasę. W kabinie znajdują się trzy miejsca siedzące, 
część bagażowa ma długość 2,1 m i szerokość 1,6 m oraz 
przestrzeń ładunkową 4,6 m2. Pozostałe wersje to 9-osobo-
we kombi, wersja z platformą i z dwoma rzędami siedzeń, 
które umożliwiają montaż specjalistycznych typów zabu-
dowy (od pierwszego kwartału 2017 roku).
Dostępnych będzie pięć silników Diesla o pojemności 1.6 
i 2.0 o zakresie mocy od 95 do 180 KM. Klienci Proace 
Van mogą wybrać wersję wyposażenia Life i Active. Active 
wyróżnia się dodatkową izolacją dźwiękową kabiny, cen-
tralnym zamkiem z pilotem i 2 wtyczkami 12V – w schow-
ku na rękawiczki i w części bagażowej. Ponadto posiada 
odtwarzacz audio z Bluetooth i USB, klimatyzację, pod-
świetlenie i chłodzenie schowka oraz system Smart Car-
go. Wyposażenie dodatkowe obejmuje m.in. automatyczne 
drzwi przesuwne i nowy system Smart Cargo, który łączy 
otwieraną przegrodę z unoszonym przednim siedzeniem 
pasażera, aby zwiększyć długość przestrzeni bagażowej 
o 1,16 m, a ładowność o 0,5 m3. Proace Van może otrzymać 
zwiększony prześwit (+25 mm) oraz elektroniczny system 
kontroli trakcji Toyoty do jazdy terenowej. 
Jak każdy samochód japońskiej marki model będzie objęty 
gwarancją na 3 lata lub 100 000 km. Zbiornik AdBlue o po-
jemności 22,5 l zapewnia optymalne funkcjonowanie sys-
temu przez 15 tys. km. Standardowe okresy międzyprze-
glądowe wynoszą 2 lata z limitem przebiegu 40 000 km.

BRYGADA RR W WARSZAWIE
Rolls-Royce Motor Cars Warsaw otworzył nowy polski 
salon. Auto Fus, autoryzowany partner marki, przez 
ostatnie dwa lata sprzedaż samochodów oraz obsługę 
posprzedażną prowadził w tymczasowym salonie stwo-
rzonym na terenie dealerstwa. 
Salon mieści się przy ul. Ostrobramskiej 73 w Warszawie. 
Klient ma zapewnioną bezpośrednią obsługę sprzedażową 
i posprzedażną, dostępne są unikatowe usługi personali-
zacji Rolls-Royce Bespoke pozwalające klientom stworzyć 
samochód tak wyjątkowy, jak ich własne linie papilarne. 
Program obejmuje możliwość wyboru jednego z 44 000 ko-
lorów nadwozia czy stworzenie własnej konstelacji świetlnej 
na suficie. Opcje Bespoke obejmują każdy model Phantom 
oraz w większość modeli Ghost i Wraith. Sprzedaż nowych 
RR w Polsce w 2015 roku osiągnęła po raz pierwszy dwucy-
frowy wynik. Rolls-Royce posiada 132 dealerstwa na całym 
świecie, w tym 23 na terenie Europy kontynentalnej.
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NOWE PALIWA BP
BP wprowadza na rynek polski nowe paliwa usuwają-
ce zanieczyszczenia z silnika: BP Ultimate z technolo-
gią Active oraz paliwa regularne z technologią Active.

Nowe paliwa BP zostały przetestowane przez naukowców 
przy użyciu 110 różnych metod. Dzięki temu  usuwają 
zanieczyszczenia z silnika już od pierwszego tankowania, 
pomagając osiągnąć płynność jazdy, zmniejszyć ryzyko 
nieplanowanych przeglądów, chronić silnik przed uszko-
dzeniem. Technologia Active jest obecna we wszystkich 
paliwach ciekłych BP w Polsce. Przy ciągłym stosowaniu 
paliwa BP Ultimate mogą zwiększyć zasięg samochodu do 
56 km dla oleju napędowego Ultimate Diesel i do 44 km 
dla benzyny bezołowiowej Ultimate 98.

NOWE MARKI OPON
Na polskim rynku po-
jawiły się dwie nowe 
marki: reprezentują-
ce segment ekono-
miczny Strial oraz 
popularne w Wielkiej 
Brytanii opony klasy 
średniej − Prestivo.
Według producenta, 
letnie modele obu ma-
rek wyróżnia korzyst-
na relacja ceny do ja-
kości, a także komfort 
i bezpieczeństwo użyt-
kowania. Nowe pro-

dukty wprowadził ITR CEE – dystrybutor m.in. japońskich 
opon premium Yokohama. Produkowane w Serbii opony 
Strial dedykowane są pojazdom wszystkich klas. Prestivo 
to jedna z najpopularniejszych marek ogumienia w Wiel-
kiej Brytanii wśród użytkowników aut klasy średniej i pre-
mium. Większość rozmiarów posiada najwyższe klasy 
A lub B w hamowaniu na mokrej nawierzchni, w żadnym 
rozmiarze parametr ten nie jest niższy niż klasa C.
Strial 401. Kierunkowa budowa bieżnika wpływa na 
przyczepność, szczególnie na zakrętach. Dzięki trzem sze-
rokim rowkom bieżnik odprowadza wodę, chroniąc auto 
przed aquaplaningiem. Sztywny i mocny bark oddziałuje 
na wytrzymałość i wolniejsze zużywanie się ogumienia. 
Rozmiary od 15 do 18 cali. Cena detaliczna opony w roz-
miarze 205/55R16 od ok. 160 zł.
Strial 301. Dedykowana autom miejskim. Rozmiary od 13 do 
16 cali. Cena detaliczna w rozmiarze 185/65R15 od ok. 140 zł.
Prestivo PV-S1. Przeznaczona do samochodów klasy 
średniej i wyższej. Dostępna w rozmiarach od 15 do 19 
cali. Cena w rozmiarze 205/55R16 od ok. 195 zł.
Prestivo PV-HP1. Letnia opona do małych i średnich po-
jazdów osobowych. Opona dostępna w rozmiarach od 14 do 
15 cali. Cena opony w rozmiarze 185/65R15 od ok. 155 zł.
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ZAPROJEKTUJ RENAULT
Renault Polska prowadzi konkurs na zaprojektowanie samochodu autonomicznego, nazywanego też  

„autem bez kierowcy”. 
Konkurs pod nazwą „Renault. Passion for Design & Inno-
vation” potrwa do 31 maja. Szczegółowe informacje na te-
mat konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się 
na stronie internetowej renaultpassion.pl. Udział może 
wziąć każdy, kto łączy pasję do samochodów z pasją do 
projektowania. Projekt powinien być wizualizacją gra-
ficzną modelu auta autonomicznego, czyli auta samoste-

rowalnego. Czterech spośród pięciu finalistów wybierze 
jury, piątego internauci, głosując na swoich faworytów 
za pomocą sondy na stronie internetowej konkursu. Trzy 
najlepsze projekty zostaną nagrodzone 7 września podczas 
Wawa Design Festiwal w Soho Factory. Autor najlepszego 
projektu otrzyma 10 000 złotych oraz samochód Renault 
Espace lub Talisman do testu na okres 2 tygodni.

SEAT STAWIA NA MŚP
Obecność wśród pięciu marek o największej sprzedaży 
flotowej do małych i średnich przedsiębiorstw – taki jest 
cel strategii sprzedaży flotowej SEAT-a do 2020 roku. 
Między innymi w tym celu opracowano program „SEAT 
for business”. Aktywizacja i rozwój sieci oraz atrakcyjne 
rabaty mają doprowadzić do tego, aby marka stała się za-
ufanym brandem flotowym – głównie wśród mikro, ma-
łych i średnich przedsiębiorstw. Zbudowanie świadomości 
i rozważania marki SEAT wśród nabywców zbiorowych 
poprzez prowadzenie spójnych działań marketingowych 
ma podnieść udział marki w sprzedaży flotowej do 55 
procent w 2020 roku. Konkurencyjna oferta, jedne z naj-
wyższych rabatów na rynku, profesjonalna obsługa czy 
samochody w specyfikacjach flotowych dostępne do jazd 
próbnych nawet do 14 dni to element nowej oferty skiero-
wanej do sektora MŚP. 
- Potencjał rynku to 2 mln firm MŚP. Obserwujemy, że 
liczba ta wciąż rośnie, a samochody znajdujące się w ich 
parku maszyn to blisko 70 procent wszystkich aut floto-
wych w Polsce. Do 2020 roku chcemy być wśród 5 marek 
flotowych sprzedających do MŚP, co oznacza 70 procent 
wszystkich transakcji flotowych SEAT-a – mówi Wojciech 
Wiatrowski, Kierownik ds. floty SEAT.
- W 2016 roku wystartowaliśmy z wypracowaną strategią 
sprzedaży flotowej, która obejmuje program SEAT for bu-
siness. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa zwracają 
uwagę na niskie koszty serwisu, naprawy czy atrakcyjne 
raty leasingowe. Nasza oferta odpowiada na te potrzeby – 
mówi Jakub Góralczyk, kierownik ds. PR SEAT.
Pierwszym modelem, który zostanie zakomunikowany 
w ramach nowej oferty będzie Leon ST, jeden z flagowych 
modeli hiszpańskiego producenta. 

KARETKI FIATA
Inwestycje Medyczne Łódzkiego wybrały ofertę AMZ-
-Kutno na dostarczenie nowych karetek na bazie samo-
chodu marki Fiat Professional. 

Zbudowano i przekazano 34 ambulanse – dla łódzkiego 
i piotrkowskiego pogotowia. Karetki zostały zbudowa-
ne na bazie samochodu Fiat Professional – nowego Fia-
ta Ducato w wersji Furgon (L2H2–rozstaw osi 3450 mm) 
z wysokoprężną jednostką napędową MultiJet osiągającą 
moc 180 KM. Jako karetka Fiat Ducato otrzymał specja-
listyczne wyposażenie. Są to m.in. specjalne nosze o wy-
sokiej wytrzymałości (waga pacjenta do 230 kg) i krzesła 
kardiologiczne z gąsienicowym systemem płozowym do 
transportu chorych po schodach. To największy do tej pory 
jednorazowy zakup tego typu pojazdów w Polsce.



Firmowy samochód to już nie tylko środek transportu i narzędzie pracy przedstawicieli handlowych, ale 
również pożądany pozapłacowy benefit i sposób kształtowania atrakcyjnego wizerunku przedsiębiorstwa. 
Obecnie zarówno duże firmy, jak i podmioty z sektora MŚP, a także mikroprzedsiębiorstwa coraz częściej 
budują floty, wykorzystując usługę wynajmu długoterminowego. Dlaczego? Korzyści wynikające z tego 
rozwiązania przedstawiają eksperci z Carefleet S.A., jednej z wiodących polskich firm z branży CFM.
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4 POWODY, DLA KTÓRYCH WARTO KORZYSTAĆ Z DŁUGOTERMINOWEGO 
WYNAJMU SAMOCHODÓW W CAREFLEET S.A.!

1. OSZCZĘDNOŚCI FINANSOWE
Wynajem długoterminowy w Carefleet S.A. umożliwia reduk-
cję kosztów, które trzeba ponosić w przypadku zakupu pojaz-
dów na własność. Regularne opłaty są niezmienne i oprócz 
finansowania auta, pokrywają m.in. koszt serwisu mechanicz-
nego, sezonową wymianę opon oraz ubezpieczenia.

2. KORZYŚCI PODATKOWE
W związku z tym, iż pojazd nie jest wykazany w księgach 
rachunkowych najemcy, prawo do odpisów amortyzacyj-
nych pozostaje po stronie wynajmującego. Ponadto czynsz 
płacony za wynajem długoterminowy samochodu można 
traktować jako koszt uzyskania przychodu. 

3. OSZCZĘDNOŚĆ CZASU
Wszelkimi sprawami dotyczącymi pojazdów zajmują się do-
świadczeni eksperci Carefleet S.A., którzy wspierają Klientów 
i Użytkowników na każdym etapie współpracy – począwszy 
od doradztwa przy wyborze nowego samochodu, poprzez 
jego rejestrację i ubezpieczenie, aż po kompleksową opiekę 
serwisową przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 

4. ELASTYCZNOŚĆ
Przez dwanaście lat funkcjonowania na polskim rynku 
Carefleet S.A. doskonale poznał problemy i oczekiwania 
zarówno wielkich korporacji, jak i firm z sektora MŚP i Mi-
kro, dzięki czemu proponuje usługi precyzyjnie dopasowa-
ne do potrzeb każdego przedsiębiorstwa. Ponadto spółka 
współpracuje ze wszystkimi producentami dostępnych na 
polskim rynku samochodów, co daje możliwość wyboru 
marek i modeli dostosowanych do potrzeb każdej firmy.

Zapraszamy do kontaktu: 
Biuro Handlowe Warszawa 
ul. Żwirki i Wigury 18A 
02-092 Warszawa 
Tel. +48 22 561 71 81 
Email: info@carefleet.com.pl 
www.carefleet.pl

SZKOLENIA UBEZPIECZENIOWE
Gort Business Service zaprasza na szkolenia dotyczą-
ce ubezpieczeń komunikacyjnych z cyklu: Automotive 
Insurance Meetings. Patronat medialny objęła Flota-
AutoBiznes. Czytelnicy FlotyAutoBiznes na hasło FAB 
otrzymają 5 procent rabatu. 

Warsztaty flotowe. Skondensowana pigułka wiedzy 
o ubezpieczeniach komunikacyjnych dla flot, oparta 
przede wszystkim na praktyce - pakiet wiedzy dla Fle-
et Managera, brokera lub underwritera budującego 
swoje doświadczenie w tematyce ubezpieczeń dla flot.  
Najbliższy termin: 25 maja 2016. Program i szczegóły na: 
http://www.gortbusiness.pl/szkolenia/warsztaty-flotowe/
Ubezpieczenia flot w praktyce. Dwudniowe zajęcia 
na temat najciekawszych zagadnień związanych z ubez-
pieczaniem flot. Jakie „dziury” mają produkty ubezpie-
czeniowe. Jak skutecznie chronić wysokość składek przy 
ubezpieczaniu floty. Poziom wiedzy dla osób znających te-
mat, chcących poszerzyć, pogłębić, a czasem tylko odświe-
żyć swoją wiedzę. Najbliższy termin: 3/4 czerwca 2016.  
Program i szczegóły na: 
http://www.gortbusiness.pl/szkolenia/ubezpieczenia-flot-
-w-praktyce/

STANDARDY JAGUARA
W Baranowie k. Poznania przy ul. Poznańskiej 30 (przy 
trasie 92, wyjazd z Poznania na Świecko) otwarto naj-
nowocześniejszy salon Jaguar Land Rover w Polsce, 
spełniający europejskie standardy producenta.

Nowy salon i serwis Jaguar Land Rover został otwar-
ty przez dealera Karlik. To jeden z pierwszych obiektów 
w Europie, zbudowany w oparciu o najnowsze standardy 
Jaguar Land Rover. Karlik od ponad 12 lat jest autoryzowa-
nym przedstawicielem tych marek w Wielkopolsce. 
Nowy obiekt liczy ponad 1800 m2  powierzchni, w której 
skład wliczane są przestronny salon, funkcjonalny serwis, 
kilkustanowiskowa myjnia oraz część socjalno-biurowa. 
W salonie Jaguar Land Rover Karlik klienci mogą skorzy-
stać z opieki doradców JLR Financial Services, którzy służą 
wiedzą z zakresu finansowania, ubezpieczeń oraz narzę-
dzi finansowych takich jak najem długoterminowy czy le-
asing konsumencki. Karlik oferuje także auta używane ob-
jęte programem JLR Approved, sprawdzone według listy 
165 punktów kontrolnych, ze udokumentowaną historią 
i pochodzeniem, a także 2-letnią gwarancją Approved oraz 
24-miesięcznym JLR Assistance.



Niewielka sala Hotelu Airport Novotel w Warszawie 
pomieściła ponad 50 osób, ale okoliczności były bar-

dzo interesujące dla oka, bowiem prezentacje odbywały się 
„w towarzystwie” Audi A7 i Audi A4.
- Organizator przeznaczył dla mnie półtorej godziny, ale 
nie wiem jak można tak długo mówić o ubezpieczeniach 
– tymi słowami zaczął swoje wystąpienie uśmiechnięty 
Piotr Gortatowicz z Gort Business. Ale potem już było cał-
kiem serio, wszak tematyka niełatwa. Uczestnicy słuchali 
i zadawali pytania, więc nasz prelegent przemawiał przez 
prawie… 120 minut.

NAJKRÓTSZE ZAPYTANIE OFERTOWE
Okazuje się, że nawet kwestia OC nie jest banalna, bo o ile 
klient nie ma wpływu na cenę usługi, to można podnieść 
sumę gwarancyjną ponad obowiązkowe limity lub wyku-
pić polisę nadwyżkową.
Naturalnie w przypadku ubezpieczeń dodatkowych klient ma 
już znacznie szersze, negocjacyjne pole manewru. Szczegól-
nie warto przeanalizować warunki AC i Assistance. Niektóry 
produkty, choć szeroko promowane, są dla firm po prostu 
nieopłacalne. Więcej na temat tego jakie ubezpieczenia war-
to kupić, a które stanowią korzystne rozwiązanie głównie dla 
ubezpieczycieli można przeczytać w wydaniu drukowanym 
FAB4/2015 (do nabycia jeszcze drogą wysyłkową).
Piotr Gortatowicz jako anegdotę przytoczył też historię 
spotkania w imieniu firmy brokerskiej, w której wówczas 
pracował, z dość wymagającym klientem. Był w towarzy-
stwie swojego szefa i gdy wydawało się, że wszystko zo-
stało uzgodnione i rozmowy znajdą finał w postaci umo-
wy, klient poprosił o… przesłanie zapytania ofertowego. 
Wtedy przełożony naszego prelegenta wziął małą żółtą 
karteczkę, napisał znak zapytania i wręczył zdumionemu 
nabywcy. Prawdopodobnie to najkrótsze zapytanie oferto-
we w historii ubezpieczeń.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODĘ
Wojciech Godzina z Kancelarii Pluciński i Partnerzy zwra-
cał między innymi uwagę na konsekwencje powierzenia 
samochodu bez umowy. W takim przypadku kierowca ma 
ograniczoną odpowiedzialność do trzykrotności wynagro-
dzenia. Pracodawca musi wykazać, że:
• poniósł szkodę majątkową,
• była ona wynikiem winy kierowcy,
• doszło do naruszenia podstawowych obowiązków służ-

bowych przez pracownika,
• pracodawca sam wypłacił odszkodowanie.
Zupełnie inna sytuacja ma miejsce, gdy powierzenie auta 
następuje z obowiązkiem zwrotu lub wyliczenia się (art. 
124 § 1 K.p.). Wtedy:
• jest pełna odpowiedzialność kierowcy za szkodę,
• nie trzeba wykazać winy pracownika kierowcy a jedynie 

wskazać szkodę,
• należy wykazać tylko naruszenie umowy powierzenia.

SPRAWDZAĆ PRAWO JAZDY
Spore zainteresowanie wzbudziła tematyka polityki floto-
wej. Uczestnicy warsztatów dostali nawet wzorzec, jak po-
winien ów dokument wyglądać. Jedna z pierwszych porad 
dotyczyła… prawa jazdy.
Sprawdzajcie ten dokument nie tylko podczas przeka-
zania aut. Warto, by kierowcy raz na pewien czas mieli 
obowiązek pokazywania prawa jazdy, a nawet przesyłania 

WIEDZA 
Z SAMOCHODAMI W TLE

Warsztaty FlotyAutoBiznes mają swoją wyjątkową specyfikę. Niewielka grupa kilkudziesięciu osób, 
długie, ale ciekawe, wyczerpujące temat prezentacje, możliwość porozmawiania z ekspertami na 

temat własnych problemów. Tym razem dyskutowano o tym jak taniej ubezpieczyć samochody, skon-
struować efektywną politykę flotową, opracować przetarg na usługi fsl, ochronić się przed działania-

mi użytkowników samochodów. Dealer Krotoski Cichy udostępnił też na przejażdżki Audi A7, Audi 
A4 i Volkswagena Passata.
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informacji (potwierdzonej przez policję) o liczbie punktów 
karnych. Bowiem w dobie obecnie obowiązujących kar, 
uprawienia do prowadzenia środka lokomocji można stra-
cić w kilka minut – przestrzegał Mariusz Petryka, ekspert 
FlotyAutoBiznes.
Pracownik musi również mieć świadomość, że przekro-
czenie przebiegu auta zobowiązującego użytkownika sa-
mochodu do oddania go na przegląd gwarancyjny, może 
rodzić w razie wypadku lub awarii poważne konsekwen-
cje. Będą one związane choćby z nieuznaniem gwarancji, 
a więc stratami dla firmy, która przy odpowiednich zapi-
sach przerzuci je na kierującego. Z kolei jako jedną z aneg-
dot prelegent podał historię kierowcy zmuszonego do wy-
miany pojazdu lepszej klasy na auto gorszej klasy. – Przez 
dwa miesiące nie miał sposobności przyjechać do mnie, 
gdy zwykle widzieliśmy się niemal na każdą prośbę. Dla-
tego takie informacje warto komunikować maksymalnie 
późno i egzekwować szybko – radzi Mariusz Petryka.

NEGOCJUJCIE INDYWIDUALNIE
Do zaskakujących wniosków dla niektórych osób doszedł 
Andrzej Zawistowski, znany ekspert z dziedziny finanso-
wania zakupów środków lokomocji. – Bardzo często to nie 
firma CFM może wynegocjować dla nas najlepsze rabaty 
na zakup samochodu czy ubezpieczenia. Importer czy de-
aler aut patrzy bowiem na klienta bardzo indywidualnie. 
Dlatego próbujcie najpierw sami porozmawiać z dostaw-
cami produktów a potem ewentualnie porównajcie oferty 
– radził Andrzej Zawistowski.
Przygotowując sam przetarg, nie możemy oczywiście za-
prosić do składania ofert wszystkich firm na rynku. - Duże 
CFM-y zapewniają lepsze warunki finansowania, bardziej 
sformalizowane umowy, ale są za to mniej elastyczne. 
Mniejsze podmioty – odwrotnie. Moim zdaniem warto 
wysłać zapytania do dwóch/trzech przedsiębiorstw z każ-
dej grupy – powiedział Andrzej Zawistowski.

TESTOWA IMPROWIZACJA
Uczestnicy spotkania by zyskać ciekawą wiedzę nie musie-
li tylko siedzieć na sali. Do ich dyspozycji były bowiem po-
jazdy przygotowane przez dealera Krotoski Cichy: Audi A4 
i Volkswagen Passat, w tym w wersji Allroad. Z kolei Audi 
A7 miało być testowane dopiero od godziny 16, gdyż „to-
warzyszyło” prelekcjom na sali wykładowej niczym piękna 
hostessa na targach. Jednak warsztaty wymagają czasem 
improwizacji związanej ze spełnianiem życzeń uczestni-
ków. Menedżerowie bardzo chcieli wcześniej przejechać 
się tym efektownie wyglądającym samochodem, w związ-
ku z tym podczas jednej z przerw kawowych przesunięto 
na moment krzesła, otworzono drzwi i pojazd był już do 
dyspozycji flotowców. A prelekcje prowadzono dalej.

 ■ Tomasz Czarnecki

Najważniejsze warunki assistance
• Suma ubezpieczenia
• Zakres terytorialny
• Odpowiedzialność po wypadku / awarii
• Limit kosztów holowania
• Ilość dni samochodu zastępczego po wypadku / awarii
• Zasady organizacji pojazdów zastępczych (door-to-door?)
• Kierowca zastępczy
• Franszyzy kilometrowe i jakich usług dotyczą
• Zależność dostępności samochodu zastępczego od 

konieczności holowania
• Likwidacja szkód zaistniałych za granicą
• Pomoc przy „błędach w pilotażu” (wyczerpane paliwo, 

zatrzaśnięte kluczyki)
• Pomoc informacyjna
• Dostępność tłumacza przy szkodach zagranicznych
• Zasady organizacji transportu zastępczego innego niż auto 

zastępcze
• Zasady organizacji noclegów, zakwaterowania na czas naprawy
• Assistance dla holowanej przyczepy
• Hospitalizacja, pomoc medyczna, transport zwłok
• Organizacja transportu do odwiedzin chorego
• Assistance dla przewożonych zwierząt domowych

Klauzule zabezpieczające w umowach powierzenia 
pojazdu służbowego

• Zakaz przewożenia osoby trzeciej
• Zakaz udostępnienia pojazdu osobie trzeciej
• Obowiązek parkowania na parkingu strzeżonym
• Zakaz przewożenia określonych rzeczy np. mebli, sprzętu AGD
• Zakaz pozostawiania dowodu rejestracyjnego w samochodzie
• Obowiązek zawiadomienia policji o stłuczce lub wypadku
• Obowiązek zawiadomienia o awarii pojazdu
• Obowiązek spisania oświadczenia o wypadku (accidental 

statement)

ubezpieczenia
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Pierwszą i najważniejszą kwestią, którą powinien zwe-
ryfikować menedżer floty na etapie zatrudniania osoby 

mającej użytkować pojazd służbowy jest sprawdzenie jego 
zdolności do prowadzenia pojazdów. Oznacza to przede 
wszystkim kontrolę aktualności posiadanego przez kandy-
data do pracy prawa jazdy. Ostrożność wymaga także, żeby 
przed powierzeniem pracownikowi samochodu wykonać 
z nim tzw. jazdę próbną. Czasem zdarza się bowiem, że po-
tencjalny kierowca ma wprawdzie prawo jazdy, ale nie jeź-
dził od kilku lat i po prostu nie radzi sobie za kierownicą. 
Dokładne sprawdzenie kandydata powinno opierać się tak-
że na uzyskaniu informacji o posiadanych przez przyszłe-
go użytkownika punktów karnych. Ich duża liczba będzie 
równała się z ryzykiem, że prowadzący środek transportu 
może w niedługim czasie utracić prawo jazdy.

CZEGO MOŻE ŻĄDAĆ PRACODAWCA?
Zakres informacji (danych osobowych), jakich pracodawca 
może żądać od zatrudnianego pracownika został określony 
w art. 22 Kodeksu pracy. Są to:
1) imię (imiona) i nazwisko;
2) imiona rodziców;

3) data urodzenia;
4) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
5) wykształcenie;
6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
Pracodawca może żądać podania także innych danych oso-
bowych niż określone powyżej, jednak tylko wtedy, jeżeli 
obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów.
Powyższa regulacja została uszczegółowiona Rozporzą-
dzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 
1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców 
dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pra-
cy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika . 
W § 1 tego Rozporządzenia zamieszczono wykaz kategorii 
dokumentów, których pracodawca może żądać od osoby 
ubiegającej się o zatrudnienie.

ZAWIŁOŚCI PRAWNE
Jedną z nich są „dokumenty potwierdzające kwalifikacje 
zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pra-
cy”. Przepisy prawa nie definiują pojęcia „kwalifikacji za-
wodowych”, jednak w doktrynie i orzecznictwie przyjmuje 
się, że jest to zestaw wiedzy i umiejętności wymaganych 

KONTROLA PUNKTÓW 
KARNYCH

O przyjęciu pracownika do firmy decydują przede wszystkim działy HR, kierownicy działów, zarząd. 
Jednym z często stosowanych benefitów lub narzędzi pracy jest pojazd. Zapewnienie w CV o posiada-
niu prawa jazdy nie rozwiązuje wszystkich problemów związanych z przekazaniem środka lokomocji. 

Postaramy się przybliżyć interesującą wielu menedżerów kwestię czy i w jaki sposób pracodawca 
może weryfikować uprawnienia pracownika do prowadzenia pojazdów.

PRAWO
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Anna Knapik,
aplikant radcowski, Kancelaria Radców Prawnych Klatka i partnerzy w Katowicach, www.prawotransportowe.pl

Aby zdyscyplinować kierowców do składania 
„raportów” odnośnie liczby punktów karnych, 

za zerowy stan konta można przewidzieć premie 
finansowe lub talony do kawiarni, bilety do kina itp.
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do realizacji zadań zawodowych. Do takich umiejętności 
należy niewątpliwie umiejętność prowadzenia pojazdów, 
co potwierdza dokument w postaci prawa jazdy.
Natomiast nie zostało wyraźnie wskazane w analizowa-
nych aktach prawnych, czy umiejętność prowadzenia po-
jazdów można także potwierdzać dokumentem w postaci 
zaświadczenia o punktach karnych. Wydaje się jednak,  
że tak, pracodawca ma prawo żądać od pracownika doku-
mentu potwierdzającego stan posiadanych punktów kar-
nych. Będzie on w pewnym stopniu świadczył o tym, czy 
kierowca jeździ zgodnie z przepisami, czy zachowuje nie-
zbędny stopień ostrożności „za kółkiem”.

DANE Z CEPIK
Informacje dotyczące kierowcy odnoszące się do posiada-
nego przez niego prawa jazdy, gromadzone są w Centralnej 
Ewidencji Pojazdów i Kierowców (dalej „CEPiK”). W tym re-
jestrze można sprawdzić między innymi czy przedstawione 
przez pracownika prawo jazdy jest aktualne, jego uprawnie-
nia do prowadzenia pojazdów nie zostały cofnięte, nie orze-
czono wobec danej osoby zakazu prowadzenia pojazdów.
Dane z CEPiK mogą zostać udostępnione różnego rodzaju 
podmiotom publicznym, osobie, której one dotyczą, a tak-
że innym podmiotom, jeżeli wykażą swój „uzasadniony in-
teres”. Należy uznać, że pracodawca żądając udostępnienia 
informacji, o tym czy określony kierowca posiada aktualne 
prawo jazdy, legitymuje się takim właśnie „uzasadnionym 
interesem”. Zapytania o uprawnienia do prowadzenia po-
jazdów należy kierować do Centralnego Ośrodka Informa-
tyki w Warszawie.

USTNIE LUB PISEMNIE
Z kolei informacje o posiadanych przez kierowcę punktach 
karnych są gromadzone w ewidencji kierowców naruszają-
cych przepisy ruchu drogowego prowadzonej przez policję. 
Są one udostępniane tylko osobie, której punkty zostały na-
liczone oraz ustawowo określonym podmiotom publicznym. 
W praktyce więc kierowca musi samodzielnie zwrócić się 
z wnioskiem o udostępnienie mu takich danych. Stosowne 
informacje może uzyskać w wojewódzkiej komendzie policji, 
właściwej ze względu na swoje miejsce zamieszkania.
Kierowca może złożyć wniosek o wydanie pisemnego za-
świadczenia o stanie posiadanych przez niego punktów 
karnych, które potem przedłoży pracodawcy. Taki wniosek 
podlega opłacie w wysokości 17 zł. Kierowca może także 
uzyskać bezpłatną, ustną informację o posiadanych punk-
tach karnych. Jednak wtedy pracodawca powinien udać się 
z pracownikiem do właściwej jednostki policji, żeby być 
obecny podczas zasięgania przedmiotowej informacji.

PREMIA ZA BEZPIECZEŃSTWO
Ponieważ pracodawca samodzielnie nie może występować 
z wnioskiem o ujawnienie liczby punktów karnych pracow-
nika, menedżer floty powinien podjąć dodatkowe działania 
zachęcające lub dyscyplinujące kierowców do informowa-
nia na temat rosnącej liczby przewinień drogowych. War-
to wprowadzić w firmie, przykładowo w polityce flotowej, 
odpowiednią instrukcję, zobowiązującą użytkowników po-
jazdów do informowania pracodawcy o „stanie konta”.
Może to być przekazywanie wiadomości na bieżąco, raz na 
jakiś czas (np. raz w miesiącu, raz na kwartał) albo po prze-

kroczeniu określonej liczby (np. dziesięciu). Warto także 
premiować pracowników jeżdżących zgodnie z przepisa-
mi. Jedno z proponowanych rozwiązań stanowi, że każdy 
kierowca na koniec roku kalendarzowego będzie mógł 
otrzymać premię, jeżeli w ciągu minionego roku nie do-
stał żadnych punktów karnych. Warunkiem wypłaty pre-
mii oczywiście powinno być przedłożenie zaświadczenia 
o ich bieżącym stanie (czyli ich braku).

BĘDĄ ZMIANY
Zawiniona utrata prawa jazdy przez pracownika może być 
przesłanką do rozwiązania jego stosunku pracy. Będzie 
ono mogło nastąpić bez zachowania okresu wypowiedze-
nia tylko wtedy, gdy zostanie stwierdzona wina kierowcy 
w tym, że zostało mu odebrane prawo jazdy (np. sąd uzna 
go za winnego spowodowania wypadku komunikacyjne-
go). Natomiast niezależnie od tego, czy utrata prawa jaz-
dy przez zatrudnionego będzie przez niego zawiniona czy 
nie, pracodawca zawsze może rozwiązać łączący go z użyt-
kownikiem pojazdu stosunek pracy za wypowiedzeniem. 
W czasie trwania okresu wypowiedzenia należałoby prze-
nieść pracownika na stanowisko niewymagające posiada-
nia uprawnień do kierowania pojazdami.
Na koniec należy wspomnieć o nadchodzących zmianach 
w CEPiK wprowadzonych Ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. 
o zmianie Ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz nie-
których innych ustaw. 1. stycznia 2017 r. mają wejść w ży-
cie przepisy, które rozszerzą zakres danych gromadzonych 
w w/w ewidencji (m. in. o informacje o punktach karnych 
i mandatach) oraz umożliwiały bezpośrednio pracodaw-
com weryfikowanie uprawnień swoich pracowników.

SZCZEGÓŁY WKRÓTCE
Przedsiębiorcy drogą elektroniczną będą mogli sprawdzić 
stan punktów karnych swoich kierowców poprzez usłu-
gę „Udostępnij dane pracodawcy”. Na razie nie są znane 
szczegóły tego programu, ale warto obserwować stronę 
internetową CEPiK, gdzie na pewno będą się pojawiać do-
kładniejsze informacje (www.cepik.gov.pl). Udostępnianie 
danych z ewidencji ma być odpłatne (opłata za udostępnie-
nie danych jednostkowych będzie wynosić 30,40 zł).

PRAWO
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ZAPYTANIA O UPRAWNIENIA 
DO PROWADZENIA POJAZDÓW 

NALEŻY KIEROWAĆ DO 
CENTRALNEGO OŚRODKA 

INFORMATYKI W WARSZAWIE.

ZAWINIONA UTRATA PRAWA JAZDY PRZEZ PRACOWNIKA MOŻE BYĆ 
PRZESŁANKĄ DO ROZWIĄZANIA STOSUNKU PRACY.

Pracodawca ma możliwość 
uzyskania informacji 
od pracownika o jego 

„wyczynach mandatowych”.



18

Informacje

Pracownik z chwilą otrzymania samochodu służbo-
wego nie nabywa prawa własności. Uzyskuje tylko 

możliwość użytkowania pojazdu za zgodą pracodawcy. 
Nawet jeżeli auto stanowi przedmiot umowy leasingu 
lub najmu to wyłącznie przedsiębiorca jest uprawniony 
do rozporządzania środkiem lokomocji, środkiem trans-
portu. Ponadto firma odpowiada wobec leasingodawcy 
za pojazd i po zakończeniu umowy może być zobowią-
zana do zwrotu. Dlatego zatrudniony nie może odmówić 
zwrotu samochodu, nawet jeżeli uważa, że nie otrzymał 
należnego wynagrodzenia.

STOP DLA KARY PIENIĘŻNEJ
Jeżeli nie zawarto umowy powierzenia pojazdu z obowiąz-
kiem zwrotu na mocy art. 124 K.p., pracodawca żądający 
zwrotu samochodu może napotkać na pewne problemy. 
Taka sytuacja często występuje jeżeli pracownik niespo-
dziewanie musi wykonać obowiązki w innym mieście. Po-
nadto bywają sytuacje, gdy zatrudniony poprosi o użycze-
nie auta np. na weekendowy wyjazd.
Jednym z obowiązków pracowniczych wskazanych w art. 
100 § 2 K.p. jest dbanie o powierzone mienie. W taki przy-
padku odmowa zwrotu pojazdu może być traktowana jako 

PRACOWNIK NIE CHCE 
ZWRÓCIĆ AUTA

Samochód służbowy jest narzędziem pracy dla wielu pracowników, ponadto może być pewnym przy-
wilejem przyznawanym za szczególny wkład w działalność firmy. Jednak zdarza się, że użytkownik 
po zakończeniu zatrudnienia nie chce zwrócić powierzonego auta. W takim przypadku pracodawca 

może podjąć odpowiednie kroki prawne.

PRAWO
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Jeśli użytkownik pojazdu go nie odda, 
przedsiębiorca nie musi działać po omacku.

Radosław Pluciński,
radca prawny, aplikant radcowski Wojciech Godzina, www.radcyprawni.net
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niewykonanie obowiązku służbowego. Pracodawca może 
nałożyć karę porządkową (art. 108 K.p.) - upomnienie lub 
naganę. Co bardzo ważne, kara pieniężna nie znajdzie za-
stosowania w tej sytuacji. Przed nałożeniem kary porząd-
kowej należy wysłuchać pracownika, najlepiej z udziałem 
świadków oraz sporządzić notatkę. Trzeba też zawiadomić 
zatrudnionego o nałożeniu kary porządkowej na piśmie 
i wskazać podstawę (z umowy lub Kodeksu pracy). Ponad-
to konieczne jest pouczenie o prawie odwołania do sądu 
pracy w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia. 
Istnieje przy tym zagrożenie, że pracownik odwoła się do 
sądu pracy a wtedy być może pracodawca zostanie zmu-
szony do poniesienia kosztów postępowania.

POJAZD PODCZAS URLOPU
Jeżeli pracodawca zawarł z pracownikiem umowę powierze-
nia pojazdu wraz z obowiązkiem zwrotu w rozumieniu art. 
124 § 1 K.p. to ma znacznie ułatwione zadanie. Umowa wraz 
z pokwitowaniem odbioru pojazdu stanowi dowód na po-
siadanie samochodu przez pracownika. Zatem teoretycznie 
takie zapobiegawcze działanie powinno rozwiązać sprawę.
Niestety, nie zawsze. Sytuacja komplikuje się, jeżeli pra-
cownik przebywa na zwolnieniu lekarskim lub urlopie 
wychowawczym. Formalnie nie wykonuje obowiązków 
pracowniczych a zatem pracodawca nie może wydawać 
poleceń służbowych. Z drugiej strony, przedsiębiorca 
najczęściej powierza mienie zatrudnionemu w celu wy-
konywania obowiązków pracowniczych. Jeżeli po stronie 
pracownika występuje przeszkoda do świadczenia pracy, 
nawet niezawiniona, tak jak choroba, to użytkownik środ-
ka lokomocji ma obowiązek zwrócić narzędzia pracy.

UDOWODNIĆ FAKT PRZEKAZANIA AUTA
Co bardzo ważne, to na pracodawcy spoczywa obowiązek 
przedstawienia dowodów powierzenia danego samochodu 
konkretnemu pracownikowi. Ponadto powinien wykazać,  
że wezwał do zwrotu pojazdu i wyznaczył termin jego dostar-
czenia w daną lokalizację. Warto tutaj sprecyzować miejsce 
zwrotu pojazdu, najprościej by to była siedziba firmy.
Przedsiębiorca powinien przedstawić dowód na prawo do 
używania pojazdu jak umowa sprzedaży, leasingu, najmu. 
Ponadto należy wykazać, że pracownik był wzywany do 
zwrotu auta, stąd tak ważne, by wezwania nie przekazy-
wać ustnie tylko pisemnie. Warto przedstawić dowód re-
jestracyjny samochodu, choć to ostatnie może stanowić 
pewien problem, bo zwykle posiada go użytkownik środka 
lokomocji. Dlatego dobry pomysł stanowi wykonanie kse-
rokopii, zdjęcia lub też duplikatu dowodu rejestracyjnego 
jeszcze przed pierwszym wydaniem samochodu.

ŚWIADKOWIE MILE WIDZIANI
Firma ma prawo wezwać pracownika do zwrotu pojazdu 
na piśmie – przez wysłanie listu poleconego na adres za-
mieszkania pracownika wskazanego w umowie o pracę. 
Ponadto można wysłać wezwanie w formie elektronicznej 
lub e-mail.

Jeżeli nie zawarto umowy powierzenia pojazdu, w celu 
udowodnienia przekazania pojazdu dobre rozwiązanie sta-
nowi żądanie dowodu z przesłuchania świadków np. osoby, 
która wydała pojazd oraz innych osób obecne przy tym. 
Nierzadko przecież w dużych firmach pracownicy przyby-
wają na wydanie samochodów grupowo, na przykład przy 
okazji jakiegoś szkolenia, eventu firmowego. Świadkiem 
może być też dealer samochodowy czy też pracownik fir-
my CFM obecny przy oddaniu w użytkowanie auta.

POWÓDZTWO O WYDANIE RZECZY
Jeżeli pracodawca jest właścicielem samochodu, a osoba 
po zakończeniu stosunku pracy nadal posiada rzeczy nale-
żące do firmy, można wytoczyć powództwo windykacyjne 
(z art. 222 K.c.). Przedsiębiorca ma obowiązek udowodnić 
swoje prawo do dysponowania autem oraz pozbawienie 
faktycznego „władztwa” przez byłego pracownika w wy-
niku braku zwrotu pojazdu. Do pozwu należy dołączyć 
dokumenty stanowiące dowód na wyłączne prawo do dys-
ponowania środkiem lokomocji np. umowa kupna, dowód 
rejestracyjny, karta pojazdu.
Po wezwaniu do wydania samochodu, były pracownik bę-
dzie działał w złej wierze, co oznacza, że można żądać zwro-
tu korzyści jakie nie zostały uzyskane przez firmę z powo-
du braku zwrotu pojazdu na mocy art. 225 K.c. Gdy firma 
dysponuje pojazdem na podstawie umowy leasingu lub 
najmu, nie przysługuje jej roszczenie windykacyjne z art. 
222 K.c. ponieważ nie jest właścicielem środka lokomocji.

ZWOLNIENIE DYSCYPLINARNE
Należy pamiętać, że jeśli pracownik nie zwróci powierzo-
nego mienia to może popełnić przestępstwo przywłaszcze-
nia z art. 284 Kodeksu karnego. Pracodawca może złożyć 
zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa wraz z wnio-
skiem o zatrzymanie danego pojazdu przez policję. Należy 
przy tym oczywiście wykazać prawo do dysponowania po-
jazdem, fakt jego powierzenia danej osobie oraz wezwanie 
do zwrotu rzeczy. Samochód będzie stanowić dowód rze-
czowy i może zostać zatrzymany do dnia wydania wyroku.
Nawet jeżeli postępowanie przygotowawcze zostanie umo-
rzone, to pracownik po wezwaniu do prokuratury w celu 
złożenia wyjaśnień może sam zwrócić samochód. Przy-
właszczenie powierzonego mienia przez pracownika zawsze 
stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pra-
cowniczych1. Może stanowić podstawę do zwolnienia dyscy-
plinarnego. Dowodem będzie prawomocny wyrok skazujący.

PRAWO
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POSTĘPOWANIE PRACODAWCY 
ZALEŻY OD FORMY 
POWIERZENIA POJAZDU.

JEŚLI PRACOWNIK NIE ZWRÓCI POWIERZONEGO MIENIA TO MOŻE 
POPEŁNIĆ PRZESTĘPSTWO PRZYWŁASZCZENIA Z KODEKSU KARNEGO.

Pracownik nie może 
przywłaszczyć sobie 

firmowego samochodu.

1wyroku SN z 10 listopada 1999 r. sygn. akt I PKN 361/99
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RYCZAŁT
Jedną z form refundowania pracownikom kosztów związa-
nych z używaniem prywatnych samochodów na potrzeby 
pracodawcy jest ryczałt. Jego zasady reguluje obowiązują-
ce od 2002 roku Rozporządzenie Ministra Infrastruktury2. 
Ryczałt rozliczany jest w okresach miesięcznych i dotyczy 
tzw. jazd lokalnych. W przepisach brakuje definicji jazd 
lokalnych. Przyjmuje się jednak, że dotyczą one miasta 
lub gminy, na obszarze których znajduje się miejsce pracy  

pracownika. Pokrywane przez pracodawcę koszty określa 
się według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu. Nie 
mogą być one wyższe niż:
1) dla samochodu osobowego:

a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,5214 zł,
b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 

0,8358 zł,
2) dla motocykla - 0,2302 zł,
3) dla motoroweru - 0,1382 zł.

PRYWATNE DO CELÓW 
SŁUŻBOWYCH

Niektóre firmy zawierają ze swoimi pracownikami czy zleceniobiorcami umowy, na podstawie któ-
rych wykorzystują oni prywatne pojazdy w celu załatwiania spraw służbowych. Ustawa o trans-

porcie drogowym1 wskazuje, że na podstawie umów cywilnoprawnych mogą być używane, do celów 
służbowych samochody osobowe, motocykle i motorowery niebędące własnością pracodawcy.  

Jakie są skutki podatkowe takich umów?

20

Jedną z form użytkowania pojazdu do celów 
firmowych jest wykorzystywanie prywatnych aut 

pracowników.

Mirosława Zugaj
doradca podatkowy, manager Zespołu CIT Kancelarii Ożóg Tomczykowski

1art. 34a ust. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz. 1414)
2Rozporządzenie z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów 
służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (dalej: „rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury”)
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ubezpieczenia

Miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne ustala pra-
codawca. Limit został uzależniony od liczby mieszkańców 
w danej gminie lub mieście, w których pracownik jest za-
trudniony i co do zasady nie może przekroczyć:
1) 300 km - do 100 000 mieszkańców,
2) 500 km - ponad 100 000 do 500 000 mieszkańców,
3) 700 km - ponad 500 000 mieszkańców.
Kwotę ryczałtu stanowi iloczyn stawki za 1 kilometr 
przebiegu i miesięcznego limitu przebiegu kilometrów 
na jazdy lokalne. Warunkiem wypłaty jest złożenie przez 
pracownika pisemnego oświadczenia o tym, że w danym 
miesiącu używał pojazdu do celów służbowych. Oświad-
czenie powinno zawierać określone w przepisach dane 
dotyczące pojazdu (pojemność silnika, marka, numer re-
jestracyjny) oraz wskazywać liczbę dni, w których pra-
cownik był nieobecny w miejscu pracy (biorąc pod uwagę 
dany miesiąc). A także liczbę dni, gdy pracownik nie dys-
ponował pojazdem do celów służbowych.
Kwotę ryczałtu zmniejsza się o jedną dwudziestą drugą za 
każdy roboczy dzień nieobecności pracownika w miejscu 
pracy z powodu choroby, urlopu, podróży służbowej trwają-
cej co najmniej osiem godzin lub innej nieobecności. Ta sama 
zasada dotyczy każdego dnia roboczego, w którym pracownik 
nie dysponował pojazdem do celów służbowych. Chociaż or-
gany skarbowe w większości przypadków zdają się twierdzić, 
że wypłacany pracownikom ryczałt stanowi ich przychód ze 
stosunku pracy podlegający PIT (za wyjątkiem ryczałtów wy-
płacanych m.in. leśnikom oraz listonoszom) to jednak w na-
szej ocenie istnieją poważne argumenty za stwierdzeniem, 
że przychód po stronie pracownika w ogóle nie powstaje. Nie 
jest on także uwzględniany przy obliczaniu składek na ubez-
pieczenie społeczne i zdrowotne3.

KILOMETRÓWKA
Kilometrówka, to druga po ryczałcie najpopularniejsza for-
ma rozliczeń z pracownikami z tytułu korzystania przez 
nich z samochodów prywatnych na cele pracodawcy. Jej 
nazwa wzięła się stąd, że świadczenie wypłacane pracow-
nikom ustalone zostaje w oparciu o przejechaną liczbę 
kilometrów. Najczęściej stosowana jest przy podróżach  

służbowych, choć może dotyczyć także jazd lokalnych. 
Różnicę przedsiębiorca zauważy w opodatkowaniu. Kilo-
metrówka wypłacona za jazdy lokalne to przychód pra-
cownika. Kilometrówka stanowiąca rozliczenie podróży 
służbowej jest zwolniona z podatku PIT, jeśli przyznana 
przez pracodawcę kwota nie przewyższa stawek wskaza-
nych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury.

TREŚĆ UMOWY
W przypadku jazd lokalnych zwrot pracownikowi ponie-
sionych wydatków następuje wyłącznie na podstawie 
umowy pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, niezależ-
nie czy jest to ryczałt, czy kilometrówka. Przepisy nie pre-
cyzują, co musi się w takiej umowie znaleźć. Nie nakazują 
też, by miała formę pisemną. Zawierając umową warto 
jednak określić w niej rodzaj pojazdu, markę, numer reje-
stracyjny, pojemność silnika.
Dla celów dowodowych umowa powinna zawierać zasady 
refundacji wydatków (ryczałt czy kilometrówka), wysokość 
stawki za kilometr, limit kilometrów objęty zwrotem, wska-
zanie dokumentów będących podstawą rozliczenia i termin 
ich przedstawiania oraz wzajemnego rozliczania. Zapobie-
gliwi pracodawcy mogą wprowadzić do umowy skutki po-
dawania danych niezgodnych ze stanem faktycznym, łącznie 
np. ze wskazaniem, że podanie nieprawdy będzie uznane za 
ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych.
Zawarcie umowy nie jest konieczne, kiedy przedsiębiorca 
wypłaca kilometrówkę jako zwrot kosztów podróży służbo-
wej. Kodeks pracy nakazuje, aby pracownikowi oddelegowa-
nemu w podróż służbową wypłacono należności na pokrycie 
kosztów z tą podróżą związanych4. Jeśli pracodawca wyrazi 
zgodę na używanie przez pracowników w tym czasie ich pry-
watnych pojazdów ma obowiązek wypłacić kilometrówkę5.

EWIDENCJA PRZEBIEGU
Pracownik otrzymujący zwrot kosztów w postaci kilome-
trówki zobowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu 
pojazdu. Ewidencja powinna zawierać co najmniej6:
• dane pracownika używającego pojazd: imię, nazwisko, 

adres zamieszkania,
• dane pojazdu: numer rejestracyjny, pojemność silnika,
• numer kolejny wpisu,
• dane dotyczące przejazdu: datę i cel wyjazdu, opis trasy, 

liczbę przejechanych kilometrów,
• stawkę za 1 kilometr przebiegu,
• kwotę stanowiącą iloczyn rzeczywiście przejechanych 

kilometrów oraz stawki za 1 km przebiegu,
• podpis pracodawcy i jego dane.

PRAWO

21

PRACOWNIK OTRZYMUJĄCY 
ZWROT KOSZTÓW W POSTACI 
KILOMETRÓWKI ZOBOWIĄZANY 
DO PROWADZENIA EWIDENCJI 
PRZEBIEGU POJAZDU.
3§ 2 ust. 1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjal-
nej z dnia 18 grudnia 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad 
ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe (t.j. Dz.U. z 2015 roku, poz. 2236).
4art. 775 § 1 Kodeksu pracy.
5Warunki, na jakich odbywa się zwrot wydatków z tytułu podró-
ży służbowej pracownika, określa Rozporządzenie Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie na-
leżności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w pań-
stwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu 
podróży służbowej.
6art. 23 ust. 7 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 
od osób fizycznych (dalej: Ustawa PIT) a także art. 16 ust. 5 Ustawy 
z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób praw-
nych (dalej: Ustawa CIT).

Do celów służbowych 
można używać nawet 
prywatne motory.
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Informacje

PRACOWNICY MOBILNI
Pracownik mobilny poruszając się po obszarze oznaczonym 
jako jego miejsce pracy nie jest w podróży służbowej. Często 
jednak używa na potrzeby pracodawcy prywatnego pojazdu. 
Trudno znaleźć przepis, który wprost mówiłby, że zwrot nie-
będącemu w delegacji pracownikowi mobilnemu kosztów 
używania jego samochodu podlega zwolnieniu z podatku PIT.
Jak zatem kwalifikować dokonane pracownikom wypłaty? 
Czy pobierać od nich zaliczki na podatek dochodowy? Prze-
cież wykonując swoje obowiązki pracownik działa na rzecz 
pracodawcy a zwrot kosztów poniesionych przez pracowni-
ków w celu wykonania obowiązków służbowych nie powo-
duje, że po stronie pracownika ma miejsce przysporzenie 
majątkowe. A tylko takie może być uznane za przychód.
Pomocna może być analiza uzasadnienia wyroku Trybu-
nału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 roku (sygn. akt K 
7/13). Wynika z niego, że aby świadczenia uzyskiwane od 
pracodawcy podlegały opodatkowaniu, muszą prowadzić 
do pojawienia się po stronie pracownika dochodu. Jako 
dochód rozumiemy korzyść majątkową, mogącą wystąpić 
w dwóch postaciach: powiększenie aktywów, co jest zwy-
kłym skutkiem wypłaty pieniędzy, albo zaoszczędzenie 
wydatków, co może być następstwem świadczenia rzeczo-
wego lub w formie usługi.
W sytuacji, gdy pracodawca zwraca pracownikowi wydatki 
poniesione w związku z wykonywaniem pracy (a takimi 
wydatkami niewątpliwie są wydatki na użytkowanie pry-
watnych pojazdów przez pracowników mobilnych) i zwrot 
ten nie stanowi ukrytej formy wynagrodzenia (np. zwrot 
według stawki 15 zł/km) to do powstania przychodu, 
w świetle wyroku TK, nie dochodzi. Otrzymując refundację 
poniesionych kosztów zatrudniony nie uzyskuje realnego 
przysporzenia, które zwiększa jego majątek i generuje 
przychód. Skoro nie ma przychodu, to nie ma też podatku 
PIT ani składek ZUS. Warto jednak, aby pracodawca jako 
płatnik zabezpieczył się w tym zakresie interpretacją in-
dywidualną, potwierdzającą brak obowiązku pobierania 
i odprowadzania podatku PIT od przedmiotowych wypłat.

A CO Z PRZEDSIĘBIORCAMI?
W ich przypadku, każde otrzymane od kontrahenta świad-
czenie za używanie na jego potrzeby samochodu przed-
siębiorcy stanowi przychód z działalności gospodarczej. 
Bez względu na to, czy jest to ryczałt za jazdy lokalne czy 
kilometrówka. Pewne wyjątki dotyczą kilometrówki wy-
płacanej jako zwrot kosztów podróży – te mogą korzystać 
ze zwolnienia do określonej wysokości i pod warunkiem,  
że przedsiębiorca nie zalicza wydatków związanych z uży-
waniem samochodu do kosztów uzyskania przychodów.7

LIMITY DLA FIRMY
Bez względu na formę prawną przedsiębiorcy (osoba fi-
zyczna, osoba prawna, spółka osobowa) wypłacane przez 
niego świadczenia z tytułu używania w celach firmowych 
pojazdów niewprowadzonych do ewidencji środków trwa-
łych mogą stanowić koszt uzyskania tylko w części nie-
przekraczającej kwoty wynikającej z kilometrówki okre-
ślonej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury8. Jeśli 
wypłacana pracownikom czy kontrahentom kilometrówka 
przekracza te wartości, nadwyżka nie stanowi kosztu uzy-
skania przychodu.9

Dodatkowo, przy rozliczeniu podróży pracownik czy zle-
ceniobiorca ma prawo uzyskać zwrot kosztów za przejazd 
płatnymi drogami i autostradami, parkingi oraz inne udo-
kumentowane i uzasadnione wydatki. Wydatki te jednak 
praktycznie nie stanowią dla pracodawcy kosztu uzyska-
nia przychodu. Nie mieszczą się bowiem w limicie usta-
wowej wysokości kilometrówki, a ta wyznacza wysokość 
kosztu uzyskania przychodu.
Warto jednak wskazać, że gdyby pracodawca wynajmował 
pojazd (np. od swojego pracownika) to wskazany wyżej limit 
kilometrówki jako kosztu uzyskania przychodu nie dotyczył-
by czynszu najmu. Mimo że wynajęty pojazd nie stanowi 
składnika majątku firmy, to płacony czynsz jest wydatkiem 
innym, niż wynikający z użytkowania pojazdu.10 Wydatki 
związane z opłaceniem czynszu za wynajem samochodu oso-
bowego mogą być rozliczane na zasadach ogólnych, a więc 
ujmowane bezpośrednio w kosztach podatkowych.
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PRACOWNIK MOBILNY PORUSZAJĄC 
SIĘ PO OBSZARZE OZNACZONYM 
JAKO JEGO MIEJSCE PRACY NIE JEST 
W PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ.

Ciekawostki
• Samochód używany przez pracownika do celów służ-

bowych nie musi być jego własnością.
• Limity kilometrówek i ryczałtów dotyczą samocho-

dów osobowych, nie ciężarowych.
• Można umówić się na stawki kilometrówki wyższe niż 

wynikające z przepisów, ale trzeba pamiętać o skut-
kach podatkowych takiego rozwiązania.

• Pracownik użytkujący nawet własny pojazd do wyko-
nywania obowiązków służbowych powinien przejść 
określone badania.

7art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b oraz art. 21  ust. 13 Ustawy PIT.
8art. 23 ust. 1 pkt 36  ustawy PIT, art. 16 ust 1 pkt 30 Ustawy CIT
9por. Wyrok NSA z 7 czerwca 2013 r., sygn. II FSK 1945/11.
10por. interpretacja ogólna Ministra Finansów z 13 listopada 2013 r., 
DD2/033/55/MWJ/13/RD-111005.

Nieco trudności przy 
interpretacji prawa 

przysparzają pracownicy 
mobilni.
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Kierowca może poinformować o awarii 
w samochodzie, ale autoryzować naprawy 

powinien menedżer floty.

SERWIS

Wychowałam się w warsztacie samochodowym. Racz-
kując wśród śrubokrętów i części zamiennych po-

znałam, co to miłość do aut i szacunek do klientów. Klucz 
do sukcesu stanowi zaufanie, ale trzeba na nie pracować, 
nierzadko wręcz latami. Osiągamy je dzięki uczciwości, 
sumienności i szacunku do ludzi i ich mienia.

CZYNNOŚCI „ODŚWIEŻAJĄCE”
Dlaczego o tym wspominam w tekście do flotowego cza-
sopisma? Przewidując gromy rzucane na redakcję, nie 
zawaham się napisać, że w przypadku Autoryzowanych 
Stacji Obsługi, uczciwość stanowi dość względne pojęcie, 
często naginane w zależności od okoliczności i sytuacji. 
Nic dziwnego, skoro za usługi serwisów stawki są bardzo 
wysokie, tym czasem ich pracownicy zatrudniani podpisu-
ją „śmieciowe umowy”, otrzymując niskie wynagrodzenie. 
Dobry mechanik kosztuje, za niższe stawki trafiają się róż-
ni, a i moralność zależy od zasobności kieszeni, o umiejęt-
nościach nie wspomnę…

Co więc powinno wzbudzić naszą menedżerską czujność, 
by nie naprawiać pojazdów właśnie w takim warsztacie? 
Przykład: jeśli zdarza się, że auto po wymianie klocków 
hamulcowych wcale nie hamuje lepiej to zazwyczaj nie 
jest winą braku umiejętności kierowcy. Wystarczą bowiem 
drobne czynności odświeżające, aby stare części udawały 
nowe. Serwis ma tutaj czyste oszczędności, bo przecież 
klient zapłaci nie tylko za nowe produkty, ale również za 
ich wymianę, a także za płyn hamulcowy, może nawet 
przewody hamulcowe.

NICZYJE PIENIĄDZE
A jeśli klient flotowy naiwny, może nawet pozwoli sobie 
wcisnąć nowe tarcze hamulcowe. A to tylko układ hamul-
cowy, jest jeszcze układ wydechowy, kierowniczy, setki 
podzespołów, które trzeba wymieniać i konserwować. Ist-
nieje cała lista trików do zastosowania, aby nabywca za-
płacił za coś, czego nie otrzymał…

OMINĄĆ WARSZTATOWE 
PUŁAPKI

Współpraca z serwisowymi stacjami obsługi wymaga od menedżera co najmniej podstawowej wiedzy 
na temat samochodu, umiejętności negocjacyjnych, skrupulatności w sprawdzaniu szczegółów w do-

kumentacji, podejrzliwości, a czasem nawet sprytu. Podpowiadamy co zrobić, by zminimalizować 
ryzyko oszukania przez nieuczciwych usługodawców lub też po prostu zaoszczędzić.

Joanna Nowicka-Bloch
Autorka pracowała przez wiele lat jako menedżer floty, obecnie prowadzi własną działalność 
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Połowiczna wymiana oleju, wyczyszczony filtr powietrza, 
czy oczywiście obowiązkowe uzupełnienie płynu do spry-
skiwaczy super drogim „płynnym cudem”, to tylko kilka 
przykładów, stanowiących pole do nadużyć i pociągnię-
cia klienta za kieszeń. Cóż, skoro firma płaci, to pieniądze 
„niczyje”, bo „przedsiębiorca zawsze ma kasę”. Gorzej, jak 
nam coś nowego zamienią na stare, gdyż… pilnie potrzeb-
ne, a inny klient płaci i wymaga. Pragnę zaznaczyć – pi-
szemy o faktycznych sytuacjach a nie historyjkach rodem 
z kreskówek.

SKLONOWAĆ „PANA KAZIA”
Indywidualni użytkownicy najczęściej wybierają mniejszy 
warsztat samochodowy, zwykle „z polecenia”, by z pełnym 
zaufaniem powierzyć swoje ukochane auto w ręce mecha-
nika. Mechanika, którego po kilku wizytach znamy tak jak 
panią ekspedientkę z osiedlowego sklepu, szczególnie je-
śli z pasją opowiada o każdej najdrobniejszej usterce jakiej 
doznał nasz pojazd. Przy tym pokazuje jak zniszczona była 
stara część i dlaczego zrobił to i tamto, jednocześnie ar-
gumentując bezsensowność wykonania droższej naprawy.
W przypadku flot, raczej ciężko było by sklonować „Pana 
Kazia” z naszego warsztatu i rozmieścić go po całej Polsce. 
A duże firmy zazwyczaj mają zasięg ogólnokrajowy. Dlate-
go też ich parki maszyn są niemal skazane na ASO, gdyż 
tworzą one duże sieci autoryzowanych kompleksowych 
stacji naprawczych. Działają oczywiście sieci niezależne, 
ale nierzadko ich oferta stanowi złudną oszczędność - ceny 
biorąc pod uwagę całkowite kalkulacje nie zawsze będą aż 
tak mocno odbiegać od ASO. Nieco gorzej wyglądają też 
warunki współpracy ogólnej oraz poza wielkimi sieciami, 
dostępność w całym kraju. Jest wolny rynek, ale ja nie de-
cydowałam się na dłuższą współpracę z tego typu placów-
kami, ostatecznie wybierając autoryzowane placówki.

PIERWSZE DECYZJE
Skoro już jesteśmy skazani na ASO, warto się dobrze za-
bezpieczyć, aby za optymalną cenę otrzymać maksymalne 
korzyści. Nie unikniemy kosztów, bo dealerzy występują-
cy pod auspicjami importera to najdroższa liga, ale mo-
żemy je nieco złagodzić. Wybór dostawcy usług serwi-
sowych jest kluczowy dla dobrego funkcjonowania floty. 
Auta mają zarabiać, gdy stoją w serwisie to nie pracują, 
każdy ich przestój jest więc stratą dla firmy.
Pierwsze decyzje w tym zakresie podejmujemy już na eta-
pie zakupu floty. Wybierając markę warto sprawdzić wiel-
kość sieci serwisowej, lokalizację poszczególnych punk-
tów, jakość usług, awaryjność modeli, itp. Przykładowo są 
w Polsce marki, wcale nie z gatunku niszowych, niema-
jących pełnego pokrycia serwisowego na terenie naszego 
kraju. A przecież nikt nie chce wysyłać pracownika lub też 
jeździć za prezesa do punktu oddalonego od terenu działa-
nia o 60 czy 100 kilometrów.

SPECJALNE ZAPISY
Gdy już wiemy, że będziemy „skazani” na samochody „X”, 
zawieramy pisemną umowę serwisową, stanowiącą za-
bezpieczenie interesów klienta. Możemy to uczynić prak-
tycznie z dowolnie wybranym dealerem danej marki, gdyż 

jego pracownicy mają obowiązek wprowadzić dokumenty 
do ogólnopolskiego systemu. Dlaczego? Ważną sprawą dla 
ogólnopolskiej floty jest to, by każdy autoryzowany serwis 
przykładowo Volkswagena czy Peugeota respektował za-
pisy zawartego porozumienia na tych samych warunkach. 
Raz podpisana umowa obowiązuje dla wszystkich autory-
zowanych serwisów, niezależnie do którego zdecydujemy 
się oddać auto - wszyscy muszą nas traktować tak samo 
według uzgodnionych warunków. Płacimy oczywiście tyl-
ko za usługi, nie za umowę serwisową.
Im większa flota, tym większe możliwości negocjacji, to 
my jesteśmy klientem i wymagamy, aby ASO dostosowało 
umowę do naszych potrzeb. Warto spisać wszystko, nawet 
drobne i wydające się banalnymi wymagania, co pomoże 
w wyegzekwowaniu warunków umowy w praktyce. W za-
sadzie każdy serwis ma gotowy wzór umowy serwisowej, 
należy jednak go zweryfikować pod kątem naszych po-
trzeb, eliminując niekorzystne zapisy. Małym druczkiem 
może być dopisane, za co serwis nie odpowiada, a to waż-
ne, zwłaszcza w przypadku reklamacji naprawy. Mogą być 
też zastrzeżone specjalne stawki weekendowe lub usłu-
gi wyłączone z umowy, dopłata za obowiązkową myjnię 
przed naprawą, itp. Zatem czytajmy, czytajmy i jeszcze raz 
czytajmy.

PRZEGLĄDY, DUŻO PRZEGLĄDÓW…
Ceny to oczywiście najważniejsze elementy umowy. War-
to zagwarantować je na najbliższy rok współpracy, aby nie 
było niespodzianek przy kolejnych fakturach. W związku 
z inflacją i zmianą kursu walut, na dłużej niż jeden rok 
trudno zagwarantować stałe opłaty przez kilka lat. Z dru-
giej strony, jeśli ceny na rynku spadną, zawsze można 
przystąpić do negocjacji i spróbować obniżyć opłaty. 
Przygotowując umowę serwisową musimy wypunktować 
w niej wszystkie istotne naprawy, takie jak serwis okre-
sowy, wymianę poszczególnych podzespołów, jak również 
stawkę za roboczogodzinę, co jest bardzo istotne w przy-
padku napraw z poza listy w umowie. Unikniemy niedo-
mówień i zbędnych dodatkowych „naciąganych” kosztów.
Najczęstszą przyczyną wizyty w serwisie jest oczywiście 
przegląd okresowy. Zazwyczaj obejmuje te same powta-
rzające się czynności, niezbędne do prawidłowego funkcjo-
nowania każdego samochodu, a jednocześnie wynikające 
z technicznych uwarunkowań auta i zaleceń producenta. 
Podstawowe punkty każdego przeglądu to oczywiście wy-
miana oleju, filtrów (oleju, powietrz, paliwa), sprawdzenie 
funkcjonowania układu hamulcowego, jezdnego, kontrola 
układu kierowniczego, itp. Tu właśnie może dojść do naj-
większej ilości nadużyć - wiadomo, duży klient, duży po-
tencjał, dużo zleceń, a mało kontroli, łatwiej coś przemycić 
w natłoku zleceń, dopisać, może się nie zorientuje.

ZAMIENNIKI, PODZESPOŁY 
REGENEROWANE

Nabywca może wyjść z inicjatywą, obowiązkowo wypunk-
tować, co każdy przegląd dla danego auta musi zawierać, 
zgodnie z wytycznymi producenta. Jeśli określimy cenę 
takiego przeglądu już na etapie umowy, łatwiej będzie 
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kontrolować wydatki, a także każda zmiana ceny będzie 
lepiej widoczna i łatwa do wychwycenia. Im większa  
flota, tym więcej przeglądów, możemy określić ich często-
tliwość znając przeciętne miesięczne przebiegi aut. Zatem 
warto zakontraktować ich roczną liczbę za jak najniższą 
cenę. Wiadomo, hurtowo kupuje się taniej.
Jeśli umowa ma obejmować również naprawy blacharsko-
-lakiernicze, należy spisać ich zakres i stawki. W przypad-
ku braku możliwości wynegocjowania satysfakcjonują-
cych kwot, warto powalczyć o rabaty na części lub upust 
od wartości miesięcznego rachunku. Trzeba określić, czy 
chcemy serwisować naszą flotę przy użyciu części orygi-
nalnych, czy tańszych zamienników - mamy już do tego 
prawo, nawet w przypadku ASO. Trzeba jednak pamiętać, 
że żywotność zamienników nie zawsze jest identyczna, jak 
części oryginalnych, w końcu skądś musi się wziąć niska 
cena. Do tego dochodzi kwestia wykorzystania regenero-
wanych podzespołów, co pozwala obniżyć koszty serwi-
sowe. Tutaj jednak wyegzekwujmy gwarancję na produkt 
i usługę taką samą, jakby używana do naprawy była część 
fabrycznie nowa.

WAŻNE TERMINY
Warunki płatności to następna istotna kwestia. Najkorzyst-
niej wynegocjować jak najdłuższy termin i fakturę zbiorczą 
za usługi wykonywane w danym miesiącu dla całej floty. 
Zatem dla zachowania porządku ustalić okres 30 dni, co po-
zwoli na dodatkowe wydłużenie terminu płatności, gdyż za 
wszystkie usługi z danego miesiąca zapłacimy dopiero po 
jego zakończeniu, dodając wynegocjowany termin płatności 
faktury. Zatem 30 dni płatności + 30 dni związane z później-
szym zafakturowaniem usługi – za niektóre naprawy z po-
czątku czerwca zapłacimy dopiero pod koniec lipca.
Ważnym punktem umowy są terminy napraw i dostęp do 
samochodu zastępczego, bo przecież jeśli usługa ulegnie 
przedłużeniu, nasz pracownik nie może pozostać bez na-
rzędzia pracy. Warto zagwarantować sobie auto zastępcze 
już od pierwszego dnia naprawy, co oprócz zapewnienia 
mobilności kierowcy daje pozytyw w postaci większej mo-
tywacji warsztatu do dokonania jak najszybszej reperacji. 
Aby uniknąć sytuacji, gdy serwis miga się od wydania 
pojazdu tłumacząc jego brak, w umowie należy zapisać,  
że jeśli usługodawca nie będzie miał dostępnego środka 
lokomocji, to pokryje koszty wynajmu samochodu zastęp-
czego w innej firmie, na przykład w wypożyczalni aut. 
Taka adnotacja powinna skutecznie zniechęcić do speku-
lacji pojazdami zastępczymi, a my nie będziemy musieli 
o nie „żebrać” w serwisie.

JEDNOOSOBOWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Umowa musi zawierać okres gwarancji na naprawę i od-
powiedzialność prawną za skutki pracy serwisu. Tu wy-
stępuje czynnik ludzki, który bywa zawodny. Aby ryzyko 
zniwelować, trzeba skutecznie zobowiązać usługodawcę 
do ponoszenia konsekwencji wszelkich błędów, niedo-
ciągnięć, niedbalstwa. Jako klient musimy czuć się bez-
piecznie i wiedzieć, jakie mamy prawa i z nich korzystać. 
Bezwzględnie należy nam się ochrona prawna, gwarancja 
i zadośćuczynienie za błędy.

Jeśli nie lubimy, gdy faktury stanowią dla nas niespodzian-
kę, w umowie należy zastrzec listę osób, które dokonują 
potwierdzenia zlecenia serwisowego. Autoryzacja każdej 
naprawy i co za tym idzie kosztu jest absolutnie konieczna. 
Najlepiej by to był po prostu menedżer floty, ktoś z jego dzia-
łu lub inna osoba mająca w swoich obowiązkach opiekę nad 
pojazdami służbowymi. Jednoosobowa odpowiedzialność 
dobrze zadziała, chyba że mamy we flocie kilkaset pojazdów.
Kierowcy miewają bowiem ułańską fantazję i mogą zle-
cić nawet wymianę silnika, bo dysponuje zbyt małą mocą, 
dlatego potrzeba fachowego nadzorcy – zarówno od strony 
przedsiębiorstwa jak i serwisu. Bez autoryzacji serwis nie 
ma prawa dokonać żadnej naprawy, a jeśli to zrobi, klient 
nie musi za nią zapłacić. Do każdej zbiorczej faktury serwis 
powinien mieć obowiązek załączyć kopię zleceń opatrzo-
nych podpisem i pieczątką firmową klienta, by nie było wąt-
pliwości, że naprawa była zatwierdzona, a także zasadna.

NIE TAKIE ASO STRASZNE…
Weryfikacja następuje zazwyczaj dopiero w biurze, nie pod 
wpływem emocji w serwisie, dlatego kosztorys naprawy 
można spokojnie sprawdzić, a jeśli coś wzbudza nasz nie-
pokój, należy poprosić o uzasadnienie lub nawet fotografie 
części. Jeśli w grę wchodzi wyższa kwota, zawsze możemy 
powołać niezależnego eksperta i sprawdzić, czy nie jeste-
śmy naciągani. I jeszcze jeden drobny szczegół, stan licz-
nika auta oddawanego do serwisu. W weryfikacji trzeba 
zarezerwować miejsce na tę informację. Dziwne? Banalne, 
ale brutalnie prawdziwe, auto trzeba „potestować” po na-
prawie, więc aby „testy” nie były za długie, ten zapis nas 
przed tym uchroni. Szkoda tylko, że nic nas nie uchroni od 
szkód w trakcie naprawy. Jeśli auto spadnie z podnośnika, 
nikt przecież o tym nie powie klientowi. Ale od czego są 
urządzenia do pomiaru grubości lakieru…
Pomimo tych wszystkich zasadzek, jakie czekają w ASO 
na klienta flotowego, serwisy nie są takie straszne, jak 
się je „oswoi”. Dysponują wiedzą i doświadczeniem pro-
ducenta marki, mają dostęp do nowoczesnej technologii 
i oprogramowania, zależy im na dużych klientach, bo to 
właśnie oni przynoszą największe zyski. Tak, tak, prze-
cież producenci deklarują, że nie zarabiają na sprzedaży 
samochodów, tylko na ich serwisie…
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Czynności wykonane 
w serwisie warto sprawdzać 

na fakturze zbiorczej.
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STOSOWANIE PODZESPOŁÓW 
REGENEROWANYCH

Mariusz Kiljańczyk, dyrektor Działu Obsługi Posprze-
dażowej Hyundai Motor Poland: - Nie oferujemy takich 
produktów, są natomiast w ofercie produkty tzw. drugiej li-
nii. Są to części eksploatacyjne dedykowane do samochodów 
po gwarancji o wysokiej jakości gwarantowanej przez firmę 
Hyundai w cenach obniżonych o około 30% w stosunku do 
części z linii podstawowej.
Aleksander Rzepecki, Product Communication Merce-
des-Benz Cars, Mercedes-Benz Polska:
- Oferujemy szeroki wybór części regenerowanych fabrycz-
nie w ramach linii Economy Line. Portfolio obejmuje mię-
dzy innymi: turbosprężarki, wtryskiwacze, rozruszniki, alter-
natory, skrzynie biegów, zawory egr i wiele innych. Części 

Economy Line przechodzą proces regeneracji w fabryce, 
w której powstają również części nowe i są poddawane tym 
samym rygorystycznym testom jakości. W efekcie możemy 
zaoferować klientom taką samą gwarancję, jak w przypadku 
części nowych nawet do 50 procent taniej.
Jacek Golimowski, specjalista ds. obsługi serwisowej 
klientów zbiorowych w Dziale Obsługi Posprzedaż-
nej Škody: - W naprawach gwarancyjnych nie stosuje-
my części regenerowanych. Jeśli czynności nie dotyczą 
spraw gwarancyjnych, Autoryzowani Partnerzy Serwiso-
wi przedstawiają różne możliwości wykonania naprawy. 
Wskazujemy przy tym, która naszym zdaniem jest naj-
korzystniejsza, także ze względu na bezawaryjność po-
jazdu. Nie zawsze zostaje ona akceptowana przez klienta  
np. ze względu na koszty. Wówczas, w zależności od moż-
liwości serwisu, proponowane są inne rozwiązania. To mit, 
że ASO tylko wymienia części na nowe.
Tomasz Tonder, PR Manager Volkswagen Group Polska:  
- Volkswagen był jednym z pierwszych producentów, który 
zdecydował się na wprowadzenie do swojej oferty progra-
mu tzw. części fabrycznie przetworzonych. Asortyment tego 
rodzaju części jest ściśle określony możliwościami techno-
logicznymi. Podczas procesu fabrycznej obróbki są stoso-
wane analogiczne standardy jakościowe, jak przy seryjnej 
produkcji. O popularności programu może świadczyć ilość 
dostępnych pozycji - aktualnie ponad 10 000. Największym 
zainteresowaniem cieszą się: silniki i ich osprzęt, przekład-
nie, sprzęgła, turbosprężarki). Części te dostępne są nawet do  
15 lat po zakończeniu seryjnej produkcji danego samocho-
du. Filar sukcesu części fabrycznie przetworzonych stanowi 
ich cena - niższa nawet o 50 procent, przy zachowaniu iden-
tycznej gwarancji jak na części nowe.
Stanisław Dojs, PR Manager Volvo Car Poland: - Istnie-
ją określone podzespoły, które są regenerowane fabrycznie. 
Są to np. rozruszniki, silniki, skrzynie biegów, półosie na-
pędowe, przekładnie kątowe, etc. Ich jakość po regeneracji 
spełnia wszystkie restrykcyjne parametry części nowych 
fabrycznie. Obowiązuje taka sama gwarancja, jak na nowe 
części.

MAMY JAKOŚĆ, TECHNOLOGIE, 
TRANSPARENTNOŚĆ

W poprzednim numerze FlotyAutoBiznes  
zamieściliśmy artykuł, w których przedsta-
wiciele nieautoryzowanych serwisów wypo-
wiadali się na temat swoich przewag nad 

importerskimi ASO. Postanowiliśmy oddać 
głos również reprezentantom koncernów, by 

sytuacja była w pełni obiektywna.
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Serwisy autoryzowane mają 
sposoby na obniżenie kosztów 

serwisu.
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SPOSOBY NA OBNIŻENIE KOSZTÓW
Jakie inne sposoby na obniżenie kosztów obsługi klienta 
flotowego mają ASO? Czy ofensywa nieautoryzowanych 
serwisów w stronę klienta flotowego powoduje także spa-
dek kosztów serwisowych w autoryzowanych serwisach?
Aleksander Rzepecki (Mercedes): - Proponujemy klientom, 
również flotowym, całą gamę umów serwisowych, od przeglądów 
do wszystkich kosztów związanych z eksploatacją pojazdów. Nasz 
hit sprzedażowy, Pakiet Gwarancyjny to nic innego jak przedłużo-
na gwarancja (dokładnie „ubezpieczenie kosztów napraw o cha-
rakterze gwarancyjnym”) do 4 lat lub 5 lat, w atrakcyjnej cenie. Na 
przykład Pakiet Gwarancyjny dla klasy C na 4 lata i do przebiegu 
120 000 km kosztuje 599 zł. Ponadto w głównych miastach w Pol-
sce posiadamy dealerów, specjalizujących się w obsłudze klientów 
flotowych, oferujących m. in. specjalne rabaty na części i roboci-
znę oraz wielokrotnie bezpłatne usługi door-to-door. Najważniej-
szym jednak sposobem na obniżenie kosztów klienta flotowego 
jest jakość usług i części w naszych serwisach oraz maksymalne 
zmniejszenie ryzyka w zakresie problemów z ewentualnymi na-
prawami i przestojem pojazdu.
Jacek Golimowski (Škoda): - Na pierwszym miejscu stawiamy 
jakość i bezpieczeństwo w związku z tym nie będziemy konku-
rować w kierunku obniżania kosztów naprawy. Różnica w kosz-
tach naprawy pomiędzy Autoryzowanym Partnerem Serwisowym 
i dobrym, niezależnym serwisem jest dzisiaj niewielka, a w nie-
których przypadkach stawki za roboczogodzinę są porównywalne. 
Staramy się tak optymalizować koszty, aby zachować wysoki stan-
dard i otrzymać niskie ceny za obsługę serwisową. Poniżej tego 
progu nie będziemy schodzić, bo spowoduje to obniżenie jakości 
albo okaże się, że nie ma już uzasadnienia ekonomicznego dla pro-
wadzenia działalności serwisowej.
Tomasz Tonder (Volkswagen): - Dla klientów flotowych 
przygotowaliśmy 4 programy serwisowe. „Pakiety Przeglądów 
Volkswagen” dedykujemy firmom mającym do 10 aut. Dzięki 
niemu nabywcy z góry znają koszty eksploatacji po 4 latach 
i maksymalnym przebiegu 60 000 km lub 120 000 km. Zawie-
ra opłacone z góry obowiązkowe przeglądy okresowe (usługa 
i części). Cena jest taka sama dla wszystkich modeli. Koszty są 
stałe, bo przecież zapłata już została uiszczona, klient zapłaci 
o połowę mniej w porównaniu ze średnimi cenami rynkowymi, 
auto zyska na wartości przy odsprzedaży. Volkswagen Safe+ to 
przedłużona, pełna gwarancja po upływie dwuletniej Gwarancji 
Volkswagena. Specjalne warunki otrzymują floty powyżej 10 
pojazdów. Warunki respektują serwisy w całej Europie, program 
jest elastyczny w kombinacji okresu i przebiegu. Dużym flotom 
proponujemy Serwisowy Kontrakt Flotowy (SKF). Przystąpienie 
nic nie kosztuje i pozwala na kontrolę nad kosztami serwisowy-
mi, naprawy z użyciem oryginalnych części, rabaty na części 
i usługi serwisowe, jednolitą stawkę flotową za roboczogodzinę, 
ustandaryzowaną cenę oleju silnikowego, fakturę zbiorczą i roz-
liczenia bezgotówkowe, raporty z eksploatacji, auta zastępcze, 
obsługę typu door-to-door.
Czwartym programem również dedykowanym klientom floto-
wym, niedostępnym w nieautoryzowanych serwisach jest tzw. 
Dobra Wola - indywidualne wsparcie napraw po okresie gwaran-
cji, stosowane nawet w stosunku do pięcioletnich samochodów. 
Jeśli po okresie gwarancji wystąpi awaria kosztownego podzespo-
łu np. silnika, partner serwisowy może w uzasadnionych przypad-
kach i zgodnie z procedurami wykorzystać Dobrą Wolę w celu 
obniżenia kosztów naprawy. Wsparcie może sięgać kilkudziesię-
ciu tysięcy złotych i nawet być bezpłatne. Jednym z warunków 
korzystania z Dobrej Woli jest wykonywanie przeglądów i napraw 
zgodnie z wytycznymi producenta.

Stanisław Dojs (Volvo): - Do wyceny naprawy używane są czasy 
VST (Volvo Standard Times), opracowywane przez centralę. Dzię-
ki temu zapłata za robociznę jest adekwatna do czasu potrzebnego 
na wykonanie zadania i tylko za to klient płaci. Wypracowana i re-
alizowana stała polityka flotowa – obejmująca zarówno warunki 
sprzedaży jak i serwisowania pojazdów oraz ich ewentualnego 
późniejszego odkupu – daje możliwość precyzyjnego zarządzania 
kosztami floty. Naprawy blacharskie i lakiernicze są wykonywa-
ne w oparciu o informację techniczną producenta, co pozwala na 
odzyskanie pełnej sprawności i efektywności pasywnych i aktyw-
nych systemów bezpieczeństwa samochodu. Dostęp do części 
zamiennych i narzędzi specjalnych bezpośrednio z centralnego 
magazynu (łącznie z informacją online o stanach magazynowych 
i procesem awaryjnych zamówień typu „VOR”) skraca czas na-
praw. Dla flot to też istotny parametr.
Mariusz Kiljańczyk (Hyundai): - W przypadku klientów flo-
towych mamy specjalny, dedykowany program obsługi serwiso-
wej z upustem na części oraz usługę do 15 procent. Dodatkowo 
gwarantujemy specjalną, konkurencyjną w stosunku do nieau-
toryzowanych serwisów stawkę flotową dotyczącą kosztu jednej 
roboczogodziny, jak również dajemy gwarancję transparentności 
kosztów w oparciu o normatywy producenta. Proponujemy samo-
chód zastępczy na czas naprawy w przypadku chwilowego braku 
części, konkurencyjne stawki za wynajem samochodu zastępcze-
go w pozostałych przypadkach, konkurencyjną stawkę za usługę 
door-to-door, priorytetowe przyjęcie do serwisu oraz najkrótszy 
możliwy czas naprawy. Klienci flotowi mają także do dyspozycji 
opiekę dedykowanej osoby.

BĘDĄ BANKRUCTWA?
Działania serwisów niezależnych mogą doprowadzić deale-
rów żyjących dotychczas głównie z serwisu, do trudnej sy-
tuacji finansowej lub nawet upadku niektórych placówek?
Jacek Golimowski (Škoda): - Myślę, że to nie grozi dealerom. 
Coraz więcej flot wymaga odpowiedniego standardu obsługi i są 
za to gotowe zapłacić. Bez podniesienia kosztów serwisy nieza-
leżne nie zapewnią standardów oferowanych w ASO. Rynek sam 
będzie regulował swoją potrzebą i pokaże, jakiego standardu ocze-
kują klienci. Pokonując kilkadziesiąt tysięcy kilometrów rocznie, 
kierowca musi mieć pewność, że wyjechał z serwisu sprawnym 
i bezpiecznym samochodem.
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Serwisy autoryzowane 
mają sposoby na obniżenie 

kosztów serwisu.
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Tomasz Tonder (Volkswagen): - Od dłuższego czasu prowadzi-
my działania i współpracę z przedstawicielami sieci dealerskiej 
mające na celu ograniczenie kosztów funkcjonowania zakładów 
dealerskich, ukierunkowane na lojalność klienta. Odpowiednie 
zaangażowanie dealera i wykorzystanie dostępnego potencjału 
rynkowego w jego regionie, przy jednoczesnym optymalizowaniu 
kosztów, pozwala na zachowanie stabilnej sytuacji finansowej. 
Niezależnie od tego prowadzimy szereg strategicznych działań 
marketingowych, by użytkownicy mogli zapoznać się z konkuren-
cyjnymi cenami wybranych części i usług.
Stanisław Dojs (Volvo): - Volvo prowadzi zrównoważoną polity-
kę serwisów autoryzowanych. Nasze placówki są dochodowe i co 
roku notujemy zwiększanie ich obrotów.
Mariusz Kiljańczyk (Hyundai): - Nie obawiamy się zaistnie-
nia takiej sytuacji. Rozwój technologiczny samochodów wymusza 
nieustannie rozwój autoryzowanych serwisów w zakresie wiedzy 
jak i wyposażenia. Serwisy nieautoryzowane zawsze będą za nami 
podążały.
Aleksander Rzepecki (Mercedes): - Absolutnie nie widzimy ta-
kiego zagrożenia. Wręcz przeciwnie coraz więcej klientów docenia 
jakość usług i bezpieczeństwo wynikające z serwisowania w ASO.

SERWIS (NIE) UZNAJE GWARANCJI
Jak często dochodzi do sytuacji, gdy naprawa wykonana 
poza ASO w trakcie gwarancji jest powodem nie uznania 
praw gwarancyjnych dla danego auta?
Tomasz Tonder (Volkswagen): - Naprawa samochodu wyko-
nana poza autoryzowaną siecią obsługi bywa powodem do nie 
uznania praw gwarancyjnych wówczas, gdy przegląd lub naprawa 
zostały wykonane niezgodnie z wytycznymi marki Volkswagen.
Stanisław Dojs (Volvo): - Rezygnując z serwisu autoryzowane-
go, klient traci liczne przywileje, w tym poczucie bezpieczeństwa. 
Nasze doświadczenie pokazuje, że gdy nieautoryzowany serwis 
popełni błąd podczas np. wymiany rozrządu i dojdzie do poważ-
nego uszkodzenia silnika, najczęściej taki serwis próbuje uniknąć 
odpowiedzialności.
Mariusz Kiljańczyk (Hyundai): - Jeżeli nie było powiązań 
przyczynowo - skutkowych dotyczących usterki występującej 
krótko po dokonanym przeglądzie w serwisie nieautoryzowanym, 
nie ma to wpływu na decyzje w zakresie gwarancji. Respektuje-
my wszelkie regulacje i normy lokalne jak i unijne, więc decyzje 
gwarancyjne w przypadku stwierdzenia wykonania przeglądu 
lub naprawy poza ASO są zawsze podejmowane indywidualnie, 
z uwzględnieniem aspektu klienta. Jeżeli taki związek będzie 
miał miejsce, wówczas z powodów oczywistych nastąpi odmowa 

świadczenia gwarancyjnego w odniesieniu do tego elementu czy 
podzespołu. Klient zawsze otrzymuje dokładne wyjaśnienie powo-
dów odmowy.
Aleksander Rzepecki (Mercedes): - Takie sytuacje oczywiście 
się zdarzają, chociaż niezbyt często. Najczęściej dotyczą one samo-
chodów z indywidualnego importu. W takich autach nagminnie 
przeprowadzane są niefachowe naprawy blacharsko-lakiernicze 
albo mechaniczne. Nieautoryzowane warsztaty nie dysponują 
odpowiednią wiedzą i wyposażeniem oraz dążą do minimalizacji 
kosztów naprawy, najczęściej niezgodnie z wymaganiami produ-
centa. A to prowadzi do późniejszych usterek wymienionych lub 
naprawianych elementów i podzespołów.
Jacek Golimowski (Škoda): - Jeżeli stwierdzimy, że wcześniej 
wykonana naprawa mogła mieć wpływ na usterkę zgłaszaną przez 
użytkownika, wówczas nieuznane zostaną roszczenia gwarancyj-
ne. Przykładem może być wymiana termostatu w nieautoryzowa-
nym serwisie i późniejsze zgłoszenie przegrzewania się silnika.

OSZCZĘDNOŚCI A ASO
Przedstawiciele trzech największych sieci serwisów nieau-
toryzowanych zaręczają, że skorzystanie z ich usług daje 
od 20 do nawet 50 procent oszczędności względem ASO. 
Prośba o komentarz.
Stanisław Dojs (Volvo): - Jeżdżenie bez polisy AC, tylko z sa-
mym OC też wyjdzie taniej, pod warunkiem, że nie przydarzy się 
wypadek. Podobnie rzecz ma się z ASO i stacjami bez autoryzacji.
Mariusz Kiljańczyk (Hyundai): - Trudno mi tu polemizować 
z takim stwierdzeniem. Wskazane sieci serwisów nieautoryzowa-
nych obniżają koszty naprawy poprzez stosowanie zamienników 
części, ale bardzo często są to części o obniżonej jakości lub obni-
żonych parametrach odbiegających od części oryginalnych. Anali-
zując rynek można znaleźć części pochodzące z nielegalnego im-
portu, podrabiane lub produkowane przez dostawców z poza Unii 
Europejskiej, którzy oferują faktycznie ceny do 50 procent niższe. 
Zakładam, że każdy z nas przynajmniej raz w życiu dokonał zaku-
pu produktu tańszego o tzw. zbliżonej jakości. Bardzo często jego 
trwałość jest niższa, żywotność krótsza a jego zastosowanie powo-
duje inne nieokreślone w danej chwili koszty. Dodatkowo, bardzo 
często proces reklamacyjny takich produktów stanowi dla klienta 
drogę przez mękę. Bardzo często warsztaty nieautoryzowane ob-
niżają koszty usług poprzez zatrudnianie niskowykwalifikowa-
nego personelu. Naprawy wykonywane są przy użyciu narzędzi 
podstawowych. Poza tym przy niższej cenie usługi podstawowej 
często zdarza się, że serwisy nieautoryzowane naciągają klienta 
na dodatkowe usługi lub części tak aby zrekompensować sobie 
niższy zysk.
Aleksander Rzepecki (Mercedes): - Nasze wyliczenia nie po-
twierdzają powyższych danych. Dotyczą one cen zamienników 
i robocizny, ale nie uwzględniają np. kosztów utraty mobilności 
przez pojazd, problemów technicznych związanych z niefachową 
naprawą lub wydłużonych przestojów związanych z brakiem moż-
liwości wykonania szybkiej diagnozy. To także są wydatki klienta 
flotowego, a nie tylko sama cena części zamiennych.
Tomasz Fąfara, doradca sieci serwisowej, Dział Obsługi 
Posprzedażnej Škoda: - Często przytaczam przykład, że kotleta 
mogę zjeść w barze za 10 zł i takiego samego kotleta mogę zjeść 
w restauracji za 30 zł. Tu jest podobnie. Gdyby przeanalizować 
wartości dodane, których nie widać na fakturze dla wielu użyt-
kowników całkowity koszt będzie niższy w ASO. Ponadto, wartość 
rezydualna samochodów serwisowanych w punktach autoryzowa-
nych jest wyższa niż tych serwisowanych w nieautoryzowanych, 
w przypadku Škody o około 10 procent. Ponadto, serwisowanie 
w ASO pozwala skrócić czas sprzedaży auta. Klienci szukają-
cy pojazdów są także coraz bardziej świadomi i wiedzą, że auto  
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Nasi rozmówcy twierdzą, że po przeglądzie w ASO 
kierowca wyjedzie w pełni sprawdzonym autem.
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ubezpieczenia

z książką przeglądów serwisowych będzie bardziej zadbane i utrzy-
mane w lepszej kondycji. W raporcie otoMoto, najlepiej spośród 
wszystkich aut marki Škoda – mając na uwadze ujęcie procento-
we - wypadła Octavia z 2011 roku. Średnia różnica w cenie tego 
modelu z 2011 roku między autami serwisowanymi a nieserwiso-
wanymi w ASO wyniosła aż 26 procent.
Tomasz Tonder (Volkswagen): ASO wykorzystują specjali-
styczny i kosztowny sprzęt z aktualnym oprogramowaniem. To 
także zespół ludzi wyszkolonych przez koncern, którzy posiadają 
szczegółową i specjalistyczną wiedzę. Każda wymieniona część 
i usługa wymiany objęta jest gwarancją. Mimo powyższych ko-
rzyści zawsze warto sprawdzić cenę, którą oferują autoryzowane 
serwisy Volkswagena, konkurujące z nieautoryzowanymi warsz-
tatami także ceną. Pamiętajmy jednak, że cena samej usługi to nie 
wszystko. Należy wziąć pod uwagę jak długo wymieniona część 
posłuży, jaka jest na nią gwarancja, czy nie będziemy zmuszeni do 
powtórnej naprawy, itd. Warto pamiętać o niezawodności w po-
dróży, łatwości odsprzedaży samochodu i wyższej wartości auta.

PRACOWNICY W ASO
Zdaniem przedstawicieli sieci serwisów nieautoryzowa-
nych, w ich szeregach pracuje bardziej wykwalifikowana 
kadra a sprzęt diagnostyczny jest zbliżonej jakości…
Mariusz Kiljańczyk (Hyundai): - W żadnym stopniu nie sta-
ramy się deprecjonować kwalifikacji serwisów niezależnych 
- niejednokrotnie spotykałem się z naprawdę wysokimi umiejęt-
nościami i doświadczeniem. Jednak nie dysponują one pełnym 
oprzyrządowaniem i dokumentacją, które dają możliwość pełnego 
serwisu systemów informatycznych pojazdu (aktualizacje opro-
gramowania, wymiana podzespołów w systemie SRS, liczniki 
i inne elementy wymagające konfiguracji po jego wymianie). Tyl-
ko personel autoryzowanych stacji przechodzi regularne szkole-
nia produktowe i technicznie, nieustanie podnoszące kwalifikacje, 
weryfikowane przez konkursy, egzaminy certyfikacyjne oraz au-
dyty w formie mystery shopera.
Aleksander Rzepecki (Mercedes): - Pracownicy sieci nieauto-
ryzowanych biorą udział w szkoleniach poddostawców kompo-
nentów, czyli w wybranych zakresach systemów pojazdów, a nie 
szkoleniach dedykowanych konkretnej marce czy konkretnemu 
modelowi. Przewaga kwalifikacji pracowników sieci autoryzowa-
nych jest tutaj bezdyskusyjna. Ponadto pracownicy sieci autoryzo-
wanej Mercedes zdobywają konkretne kwalifikacje/zawody takie 
jak: technik obsługowy, technik systemowy komfortu, zespołu 
napędowego, diagnosta. Zdają egzaminy i otrzymują certyfikat. 
Po kilku latach tacy pracownicy podlegają dalszej recertyfikacji, 
czego w sieciach nieautoryzowanych w ogóle nie ma.
Jeżeli w autoryzowanej sieci jest do dyspozycji dedykowane urzą-
dzenie diagnostyczne do danej marki, wymaga ono, do poprawne-
go procesu diagnozy i naprawy, jeszcze aktualnego oprogramowa-
nia. Uniwersalne urządzenia diagnostyczne tego w żaden sposób 
nie zapewniają. Warsztaty nieautoryzowane posiadają często te-
stery konkretnych systemów pojazdu np. układów hamulcowych 
lub układów zasilania, które w żaden sposób nie obejmują pojazdu 
jako całości i na ich podstawie nie można stwierdzić sprawności 
kompletnego pojazdu, nie mówiąc już o sytuacjach, gdy w pojeź-
dzie występują razem systemy różnych firm. Warsztaty nieauto-
ryzowane najczęściej wykonują mało skomplikowane usługi typu 
wymiana olejów i klocków hamulcowych, ponieważ ze względów 
ekonomicznych nie posiadają narzędzi specjalnych do danych 
modeli. Wykonywanie usług na wielu modelach wymagałoby 
znacznych nakładów na narzędzia specjalne. ASO są zobowiąza-
ne wraz z wejściem nowego modelu posiadać podstawowy zakres 
narzędzi specjalnych. Wcale nie rzadką praktyką jest „odsyłanie” 
cięższych przypadków z warsztatów nieautoryzowanych do ASO. 

Lepiej i łatwiej jest wymienić szybko olej i skasować pieniądze 
niż podjąć się bardziej kompleksowej i pracochłonnej diagnozy, za 
którą klient tak naprawdę nie zawsze chce zapłacić.
Według GVO każdy producent musi udostępnić wiedzę, proce-
dury techniczne i inne dane na temat swoich pojazdów - stacje 
nieautoryzowane mają do tego dostęp. Tak jak w przypadku ASO 
dostęp ten nie jest jednak za darmo. W przypadku niezależnych 
warsztatów obsługujących pojazdy wielu marek, wykupienie ta-
kiego dostępu często nie ma uzasadnienia ekonomicznego - w rze-
czywistości tylko bardzo mały odsetek niezależnych warsztatów 
posiada dostęp do pełnej wiedzy technicznej producenta. Jeśli 
chodzi o Mercedesa, szacujemy, że to poniżej 5 procent ogółu. 
Najczęściej wiedza niezależnych warsztatów ogranicza się do 
oryginalnych katalogów części oraz zamienników poddostawców, 
a jeżeli chodzi o konkretne procedury serwisowe jak uruchomie-
nie danego systemu po naprawie czy procesy kalibracji systemów, 
klient zostaje wysłany do ASO.
Jacek Golimowski (Škoda): - To tylko subiektywne odczucie, 
które często jest przedstawiane przez serwisy niezależne. Z do-
świadczenia wiem, że w wielu serwisach niezależnych dochodzi 
do uszkodzenia samochodu, wynikającego z braku wiedzy lub bra-
ku narzędzi specjalnych. Auta takie później trafiają do ASO. Koszt 
narzędzi specjalnych jest wysoki, a w niektórych przypadkach na-
rzędzia te wykorzystuje się bardzo rzadko. W związku z tym Auto-
ryzowani Partnerzy Serwisowi mają możliwość ich wypożyczania 
u importera i nie musząc dokonywać zakupu. To jeden z elemen-
tów niewątpliwie wpływających na obniżenie kosztów naprawy.
Tomasz Tonder (Volkswagen): - Nieautoryzowane warsztaty 
mają możliwość zakupu takiego samego wyposażenia jakie posia-
dają autoryzowani partnerzy Volkswagena. W rzeczywistości brak 
narzuconego obowiązku oraz wysokie koszty, sprawiają, że czę-
sto nieautoryzowane warsztaty rezygnują z transakcji. Nierzadko 
klienci kierowani są do autoryzowanych serwisów, w przypadku 
bardziej skomplikowanych napraw, do których potrzebny jest dro-
gi i rzadziej stosowany sprzęt. Wysoka jakość, to jednak coś więcej 
niż „zbliżona jakość”… Coraz bardziej zaawansowane technicznie 
samochody będą wymagały specjalistycznego sprzętu z najnow-
szym oprogramowaniem i wykwalifikowanych, zaangażowanych 
i na bieżąco szkolonych specjalistów, których gwarantuje ASO.
Stanisław Dojs (Volvo): - Nie komentujemy poziomu wyszkole-
nia pracowników sieci nieautoryzowanych.

MODELOWE SZKOLENIE
Aby dobrze obsługiwać jakiś model samochodu trzeba być 
przeszkolonym pod kątem danego modelu, czy takie szko-
lenie jest zbędne?
Aleksander Rzepecki (Mercedes): - Na przestrzeni kilku lat na-
wet w obrębie jednej marki może być kilka lub nawet kilkanaście 
nowych modeli. Jeżeli ktoś trzy lata temu pracował nawet w ASO, 
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Pracownicy serwisów autoryzowanych często 
uczestniczą w specjalistycznych szkoleniach.
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Informacje

to obecnie jego wiedza straciła na aktualności. Wraz z nowymi 
modelami wchodzą nowe podzespoły takie jak silnik, skrzynia bie-
gów czy systemy asystujące. Wniosek jest jasny - szkolenia pod 
kątem konkretnego modelu danej marki są niezbędne i bez nich 
nie ma w ogóle mowy o jakiejkolwiek fachowości.
Jacek Golimowski (Škoda): - Nie wyobrażam sobie, aby bez 
szkolenia o nowym modelu można było dobrze wykonać jego ob-
sługę. Zmiany dotyczące elektroniki oraz zastosowania nowych 
materiałów, powodują konieczność ciągłego zdobywania wiedzy 
na temat ich obsługi. Trzeba wiedzieć, co i w jaki sposób moż-
na zdemontować oraz przy pomocy jakich urządzeń specjalnych. 
Podważanie śrubokrętem lub stosowanie innych metod często 
prowadzi do uszkodzenia dobrych elementów. Niestety, za te błę-
dy płaci później użytkownik samochodu.
Tomasz Tonder (Volkswagen): - Kompetencja personelu ob-
sługi posprzedażnej jest kluczem do jakości świadczonych usług 
serwisowych. Importer na bieżąco realizuje szkolenia eksperckie 
związane z wprowadzeniem na rynek nowych modeli. Trenerzy 
Volkswagena na długo przed wprowadzeniem danego modelu na 
rynek biorą udział w szkoleniu przygotowanym przez producenta, 
podczas którego zapoznają się z nowym produktem w obszarze 
konstrukcji, funkcjonalności, diagnostyki i serwisowania. Mają 
więc możliwość bezpośredniego omówienia interesujących ich 
aspektów. Certyfikowani trenerzy przekazują następnie tę wiedzę 
specjalistom z autoryzowanych warsztatów - zanim auta trafią do 
sprzedaży. Zaawansowanie techniczne aut koncernu Volkswagen 
w obszarach takich jak systemy multimedialne, systemy asystują-
ce, kontrola trakcji, zawieszenie, jednostki napędowe, czy klimaty-
zacja, wymagają regularnego i bieżącego dostępu do szkoleń, czy 
materiałów dydaktycznych.
Stanisław Dojs (Volvo): - Do specjalistycznych napraw za-
awansowanych technologicznie samochodów wymagana jest do-
brze przygotowana kadra. Szkolenia są niezbędnym elementem 
przygotowania naszych mechaników, zresztą regularnie badamy 
poziom ich wiedzy. Wprowadzeniu nowych modeli towarzyszy 
gruntowne przygotowanie pracowników serwisu z całego kraju.
Mariusz Kiljańczyk (Hyundai): - Dzisiejsze samochody nawet 
w obrębie jednej marki są tak zróżnicowane konstrukcyjnie że bez 
szkoleń prezentujących i wprowadzających nowy model pojazdu 
nie wyobrażamy sobie możliwości prawidłowego serwisowania 
takiego auta. Elektryczne hamulce postojowe, elektronicznie po-
ziomowane pneumatyczne zawieszenie, cyfrowe układy audio nie 
są możliwe do obsługi bez przeszkolenia oraz dostępu do bazy 
danych producenta podzespołu jak i całego pojazdu. Takich kana-
łów informacyjnych nieautoryzowane serwisy nie posiadają. Pra-
cownicy naszych dealerów uczestniczą co roku w obowiązkowych 
szkoleniach dotyczących nowości modelowych, zmian konstruk-
cyjnych, nowych procesów diagnostycznych, kończonych egza-
minem i otrzymaniem certyfikatu, który klienci mogą zobaczyć 
u naszych dealerów.

KORZYŚCI KORZYSTANIA Z ASO
I na zakończenie proszę o podsumowanie, czyli dlaczego 
warto korzystać z ASO?
Grzegorz Paszta, attaché prasowy Renault Polska
10 ważnych kwestii:
1) Szkolenia. W autoryzowanym serwisie dużą wagę przywią-
zuje się do wyszkolenia mechaników. Pełny cykl kończy się wy-
daniem odpowiedniego certyfikatu. Szkolenia te są regularnie 
powtarzane, a do ich realizacji oddaliśmy do dyspozycji sieci ASO, 
własne, specjalistyczne centrum techniczno-szkoleniowe.
2) Jakość za uczciwą cenę. Autoryzowany serwis nie zawsze 
będzie najtańszą opcją, ale daje pewność, że podczas naprawy 
wykorzystane zostaną najwyższej jakości części w korzystnych  

cenach. Jeśli do naprawy używane są podzespoły regenerowane, 
to tylko takie, dla których zastosowano fabryczny proces regene-
racji i przyznano gwarancję ich producenta. Dla najpopularniej-
szych usług dostępne są przejrzyste cenniki. Można również sko-
rzystać z planów serwisowych, chroniących od niespodziewanych 
wydatków. Cena ustalana przed naprawą jest ostateczna i nie za-
wiera żadnych ukrytych kosztów. Klienci flotowi korzystają także 
z programu Karta Flotowa Renault. Gwarantujemy w niej stały ra-
bat na zakup części zamiennych, akcesoriów, definiowaną stawkę 
za roboczogodzinę. Program oferuje także preferencyjne warunki 
zakupu akcesoriów i wyposażenia dodatkowego, preferencyjne 
warunki zakupu opon, specjalne akcje promocyjne, dedykowany 
personel, atrakcyjną propozycję samochodów zastępczych, usługę 
Serwis Jockey.
Ponadto Renault oferuje klientom firmowym cztery rodzaje umów 
serwisowych: „Formuła non stop” (przedłużenie gwarancji produ-
centa do 5 lat i Renault Assistance w Europie 24h), „Moje przeglądy” 
(wymiana części i przeglądy zgodne z zaleceniami producenta), „Zen” 
(„Moje przeglądy” plus przedłużona gwarancję FNS oraz Renault 
Assistance w Europie 24h), „Full Service” („Zen” plus wymiana 
części podlegających zużyciu w trakcie eksploatacji auta np. kloc-
ki i tarcze hamulcowe, amortyzatory, żarówki, pióra wycieraczek).
3) Bieżące informacje o stanie samochodu. Producent i auto-
ryzowany serwis są ze sobą w stałym kontakcie. Użytkownik auta 
ma więc pewność, że jeżeli producent wykryje jakiekolwiek wady 
w pojeździe, autoryzowany serwis poinformuje go o tym i bez-
płatnie usunie ewentualny problem. W nowszych samochodach 
stosuje się wiele systemów elektronicznych, których oprogra-
mowanie należy aktualizować. Autoryzowany serwis ma dostęp 
do najnowszych wersji oprogramowania, zatem użytkownik auta 
może bezpiecznie i legalnie zaktualizować system.
4) Specjalizacja. Autoryzowany serwis dysponuje specjalistycz-
nymi, dostosowanymi do konkretnych modeli aut narzędziami 
dostarczanymi przez producentów. Dzięki nim jest w stanie szyb-
ko i skutecznie znaleźć usterkę w samochodzie i usunąć ją.
5) Odpowiedzialna naprawa. Autoryzowany serwis używa 
części i olejów spełniających wymagania producenta. Dysponuje 
pełną ofertą części zamiennych, ma także możliwość zamówienia 
potrzebnych części bezpośrednio od producenta. Ogranicza to 
wszelkie niedogodności i skraca czas naprawy. Ogromna większość 
części zamiennych do wszystkich modeli jest do natychmiastowej 
dyspozycji lub z dostawą z centralnego magazynu następnego dnia.
6) Naprawa z gwarancją. Autoryzowany serwis daje gwarancję 
na części i wykonane usługi.
7) Czas i wygoda korzystania z usług. Większość ASO ofe-
ruje dodatkowe usługi pozwalające oszczędzić czas, np. transport 
pojazdu w ramach usługi door-to-door, serwis ekspresowy lub 
samochód zastępczy. Oczekując na realizację usługi na miejscu, 
można napić się kawy i skorzystać z bezprzewodowego dostępu 
do internetu. Dla wielu klientów firmowych ma to duże znaczenie.
8) Bezpieczeństwo. Na życzenie klienta, przy okazji wykonywa-
nej usługi, autoryzowany serwis może sprawdzić również kluczo-
we elementy samochodu mające wpływ na bezpieczeństwo po-
dróżowania. Mechanicy ocenią np. zużycie klocków hamulcowych 
i opon. Wszystko po to, aby wyjeżdżając z ASO użytkownik miał 
pewność, że podróżowanie jest całkowicie bezpieczne.

SERWIS
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Grzegorz Paszta, attaché prasowy Renault Polska
Każda firma czy sieć dystrybucji ma prawo do podkreślania zalet swoich 
rozwiązań, pamiętając, że na rynku to klient/użytkownik samochodu 
decyduje samodzielnie o wyborze sposobu i miejsca serwisowania. Kieruje 
się on wieloma czynnikami, do których bezsprzecznie należą m.in.: jakość 
usług, dostępność, gwarancja, cena, ale i na przykład wiek samochodu, jego 
przebieg i wartość. Uznawanie praw gwarancyjnych przez producenta dla 
napraw wykonywanych poza ASO jest regulowane odpowiednimi przepisami 
europejskimi, a Renault w swoich decyzjach kieruje się tymi regulacjami.
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ubezpieczenia

9) Ocena, ankiety. Autoryzowany serwis pracuje według rygo-
rystycznych norm dotyczących jakości pracy, szkoleń i obsługi. 
Klienci ASO mają możliwość oceny pracy serwisu, a ich uwagi 
są wnikliwie analizowane i stanowią podstawę do udoskonalania 
pracy systemu.
10) Zysk przy sprzedaży. W ASO książka serwisowa auta (lub 
jej wersja elektroniczna) jest uzupełniana starannie i rzetelnie. 
Dzięki temu sprzedając samochód można uzyskać za niego wyż-
szą cenę, ponieważ kupujący będzie miał pewność, że dane zawar-
te w książce serwisowej są zgodne z prawdą.
Jacek Golimowski (Škoda): - Sieć serwisowa Škody to 117 punk-
tów w całej Polsce - serwis więc jest zawsze blisko. Autoryzowani 
Partnerzy Serwisowi wykonują czynności zgodnie z technologią 
i standardem określonym przez producenta samochodu. Ciągłe 
kontrole i w związku z tym rywalizacja pomiędzy serwisami o za-
jęcie najlepszego miejsca na naszych listach kontrolnych powo-
dują, że wszystkie placówki nieustannie podnoszą jakość obsługi. 
Przejście zatrudnionego z jednego APS do drugiego nie burzy jego 
ścieżki szkoleniowej. Istotnym elementem są także systemy kom-
puterowe, pozwalające w szybki sposób przeanalizować historię 
obsługi auta i na tej podstawie skorygować zakres przeglądu bądź 
naprawy. Z kolei programy serwisowe dają możliwość zapozna-
nia się z kosztami obsługi serwisowej w całej autoryzowanej sieci 
już na etapie podejmowania decyzji dotyczącej zakupu pojazdu. 
Z zasad Serwisowego Programu Flotowego korzystają największe 
firmy branży CFM oraz podmioty specjalizujące się w zarządzaniu 
obsługą serwisową samochodów flotowych. Specjalne warunki 
i programy powodują, że spotykamy się z często ze zdziwieniem 
szefów flot dotyczącym kosztu przeglądu - niższego niż był pono-
szony w niezależnym serwisie.
Faktura jest transparentna i w sposób jednoznaczny przedsta-
wia koszty dotyczące części i usługi wykonanej w trakcie wizyty 
w serwisie. W wielu serwisach niezależnych na fakturze widnieje 
tylko końcowa kwota za wykonaną usługę. Gwarancja Mobilności 
- świadczenie Assistance, otrzymywana przez użytkownika samo-
chodu po wykonaniu przeglądu i usunięciu wszystkich usterek 
wykrytych w trakcie przeglądu. Świadczenie to działa do czasu 
kolejnego terminu przeglądu. Gwarancja na oryginalne części, 
zastosowane w trakcie naprawy, honorowana jest w całej autory-
zowanej sieci serwisowej. Zatem ewentualną reklamację można 
złożyć wszędzie. Oczekując na wykonanie przeglądu, użytkow-
nicy mają zapewnione dobre warunki do wykonywania pracy na 
komputerze. Serwisy dysponują też samochodami zastępczymi, 
spełniające określone standardy a specjalny program mobilizuje 
partnerów serwisowych do corocznej wymiany aut zastępczych 
na nowe. Importer wraz z APS co roku realizuje wiele akcji serwi-
sowych obniżających koszty obsługi. Dotyczą one między innymi 
sezonowych czynności np. czyszczenia układu klimatyzacji lub 
specjalnych ofert na części. Można w związku z tym zastanawiać 
się, czy obsługa samochodu w ASO jest droższa. Obecnie floty 
oprócz szybkiej i sprawnej obsługi potrzebują rzetelnej informa-
cji o procesie obsługi samochodu, kosztach, terminach i historii 
napraw.
Mariusz Kiljańczyk (Hyundai)
Atuty serwisów autoryzowanych:
• pełna dwuletnia gwarancja na usługę oraz części,
• gwarancja jakości wykorzystywanie tylko oryginalnych części,
• naprawy wykonywane przez certyfikowany personel podlegają-

cy nieustannym szkoleniom technicznym,
• brak ukrytych kosztów oraz stosowanie normatywów czaso-

wych producenta,
• naprawy tylko przy użyciu specjalistycznych narzędzi i urzą-

dzeń zatwierdzonych przez producenta,
• kontrola jakości po naprawie,

• najkrótszy możliwy czas naprawy,
• gwarancja mobilności w przypadku braku części dla napraw 

unieruchamiających pojazd,
• oferta usługi door-to-door.
Aleksander Rzepecki (Mercedes): - Serwisy autoryzowane po-
siadają najlepiej wyszkoloną kadrę oraz najnowocześniejszy sprzęt 
diagnostyczny, a wszelkie naprawy wykonywane są ściśle według 
założeń producenta, co gwarantuje zachowanie fabrycznych para-
metrów pojazdu przez cały okres eksploatacji. Procedury przeglą-
dowe w autoryzowanym serwisie nie ograniczają się jedynie do 
wymiany wymaganych części eksploatacyjnych, co często stosują 
stacje nieautoryzowane, aby zminimalizować koszt jednorazo-
wy dla klienta. Przegląd w ASO obejmuje również sprawdzenie 
kluczowych podzespołów samochodu. ASO mają dostęp do spe-
cjalistycznej wiedzy technicznej producenta, skracając do mini-
mum okres postoju auta w serwisie w efekcie oszczędzając czas 
i pieniądze klientów. Serwisując pojazdy w autoryzowanym ser-
wisie klienci zyskują również bogate świadczenia mobilnościowe 
w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń na drodze.
Tomasz Tonder (Volkswagen): - ASO Volkswagena wykorzy-
stują specjalistyczne narzędzia i sprzęt diagnostyczny z najnow-
szym oprogramowaniem, niezbędne do prawidłowego wyko-
nywania czynności serwisowych w samochodach naszej marki. 
Każdy mechanik ma za sobą ponad 200 godzin szkoleń z zakresu 
obsługi serwisowej różnych modeli VW oraz duże doświadczenie. 
Nowa strategia promocyjna oferuje części i usługi w atrakcyjnych 
cenach.
Stanisław Dojs (Volvo): - ASO mają najświeższe informacje 
o sposobie naprawy usterek, dostęp do wsparcia technicznego, 
który gromadzi w jednym miejscu doświadczenie z ponad 2000 
punktów serwisowych, nie tylko z Polski. Warsztaty autoryzowa-
ne wykupują subskrypcję na zakup narzędzi specjalnych, dedyko-
wanych do konkretnego pojazdu, czy naprawy. Nie bez znaczenia 
jest również dostęp do bardzo rozbudowanego systemu VIDA, 
który zawiera moduły katalogu części, planowania pracy serwi-
su, czasy VST, narzędzia diagnostyczne pozwalające na instalację 
oprogramowania w samochodzie oraz opisy techniczne. Jedynie 
niewielka część nieautoryzowanych warsztatów wykupuje sub-
skrypcję do naszego systemu, a jeśli to robią to tylko w ograniczo-
nym zakresie modułów.
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W poprzednim numerze (FAB1/2016) opublikowaliśmy artykuł, w którym 
na podobne zagadnienia wypowiadają się przedstawiciele serwisów 
nieautoryzowanych. 
Dostęp do tekstu można uzyskać bezpłatnie logując się na portalu log24.pl pod linkami: 
http://log24.pl/artykuly/jestesmy-tansi-profesjonalni-bardziej-elastyczni-cz-1,6477
http://log24.pl/artykuly/jestesmy-tansi-profesjonalni-bardziej-elastyczni-cz-2,6483
http://log24.pl/artykuly/jestesmy-tansi-profesjonalni-bardziej-elastyczni-cz-3,6520

Jak mówią nasi eksperci, 
autoryzowane serwisy 
mogą sobie pozwolić 
na zakup bardziej 

wyspecjalizowanych 
technologii.

SERWIS
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PREMIERA

ATRAKCYJNY, KOREAŃSKI (?!) SEDAN

Hyundai nie zwalnia tempa ofensywy produktowej, czego przykładem jest debiut szóstej generacji kompak-
towego sedana o nazwie Elantra. Czy model ten znajdzie również uznanie w oczach klientów flotowych? 
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Hyundai Elantra

Studio projektowe Hyundaia mieszczące się na terenie 
Niemiec po raz kolejny nie zawiodło stylistycznymi 

pomysłami. Wygląd nowej Elantry jest bardzo elegancki 
i dystyngowany, a z pewnością wielu postronnych obser-
watorów mimowolnie zaliczy jego nadwozie do wyższego 
segmentu D. Nic dziwnego, bowiem nowy model urósł 
w porównaniu do poprzednika i jest teraz od niego o 20 
mm dłuższy oraz o 25 mm szerszy. Wielkość bagażnika 
również wynosi 458 litrów. Hyundai chwali się także za-
stosowaniem bardziej wytrzymałej stali, co ma wpłynąć 
zarówno na trwałość, jak i sztywność pojazdu. 

PIERWSZE WRAŻENIA 
Wnętrze Elantry przykuwa uwagę uporządkowaniem 
i iście niemiecką ergonomią. Konsola środkowa nawią-
zuje wyglądem do stylistyki znanej z SEATA-a Leona, 
choć jakością zastosowanych materiałów przewyższa 
hiszpańskiego konkurenta, co pokazuje wysokie aspi-
racje Hyundaia. Obsługa urządzeń pokładowych jest 
bardzo intuicyjna, a wnętrze Elantry z pewnością przy-
padnie do gustu osobom spędzającym dużo czasu za 
kierownicą.

Już pierwsze kilometry pokonane nowym sedanem Hy-
undaia pokazują, że auto zostało zaprojektowane z myślą 
o komfortowym podróżowaniu. Zawieszenie miękko reso-
ruje nierówności, a wygodne fotele pozwalają nawet na 
dłuższą chwilę zapomnieć o trudach podróży. Szczególnie 
cieszy dopracowanie przez inżynierów Hyundaia układu 
kierowniczego, stanowiącego bolączkę aktualnej genera-
cji kompaktowego i30. W Elantrze pracuje on zauważal-
nie precyzyjniej i poprawia wyczucie auta przez kierowcę, 
choć w tej kwestii trudno liczyć na osiągnięcie poziomu 
oferowanego chociażby przez Volkswagena Golfa. Opisu-
jąc wrażenia z jazdy nie sposób także pominąć wyciszenia 
kabiny, które stoi na bardzo wysokim poziomie, jak na re-
prezentowany przez Elantrę segment. 

POPULARNOŚĆ SEDANÓW
W ofercie nowej Elantry znajdziemy obecnie dwa silni-
ki: 1.6 CRDi o mocy 136 KM, który zrobił na nas dobre 
wrażenie podczas pierwszych jazd i benzynowa jednostka 
1.6 MPi o mocy 128 KM. Obydwa motory można kupić 
zarówno z 6-biegową skrzynią manualną, jak i przekład-
nią automatyczną. Do wyboru jest także jedna z czterech 
opcji wyposażeniowych. Dla odbiorców flotowych przygo-
towano podstawową wersję „Classic Plus” - w standardzie 
mamy między innymi klimatyzację manualną, tylne czuj-
niki parkowania, czy skórzaną, wielofunkcyjną kierownicę. 
Rynek kompaktowych sedanów ma w Polsce wciąż stosun-
kowo niewielki udział w ogólnej sprzedaży. Nowa Elantra, 
a więc najbardziej popularny model Hyundaia na świecie 
będzie chciał zmienić te niekorzystne proporcje. Jest na to 
dobry czas, gdyż wielu flotowców zdążyło się już poznać 
na nowej jakości koreańskiego producenta przy okazji eks-
ploatacji innych modeli koncernu. 

 ■ Paweł Szyszka

Ceny detaliczne Elantry

Silnik/wersja
Classic 

Plus
Comfort Style Premium

Silniki 
benzynowe

1.6 MPi 6MT 67 900 zł 76 900 zł 83 400 zł 89 900 zł

1.6 MPi 6AT 72 400 zł 81 400 zł 87 900 zł 94 400 zł

Silniki 
Diesla

1.6 CRDi 6MT 79 900 zł 88 900 zł 95 400 zł 101 900 zł

1.6 CRDi 7DCT 85 900 zł 94 900 zł 101 400 zł 107 900 zł

6MT - manualna skrzynia 6-biegowa
6AT - automatyczna skrzynia 6-biegowa
7DCT - automatyczna, dwusprzęgłowa skrzynia 7-biegowa
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To już 10. generacja Opla Astry z nadwoziem kombi. 
General Motors chcąc odzyskać pozycję w segmen-

cie dużych aut kompaktowych musiał coś zmienić w jed-
nym z flagowych modeli. Zarówno w wersji hatchback jak 
i kombi Astra, przynajmniej w naszej subiektywnej opinii, 
zyskała na atrakcyjności pod względem designu.

PRZEGLĄDY CO 30 000 KM
Klienci mają do wyboru dużą gamę silnikową, która, przy-
najmniej według danych koncernowych, zapowiada niezłe 
rezultaty jeśli chodzi o spalanie - Diesle w cyklu miesza-
nym zużywają 3,8-4,2 l/100 km, benzyniaki 4,3-6,2 l/100 km. 
Nawet gdyby do tych laboratoryjnie osiągniętych wyników 
dodać około jednego litra, księgowy nie powinien narzekać. 
Pozytywnie na TCO wpłyną z pewnością okresy między 
przeglądami wynoszące 30 000 kilometrów.
Zwykle podczas prezentacji jesteśmy karmieni informa-
cjami o tym, że nowy model zmniejszył się o kilka, kil-
kadziesiąt milimetrów, co daje „niesamowite korzyści”. 
Tymczasem nowa generacja Astry kombi ma takie same 
wymiary jak poprzednia, ale zdaniem projektantów zadba-
no o lepszą ergonomię. Bowiem, i tego nie uniknęliśmy, 
przestrzeń nad głową kierowcy zwiększono o 26 milime-
trów, a osoby podróżujące z tyłu mają o 28 milimetrów 
więcej miejsca na nogi. Co ważne z punktu widzenia 
klienta flotowego, pojemność bagażnika wynosi więcej  
o 80 litrów, co w sumie daje 1630 litrów przy złożonych 
siedzeniach. Co ciekawe, klapę bagażnika można otwo-
rzyć/zamknąć bezdotykowo przez ruch mogą pod autem 
lub też w sposób tradycyjny.

ALARM PRZEDKOLIZYJNY
Pojazd posiada nowe, ergonomiczne fotele z certyfikatem 
AGR (akcji na rzecz zdrowych pleców) wyposażone w re-
gulację podparcia bocznego oraz funkcje masażu, wenty-
lacji i pamięci ustawień. Na ile się sprawdzają w trasie 
napiszemy po wykonaniu dłuższego testu. Matrycowe re-
flektory IntelliLux LED® umożliwiają stałą jazdę na świa-
tłach drogowych poza terenem zabudowanym bez ośle-
piania innych kierowców - system automatycznie wyłącza 
poszczególne moduły diodowe tak, aby wiązka światła 
omijała pojazdy nadjeżdżające z przeciwka. Strefa wokół 
wykrytego źródła światła przestaje być oświetlana, nato-
miast reszta drogi jest oświetlona z niezmienioną inten-
sywnością. Alarm przedkolizyjny z systemem hamowania 
przedkolizyjnego może doprowadzić nawet do całkowite-
go zatrzymania pojazdu, jeżeli jego prędkość początkowa 
nie przekracza 40 km/h.

 ■ Dariusz Damiański

SAMOCHÓD ROKU
Wyróżniony na salonie w Genewie nagrodą Car of the Year Opel Astra doczekał się wersji kombi. Na kon-
kurencyjnym rynku pojazdów kompaktowych General Motors od pewnego czasu tracił dystans do rywali, 

ale jest szansa, że ulegnie to w najbliższym czasie zmianie, między innymi dzięki wersji Sports Tourer.
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Silnik, moc, skrzynia biegów
Wyposażenie (ceny katalogowe w zł)

Paliwo
Essentia Enjoy Dynamic Elite

1.4 Twinport 100 KM M5 63,800 66,900

PB

1.0 Turbo 105 KM Start/Stop M5 67,800 70,900 76,300 79,400

1.0 Turbo 105 KM Start/Stop* 
MA5 70,300 73,400 78,800 81,900

1.4 Turbo 125 KM M6 73,400 78,800 81,900
1.4 Turbo 125 KM Start/Stop M6 74,400 79,800 82,900

1.4 Turbo 150 KM M6 75,900 81,300 84,400
1.4 Turbo 150 KM Start/Stop M6 76,900 82,300 85,400
1.4 Turbo 150 KM Start/Stop A6 81,900 87,300 90,400
1.6 Turbo 200 KM Start/Stop M6 88,300 91,400

1.6 CDTI 95 KM M6 75,800 78,900

ON

1.6 CDTI 110 KM M6 77,800 80,900 86,300 89,400
1.6 CDTI 110 KM Start/Stop M6 78,600 81,700 87,100 90,200
1.6 CDTI 136 KM Start/Stop M6 83,400 88,800 91,900

1.6 CDTI 136 KM A6 88,400 93,800 96,900
1.6 CDTI BiTurbo 160 KM Start/

Stop M6 93,800 96 900

lakier metalizowany 2200
tylne siedzenia dzielone 

40/20/40, składane 
przyciskiem

1400

alarm 990
M5 – manualna skrzynia pięciobiegowa
M6 – manualna skrzynia sześciobiegowa
A6 – automatyczna skrzynia sześciobiegowa
M/A5  skrzynia pięciobiegowa zautomatyzowana

Opel Astra Sports Tourer
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Jedną z barier jaką będą musieli pokonać producenci auto-
nomicznych pojazdów, to bez wątpienia przyzwyczajenia 

kierowców. Podczas testu przygotowanego przez Mercedesa 
jechaliśmy za innym autem i w momencie, gdy samochody 
„zobaczyły się”, prowadzący pojazd otrzymywał polecenie, by 
puścić kierownicę i pedały. Część z dziennikarzy, osób mają-
cych przecież do czynienia z różnymi nowinkami, robiła to 
z wyraźną niepewnością.

AUTO SAMO JEDZIE
Idea aktywnego tempomatu, dzięki któremu nasz samochód 
mając np. zadaną prędkość 90 km/h zmniejsza szybkość je-
śli przed nami auto jedzie wolniej (nawet zatrzymując się) 
a potem przyspiesza, by osiągnąć przykładowe 90 km/h, jest 
już powszechna i to nie tylko w najdroższych i najbardziej 
ekskluzywnych pojazdach. Jednak by samochód sam miał je-
chać i skręcać? Klasa E to potrafi i dopiero po kilkudziesięciu 
sekundach prosi o przejęcie sterów.
Mam wrażenie, że to doskonałe rozwiązanie dla takich kie-
rowców jak ja. Lubiących zmieniać stacje radiowe, nacisnąć 
coś w nawigacji, napić się herbaty bez konieczności stawania 
na parkingu. Przy sprawnym operowaniu smartfonem moż-
na nawet szybko sprawdzić kto przysłał SMS lub podłączyć 
telefon do samochodowej ładowarki. Trzeba tylko pamiętać, 
że jeśli samochód przed nami wykona jakiś gwałtowny ma-
newr, ”połączenie zostanie zerwane”. Z drugiej strony przed-
stawiciele Mercedesa zaproponowali nam inny test, przy któ-
rym mając słabe serce mógłbym już nie napisać tych słów. 
Jadący przed nami samochód w pewnym momencie zahamo-
wał. Na szczęście pojazd, za którego kierownicą zasiadałem 
zahamował również, więc testu poduszek powietrznych nie 
przeprowadzaliśmy.

PARKINGOWY NA BEZROBOCIU
Klasa E posiada również inne ciekawe rozwiązania, które 
nie mieliśmy okazję sprawdzić. Jedno moim zdaniem bę-
dzie wręcz rewolucją. Mając odpowiednią aplikację w tele-
fonie możemy zaparkować Mercedesa w ciasnych miejscach 
w centrach handlowych/garażu. Kierowca po prostu wysiada 
z samochodu, ustawia odpowiednie funkcje po czym auto 
samo wjeżdża w odpowiednią lukę, przy której na przykład 
otworzenie drzwi stanowiłoby zagrożenie dla karoserii. Wy-
obrażacie sobie widok kilkunastu osób na parkingu będących 
poza środkami lokomocji i patrzącymi na jeżdżące bez ludzi 
auta? To już nie futurystyka, to bardzo bliska przyszłość.

INNE CIEKAWE ROZWIĄZANIA
• asystent bocznego wiatru Crosswind Assist, łagodzący 

skutki silnych podmuchów wiatru w celu zapobieżenia 
zjechaniu auta z toru jazdy,

• ustawienia systemowe pozwalające, by pojazd regulo-
wał prędkość auta zgodnie z ograniczeniami prędkości 
rejestrowanymi przez kamerę lub zachowanymi w pa-
mięci nawigacji (np. 50 km/h w mieście, 90 km/h poza 
miastem),

• system aktywnej zmiany pasa ruchu w oparciu o dane 
z radarów i kamery wspomaga kierowcę podczas zmiany 
pasa ruchu na drogach wielopasmowych przeprowadza-
jąc manewr wjechania na wybrany przez kierowcę pas, 
np. podczas wyprzedzania,

• jeśli pojazd wykryje nieuchronne zderzenie boczne, 
w celach zapobiegawczych przemieszcza kierowcę lub 
pasażera z przodu w bok, odsuwając go od strefy zagro-
żenia, błyskawicznie pompując komorę powietrzną wbu-
dowaną w boczek oparcia fotela po stronie uderzenia,

• system autoryzacji kluczyk zostanie zastąpiony smart-
fonem kierowcy,

• telefonia wielofunkcyjna pozwalająca na bezprzewodo-
we ładowanie telefonu komórkowego i łączenie go z ze-
wnętrzną anteną samochodu.

 ■ Tomasz Czarnecki

KIEROWCA (JESZCZE) POTRZEBNY

Producenci Mercedesa nie chcą, by ich klasa E była gorsza od autonomicznych ciężarówek - w seryjnie 
produkowanym pojeździe możemy jechać przez około minutę bez dłoni na kierownicy i nie spowodować 
wypadku. Jak to działa, mogliśmy się przekonać osobiście, kilka innych ciekawych systemów przyjdzie 

poznać przy okazji dłuższego testu.
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Moje pierwsze zetknięcie z DS5 nastąpiło kilka lat 
temu, jeszcze gdy DS występował nie jako osob-

na marka, ale specjalna linia Citroëna. Zanim ruszyłem 
z miejsca musiałem poświęcić 15 minut, by okiełznać 
obsługę tego pojazdu. Miałem w życiu tę wspaniałą 
możliwość zasiadania za kierownicą ponad 100 modeli 
i określone kanony znam, ale na francuskie auto długo 
szukałem sposobu. Tym bardziej oczekiwałem na możli-
wość ponownego kontaktu z tym autem, ponieważ jedną 
z moich zasad codziennej egzystencji jest to, by dawać za-
wsze drugą szansę (niekoniecznie już trzecią) – zarówno 
ludziom jak i samochodom…

KONSERWATYZM WYTRZYMA?
Początek nie był taki zły. Może to kwestia nastawienia, 
pewnego respektu, ale z pierwszymi czynnościami typu 
ustawienie fotela czy kierownicy, włączenie radia, spraw-
dzenie komputera pokładowego nie miałem kłopotu. Oczy-
wiście projektanci DS-a nie byliby sobą, gdyby nie ustawi-
li regulacji lusterek z boku kierownicy a nie na drzwiach, 
zaś otwieranie szyb obok automatycznej, sześciobiegowej 
skrzyni biegów, ale to jeszcze można „wybaczyć”, w końcu 
postęp zbudowano tylko dzięki innowacjom. 
Moment spojrzenia do tyłu samochodu – kolejna niespo-
dzianka – otwieranie tylnych szyb dla pasażera umiejsco-
wiono „przy kanale”, w miejscu, gdzie w wielu autach może-
my sterować trzecią strefą klimatyzacji. Mój konserwatyzm 
został w tym momencie wystawiony na poważną próbę. Nie 
ma on jednak nic wspólnego z oceną mocowań ISOFIX, któ-
re są tak schowane, że dotarcie do nich nie jest proste. 

DESIGN ZWRACA UWAGĘ
Wracając do przodu auta - nie rozumiem umieszcze-
nia pod analogowym cyfroblatem cyfrowego miernika 
prędkości – to zupełnie zbędne. Wskazówkowy zegar na 
pewno dodaje wnętrzu DS stylu i na pewno przy dłuższej 
jeździe można się do tego przyzwyczaić. Bardzo dobre 
wrażenie zrobiły fotele: ładne, a przy tym funkcjonalne. 
Razi niestety poziom hałasu we wnętrzu pojazdu, nawet 
przy miejskich prędkościach. Skrzynia biegów spisuje się 
nieźle, za to kamera cofania jest niedokładna. Skoro już 
piszę uszczypliwości, nie mogę nie wspomnieć o wspo-
maganiu kierownicy - DS-a nie prowadzi się 
lekko i przyjemnie, potrzeba do tego nieco 
wysiłku, który w moim wyobrażeniu 
ze sztuką ma niewiele wspólnego. 
A może jednak nie mam racji?

Tak to już z tym DS5 – są elementy naprawdę ciekawe, 
a bywają zbyt mocno przemyślane. Największą zaletę 
modelu stanowi jego wewnętrzny, zwracający na siebie 
uwagę design. Zresztą z zewnątrz pojazd również posiada 
świetną prezencję, zatem z punktu widzenia wizerunkowe-
go to dobry pomysł na zakup do firmy. Spalanie miejskie 
przy silniku o pojemności skokowej 2.0 litra i mocy 180 
KM wynoszące 8,4 l/100 km na dystansie 150 kilometrów 
oceniamy pozytywnie (choć w danych fabrycznych jest… 
5,2 l/100 km). Wynik na trasie – 6,9 l/100 km (398 km). 

DLA KAŻDEGO COŚ MIŁEGO
Najtańszy DS kosztuje prawie 125 000 zł, wersja z silnikiem 
180 KM – 143 900 zł (bez dodatków). To więcej niż wiele 
aut z segmentu D w niezłym wyposażeniu i zbliżona kwota 
do opisywanego na innych stronach S-Maksa. W przypad-
ku francuskiego auta awangarda musi zostać odpowiednio 
wyceniona a wybór jak zwykle należy do klienta. 

■   Tomasz Czarnecki

AWANGARDA DLA MENEDŻERA
Komunikaty prasowe i organizowane eventy wyrażają jasno wizję osób zarządzających marką DS. 

Ma ona kojarzyć się ze sztuką, czymś posiadającym wyjątkowy, nietuzinkowy styl. Model DS5  
musiał więc zetknąć się z naszym konserwatywnym, typowo flotowym podejściem do samochodów.  

Jaki finał miało spotkanie dwóch przeciwnych nurtów?
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DS5

THP 165 KM S&S, skrzynia automatyczna 6-biegowa, PB 127 900 zł
THP 210 S&S, skrzynia manualna 6-biegowa, PB 131 900 zł
BlueHDi 120 S&S, skrzynia manualna 6-biegowa, ON 124 900 zł
BlueHDi 150 S&S, skrzynia manualna 6-biegowa, ON 131 900 zł
BlueHDi 180 S&S, skrzynia automatyczna 6-biegowa, ON 143 900 zł
Hybrid4, skrzynia zautomatyzowana 6-biegowa, ON 177 900 zł
Pojemność bagażnika                                                                468 l (325 l dla hybrydy)
Pojemność baku             60 l

Wartość rezydualna wg Info-Ekspert - DS5

Opis pojazdu Wartość początkowa RV po 48 miesiącach

Silnik 1.6 THP BE Chic, moc 209 KM 132 000 52 538

Silnik 1.6 BlueHDi BE Chic, moc 120 KM 125 000 49 354

Silnik 2.0 BlueHDi BE Chic, moc 179 KM 144 000 57 251

Silnik Hybrid4 2.0 HDI BE Chic 4x4, moc 163 KM 178 000 63 197
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Renault Talisman

NAJLEPSI NIECH SIĘ BOJĄ

Renault Talisman to zupełnie nowy model francuskiego producenta. Plany są bardzo ambitne. Pojazd 
ma być konkurencją dla Volkswagena Passata oraz Škody Superb. Naszym zdaniem ma jak najbardziej 

szanse dokonać więcej w segmencie D niż ostatnia wersja Laguny.

Gdy po raz pierwszy ujrzałem Renault Talismana 
w wersji limuzyny nie mogłem się napatrzeć. Stylist-

ka przodu auta jest niesamowita. Połączenie agresywnego 
wyglądu przy wykorzystaniu nowych rozwiązań w techno-
logii LED wyszło rewelacyjnie. Podczas jazdy po mieście 
francuski model przykuwał wzrok przechodniów, co wię-
cej parę osób zadawało wnikliwe pytania dotyczące Tali-
smana, a na finiszu rozmowy nie chciało uwierzyć, że to...  
Renault. Mimo zastosowania linii coupe w nadwoziu po-
jazdu, szyby z tyłu są sporej wielkości, a osoby zasiadające 

na tylnej kanapie nie będą narzekać na brak miejsca nad 
głową. Tył auta również robi wrażenie. Podwójny wydech, 
a raczej atrapy podwójnych rur zostały idealnie wkompo-
nowane w zderzak. Największe wrażenie robią światła, roz-
ciągnięte praktycznie przez całą szerokość tylnej klapy. 

WŁASNOŚCI WIZUALNE
W momencie, gdy w kieszeni znajduje się kluczyk do Tali-
smana, a my zbliżymy się do auta francuski model wita nas 
rozświetleniem oraz odblokowaniem centralnego zamka. 
Zasiadając w skórzanych (podgrzewanych, wentylowanych, 
z funkcją masażu) fotelach poczujemy zapach skóry, a fotel 
zostanie przesunięty o 5 centymetrów do przodu, aby uła-
twić zarówno wsiadanie jak i wysiadanie z pojazdu. Zegary, 
dzięki wykorzystaniu ciekłokrystalicznego wyświetlacza, 
wraz ze zmianą trybu pracy pojazdu zmieniają swój wy-
gląd. Uroku dodają elementy wykończone drewnem, które 
idealnie wkomponowują się w całość pojazdu. 
Na środku deski rozdzielczej znajdziemy dotykowy tablet, 
a dokładniej multimedialny system R-Link, pozwalający 
na korzystanie z nawigacji, ale również aplikacji interneto-
wych, czy też sterowania radiem. Na plus zasługuje spora 
ilość miejsca zarówno z przodu jak i z tyłu pojazdu. Du-
żym zaskoczeniem było umieszczenie dwóch portów USB 
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do ładowania telefonów komórkowych umieszczonych 
pomiędzy przednimi, a tylnymi fotelami. Schowek klima-
tyzowany, znajdujący się w podłokietniku pojazdu zaska-
kuje wydajnością. Wnętrze Talismana jest bardzo dobrze 
wyciszone, a co za tym idzie podczas jazdy z prędkością 
autostradową wewnątrz pojazdu panuje przysłowiowa „ci-
sza”. Bagażnik oferuje 608 litrów pojemności, jednak brak 
maskownic na wystające spody głośników w przedziale 
bagażowym to spory minus, ponieważ, możemy je w bar-
dzo łatwy sposób uszkodzić. 

PRZYJEMNE PROWADZENIE
Pod maską testowanego przez redakcję modelu znajdował 
się dwulitrowy, wysokoprężny silnik z automatyczną prze-
kładnią biegów EDC. Czterocylindrowy motor wyposażony 
w twin turbo generuje moc 160 KM. Auto przyspiesza dy-
namicznie, jednak wiele do życzenia pozostawia niezbyt ela-
styczna skrzynia biegów. Najmocniejszy punkt silnika sta-
nowi spalanie. Podczas testów średnie spalanie wyniosło 7,5 
litra na 100 kilometrów (dystans 570 km, 60 procent trasa, 
40 procent miasto), ale… jadąc ekologicznie poza metropolią 
wartości poniżej 6 litrów można osiągać bez większego pro-
blemu. Nie jesteśmy w stanie natomiast zrozumieć, czym 
kierowali się francuscy inżynierowie wyposażając Tali-
smana w bak o pojemności (w zależności od wersji) 47-52 
litrów. Na duże słowa uznania zasługuje system 4Control 
połączony z układem Electronic Damper Control (elektro-
nicznie regulowana siła tłumienia amortyzatorów). Zasto-
sowanie tego układu szczególnie pomocne jest podczas 
wykonywania manewrów w mieście czy szybkiego poko-
nywania zakrętów - auto sprawia wrażenie praktycznie 
„przyklejonego” do powierzchni drogi.

PREZENT DLA MENEDŻERA
Nowy model Renault jest autem dla osób ceniących so-
bie unikalność, piękno, a przy tym przyjemność z jazdy 
i funkcjonalność. Zaszkodzić mogą mu nie tylko stereoty-
py związane z francuską marką, ale i niechęć do podejmo-
wania ryzyka przez flotowców – związana z premierowymi 
wersjami modeli. Jeśli tylko pojazd będzie mało awaryjny, 
może stanowić dobry „prezent” dla menedżera. 

 ■ Jakub Nieszporek
Fot. Jakub Nieszporek

Wartość rezydualna wg Info-Ekspert - Renault Talisman, sedan

Opis pojazdu Wartość 
pocz.

RV po 48 
miesiącach

wyposażenie Zen, silnik Energy TCe 150 EDC, moc150 KM 105 000 48 592

wyposażenie Initiale Paris, silnik Energy TCe200 EDC, moc 200 KM 144 500 65 461

wyposażenie Life,silnik Energy 110, moc110 KM 92 900 42 003

wyposażenie Intens, silnik Energy 130 EDC, moc131 KM 118 500 53 109

wyposażenie Initiale Paris silnik Energy160 EDC, moc 160 KM 148 000 65 981

Wartość rezydualna wg Eurotaxu Renault Talisman, sedan

Opis pojazdu Skrzynia biegów Moc (KM) RV% RV 
Kwota

Przebieg 
(km)

Czas użytkowania 
(miesiące)

Cena brana pod uwagę przy 
wyznaczaniu wart. rez. Paliwo

Talisman 1.6 Energy Tce, wyposażenie Initiale Paris Automatyczna 200 33,4 48 298

120 000 48

144 400 Benzyna

Talisman 1.5 Energy dCi, wyposażenie Life Manualna 110 36,9 34 282 92 900 Diesel

Talisman 1.6 Energy dCi, wyposażenie Initiale Paris Automatyczna 160 34,3 50 671 147 900 Diesel

Talisman 1.6 Energy TCe, wyposażenie Zen Automatyczna 150 36,1 37 916 104 900 Benzyna

Talisman 1.6 Energy dCi, wyposażenie Intens Automatyczna 130 37 43 784 118 400 Diesel

Silniki
Wyposażenie

Paliwo
Life Zen Intens Initiale Paris

Energy TCe 150 EDC 104 900 111 900
PB

Energy TCe 200 EDC 144 400

Energy dCi 110 92 900

Diesel
Energy dCi 130 104 900 111 900

Energy dCi 130 EDC 118 400

Energy dCi 160 EDC 116 900 123 900 147 900
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Ford S-Max

RODZINNIE I FIRMOWO
Jeśli ktoś uważa, że Mondeo stanowi znakomitą propozycję dla menedżera, to… ma rację. Ford posiada 

jednak w gamie jeszcze lepszy pojazd dla pracowników wyższego szczebla posiadających rodzinę. S-Max 
posiada przemyślane rozwiązania, które przy dynamicznym silniku, znakomitym zawieszeniu i przy-

zwoitym spalaniu sprawiają, że po 500 kilometrach jazdy nie mamy innego wyjścia – nie tylko chcemy, 
a wręcz musimy zarekomendować pojazd naszym Czytelnikom.

Bemo Motors z Poznania udostępniło nam do testów 
model S-Max z silnikiem o pojemności skokowej 2.0 

TDCi i mocy 180 KM, z manualną, sześciobiegową skrzy-
nią biegów w wersji wyposażenia Titanium. Detaliczny 
koszt zakupu samochodu wynosi 130 800 zł, ale do tego 
dołożono między innymi pakiet Premium i Traveler3 
i łączna wartość pojazdu detalicznie to 154 750 zł. Kwota 
niemała, lecz proszę nam wierzyć – warto.

BEZKOLIZYJNE PARKOWANIE
Już po wbiciu biegu wstecznego, oznaczającego początek 
podróży, wiedzieliśmy (bo przecież jakoś trzeba opuścić 
miejsce parkingowe), że S-Max może nas podczas testu 
zaskakiwać. Kamera cofania pokazuje nie tylko widok na 
wprost samochodu, ale „rozgląda się” także na boki, więc 
widzimy nadjeżdżające pojazdy, co minimalizuje ryzyko 
kolizji i ułatwia wyjazd. Zresztą auto jak na swoje rozmia-
ry jest dość zwrotne, więc parkowanie z elektronicznymi 
pomocnikami raczej nie powinno sprawiać większych 
trudności. 
Sprawdzaliśmy również system automatycznego parko-
wania równoległego. Trochę z „duszą na ramieniu”, bo 
jak wytłumaczyć ewentualną stłuczkę, w sytuacji, gdy 
nie trzymaliśmy kierownicy? Technologia nie ma oso-
bowości prawnej… Na szczęście wszystko zadziałało bez 
problemu (choć odległość od innego auta była nie więk-
sza niż kilka centymetrów). Co ciekawe, wyszukiwanie 
miejsca funkcjonowało doskonale jeśli była luka przy 
zaparkowanych autach - na pustym parkingu system 

nie widział miejsca. To jednak tylko świadczy o jego in-
teligencji, wszak został stworzony do zadań specjalnych, 
proste manewry zostawia ludziom...

GENIALNE A TAKIE PROSTE
Menedżer podczas jazdy może cały czas podglądać dzieci 
usadowione na tylnym siedzeniu – dzięki małemu dodatko-
wemu lusterku. Oczywiście można to akcesorium dokupić 
w internecie za kilka czy kilkanaście złotych, ale wtedy wy-
stępuje duży problem ze stabilnym montażem oraz estety-
ką, a i jakość przedmiotów pozostawia sporo do życzenia. 
Zatem lepiej w tym przypadku polegać tutaj na Fordzie. 
Natomiast niemal tradycyjnie sugerujemy korzystanie 
z „outsourcingu” nawigacji, ta w S-Maksie spisywała się 
średnio, ale by opisać szczegóły musielibyśmy przygoto-
wać artykuł dotyczący testu samego akcesorium.
Samochód posiada wiele pomysłowych, dużych i małych 
schowków. Deska rozdzielcza pod względem możliwości 
umiejscowienia różnych przedmiotów, takich jak: butelki, 
dokumenty, smartfony, klucze, monety, przypomina wręcz 
kombivany. Przykładowo, genialnie w swojej prostocie roz-
wiązano miejsce na kubki z przodu. Wnęki są bardzo głębo-
kie co pozwala położyć duże, gorące napoje, także te w kub-
kach termicznych (w wielu modelach są problemy z ich 
bezpiecznym przewożeniem). Jeśli natomiast zdecydowa-
liśmy się na mniejsze kubki, skorzystamy z „podstawek” 
pozwalających wygodnie umiejscowić herbatę lub kawę. 
Do tego podłokietnik z głęboką luką na plastikowe butelki, 
szufladka idealna na telefon. Można tak wymieniać. 
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TANIEC ZWANY „FABMAKSEM”
Kolejny prosty, dobry pomysł stanowią stoliczki zamon-
towane do tylnych części przednich siedzeń, służące pa-
sażerom do położenia jedzenia i picia (dziura na kubek), 
a tym najmłodszym dodatkowo jako platforma do posta-
wienia zabawek – kucyków czy też żołnierzyków. Tylne 
fotele można przesuwać do przodu i tyłu jak i składać, co 
zwiększa pojemność bagażową. Bezkluczykowe otwiera-
nie bagażnika to nie tylko pomysł na zwiększenie wygody, 
lecz również powód do… tańca. Zamiast normalnie ruszać 

nogą pod autem postanowiliśmy testować rozwiązanie 

w sobie tylko wiadomym rytmie i układzie ruchów. Zatem 
efektywność i dobry humor zapewnione a krok taneczny 
zwaliśmy „Fabmaksem”. 
Dwa wejścia USB pozwalają na ładownie urządzeń bez po-
mocy rozdzielacza do gniazda 12V. Zaskakuje poziom hałasu 
– nawet jadąc z prędkością autostradową w środku pojazdu 
jest cicho i rozmowa z pasażerami tylnego siedzenia nie 
wymaga wysiłku dla strun głosowych. W aspekcie dzieci to 
dodatkowo wspomaga ich szybkie zasypianie. Zawieszenie 
w Fordach zawsze nam imponowało, ale w S-Maksie poziom 
komfortu pod tym względem dochodzi prawie do ideału.

GDY ŻONA ŚPI…
Silnik o mocy 180 KM pozwala nie tylko na spokojną jaz-
dę i delikatne przyspieszanie „gdy żona nie widzi”, lecz 
także na dynamiczne pokonywanie kolejnych kilometrów. 
Widać, że jednostka została dopasowana do wcale niemałe-
go ciężaru pojazdu. Piąty i szósty bieg nie stanowią wcale 
„nadbiegów” i jazda na tych przełożeniach jest przyjemna 
i efektywna. Fotele przy bardziej dynamicznym poruszaniu 
się po drodze za dobrze nie trzymają w zakrętach, ale prze-
cież mamy do czynienia z samochodem typowo rodzinnym. 
Za to stabilność pojazdu plasuje się na wysokim poziomie. 
Jak zwykle badaliśmy również spalanie. Dynamiczna jazda 
na trasie dała rezultat 7,9 l//100 km, dystans pomiarowy 
232 kilometry. Ekojazda na trasie 6,4 l/100 km (dystans 58 
kilometrów), a jazda miejsca 8,4 l/100 km (87 kilometrów).
Jeżdżąc przez prawie 500 kilometrów (wiemy, że to wcale 
nie tak dużo, ale taki dystans daje wstępny pogląd o aucie), 
zastanawialiśmy się, gdzie można znaleźć poważniejsze 
wady w S-Maksie. Bo nawet intuicyjność obsługi, która 
naszym zdaniem mocno szwankowała jeszcze niedawno 
w Fordach, została poprawiona. Choć nadal sterowanie 
komputerem pokładowym mogłoby być nieco łatwiejsze 
i bardziej logiczne. Na brak miejsca przy czterech pasa-
żerach nikt nie narzekał, nawet mocowanie ISOFIX dla 
dziecka zamontowano w sposób niewymagający wysiłku 
przy montowaniu fotelika (co nie stanowi standardu). 

LEPSZA ALTERNATYWA
S-Max zatem stanowi doskonałą alternatywę dla limuzyn 
z segmentu D. Wydać na niego trzeba trochę więcej pienię-
dzy niż na Mondeo, lecz menedżer posiadający jedno lub 
dwoje dzieci powinien mocno ponegocjować warunki przy-
działu „służbówki”. Flotowiec nie powinien być zmartwiony 
pozytywnych rezultatem tych rozmów, wszak Ford posia-
da od lat jeden z lepszych programów flotowych w Polsce. 
Opisywany Ford to także świetna propozycja dla właścicieli 
malutkich przedsiębiorstw, w tym jednoosobowych działal-
ności, łącząc zalety auta niemal do wszystkiego.

 ■ Tomasz Czarnecki, Jakub Nieszporek
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Wartość rezydualna wg Info-Ekspert

Opis pojazdu Wartość 
pocz.

RV po 48 
miesiącach

silnik 1.5, wyposażenie Trend, moc 160 KM 107 500 46 042

silnik 2.0, wyposażenie Titanium, moc 241 KM 141 500 59 697

silnik 2.0 TDCi. wyposażenie Trend, 120 KM 113 500 53 197

silnik 2.0 TDCi, wyposażenie Titanium, moc 150 KM 137 500 61 059

silnik 2.0 TDCi, wyposażenie Titanium AWD, moc 179 KM 152 500 66 755

Wartość rezydualna wg Eurotaxu

Opis pojazdu Skrzynia biegów Moc (KM) RV% RV 
Kwota

Przebieg 
(km)

Czas użytkowania 
(miesiące)

Cena brana pod uwagę przy 
wyznaczaniu wart. rez. Paliwo

S-Max 1.5 EcoBoost, wyposażenie Trend Manualna 160 37,6 40 367

120 000 48

107 500
Benzyna

S-Max 2.0 EcoBoost, wyposażenie Titanium Automatyczna 240 37,2 52 667 141 450

S-Max 2.0 TDCi, wyposażenie Trend Manualna 120 36,8 41 813 113 500

DieselS-Max 2.0 TDCi, wyposażenie Titanium Automatyczna 150 36,1 49 627 137 450

S-Max 2.0 TDCi 4WD, wyposażenie Titanium Automatyczna 180 35,5 54 071 152 450

Silniki
Wyposażenie

Paliwo
Trend Titanum

1.5 EcoBoost, 160 KM, M6, FWD 107 500 116 450
PB

2.0 EcoBoost, 240 KM, A6, FWD 132 500 141 450

2.0 TDCi, 120 KM, M6, FWD 113 500

ON

2.0 TDCi, 150 KM, M6, FWD 119 500 128 450

2.0 TDCi, 150 KM, M6, AWD
128 500

2.0 TDCi, 150 KM, PowerShift, FWD

2.0 TDCi, 180 KM, M6, FWD 125 500 134 450

2.0 TDCi, 180 KM, PowerShift, FWD 134 500 143 450

2.0 TDCi, 180 KM, PowerShift, AWD 143 500 152 450

2.0 TDCi Twin-Turbo, 210 KM, PowerShift, FWD 149 450



OCENIAMY ASYSTENTÓW 
KIEROWCY

Testując Volvo XC 90 mieliśmy do dyspozycji wiele ciekawych systemów poprawiających bezpieczeństwo 
i komfort jazdy. Postanowiliśmy przeanalizować przydatność różnego rodzaju udogodnień dla kierowcy 
firmowego. Celowo w naszym tekście użyliśmy uproszczonych, polskich nazw, bowiem w poszczególnych 
markach noszą one różne, często skomplikowanie brzmiące nazwy, a nam chodzi o ich funkcjonalność. 

Ocena przydatności rozwiązań dla kierowcy firmowego:
★☆☆☆☆ zupełnie nieprzydatne 
★★☆☆☆ używane dość rzadko, może stanowić uzupełnienie a nie priorytet w doborze opcji 
★★★☆☆ odgrywa istotną rolę w użytkowaniu samochodu 
★★★★☆ jeśli tylko budżet pozwoli, warto dokupić
★★★★★ każdy samochód powinien mieć tę opcję (choć nie zawsze jest to możliwe)

Aktywny tempomat. Auto nie tylko utrzymuje zadaną 
prędkość, ale także samo zwalnia (nawet do zupełnego 
zatrzymania) lub przyspiesza jeśli przed nami jedzie po-
jazd z inną szybkością. Zazwyczaj możemy wybierać sobie 
także odstęp od poprzedzającego auta. W XC 90 system 
działa znakomicie. Testowaliśmy go przez wiele kilome-
trów i mimo deszczu nie było niebezpiecznego momen-
tu. Rozwiązanie przekonuje, że idea aut autonomicznych 
to już nie science fiction, bo przecież gdyby połączyć ak-
tywny tempomat z nawigacją, dodając funkcję rozpozna-
wania znaków, koloru świateł i przeszkód bocznych (inne  
samochody). ★★★★

Wykrywanie martwego punktu. W Volvo określane 
nazwą Blis. Naszym zdaniem Unia Europejska powinna 
nakazać koncernom obowiązkowe montowanie tego syste-
mu, tak jak ESP czy ABS. Gdy w tzw. martwym punkcie po-
jawia się samochód, kierowca otrzymuje o tym informację, 
np. włącza się światełko przy lusterku. To pozwala uniknąć 
zmiany pasa jazdy, gdy obok jedzie inne auto, trudne do 
dostrzeżenia przez użytkownika środka lokomocji. Nieste-
ty, to wciąż dość drogie rozwiązanie. ★★★★★

Czujniki cofania. W Volvo w mocno rozszerzonej formie, 
ale czujniki dostępne są już nawet w najmniejszych samo-
chodach. Zapobiegają wielu szkodom parkingowym, a co 
za tym idzie wpływają na mobilność floty i niższą szko-
dowość. Dodatkowo poprawiają komfort psychiczny przy 
manewrowaniu. Mimo to wielu menedżerów wciąż skąpi 
na to pieniądze z budżetu. Naszym zdaniem, nie tylko dla 
początkujących kierowców – niezbędna pomoc. ★★★★★

Bezkluczykowe otwieranie drzwi. Coraz powszechniej-
sza opcja. I słusznie. Roztargniony menedżer może włożyć 
„kluczyki” do kieszeni i potem ich nie wyjmować. Pomaga 
też jeśli nosimy jakieś pakunki. Niektórzy stwierdzą, że to 
tylko gadżet, naszym zdaniem w autach dla menedżerów 
i prezesów rozwiązanie obowiązkowe. ★★★★

Dla prostszej klasyfikacji postanowiliśmy każdemu 
z opisanych rozwiązań (to nie wszystkie, które może 

mieć nowe Volvo) przyznać od jednej do pięciu gwiazdek, 
oceniając ich przydatność dla kierowcy (szczegóły w ramce). 

Podgrzewane/wentylowane fotele/podgrzewana kie-
rownica. Uczucie, gdy zmarznięci siadamy na szybko 
rozgrzewającym się fotelu zimową porą jest bezcenne. 
Z drugiej strony, wiele osób wyłącza ten element krótko 
po jego włączeniu i nie podróżuje z włączonym urządze-
niem. Podobnie jest w przypadku ocieplonej kierownicy 
– to tylko chwilowa rozkosz. Warto przemyśleć, czy nie 
lepiej zainwestować w ogrzewanie postojowe, by w całym 
samochodzie panowała zadana temperatura jeszcze przed 
uruchomieniem środka lokomocji. ★★

Tempomat. W modelu XC 90 występuje aktywny tempo-
mat, o którym więcej poniżej, ale warto odnieść się do tego 
czy warto kupować pojazdy z urządzeniem, pozwalającym 
tylko na utrzymywanie stałej prędkości. Przede wszystkim 
powinny o nie zabiegać osoby lubiące wygodę i obawia-
jące się o mandaty podczas przemykania przez niewielkie 
miejscowości. Jadąc w dłuższą trasę idealne rozwiązanie 
stanowi uruchomienie tempomatu z przepisową prędko-
ścią 50 km/h, spokojnie pokonując wsie, mieściny, mia-
steczka. Noga odpoczywa, brakuje pokusy przyspieszania, 
piesi (choć wcale o tym nie wiedzą) są bezpieczniejsi. 
Najlepiej jednak tempomat sprawdza się na autostradzie. 
Jedna uwaga. Wbrew powszechnym opiniom tempomat 
wcale nie musi wpłynąć na niższe spalanie – kierowcy bie-
gli w ekojeździe osiągają lepsze rezultaty wykorzystując 
swoją wiedzę i umiejętności. ★★
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Kamera cofania. Bardziej zaawansowane czujniki parko-
wania. Każda tego rodzaju pomoc jest mile widziana, szcze-
gólnie przy większych samochodach (SUV-y, auta segmen-
tu D i wyższych, dostawczaki). Niestety, przy deszczowej 
pogodzie widoczność w kamerze bywa mocno ograniczo-
na. Za to jeśli jest dobrze ustawiona, możemy manewrować 
nawet co do milimetrów (sprawdzaliśmy!). ★★★

Niezamierzone przekraczanie pasa ruchu. Jeśli kierowca 
bez włączenia kierunkowskazu przekroczy pas ruchu, po-
siadając system popularnie nazywany lane assist otrzy-
ma informację (dźwiękową lub w formie wibracji, w Volvo 
mamy w tym względzie wybór). Sprawdza się głównie na 
autostradzie, ewentualnie na trasie i stanowi istotne wspar-
cie dla zmęczonego użytkownika samochodu. Niestety, nie-
kiedy przekazanie informacji jest „zbyt gwałtowne” i kie-
rowca zamiast się ocucić może poczuć nutkę strachu. ★★

Rozpoznawanie znaków drogowych. Teoretycznie bar-
dzo przydatne narzędzie, bowiem informuje nas na wy-
świetlaczu między innymi o ograniczeniach prędkości. 
Niestety, w niektórych autach informacje są odczytywane 
nie przez kamerę samochodową, ale ściągane z danych na-
wigacji. A te bywają często nieaktualne. Zatem kierowca 
zostaje wprowadzony w błąd i o mandat nietrudno a nawet 
o wypadek. Jeśli urządzenie działa w oparciu o nawigację - 
★, a jeśli dane sczytuje tylko kamera - ★★★

Tryby jazdy. W autach klas wyższych, z automatyczną 
skrzynią biegów możemy zadecydować czy chcemy jechać 
normalnie, ekologicznie, komfortowo, dynamicznie, po 
terenach nieutwardzonych, itp. Zatem pojazd jeśli chodzi 
o sposób jazdy dostosowuje się do naszych preferencji. 
Kiedyś różnice między trybami były niemal niezauważal-
ne, teraz jest inaczej. ★★

Fabryczna nawigacja. Nawigację mają niemal wszyst-
kie auta klas wyższych i nierzadko stanowi część syste-
mów multimedialnych. Gdyby ich jakość była tak dobra 
jak aplikacje w telefonach komórkowych lub nawigacjach 
przenośnych, ocenilibyśmy tego rodzaju produkty bardzo 
wysoko. Niestety, w dotychczas testowanych pojazdach 
nie znaleźliśmy sprzętu, który by prezentował stosowną 
jakość do zwykle wysokiej ceny. Zatem idea - ★★★★★, ale 
obecna jakość i koszty - ★★

Automatyczne parkowanie. Niektóre koncerny deklaru-
ją, że auto samo zaparkuje bez żadnej ingerencji człowie-
ka, w innych trzeba używać pedału gazu/hamulca czy też 
zmieniać biegi. Nasze dotychczasowe testy przynosiły dość 
rozbieżne rezultaty co do prawidłowości działania syste-
mów. W miejskiej dżungli, na parkingach galerii, centrów 
handlowych, centrów biznesowych (np. warszawski „Mor-
dor” – okolice Mokotowa), gdzie panuje walka o miejsce do 
zatrzymania pojazdu, dobrze funkcjonujące rozwiązanie to 
skarb, nie tylko dla „blondynek”. Ale trzeba być pewnym, 
że nie dojdzie do kolizji, bo coś zakłóci pracę „elektroniki”. 
Ciekawe, czy każdy kierowca potrafi na tyle przełamać wła-
sne opory przed ewentualnym zdarzeniem drogowym, by 
oddać władzę na parkingu całkowicie w gestię pojazdu (my 
z tym mieliśmy problem). Na szczęście mentalność ludzka 
podlega ciągłemu rozwojowi, podobnie jak i technologia, 
więc możliwe, że za 10 lat widok automatycznie parkują-
cych pojazdów przy sklepach lub w centrach miast będzie 
powszechny. Na razie jeszcze tak nie jest. ★★★

Wyświetlacz na szybę (czyli Head-Up Display). Genial-
ne rozwiązanie pozwalające na szybie samochodu widzieć 
aktualną prędkość, wskazania nawigacji, itp. Dzięki temu 
kierowca niemal nie odrywa wzroku od drogi. W XC 90 
mogliśmy regulować wysokość i szerokość tego ekraniku. 
Naszym zdaniem Head-Up może zastąpić wkrótce trady-
cyjne prędkościomierze, bo ich obecność na desce roz-
dzielczej jest w takim przypadku mocno bezsensowna. Na 
razie stanowi tylko (aż!) narzędzie pomocnicze. ★★★★★

System informacyjny. Obecny w wielu autach, niby 
żadna rewelacja, ale akurat w XC 90 zwróciliśmy uwagę 
na jedną ciekawą cechę godną naśladowania przez inne 
koncerny. Gdy zabrakło płynu do spryskiwaczy, kilkoma 
dotknięciami palców dowiedzieliśmy się kilku informacji 
z tym związanych, w tym gdzie pod maską szukać wlewu. 
Dla niedoświadczonych kierowców lub osób często zmie-
niających środki lokomocji – rozwiązanie genialnie w swo-
jej prostocie. Poza tym wiele innych bardziej lub mniej 
standardowych danych i opcji. Dobre wykonany system 
to skarbnica wiedzy dla kierowcy, podnosząca jego wiedzę 
o spalaniu, możliwościach auta, komforcie, itp. ★★★★

 ■ Tomasz Czarnecki

System automatycznego 
parkowania ma wielką przyszłość.
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TOP 50 POLSKICH DEALERÓW

Firma doradcza DCG Dealer Consulting oraz Instytut Badania Rynku Motoryzacyjnego Samar 
przygotowały listę Top 50 największych dealerów w Polsce. Na jej podstawie obliczany jest przede 

wszystkim wskaźnik konsolidacji rynku, czyli procentowa wielkość sprzedaży 50 największych firm 
w stosunku do całego rynku.

Rok 2015 przyniósł najlepszy od dziesięciu lat wy-
nik sprzedaży polskiego rynku. Sprzedano 408 

260 samochodów osobowych i dostawczych, a rynek 
wzrósł o 9,57 procent. Wzrost wskaźnika konsoli-
dacji był bardzo duży - o 1,67 punktu procentowe-
go - do 46,95 procent. Najwięksi dealerzy stają się 
coraz lepiej przygotowanymi organizacjami, które 
przeszły procesy restrukturyzacji i optymalizacji. 
Warto wspomnieć, że w 2015 roku nie zabrakło ru-
chów konsolidacyjnych, między innymi Grupa Kro-
toski-Cichy nabyła częstochowskiego dealera firmy 
Marszałek a Grupę PTH kupiła lubelskiego dealera  
- firmę Danelczyk. 

Średni wzrost sprzedaży firm z listy Top 50 (bez uwzględ-
nienia salonów producenckich)  wyniósł w roku 2015 aż 
14,23 procent. 45 z TOP 50 zwiększyło sprzedaż. Najwięcej 
warszawska grupa Wiśniewski – dealer Toyoty i Lexusa (+ 
111,54 procent) oraz Toyota Romanowski, posiadająca salony 
Toyoty i Lexusa w Kielcach, Radomiu i Krakowie (+ 41,61 
procent). Na liście Top 50 2015 już po raz czwarty z rzędu po-
jawiło się czterech debiutantów. Są to dwaj wspomniani de-
alerzy Toyoty (w pierwszej setce jest aż 20 dealerów opierają-
cych sprzedaż na japońskiej marce), międzynarodowa grupa 
Inchcape (BMW) oraz katowicka firma Auto Zięba (Renault 
i Dacia), który pomimo zakończenia współpracy w ramach 
konsorcjum MM Cars – Zięba, znalazł się w Top 50. 

 ■ cza

Firma/grupa 
dealerska

Ilość 
sprzedanych  
aut w szt.**

Ilość 
lokalizacji Lokalizacje Reprezentowane marki

Sprzedaż 
zmiana 

2015  
vs 2014

Zmiana 
miejsca na 

liście  
2015 vs 2014

1 Grupa Krotoski-
Cichy 15 702 15

Poznań, Piła, Grodzisk Wlkp. , Łódź,  Zgierz, 
Szczecin, Koszalin, Słupsk, Nadarzyn, Warszawa, 
Częstochowa

VW, Audi, Škoda, SEAT + 17,45% 0 ■

2 Polska Grupa 
Dealerów 15 104 13 Kraków, Warszawa, Katowice, Chorzów, Bielsko-

Biała, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Poznań
Ford, Nissan, Suzuki, Fiat, Mitsubishi, SEAT, 
Hyundai, Infiniti, Opel, KIA + 29,76% 0 ■

3 Grupa Bemo 7455 9 Poznań, Szczecin, Koszalin, Łódź, Warszawa Ford, Volvo, Suzuki, Mitsubishi, Hyundai, 
Mercedes, Mazda, Peugeot + 19,87% 0 ■

4 InterAuto 6150 7 Kraków, Rzeszów Škoda, Opel,  Fiat, Alfa Romeo, Jeep, KIA, Peugeot + 9,33% 0 ■

5 Grupa PTH 6143 17 Toruń, Włocławek, Grudziądz, Bydgoszcz, Poznań, 
Konin, Kielce, Lublin, Łódź, Kraków

Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep, Hyundai, KIA, Opel, 
Chevrolet, Peugeot, Citroën, VW, Audi, Škoda + 34,19% 3 ▲

6 Carservis S.A. 5733 11 Warszawa, Rzeszów, Olsztyn, Ostrołeka, Ostrów 
Maz., Iława

Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Hyundai, KIA, Opel, 
Peugeot, Citroën + 7,36% 1 ▼

7 Pol-Mot Auto 5617 9 Warszawa, Białystok, Bielsk Podlaski, Łomża, 
Kielce Škoda, Opel, Peugeot + 10,18% 1 ▼

8 PGA Polska 5486 9 Warszawa, Katowice, Poznań, Gdańsk BMW, Mini, Mercedes, Peugeot, Škoda + 19,29% 1 ▼

9 Carsed 5451 4 Siedlce, Mińsk Maz., Biała Podlaska, Warszawa Škoda, VW, SEAT + 21,78% 1 ▲

10 Sobiesław Zasada 
Automotive 5299 9 Warszawa, Kraków, Łódź, Rzeszów, Bielsko-Biała, 

Nowy Sącz Mercedes, Smart, Jeep, VW, Audi , Subaru + 25,78% 2 ▲

11 Auto Lellek Group 4878 8 Opole, Katowice, Gliwice, Wrocław, Kędzierzyn-
Koźle, Nysa, Sopot VW, Audi, Porsche, Škoda, SEAT + 7,75% 2 ▼

12 Plichta Dealer 
Park 4782 6 Gdańsk, Gdynia, Wejherowo VW, Audi, Škoda, SEAT, Mitsubishi + 37,22% 3 ▲

13 Grupa Auto Wimar 4480 3 Warszawa, Olsztyn Škoda, VW, Audi + 6,04% 2 ▼

14 Grupa Autorud 4069 4 Stalowa Wola, Rzeszów VW, Audi, SEAT, Citroën, Renault, Dacia + 32,54% 4 ▲

15 Grupa Pietrzak 3889 8 Katowice, Świętochłowice, Jaworzno, Rybnik, 
Gliwice, Tarnowskie Góry, Warszawa Renault, Dacia, Peugeot, Ferrari, Maserati + 9,89% 1 ▼
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Firma/grupa 
dealerska

Ilość 
sprzeda-
nych aut 
w szt.**

Ilość  
lokalizacji Lokalizacje Reprezentowane marki

Sprzedaż 
zmiana 

2015  
vs 2014

Zmiana 
miejsca na 
liście 2015 
 vs 2014

16 CMP Holding 3677 3 Wrocław Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Peugeot, Honda, Isuzu, Škoda, 
Renault, Dacia + 10,22% 0 ■

17
Auto Gazda 

Ganinex Gazda 
Group

3355 6 Katowice, Gliwice, Pszczyna, Rybnik Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Škoda, Mazda, Citroën, BMW + 3,33% 0 ■

18 Toyota Marki/
Toyota Żerań 2945 3 Warszawa Toyota, Lexus - 3,63% 1 ▲

19 Auto Boss 2880 2 Bielsko-Biała, Chorzów Ford, Volvo + 12,68% 6 ▲

20 Grupa Zdunek 2857 4 Gdańsk, Gdynia Renault, Dacia, BMW, Mini, Nissan + 6,80% 1 ▲

21 Chodzeń 2828 5 Warszawa, Gdańsk Toyota, Lexus, Maserati + 33,15% 7 ▲

22 MM Cars 2814 5 Katowice, Zabrze, Wrocław, Lubin Opel, Suzuki, Subaru, Hyundai, Mitsubishi, Jaguar, 
Land Rover * *

23 Nawrot 2805 2 Wrocław Renault, Dacia + 9,31% 0 ■

24 Auto Żoliborz 2602 3 Warszawa Opel -2,95% 4 ▼

25 Marimex/M-Cars 2475 3 Kraków, Myślenice, Nowy Targ Opel, BMW + 6,22% 1 ▼

26 Bednarek 2434 3 Łódź, Dobroń VW, Škoda, SEAT, BMW, Mini + 18,62% 4 ▼

27 Grupa Karlik 2403 3 Poznań Volvo, Honda, Peugeot, Jaguar, Land Rover, Hyundai + 35,84% 7 ▼

28 Auto Group Polska 2370 3 Wrocław VW, Audi, SEAT + 24,54% 4 ▲

29 Auto Spektrum 2344 6 Kraków, Rzeszów, Tarnów, Nowy Sącz, 
Krosno, Wieliczka Renault, Dacia + 20,51% 2 ▲

30 Grupa Autoremo 2326 6 Nowy Targ, Nowy Sącz, Bukowina 
Tatrzańska, Kraków Škoda, VW,  Renault, Dacia, Mazda, Hyundai + 10,08% 1 ▼

31 M.G. Centrum 2319 3 Katowice, Częstochowa Toyota, Lexus + 26,24% 2 ▲

32 Summit Group 
Poland 2224 3 Warszawa Ford, Honda + 2,96% 5 ▼

32
Grupa Auto 
Nobile/Euro 

Service
2224 2 Warszawa Ford, Volvo, Hyundai + 27,60% 2 ▲

34 Rowiński-
Wajdemajer 2048 2 Warszawa VW, Audi + 33,25% 7 ▲

35 P.M. Pol-Car 1992 4 Poznań, Gniezno, Ostrów Wlk. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Isuzu, SEAT + 21,39% 2 ▲

36 Toyota Bielany 1928 1 Warszawa Toyota -24,66% 12 ▼

37 Grupa Gezet 1893 6 Gorzów Wlkp., Zielona Góra, Szczecin Honda, Hyundai, Mitsubishi, Suzuki, Ford, Fiat, Alfa 
Romeo, Jeep, KIA + 24,05% 6 ▲

38
Auto Park 
Rusiłowicz 

Czarnik
1853 3 Białystok, Lublin, Rzeszów Toyota + 19,16% 1 ▲

39 Gall-ICM 1840 2 Wrocław, Legnica Škoda + 23,41% 7 ▲

40 Marvel 1807 2 Łódź KIA, Hyundai + 20,39% 5 ▲

41 Dobrygowski 1795 2 Lubin, Wrocław Toyota + 21,69% 6 ▲

42 Grupa Szpot 1764 3 Swarzędz, Poznań Opel, Kia, Citroën, Hyundai, Nissan, Suzuki + 28,85% 10 ▲

43 Inchcape 1763 2 Warszawa, Wrocław BMW, Mini + 27,48% debiut

44 Decar 1722 1 Warszawa Renault, Dacia + 11,75% 3 ▼

44 Toyota 
Romanowski 1722 3 Kielce, Radom, Kraków Toyota, Lexus + 41,61% debiut

46 Odyssey 1663 2 Warszawa, Pruszków Nissan, Mazda + 8,98% 3 ▼

47 W&J Wiśniewski 1631 3 Warszawa, Olsztyn Toyota, Lexus + 111,54% debiut

48 WEKTOR 1625 2 Bielsko-Biała, Oświęcim Renault, Dacia, Nissan, Isuzu -4,19% 12 ▼

49 Auto Zięba 1587 1 Katowice Renault, Dacia, Isuzu * debiut

50 Budmat Auto 1535 3 Płock, Ciechanów Peugeot, Nissan, Ford, Opel, Suzuki -41,28% 28 ▼
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PROSTO DO CELU

Podczas podróży może zdarzyć się wiele niespodziewanych sytuacji. Choć jazda w okresie wiosenno-
-letnim wydaje się znacznie łatwiejsza niż w zimowych warunkach, nie zwalnia to kierowcy z zachowa-
nia ostrożności. Warto pamiętać o kilku zasadach bezpiecznej jazdy i o zasadach udzielania pierwszej 

pomocy, które mogą przydać się za kółkiem.

Damian Roszak Rafał Balcer

Pracownicy i ratownicy - wolontariusze Bridgestone Poznań.  
Drugi z ekspertów jest również instruktorem doskonalenia jazdy.

CZĘŚĆ II

Już po raz drugi na naszych łamach zamieszczamy in-
formacje związane z udzielaniem pierwszej pomocy 

i zachowaniem w określonych sytuacjach drogowych. Po-
niższy poradnik można stosować zarówno do własnego 
użytku, ale także przekazać swoim kierowcom jako swego 
rodzaju abecadło postępowania w niecodziennych okolicz-
nościach. Niektóre prawdy są oczywiste, lecz w stresie nie 
zawsze się o nich pamięta. 

BURZLIWY TEMAT
Jedziesz samochodem i nagle widzisz błysk. Słyszysz 
grzmot. Burza zaczyna się nasilać. Jeśli nie jedziesz przez 
las i nie masz otwartych okien, możesz czuć się stosun-
kowo bezpiecznie. Co niezwykle istotne, prowadząc samo-
chód, nie dotykasz metalowych elementów karoserii.
• Staraj się unikać miejsc, gdzie znajdują się wysokie drze-

wa czy tablice reklamowe. Jeśli burza jest bardzo silna, po-
szukaj bezpiecznej lokalizacji do zatrzymania (np. otwartej 
przestrzeni), zjedź na pobocze i włącz światła awaryjne. 
Unikaj stawania pojazdem w dolinach, pod drzewami, słu-
pami energetycznymi, niestabilnymi konstrukcjami itp.

• Jeśli nie masz możliwości, by zatrzymać pojazd 
w bezpiecznym miejscu, zachowaj szczególną ostroż-
ność, zmniejsz prędkość i zachowaj bezpieczny odstęp 
za jadącym przed tobą pojazdem.

• Jeśli widzisz przechodnia porażonego piorunem,  
najpierw zatrzymaj pojazd w bezpiecznym miejscu.

• Potem koniecznie upewnij się, że nie grozi ci niebezpie-
czeństwo, zadbaj o nie, zabezpiecz siebie i osobę poszko-
dowaną przed kolejnymi wyładowaniami.

• Rozeznaj sytuację, a gdy to zrobisz, zadzwoń pod numer 
alarmowy i podaj informacje odnośnie miejsca zdarzenia, 
stanu osoby poszkodowanej itp.

• Sprawdź stan osoby porażonej piorunem - czy jest przy-
tomna - poprzez lekkie potrząsanie za ramiona, zadanie 
prostych pytań.

• W przypadku stwierdzenia braku przytomności sprawdź, 
czy osoba poszkodowana oddycha i udrożnij drogi odde-
chowe, odchylając jej głowę lekko do tyłu.

• Jeśli osoba poszkodowana oddycha, połóż ją na wznak, 
a najlepiej w pozycji bocznej. 

• Gdy poszkodowany jest nieprzytomny i nie oddycha, 
ułóż go w bezpiecznym miejscu, jeszcze raz sprawdź 
przytomność i oddech, a gdy go nie stwierdzisz - roz-
pocznij masaż serca.

• Aby wykonać masaż serca, uklęknij obok poszkodowa-
nej, ułóż jedną dłoń na środku jego klatki piersiowej, 
a drugą dłoń na pierwszej. Spleć palce i upewnij się,  
że nie będziesz uciskać np. nadbrzusza.

• Wykonuj 30 uścisków na głębokość ok. 4-5 centymetrów 
i dwa wdechy przy średnim tempie, czyli około 100-120 
uścisków na minutę aż do odzyskania oddechu lub przy-
jazdu pogotowia.

PRZY SILNEJ BURZY, POSZUKAJ 
BEZPIECZNEGO MIEJSCA DO 

ZATRZYMANIA (NP. OTWARTEJ 
PRZESTRZENI), ZJEDŹ NA 

POBOCZE I WŁĄCZ ŚWIATŁA 
AWARYJNE.

Przyczyną utraty przytomności 
może być udar słoneczny.
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• Jeśli osoba poszkodowana jest przytomna i  gdy zacho-
dzi podejrzenie upadku z wysokości lub innej przyczyny 
mogącej wywołać uraz kręgosłupa, nigdy nie układaj jej 
w pozycji bocznej i postępuj wyjątkowo ostrożnie. Gdy 
widzisz na ciele oparzenia, przykryj rany jałowym opa-
trunkiem i kontroluj stan poszkodowanego człowieka.

• Gdy znajdujesz się w mieście, w pobliżu stacji benzyno-
wej lub marketu, po stwierdzeniu braku oddechu i przed 
przystąpieniem do masażu serca, przenieś poszkodo-
wanego w suche miejsce. Poproś świadka (używając 
trybu rozkazującego) o przyniesienie automatycznego 
defibrylatora zewnętrznego (AED) znajdującego się na 
wyposażeniu wielu sklepów i pozwalającego w dużym 
stopniu zwiększyć szanse przeżycia osoby, która nie od-
dycha. Pamiętaj, aby nie używać urządzenia na mokrym 
lub metalowym podłożu i nie przyklejać elektrody na 
mokrą skórę (w przypadku, gdy taka sytuacja ma miejsce 
– należy wytrzeć skórę poszkodowanego). Otwórz AED, 
wciśnij przycisk i postępuj według poleceń głosowych.

CIEPLNE NIEBEZPIECZEŃSTWO
Wiosenno-letnie słońce daje się we znaki każdemu, nawet 
doświadczonemu, kierowcy. Chwilowe oślepienie może 
doprowadzić do kolizji lub wypadku, a dłuższe przebywa-
nie na słońcu – udaru słonecznego. Z kolei przy przebywa-
niu w gorących, słabo wentylowanych pomieszczeniach 
może przydarzyć się udar cieplny. Najczęstsze objawy to: 
silne bóle i zawroty głowy, zaburzenia widzenia, podwyż-
szona temperatura ciała, przyspieszone tętno, nudności. 
• Jeśli widzisz, że udaru cieplnego/słonecznego doznał 

pasażer czy przechodzień, jak najszybciej odprowadź go 

lub przenieś w zacienione, chłodniejsze miejsce (uważaj, 
by nie było ono zbyt chłodne).

• Spójrz na jego ubranie. Gdy dojdziesz do wniosku, że jest 
za ciasne, rozepnij guziki, zamek, zrób miejsce przy szyi, 
by poszkodowanemu ułatwić oddychanie.

• Przyjrzyj się kolorowi twarzy. Jeśli jest blada – ułóż gło-
wę niżej tułowia, a gdy czerwona – połóż go w pozycji 
półleżącej. 

• W przypadku, gdy chory jest przytomny należy poda-
wać mu dużą ilość płynów (np. lekko osolonej wody 
jeśli mamy do niej dostęp), a jeśli jest nieprzytomny, 
trzeba sprawdzić, czy oddycha. Brak przytomności  
i oddechu powinien poskutkować natychmiastowym 
wezwaniem pomocy i przystąpieniem do dalszych 
czynności ratunkowych.

• Jednym z tych działań powinno być sprawdzenie tempe-
ratury ciała chorego. Jeśli jest za wysoka – stosuj chłod-
ne okłady na jego głowę i klatkę piersiową. Staraj się 
sprawdzać temperaturę ręką w rękawiczce co 10 minut.

• Jeśli sam doznałeś udaru cieplnego/słonecznego, bez-
względnie nie wsiadaj za kierownicę i staraj się znaleźć 
chłodne, zacienione miejsce.

• Poproś o pomoc przechodnia/świadka i wytłumacz mu, 
co się dzieje. Postępuj, jak w przypadku bycia świadkiem 
udaru cieplnego/słonecznego.

• Planuj trasę tak, by unikać korków i pij dużo wody. Je-
śli korzystasz z samochodu służbowego także w celach 
prywatnych, pamiętaj, by nie zostawiać w nim dzieci 
i zwierząt, weź także pod uwagę, że jedzenie może się 
łatwo zepsuć. Pamiętaj również, by samemu nie przeby-
wać zbyt długo w rozgrzanym aucie.

Podczas podróży służbowej 
warto jeść i pić w „pewnych” 

miejscach.
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UWAGA NA ZATRUCIE
Latem znacznie łatwiej o zatrucie pokarmowe. Wyższa 
temperatura przyspiesza proces psucia się żywności. Za-
trucie może przydarzyć się też w wyniku skorzystania 
z oferty niedbającego o higienę przydrożnego baru, ulicz-
nej budki z jedzeniem itp. W przypadku kierowców wyko-
nujących zagraniczne trasy, dodatkowe niebezpieczeństwo 
stanowi brak przyzwyczajenia organizmu do lokalnej flory 
bakteryjnej. Objawy pojawiają się zwykle po upływie kilku 
godzin od zjedzenia produktu.
• Jeśli czujesz, że dany produkt lub posiłek mógł ci za-

szkodzić, staraj się znaleźć parking lub zatrzymać w in-
nym bezpiecznym miejscu.

• Pierwszy krok ratunkowy przy zatruciach substancja-
mi nieżrącymi, to sprowokowanie wymiotów. Zanim 
to jednak zrobisz, staraj się wypić dużą ilość płynów 
oraz, jeśli masz taką możliwość ciepłej wody z solą 
(łyżka stołowa na szklankę). Przy niektórych zatruciach 
lekarze przepisują leki przeczyszczające, jednak jeśli 
nie masz pewności co do przyczyny zatrucia, lepiej nie  
eksperymentować.

• Nigdy nie stosuj powyższych działań jeśli do zatrucia 
doszło u innej osoby i jest ona nieprzytomna, ma drgaw-
ki lub zatruła się substancją żrącą (np. środkiem do 
udrażniania rur).

• Nie rozpoczynaj dalszej podróży, jeśli wciąż nie czu-
jesz się dobrze. Kolejny krok, jaki powinieneś wykonać 
przy zatruciu, to znaleźć środki, które usuną toksyny 
z organizmu.

• Jeśli uważasz, że twoje zatrucie może być ciężkie (np. 
grzybami), spróbuj podjąć próbę odtrucia węglem me-
dycznym rozpuszczonym w wodzie (warto dołączyć go 
do wyposażenia apteczki).

• W przypadku biegunki środek zaradczy mogą stanowić 
medykamenty mające na celu powstrzymanie częstego 
i gwałtownego wypróżniania. Na lżejsze zatrucie powi-
nien pomóc Węgiel, cięższe stany uleczy na przykład 
Stoperan.

• Staraj się nie doprowadzić do odwodnienia organizmu. 
Pij dużo, ale małymi i częstymi łykami. Jeśli po upływie 
kilkudziesięciu minut nie poczujesz się lepiej – wezwij 
pomoc (np. zadzwoń do kogoś bliskiego), a w przypad-
ku ciężkiego zatrucia – zadzwoń pod numer alarmowy. 
Niektórzy ludzie ulegają bardzo szybko odwodnieniu 
i w przypadku ostrzejszego zatrucia jedynym ratunkiem 
może być wizyta w szpitalu i podłączenie pod kroplów-
kę. Zbyt późne podjęcie działania grozi poważnymi kon-
sekwencjami.

BZYCZĄCY PASAŻER „NA GAPĘ”
Prowadzisz auto i nagle słyszysz drażniący dźwięk, który 
zdaje się wypełniać całą kabinę kierowcy. Choć tego nie 
planowałeś, właśnie zyskałeś pasażera „na gapę”, niena-
leżącego do gatunku najwspanialszych kandydatów na 

przyjaciół. Nagle czujesz ból na skórze. Zostałeś użądlony 
przez osę lub bardziej groźnego owada. Pierwszy odruch 
to być może puszczenie kierownicy i próba uśmierzenia 
niemiłego odczucia, względnie ukarania winowajcy. My 
mamy jednak nieco inny pomysł.
• Przede wszystkim spróbuj zachować spokój, skoncentro-

wać się na jeździe, znaleźć parking lub zatrzymać w in-
nym bezpiecznym miejscu.

• Jeśli użądlił cię owad, który zostawił żądło, staraj się 
je delikatnie usunąć. W aucie rzadko znajdziesz pęse-
tę, dlatego posłuż się np. lekko zestawionymi plasti-
kowymi kartami płatniczymi. Jeśli nie dasz rady – po-
zostaw żądło na miejscu do momentu aż nie będziesz 
mógł go samodzielnie usunąć lub gdy nie zrobi tego 
lekarz.

• Masz szczęście - nie jesteś uczulony na jad danego 
owada i nie użądlił cię on język lub w gardło. Zdejmij 
zatem niepotrzebną biżuterię (nawet, jeśli zostałeś 
użądlony w inną część ciała, gdyż rzadko wiesz, czy na 
pewno nie jesteś uczulony i jak bardzo spuchniesz). Za-
stosuj okład z dodatkiem np. octu, soku cytrynowego 
lub żelu na użądlenia. Jeśli nie masz ich przy sobie, 
znajdź jakikolwiek zimny przedmiot (np. zimną pusz-
kę z napojem), który pozwoli zmniejszyć ewentualny 
obrzęk. Jeśli masz taką możliwość, wypij też rozpusz-
czone w 1/2 szklanki wody dwie tabletki wapna me-
dycznego. Między innymi dlatego warto je dodać do 
wyposażenia apteczki i zawsze wozić w samochodzie 
wodę z plastikowym kubkiem.

• Gdy czujesz, że twoja twarz i język zaczynają puchnąć, 
masz trudności z oddychaniem i przełykaniem, to znak, 
że możesz być uczulony na jad owada.

• Poproś o pomoc przechodnia/świadka i wytłumacz mu, 
co się dzieje. Niech zadzwoni na numer alarmowy lub 
odwiezie cię do najbliższego szpitala.

• Jeśli użądlony został pasażer, który jest alergikiem, we-
zwij pomoc, a jeśli doznał utraty przytomności – dodat-
kowo połóż go w tzw. pozycji bezpiecznej i obserwuj, 
czekając na przyjazd pogotowia ratunkowego.

• W przypadku utraty przytomności i braku oddechu – 
przystąp do dalszych czynności ratunkowych.

OSTROŻNOŚCI NIGDY NIE ZA WIELE
W Polsce istnieje kilkanaście tysięcy przejazdów kolejo-
wych. Niemal każda dłuższa podróż wiąże się więc z po-
konywaniem tego typu przeszkody. Nie jest to trudny ma-
newr, jednak kierując pojazdem warto zwracać uwagę na 
to, co dzieje się na drodze i być przygotowanym na nie-
oczekiwane zdarzenia.
• Dojeżdżając do przejazdu kolejowego zalecamy, by 

zawsze zmniejszyć prędkość i mocno rozejrzeć się, 
zachowując maksimum bezpieczeństwa. W razie ko-
nieczności lub gdy mówi o tym znak – zatrzymaj się 
(zwróć też uwagę na pozostałych uczestników ruchu, 
by swoim zachowaniem nie spowodować niepotrzeb-
nej kolizji).

• Nie wjeżdżaj na przejazd, jeśli nie masz możliwości kon-
tynuowania jazdy za nim, nie wyprzedzaj, nie objeżdżaj 
zapór i nie omijaj innych pojazdów czekających na poko-
nanie przejazdu.

JEŚLI MASZ CIĘŻKIE ZATRUCIE, 
ZAŻYJ WĘGIEL MEDYCZNY, 
ROZPUSZCZONY W WODZIE.



• Jeśli w twoim samochodzie awarii uległ np. rozrusznik 
i widzisz, że nie zbliża się pociąg, spróbuj na włączonym 
biegu przekręcać kluczyk w stacyjce. Jednak najbez-
pieczniej jest jak  najszybciej opuścić pojazd.

• Dodatkowo, na wszelki wypadek możesz wyposażyć się 
w specjalną nakładkę na pas, dzięki której będziesz mógł 
odciąć go w sytuacji zagrożenia. Podobną rolę może 
pełnić scyzoryk (umieszczony w łatwo dostępnym miej-
scu). Takie wyposażenie przyda się też w sytuacji, gdy 
wpadniesz autem do wody.

• Jeśli jesteś świadkiem wypadku na przejeździe kolejo-
wym, zatrzymaj samochód w bezpiecznej odległości, 
włącz światła awaryjne, ustaw trójkąt ostrzegawczy 
w odpowiedniej odległości (w terenie zabudowanym ka-
wałek za pojazdem, a poza terenem zabudowanym najle-
piej w odległości minimum 100 metrów).

• Staraj się ocenić sytuację i sprawdzić, czy nie ma innych 
źródeł zagrożenia.

• Jeśli jedziesz z kimś albo widzisz większą liczbę świad-
ków, głośno wezwij pomoc i rozdziel pracę (używaj try-
bu rozkazującego).

• Dzwoniąc pod numer alarmowy trzeba być przygotowa-
nym, by podać informacje odnośnie miejsca zdarzenia, 
a w następnej kolejności liczby poszkodowanych osób, 
ich stanu. Potem można przystąpić do dalszych czynno-
ści ratunkowych.

PRAWIDŁOWE PRZEWOŻENIE
Służbowy laptop, karton z książkami zamówionymi przez 
klienta, firmowe rollupy na targi, walizka z ubraniem na 
delegację – jest wiele przedmiotów, które przewozimy służ-
bowym autem. Mogą one mieć różne kształty i gabaryty. 
Wiedza odnośnie prawidłowego przewo-
żenia różnych rzeczy może przydać się 
też podczas wakacyjnego wypoczynku.
• Umieszczając przedmioty w bagaż-

niku, staraj się, by najcięższe znaj-
dowały się na samym dnie, na środ-
ku bagażnika (środek ciężkości). 
Zabezpiecz je przed przemieszczaniem  
(np. siatką bagażową, linkami etc.).

• Pakuj przedmioty o takiej wadze, by 
nie doprowadziło to do przekroczenia 
masy całkowitej pojazdu (wpisanej 
w dowodzie rejestracyjnym).

• Jeśli przedmioty wystają poza obrys 
samochodu, uważaj, by nie ograni-
czały one widoczności, nie zasłania-
ły tablic rejestracyjnych oraz lamp. 
Uważaj, by nie były one za szerokie, 
za długie i za wysokie.

• Pamiętaj, by przedmiot nie wysta-
wał więcej niż na 2 metry z tyłu 
pojazdu oraz nie zwiększał jego sze-
rokości ponad 2,55 metra. Zadbaj 
o odpowiednie oznaczenie. Z tyłu 
najlepiej sprawdzi się czerwona cho-
rągiewka o wymiarach co najmniej  
50 cm x 50 cm umieszczona na końcu 
przedmiotu. Jeśli przedmiot wystaje 

z boku auta, skorzystaj z pomarańczowej chorągiewki, 
a w przypadku kiepskiej widoczności - dodatkowo za-
montowanego światła odblaskowego.

• Unikaj przewożenia w kabinie przedmiotów nieza-
bezpieczonych przed przemieszczaniem się. Najlepiej 
umieść je na podłodze przy miejscu dla pasażera tylnego 
siedzenia.

• Zadbaj o to, by w pobliżu ciebie nie znajdowały się 
przedmioty, które mogą przedostać się pod pedały (np. 
puszki, butelki etc.).

Drogi kierowco, menedżerze. A czy wiesz (wiedzą kie-
rowcy firmy, w której pracujesz), gdzie w użytkowanym 
samochodzie mieści się gaśnica i trójkąt ostrzegawczy, 
by odpowiednio zadziałać w razie potrzeby? Warto mieć 
na wyposażeniu także kamizelkę odblaskową, dobrze 
wyposażoną apteczkę oraz scyzoryk (dostępny w pod-
ręcznym miejscu i zabezpieczony przed przemieszcza-
niem). Nie są to obowiązkowe elementy wyposażenia 
samochodu, jednak warto je posiadać.

 ■ c.d. w kolejnym numerze Floty Auto Biznes

BEZPIECZEŃSTWO
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WYKONUJĄC MASAŻ SERCA, 
UKLĘKNIJ, UŁÓŻ JEDNĄ DŁOŃ 

NA ŚRODKU KLATKI PIERSIOWEJ 
RANNEGO, A DRUGĄ DŁOŃ 

NA PIERWSZEJ. SPLEĆ PALCE 
I UPEWNIJ SIĘ, ŻE NIE BĘDZIESZ 

UCISKAĆ NP. NADBRZUSZA.

Prawidłowy załadunek 
bagaży ma duży wpływ na 

bezpieczeństwo jazdy.
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PALIWA

EWOLUCJA STACJI

Rynek polskich stacji paliw stale się rozwija, 
ale ich liczba pozostaje od kilku lat na po-
dobnym poziomie – inne jest ich położenie, 
charakter i poziom wyposażenia. Wraz ze 

zmianą głównych korytarzy transportowych 
i powstaniem nowych dróg, część stacji traci 
swoje znaczenie i nierzadko znika z rynku. 

W ich miejsce budowane są nowe, zachodzi też 
zjawisko rebrandingu. 

Według danych Polskiej Organizacja Przemysłu 
i Handlu Naftowego (POPiHN) szacunkowa liczba 

stacji benzynowych w Polsce na koniec 2015 roku wyno-
siła 6601, podczas gdy w roku 2008 - 6854. W tym cza-
sie największe koncerny w Polsce rozwijały swoje sieci. 
Dominujący na rynku Orlen stracił co prawda ponad 50 
obiektów, schodząc z 1803 sztuk w roku 2008 do 1749 na 
koniec 2015 roku, ale może to być wynik stopniowej li-
kwidacji ekonomicznej sieci Bliska, których liczba spadła 
z 403 do 159. Jak widać eksperyment z placówkami oferu-
jącymi tańsze paliwo, lecz bez wielu dodatkowych usług 
zakończył się niepowodzeniem, przyczyny to temat na zu-
pełnie inny artykuł. 

OSTATNIE MIESIĄCE STATOILA
2015 rok Orlen podsumował zbudowaniem 10 nowych 
stacji i modernizacją kolejnych siedmiu, choć ostatecz-
nie liczba placówek koncernu w Polsce w porównaniu 
z rokiem 2014 spadła o 19. Na drugie miejsce na rynku 
wskoczył w tym czasie koncern BP, który zwiększył liczbę 
obiektów w Polsce z 359 w roku 2008 do aż 501 na koniec 
2015 roku. „Magiczna” bariera została więc przekroczona. 
Na trzecim miejscu w tej swego rodzaju klasyfikacji pla-
suje się Lotos, rozwijający sieć minimalnie wolniej niż BP. 
W roku 2008 miał 355 stacji, a na koniec 2015 już 476. 
Dla kolejnych na liście, Shella i Statoila, ilość placówek 
ulegała zmianie odpowiednio od 349 i 272 w 2008 roku 
do 426 i 355 na koniec roku ubiegłego. Warto przy tym 

dodać, że wkrótce logo Statoila zniknie z Polski. Właściciel 
marki zamierza skonsolidować obiekty pod nazwą Circle 
K, która w sumie ma liczyć około 15 000 stacji (między in-
nymi w USA, Kanadzie, Norwegii, Szwecji, Rosji i Polsce). 
Zmiany w naszym kraju mają się rozpocząć w 2017 roku. 

SIECI NIEZALEŻNE
W tym samym czasie ubywa stacji niezależnych – z 3350 
do 2750 obiektów. Częściowo to wynik wiązania się z duży-
mi sieciami, a częściowo znikanie z rynku przestarzałych, 
często pozostałych po punktach tankowania dużych fir-
mach transportowych z czasów socjalistycznej gospodarki. 
Niezależne stacje także zaczęły tworzyć własne sieci. Naj-
większą jest Moya, która na koniec roku 2015 gromadziła 
111 stacji. Mocną pozycję mają także Huzar z 98 stacjami 
i Slovnaft - dysponujący 81 stacjami. 
Moya jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się sieci 
stacji paliw na rynku. - Wedle przyjętych planów ekspan-
sji, do końca roku 2019 w naszej sieci działać będzie 250 
stacji, z czego około 50 to stacje własne operatora sieci – 
spółki Anwim – deklaruje Marcin Puchalski, manager ds. 
kart Moya Firma. Plany rozwojowe mają także inne sieci. 
Orlen w tym roku zamierza zbudować łącznie 20 nowych 
stacji w Polsce, Niemczech i Czechach. 

TAJEMNICZE LICZBY
Ostrożny w deklaracjach jest Shell, który podkreśla, że sta-
ra się stworzyć optymalną sieć, więc cały czas monitoruje 
możliwości rynku. Koncern w ubiegłym roku zakończył 
integrację stacji Neste, co według deklaracji firmy dało 
„ogromne doświadczenie w dostosowywaniu istniejących 
budynków do potrzeb obiektów firmowanych przez Shell”. 
Zaznaczają przy tym, że nie boją się również budowania 
stacji od podstaw. Krzysztof Kopeć z Biura Komunikacji 
grupy Lotos również nie podaje szczegółów, ale nie wy-
klucza zarówno budowy nowych stacji, jak i przejmowania 
istniejących. 
Koncern BP zamierza rozwijać sieć, zarówno stacji wła-
snych, jak i partnerskich, ale nie precyzuje ilości. Jej przed-
stawiciele podkreślają przy tym znaczenie obiektów przy-
autostradowych i przy drogach ekspresowych. 

ZATANKOWAĆ PRZY AUTOSTRADZIE
– To dla każdej firmy paliwowej ważny element biznesu. 
Takie obiekty mają ogromny potencjał. Tempo inwestycji 
zależy od wielu czynników. Planując działania pilnie ob-
serwujemy trendy na rynku, z których wynika kilka zasad-
niczych kwestii: o rozwoju europejskiego rynku paliw będą 
decydować głównie długofalowe trendy w motoryzacji, 
tempo rozwoju transportu publicznego oraz alternatyw-
nych środków lokomocji wybieranych przez mieszkańców 
poszczególnych krajów – mówi Magdalena Kandefer-Kań-
toch, rzecznik prasowy polskiego oddziału BP Europa SE. 
Stacje autostradowe rozwijają się dość szybko. Pierwsze 

Logo BP ma w Polsce już ponad 
500 stacji paliw.
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obiekty postawiono w 2009 roku - było ich wówczas 21, 
z czego 14 miał Orlen, 6 Shell i jedną Lotos. Pierwsze sta-
cje autostradowe BP w Polsce zbudowano w 2011 roku. Na 
koniec ubiegłego roku stacji autostradowych było w Pol-
sce 78. Liderem także pod tym względem jest Orlen, mają-
cy 35 placówek, na drugim miejscu Lotos z 18 stacjami, BP 
ma ich 17, a Shell 8. Inna sprawa, że nikt głośno nie mówi, 
że cena zakupu jednego litra jest w tego typu placówkach 
zazwyczaj droższa niż w innych lokalizacjach i to nawet 
o kilkadziesiąt groszy.

COŚ ZJEŚĆ I WYPIĆ
W przypadku stacji przy autostradach i drogach szybkiego 
ruchu szczególnego znaczenia nabierają usługi dodatko-
we i sprzedaż pozapaliwowa, bo obiekty stają się nie tylko 
punktami tankowania, ale również miejscami odpoczyn-
ku. - Wzbogacanie oferty to zarówno realizacja rosnących 
oczekiwań konsumentów, jak i dbałość o optymalną ren-
towność stacji. Udział sprzedaży sklepu w ogólnym obro-
cie stacji paliw systematycznie rośnie, tak jak rośnie liczba 
klientów odwiedzających nasze placówki tylko z powodu 
oferty sklepowej lub gastronomicznej i myjni – mówi 
Magdalena Kandefer-Kańtoch z BP. 
W 2011 roku firma rozpoczęła projekt wprowadzania 
kawiarenek Wild Bean Cafe na wybranych stacjach part-
nerskich, zapewniając wszystkim m. in. pełny trening 
w ramach Coffee Master Programme. BP korzysta z pro-
fesjonalnej platformy logistycznej – tej samej, która ob-
sługuje restauracje Mc Donald’s – specjalizującej się 
w logistyce towarów do sieci gastronomicznych. - Działa 
ona na terenie całego kraju, co oznacza, że może dowozić 
półprodukty do kawiarenek WBC zlokalizowanych w do-
wolnym miejscu Polski. Stacje partnerskie wykorzystują 
tę platformę również do zaopatrzenia sklepu. To do nich 
należy decyzja, czy są zainteresowani kompleksowym za-
opatrzeniem czy też potraktują te możliwość jako ofertę 
uzupełniającą. Niektórzy bowiem mają swoich lokalnych 
dostawców i lokalny asortyment – mówi Magdalena Kan-
defer-Kańtoch z BP.
Orlen także mocno rozwija sieć kawiarenek Stop Cafe 
i Stop Cafe Bistro. Podczas gdy w połowie roku 2012 było 
ich w Polsce 708, na koniec ubiegłego roku liczba wzrosła 
do 1404. W samym czwartym kwartale 2015 roku otwarto 
69 nowych punktów, w tym roku powstaną kolejne. Lotos 
także mocno stawia na poszerzenie oferty gastronomicz-
nej – na stacjach autostradowych pojawiają się posiłki 

typu obiadowego, a w celu wzbogacenia oferty gastrono-
micznej swoich stacji Lotos nawiązał współpracę ze spe-
cjalizującą się w przygotowywaniu kanapek firmą Subway. 
Shell odnawia kolejne obiekty pod kątem polepszenia 
w nich oferty związanej z jedzeniem i piciem. 

FORMA WŁASNOŚCI
W przypadku dużych sieci w zasadzie ma niewielkie zna-
czenie czy trafia się na stację własną, stację koncernu czy 
stację partnerską – działają one także w oparciu o stan-
dardy wypracowane i stosowane w stacjach własnych 
koncernów. - Z punktu widzenia klienta, między stacjami 
partnerskimi a własnymi nie ma żadnej różnicy ponieważ 
obowiązują ujednolicone standardy - mówi Marcin Pu-
chalski z sieci Moya. 
Na 502 stacje BP, tylko 163 to własne obiekty. Zdaniem 
przedstawicieli koncernu, sieć stacji franczyzowych oferu-
je równie wysoki standard co stacje własne. - Aby zacho-
wane zostały wysokie standardy bezpieczeństwa i ochrony 
środowiska wymagane na stacjach BP, firma pomaga dbać 
o poziom techniczny stacji oraz odpowiednie przygotowa-
nie załogi. Już na etapie projektowania, a następnie bu-
dowy wspiera dealera, wykorzystując wiedzę wynikającą 
z doświadczeń w zakresie technologii, know-how, mer-
chandisingu czy standardów bezpieczeństwa. Zapewnia 
ich załogom szkolenia m. in. z zakresu procedury odbioru 
paliw, obsługi klientów, standardów bezpieczeństwa, co-
dziennych procedur dotyczących kontroli i kompletowa-
nia dokumentów. Choć przedmiotem umowy między BP 
a właścicielem jest sprzedaż paliw, to firma przywiązuje 
ogromną wagę do wyglądu i jakości całej stacji. Chodzi 
o to, aby klient, wjeżdżając na stację z naszym logo, miał 
poczucie, że został obsłużony zgodnie z najwyższymi stan-
dardami obowiązującymi w całej sieci – mówi Magdalena 
Kandefer-Kańtoch. 

UJEDNOLICONE STANDARDY
Shell również dąży do ujednolicenia standardów na 
wszystkich stacjach. Wśród 414 stacji sieci 43 stanowią 
obiekty partnerskie. Firma deklaruje, że stawia sobie za cel 
zapewnienie wysokiej jakości obsługi w każdym ze swoich 
obiektów. „Zakres oferty jest dobierany do lokalizacji danej 
stacji w odpowiedzi na indywidualne potrzeby klientów 
o różnym profilu” - informują przedstawiciele koncernu. 
W sieci Lotosu stacje franczyzowe stanowią 40 procent 
sieci. – Stacje franczyzowe mają nieco większą swobodę 
w obszarze usług, natomiast to co łączy oba typy stacji 
to wysoka jakość paliw produkowanych w gdańskiej ra-
finerii Grupy Lotos oraz akceptacja wielu rodzajów kart 
flotowych, w tym kart flotowych Lotos Biznes – deklaruje 
Krzysztof Kopeć z Biura Komunikacji grupy Lotos. 
Karty paliwowe nabierają coraz większego znaczenia 
w działalności wszystkich sieci. Stają się dostępne, także 
dla mniejszych firm i stale poszerzają zakres swojego dzia-
łania. - Przyszłość kart paliwowych to jak największa ak-
ceptowalność w rozumieniu zakresu usług i dostępności 
punktów oraz mobilność. Myślę, że za jakiś czas plastiko-
we karty zostaną zastąpione inną formą, dużo wygodniej-
szą – mówi Magdalena Kandefer-Kańtoch. 

 ■ Piotr Myszor

Ważną rolę dla dochodów stacji odgrywają 
produkty pozapaliwowe.



Urządzenia prowadzące do celu są popularnymi asysten-
tami podróży, zatem zapewne wielu użytkowników na-

wigacji posiada podstawową wiedzę, że nie zawsze przejazd 
do miejsca docelowego powinien odbywać się najkrótszą 
drogą. Nierzadko mniej kilometrów do pokonania oznacza 
konieczność jechania wąskimi drogami, z nawierzchnią złej 
jakości, szlakiem pełnym zakrętów, wzniesień, skrzyżowań, 
obszarów zabudowanych, ograniczeń prędkości. 

DZIENNIKARSKI EKSPERYMENT
Kiedyś wpadł mi do głowy doskonały pomysł jazdy skrótem 
– zamiast 35 kilometrów miałem przejechać 16 kilometrów. 
Nie zniechęciły mnie nawet znaki drogowe informujące 
o wybojach, bo co, ja nie dam rady... Efekt? Odcinek poko-
nywałem z prędkością 15-20 km/h co chwila marząc, by za 
kolejnym zakrętem było lepiej. Przy tym miałem dodatko-
we zajęcie – analiza, czy zawieszenie jeszcze jedzie ze mną. 
Mimo to drogę można wytyczać mniej znanymi szlakami, 
które bywają równie atrakcyjne a przede wszystkim efek-
tywne, od szlaków pokonywanych przez nas na co dzień. 
Wystarczy skorzystać z funkcji tras alternatywnych, będąc 
czułym na wszelkie „sygnały” z zewnątrz i nasze dotychcza-
sowe doświadczenie. W chwilę po wybraniu miejsca docelo-
wego, wiele urządzeń nawigacyjnych pokazuje kilka odcin-
ków drogowych lub też pyta jaki rodzaj trasy preferujemy. 
Łatwo porównać na elektronicznej mapie kilka planów 
podróży, uwzględniając unikanie najbardziej obciążonych 
dróg. Na przykład kierowca może zdecydować o unikaniu 
odcinków nieasfaltowych (by nie nadwyrężać zawieszenia 
i nie trafić na przeszkodę nie do pokonania naszą osobów-
ką) czy tras wymagających znacznej liczby manewrów. 
- Trasy alternatywne to przydatna funkcja wprowadzana 
nawet w fabrycznych systemach oferowanych w samocho-
dach – mówi Marek Krygier, CEE Manager marki Becker.

TRASY DO WYBORU
Zwykle po wybraniu miejsca docelowego, mamy do wy-
boru kilka rodzajów tras:
- szybka/najszybsza: priorytetem jest czas podróży, a nie 
długość pokonywanych odcinków, w efekcie czego nawi-
gacja szuka dróg o najwyższej dopuszczalnej prędkości;
- łatwa: z małą liczbą zakrętów, skrzyżowań oraz innych 
sytuacji związanych ze koniecznością zmiany ruchu;
- ekonomiczna: najważniejsze jest w tym przypadku zu-
życie paliwa, przy czym bardziej zaawansowane systemy 
bazują na wcześniej ustalonych parametrach pojazdu (ro-
dzaj silnika, spalanie zadeklarowane przez kierowcę);
- krótka: liczy się długość i nic więcej, przy wyborze tej 
trasy kierowca musi być przygotowany na korzystanie 
np. z dróg gruntowych (chyba że wcześniej je wykluczy-
my w opcjach) czy przejazdów przez duże parkingi.

Nawigacje mogą umożliwiać ponadto wskazanie tzw. kry-
teriów omijania, czyli pozwolić np. na uniknięcie przejaz-
dów drogami płatnymi lub przeprawami promowymi, a po-
prowadzić za to przez strefy ochrony środowiska i długie 
tunele (lub odwrotnie). - Dowodem na to, że trasy różnią 
się między sobą, są nie tylko ich długość czy szacowany 
czas podróży, ale także na przykład różnica w wysokości, 
na jakiej prowadzą. Dane takie przydają się przykładowo, 
by kierowcy pojazdów ciężarowych mieli szansę uniknąć 
stromych podjazdów i zjazdów – wyjaśnia Marek Krygier.

JAK KORZYSTAĆ?
Jak już wspomniano, jeśli nawigacja umożliwia wyty-
czenie dodatkowych tras, to opcja powinna być dostępna 
w menu widocznym po wyznaczeniu pierwszego planu 
podróży. Niekiedy widzimy od razu kilka dróg do wybo-
ru z ich wstępną kalkulacją, inne urządzenia wymaga-
ją kliknięcia w opcję „trasy alternatywne”, by program 
rozpoczął poszukiwanie i kalkulację najkorzystniejszych 
wariantów. Czasem dopiero po wyznaczeniu pierwotnie 
zdefiniowanej trasy możemy szukać innych możliwości 
pokonania danego odcinka. Czas oczekiwania na alterna-
tywy zwykle wydłuża się, gdyż aplikacja musi uwzględ-
nić jak najwięcej dróg na danym obszarze. Wpływ na wy-
dłużenie czasu ma także to, że nawigator oblicza trasę 
tak, by jej przebieg znacząco różnił się od pozostałych.
Przebieg wyznaczonych planów podróży można łatwo 
przejrzeć na mapie. By łatwiej odróżnić poszczególne tra-
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TRASY ALTERNATYWNE

Nawigacja ułatwia planowanie najciekawszych 
podróży samochodem, ale tylko jeśli wiemy jak ją 
prawidłowo użytkować. Jedną z najciekawszych 

opcji jest wyznaczanie tras z uwzględnieniem 
dróg alternatywnych. Umiejętne korzystanie 

z tego rozwiązania pozwoli nam zaoszczędzić 
cenne minuty a czasem i godziny.



sy, w niektórych urządzeniach oznaczane są one różnymi 
kolorami. Zwykle w menu dostępna jest opcja zmiany ska-
li mapy. W podsumowaniu każdego planu znajduje się in-
formacja o rodzaju, długości i szacowanym czasie podróży, 
a nawet symulacja czekających nas manewrów. Po wybra-
niu najbardziej interesującego wariantu podróży, nawiga-
cja rozpocznie prowadzenie do celu. Pozostałe możliwości 
pokonywania dróg powinny zostać wymazane z pamięci. 
Ponowne kliknięcie w opcje tras alternatywnych oznacza, 
że nawigacja znów rozpocznie kalkulację od nowa.

OBJAZD ZATORU DROGOWEGO
Funkcja tras alternatywnych również przydaje się 
w przypadku wystąpienia korka drogowego lub nieocze-
kiwanych prac drogowych. Na przykład w niektórych na-
wigacjach marki TomTom znajdziemy niezwykle ciekawą 
opcję. Mając przed sobą sznur samochodów wybieramy 
komunikat związany z ominięciem blokady drogi, po 

czym mamy do wyboru długość odcinka jaki chcemy ob-
jechać. Rozwiązanie doskonale działa w mieście. Na tra-
sie łatwo wjechać na drogi gorszej jakości, ale z drugiej 
strony jeśli przed nami doszło do wypadku, trzeba szukać 
innych możliwości szybkiego dotarcia do celu, więc rów-
nież polecamy korzystanie z tras alternatywnych. 
Teoretycznie powyższy problem powinny rozwiązać opcje 
związane z omijaniem korków np. TMC. Niestety, wciąż ich 
działanie pozostawia nieco do życzenia i podczas naszych 
testów nierzadko wpadaliśmy w zatory, które można było 
sprawnie objechać. Bywają także sytuacje, gdy nawigacja 
nie chce z nami współpracować i podaje daną trasę jako tę 
jedyną, najlepszą, mimo że z papierowej mapy wynika zu-
pełnie coś innego. Tutaj zalecamy drastyczne rozwiązanie 
– wyłączenie urządzenia i powtórne włączenie lub nawet 
jego zrestartowanie. Wskazane czynności mogą, choć nie 
muszą, zmienić wyniki wyszukiwania. 

 ■ Tomasz Czarnecki
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Liczba przypadków i ich złożo-
ność w dużej mierze zależy od 

wielkości floty i złożoności struktu-
ry firmy. Sztywne trzymanie się po-
lityki flotowej będzie poprawne for-
malnie, ale czy na pewno skuteczne? 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY
Wiele pytań, mało odpowiedzi, dlatego zacznijmy od 
podstaw, czyli naszego wewnętrznego „Protokołu zdaw-
czo-odbiorczego”. Teoretycznie prosta rzecz, a w praktyce 
dobrze skonstruowany staje się dokumentem, który sta-
nowi dla nas podstawę, również prawną, między innymi 
do egzekwowania warunków umowy odpowiedzialności 
materialnej, przekazywania informacji do organów ści-
gania, kontrolowania stanu pojazdu. Tworząc taki doku-
ment należy dążyć aby charakteryzowały go: uniwersal-
ność, przejrzystość, informacyjność, jednostronicowość. 
Dlatego protokół zdawczo-odbiorczy zawsze powinien 
zawierać:
• Datę i godzinę przeprowadzania przekazania pojazdu 

(uniwersalność – nie ma sensu tworzyć osobnych doku-
mentów do wydania, zdania, wymiany – jeden w zupeł-
ności wystarczy).

• Markę i model samochodu.
• Nr rejestracyjny samochodu.
• Imię i nazwisko osoby przekazującej.
• Imię i nazwisko osoby odbierającej.
• Numer prawa jazdy osoby odbierającej (informacyjność 

– nie zawsze menedżer floty uczestniczy w procesie prze-
kazania samochodu, a w taki łatwy sposób można dodat-
kowo zweryfikować kwestię posiadania prawa jazdy).

• Adres zamieszkania osoby odbierającej.
• Listę dokumentów, które przekazano wraz z samocho-

dem (informacyjność).
• Listę odrębnego wyposażenia, które przekazano wraz 

z samochodem (informacyjność).
• Informację na temat założonych opon i miejsca przeby-

wania drugiego kompletu (informacyjność).
• Zakres uszkodzeń zewnętrznych.
• Zakres uszkodzeń wewnętrznych.

• Oświadczenie przekazującego, że samochód jest sprawny 
 technicznie.

• Zobowiązanie do przesłania protokołu zgodnie z obo-
wiązującymi procedurami.

• Datę i czytelne podpisy osoby przekazującej i odbierającej. 

KRÓTKO I NA TEMAT
Oprócz obligatoryjnych pozycji w protokole możemy umie-
ścić praktycznie każdą potrzebną nam informację. Tylko 
pamiętajmy aby zachować jego przejrzystość i aby został 
spisany na jednej stronie. Dlaczego? Musi być czytelny dla 
użytkownika z każdego szczebla naszej struktury organi-
zacyjnej, a poza tym im mniej „papierków” tym większe 
prawdopodobieństwo, że do nas trafią, bo przecież nie bę-
dziemy uczestniczyć w każdym procesie przekazywania 
samochodu. Dlatego warto na naszym Protokole zamieścić 
informację, zgodną z procedurami polityki flotowej, o spo-
sobie i terminie przekazania dokumentu do działu floty. 
Procedury związane z przekazywaniem pojazdów bez wzglę-
du na wielkość i specyfikę organizacji powinny w szczegól-
ności opisywać uprawnienia, jakie użytkownik ma spełnić, 
by miał prawo do korzystania z samochodów służbowych. 
Mogą również warunkować kto i w jakich okolicznościach 
posiada uprawnienia do wydawania i odbierania aut „w te-
renie”. To szczególnie pomocne przy dużych flotach, gdzie 
obecność menedżera floty nie zawsze jest możliwa, a po-
trzeba nadzoru, sprawowanego przez osobę nas zastępującą. 

PRZEPŁYW INFORMACJI
Natomiast mnogość przypadków mocno ogranicza zakres 
procedur, ponieważ mogłoby się okazać, że dostosowując 
się do danego zdarzenia każdorazowo dawalibyśmy przy-
zwolenie na ich nieprzestrzeganie. W szczególności doty-
czy to sytuacji, w której pojedyncze samochody są odbiera-
ne, wydawane i zamieniane w terenie, gdzie już sama ilość 
powodów może być niezliczona, np.: nowozatrudnienie; 
wymiany w obrębie projektu, limitu kilometrów; zwolnie-
nia lekarskie; wypowiedzenia umów ze strony użytkowni-
ków czy pracodawcy, itd. 
Co zatem przysparza nam najwięcej problemów i jakie dzia-
łania prewencyjne bądź wręcz procedury wdrożyć? Przede 

WYDAWANIE I PRZYJMOWANIE AUT

Wydanie, zdanie, wymiana samochodu wydają się być najprostszymi działaniami 
w zakresie obowiązków menedżera floty. Czy oby na pewno? Podczas planowania 

procesów musimy brać pod uwagę wiele zmiennych: czas, miejsce, liczbę samochodów, 
liczbę osób, koszty dojazdu użytkowników, koszty transportu, nadzór, procedury, prze-

pływ informacji, oczywiście nie zapominając o najważniejszym czyli optymalizacji.

Katarzyna Brener 
Cursor
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wszystkim odbiory pojazdów w skutek rozwiązania umów 
oraz wymiany samochodów pomiędzy użytkownikami. Zna-
czący w obydwu przypadkach będzie prawidłowy przepływ 
informacji, czyli taki, w którym o przekazaniach nie dowia-
dujemy się post factum. Zyskujemy dzięki temu możliwości: 
1. Optymalizacji logistyki przekazań tzn. mamy wpływ 
na wskazanie czasu i miejsca przekazania (w tym również 
parkingu, gdzie samochód miałby pozostać), biorąc pod 
uwagę ewentualne koszty dojazdu użytkowników i póź-
niejsze koszty transportu samochodów.
2. Odpowiedniego przygotowania osoby odbierającej sa-
mochód co do oczekiwanego stanu pojazdu, poprzez wy-
słanie zbioru informacji: protokołu zdawczo-odbiorcze-
go; zestawienia zgłoszonych ale nienaprawionych szkód; 
protokołu inwentaryzacyjnego jeżeli był przeprowadzony; 
wzoru zgody na potrącenie z wynagrodzenia.
3. Przekazania użytkownikom oczekiwań co do przygoto-
wania pojazdów do wymiany, bądź zdania na tyle wcze-
śnie, aby mogli zgłosić i dokonać napraw w użytkowanych 
samochodach.

ROZWIĄZAŃ WIELE
Zyskując powyższe, możemy przewidywać i rozwiązywać 
kolejne możliwe problemy, takie jak parkowanie pojazdu 
do czasu zatrudnienia nowej osoby. Oczywiście jeżeli fir-
ma posiada jednostki/oddziały terenowe, sprawa sama się 
rozwiązuje, ale co jeśli ich nie ma? Rozwiązań jest kilka, 
ważne aby zachować elastyczność i dostosowywać każdo-
razowo do danej sytuacji. Podpowiadając, można skorzy-
stać między innymi z lokalnych parkingów strzeżonych, 
sieci parkingów, oddziałów firm leasingowych i wynaj-
mujących, parkingów należących do ASO. Pamiętajmy też 
o firmach specjalizujących się w świadczeniu usług relo-
kalizacyjnych, którymi również warto się posiłkować.
Przeanalizujmy jeszcze sytuację, gdy mamy do wymiany 
nie jeden samochód tylko kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt, 
a i zdarza się, że kilkaset środków lokomocji. Wyzwa-
nie? A może wbrew pozorom działanie masowe jest dużo 
prostsze do zorganizowania od indywidualnego? Na pew-
no istotną rolę stanowi forma własności, która determi-
nuje ewentualny udział CFM-u. Jeżeli wymiana odbywa 
się w obrębie jednego podmiotu świadczącego usługi fsl 
mamy większy potencjał na dostosowanie formy, miejsca 
i terminu zwrotu do naszych potrzeb. 

KILKUMIESIĘCZNE PLANOWANIE
Całość procesu, nawet jeżeli zdywersyfikowana terenowo, 
jest o wiele łatwiejsza do zaplanowania i zoptymalizowa-
nia pod względem logistycznym. Nie wymaga zaangażo-
wania dodatkowych środków transportu, kadry, miejsc par-
kingowych. Dlatego wbrew pozorom dużo mniejszą rolę 
odgrywa liczba osób i liczba samochodów, ponieważ mamy 
do swojej dyspozycji pomoc CFM-u. Podobnie  jak w in-
dywidulanych przekazaniach, liczy się skuteczny przepływ 
informacji, tyle że tym razem przede wszystkim wpływa on 
na prawidłowe przygotowanie pojazdów do zdania. 
Proces znacznie się komplikuje w przypadku wymia-
ny samochodów w obrębie dwóch lub trzech firm CFM. 

Bardzo dużo zależy od zawartych umów (o czym często 
zapomina się w trakcie negocjacji warunków), elastycz-
ności i niestety „dobrej woli” - w szczególności podmiotu 
świadczącego usługi w ramach fsl, do którego zdajemy 
samochody. Wówczas menedżer floty musi wykazać się 
wysokimi zdolnościami logistycznymi, organizacyjnymi 
i negocjacyjnymi. Znaczenia nabiera liczba osób, liczba 
samochodów, miejsce i czas zdania pojazdów, a co za tym 
idzie koszty związane z dojazdami użytkowników. W tym 
procesie wszelkie aspekty związane ze zdaniami aut de-
terminują wydanie kolejnych. Taka „akcja” powinna być 
przygotowywana z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, 
wówczas mamy szanse na pełną optymalizację pod wzglę-
dem logistyki i wydatków.

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW
Podczas planowania działań z udziałem CFM-ów istotne 
jest, aby firmy, które wydają samochody przed terminem 
wymiany, dysponowały danymi nowych użytkowników. 
Szczególnie jeśli dokumentem potwierdzającym wyda-
nie, będzie ich wewnętrzny Protokół zdawczo-odbiorczy. 
W dniu procesu pojazdy powinny być już przypisane do 
użytkowników, a tym samym Protokoły wypisane i gotowe 
do podpisu, aby zminimalizować formalności na miejscu.  
Wymianę floty własnej na flotę własną czy flotę CFM-u, 
można zorganizować między innymi przy okazji szkolenia, 
albo innego eventu, bo w tych przypadkach to wydanie 
bardziej determinuje czas zdania pojazdów, ale niekoniecz-
nie miejsce. Kluczową zmienną jest ilość samochodów. 
Pojazdy, które są całkowicie wycofywane z użytkowania 
i dedykowane do odsprzedaży, powinny być około miesią-
ca wcześniej wycenione, a jeżeli zakłada to polityka floto-
wa, zaoferowane użytkownikom do odkupu. Analogicznie 
się to odbywa w przypadku zewnętrznych nabywców. Od-
powiednio wcześnie przeprowadzane transakcje pozwolą 
zoptymalizować koszty transportu i parkowania pojazdów. 
Skutecznie przeprowadzane przekazania pojazdów anga-
żuje optymalne ilości czasu, pracy i środki finansowe. Po-
winny mieć charakter schematyczny, ale z drugiej strony 
być na tyle elastyczne, by móc je zaadaptować do okolicz-
ności, w których się odbywają, przy maksymalnym wyko-
rzystaniu obowiązujących procedur polityki flotowej. 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY POWINIEN CHARAKTERYZOWAĆ 
SIĘ: UNIWERSALNOŚCIĄ, PRZEJRZYSTOŚCIĄ, INFORMACYJNOŚCIĄ 
I ZOSTAĆ SPISANY NA JEDNEJ STRONIE. 

Proces wydawania 
aut jest bardzo 

istotny zarówno 
dla menedżera jak 

i kierowcy.
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Dobrą praktyką w każdej firmie dysponującej pojazda-
mi jest posiadanie polityki flotowej. Dokument ten 

określa prawa i obowiązki obu stron tzn. pracownika i pra-
codawcy w obszarze samochodów firmowych. W większo-
ści przypadków pojazd stanowi nie tylko narzędzie pracy, 
ale również benefit dla pracownika. Poza tym środek loko-
mocji odgrywa pewną rolę w kreowaniu wizerunku firmy 
lub jej produktów. Z racji na tak szeroki wachlarz funkcji 
jakie spełnia auto we współczesnych przedsiębiorstwach, 
niezbędna jest współpraca menedżerów wyżej wymienio-
nych departamentów - dla wypracowania złotego środka. 

SAMOCHÓD WAŻNY JAK WYPŁATA
Określony przez nich standard stanowi przeważnie załącznik 
do polityki samochodowej. Menedżer reprezentujący pion 
biznesowy określa jaka ma być podstawowa rola pojazdu 
jako narzędzia pracy. Tym menedżerem jest osoba kierująca 
działem technicznym w firmie serwisującej urządzenia lub 
na przykład szef działu produkcji w podmiocie produkcyj-
nym (jedzenie, narzędzia, zabawki itp.). Tutaj najczęściej będą 
stawiane argumenty - począwszy od tych ściśle mierzalnych 

jak pojemność przestrzeni ładunkowej czy ładowność (szcze-
gólnie istotne przy transporcie lub świadczeniu mobilnych 
usług serwisowych) poprzez ekonomiczność, a skończywszy 
na tych bardzo subiektywnych. Do tych ostatnich można za-
liczyć postrzeganie danej marki i modelu w porównaniu do 
pojazdów użytkowanych przez konkurencję. 
Menedżer HR bazując na raportach rynkowych będzie 
próbował określić standard samochodów jaki zapewniany 
jest przez podobne przedsiębiorstwa i wkomponować go 
w strukturę własnej firmy. Jak wiemy auto służbowe jest 
niezwykle ważnym motywatorem dla pracowników, dlate-
go też właściwy jego wybór może być tak samo istotny jak 
zaoferowanie atrakcyjnego wynagrodzenia. 

NOWY POJAZD CZY UŻYWANY?
Głos „rozsądku” w procesie wyboru pojazdów dla firmy 
stanowi niejednokrotnie stanowisko menedżera floty. Wie 
on co oferuje rynek, z jakimi kosztami użytkowania wiążą 
się poszczególne modele (utrata wartości, koszty eksplo-
atacyjne, zużycie paliwa), jakie są statystyki awaryjności 
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Poszczególne działy mają swoje istotne role niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. 
W przypadku konieczności zapewnienia pracownikom firmy samochodów, konieczna jest prawidłowa 
współpraca miedzy flotowcem, osobą z HR oraz pracownikiem. Nie zawsze to najłatwiejsza sprawa.

FLOTOWIEC A DZIAŁ HR

ISTOTNYM ELEMENTEM 
WSPÓŁPRACY FLOTA – HR 
JEST OKREŚLENIE, KIEDY 
PRACOWNIKOWI PRZYSŁUGUJE 
PRAWO ZAMÓWIENIA NOWEGO 
POJAZDU, A KIEDY OTRZYMA 
JEDEN Z OBECNIE WOLNYCH.

Bartłomiej Wiśniewski  
zarządza flotą w firmie Provident liczącej około 1200 pojazdów

Dział HR musi wiedzieć, czy 
pracownicy mają możliwość 

użytkowania samochodu do celów 
prywatnych. 
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oferowanych pojazdów i jaki zapewniają poziom bezpie-
czeństwa. Na drodze dojścia do kompromisu, ścierają się 
nierzadko sprzeczne argumenty, aby w efekcie uzyskać naj-
lepsze możliwe rozwiązanie (lub jak kto woli mniejsze zło).
Po stworzeniu standardu samochodów służbowych dla 
poszczególnych stanowisk w firmie, kolejnym istotnym 
elementem współpracy flota – HR będzie określenie, kie-
dy pracownikowi przysługuje prawo zamówienia nowego 
pojazdu, a kiedy otrzyma jeden z obecnie wolnych. Wy-
daje się to nieistotnym szczegółem, ale bez jasnych wy-
tycznych, do których dostęp mają wszyscy kierowcy w fir-
mie, możemy być posądzeni o stronniczość, co czasami 
wpłynie niekorzystnie na wizerunek i reputację samego 
przedsiębiorstwa. 

UTRATA SAMOCHODU
Dlatego też zapis w car policy dotyczący źródeł pozyski-
wania aut w przypadku zatrudnienia nowego pracownika, 
któremu przysługuje środek lokomocji, awansu na stano-
wisko z samochodem, po kradzieży, szkodzie całkowitej lub 
osiągnięciu limitów eksploatacyjnych (najczęściej wiek i/
lub przebieg) obecnego pojazdu, znacząco ułatwi nam pra-
cę i określi czytelne zasady. Ważne, aby pracownicy ze-
społu HR świadomi byli wypracowanych rozwiązań w ob-
szarze pojazdów służbowych, gdyż niejednokrotnie to oni 
mają styczność z nowym pracownikiem, któremu składana 
jest oferta pracy wraz ze powiązanymi z nią narzędziami. 
Pozwala to uniknąć np. takiej sytuacji, kiedy odwiedzi nas 
nowy dyrektor swojego pierwszego dnia w pracy w celu za-
mówienia obiecanego mu samochodu w wymarzonej wer-
sji, podczas gdy podobne wolne stoją na parkingu firmy.
Współpraca na linii flota – HR będzie również istotna 
w przypadku zaistnienia sytuacji, w których pracownik 
może utracić prawo do użytkowania samochodu służbo-
wego. Najczęściej dotyczy to przypadków pozostawania na 
długim zwolnieniu lub rozwiązania z pracownikiem umowy 
o pracę. Wtedy to pracownik HR samodzielnie lub we współ-
pracy z przełożonym powinni komunikować pracownikowi 
decyzje firmy, również w kontekście narzędzi służbowych. 

UNIKNĄĆ ZASKOCZEŃ
W takich sytuacjach pracownikom wyższej kadry me-
nedżerskiej, lub tym, którzy od dawna współpracowali 
z firmą, umożliwia się czasem użytkowanie samochodu 
jeszcze przez pewien czas. Działania takie są oczywiście 
możliwe, jednak bez wcześniejszych uzgodnień co do moż-
liwości ich zastosowania, terminów, szczegółów zwrotu 
itp. mogą doprowadzić do powstania nieprzewidzianych 
kosztów. Sytuacja taka będzie miała miejsce, kiedy dla no-
wego pracownika nie znajdziemy samochodu, gdyż przez 

pewien czas użytkuje go jeszcze osoba zwolniona z obo-
wiązków świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.
Współpraca między menedżerem floty i menedżerem pra-
cującym w dziale HR będzie wtedy efektywna i korzystna 
dla firmy, kiedy zostanie oparta na czytelnej komunika-
cji, zaufaniu i zrozumieniu, że grają do tej samej bramki. 
Celem obu menedżerów jest zapewnienie działom gene-
rującym zyski jak najlepszego wsparcia i optymalnego 
gospodarowania dysponowanymi zasobami. Samochody 
niezależnie czy należą do firmy czy pochodzą z wynajmu 
są kosztownymi narzędziami, którymi dysponować można 
w ograniczonym zakresie elastyczności. 
Blisko współpracując z działem HR mamy szansę uniknię-
cia nieprzyjemnych zaskoczeń i sytuacji, że dzisiaj zwra-
camy do leasingu lub sprzedajemy środek lokomocji np. 
po zakończonym projekcie, podczas gdy za dwa tygodnie 
pojawia się zapotrzebowanie na podobny pojazd.

WAŻNE, ABY PRACOWNICY 
ZESPOŁU HR ŚWIADOMI BYLI 
WYPRACOWANYCH ROZWIĄZAŃ 
W OBSZARZE AUT SŁUŻBOWYCH, 
GDYŻ MAJĄ ONI STYCZNOŚĆ 
Z PRACOWNIKIEM, KTÓREMU 
SKŁADANA JEST OFERTA PRACY.
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Flotowiec i menedżer działu HR 
powinni tworzyć jedną drużynę. 
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Wyrażenie „Nie ma Cię w internecie to nie istniejesz” idealnie opisuje czasy, w których żyjemy. Jak 
wyglądają strony internetowe 20 koncernów samochodowych notujących najwyższą sprzedaż aut 

dla firm w 2015 roku?

TRZECH WSPANIAŁYCH

Tabelka przedstawia poszczególne kategorie, w których 
oceniane były strony. Wyniki pokazują, że firmy bar-

dzo dbają o swoje witryny internetowe, także w aspekcie 
klienta flotowego. Stąd rezultaty są mocno wyrównane. 10 
kategorii wyłoniło 3 zwycięzców: Citroën, Opel oraz Fiat. 
Czy ich strony wyglądają identycznie? Zdecydowanie nie. 

KAFELKOWY CITROËN
Witryna francuskiego producenta została wykonana 
w myśl nowej idei firmy Microsoft i wprowadziła na swo-
jej stronie styl kafelkowy. Dla niektórych bardzo kontro-
wersyjny, dla innych bardzo prosty i lubiany. Jedno jest 
pewne, strona Citroëna jest przede wszystkim bardzo 
prosta w obsłudze. Trafiając na nią pierwszy raz od razu 
mamy wszystko pod ręką. Na duży plus zasługuje central-
ny Slider, już na początku wizyty informujący o nowych 
promocjach czy modelach. Dzięki temu strona sprawia 
wrażenie często aktualizowanej.
Zakładka „Business” przeznaczona jest do klientów floto-
wych. Informacje tam dostępne są bardzo czytelne i łatwo 
znaleźć to czego się szuka. Na stronie francuskiego produ-
centa znajdziemy bezpośredni kontakt do osoby odpowie-
dzialnej za obsługę nabywcy biznesowego. Bez większego 
problemu pozyskamy informacje dotyczące serwisowania 
pojazdów oraz sposoby finansowania. W przypadku strony 
Citroëna można śmiało użyć stwierdzenia „wszystko znaj-
duje się pod ręką”. 

NEWSLETTER OPLA
Taką samą liczbę punktów jak Citroën zdobył Opel. Jego 
strona internetowa zawiera dział „Firma i flota”, w którym 
znajdziemy wszystkie najważniejsze informacje dotyczące 
klienta flotowego. W zakładce kontakt umieszczono adres 
e-mail przeznaczony do obsługi nabywcy zbiorowego oraz 
numer telefonu na infolinię. Witryna wykonana została 

w sposób bardzo klasyczny, przez co nawet największy laik 
w bardzo szybki i prosty sposób znajdzie interesujące go in-
formacje. Na duży plus zasługuje możliwość dopisania się 
do newslettera flotowego, pozwalającego otrzymywać aktu-
alności flotowe (sprawdzaliśmy – działa). Co ciekawe Opel 
umieścił na swojej stronie zakładkę, z której możemy dowie-
dzieć się dlaczego warto wybrać markę Opel do swojej floty. 

CZYTELNY FIAT
Trzecim triumfatorem została marka Fiat. Strona główna za-
wiera dwie zakładki przeznaczone dla klientów flotowych: 
Biznes oraz Flota. Pierwsza z nich prowadzi do działu, w któ-
rym znajdziemy podstawowe informacje dotyczące warun-
ków finansowania oraz formularz kontaktowy. Jeśli wybie-
rzemy „Flotę” przeniesieni zostajemy do osobnej strony 
fiatflota.pl przeznaczonej wyłącznie dla klientów flotowych. 
Tam też są informacje dotyczące warunków finansowania, 
ale też serwisowania oraz bezpośredni kontakt do osób od-
powiedzialnych za obsługę nabywców zbiorowych. Strona 
na pierwszy „rzut oka” wygląda na mocno okrojoną z prosta 
grafiką, jednak wykonana jest w sposób bardzo czytelny.

FORD I TOYOTA
Nieco gorzej oceniono strony Forda i Toyoty. Na stro-
nie Forda nie znajdziemy dużej ilości informacji tak jak 
w przypadku konkurencji. Dlaczego? Ponieważ ta marka 
stawia na konkrety, więc na jej witrynie są konkretne in-
formacje, jakie rozwiązania marka przewiduje dla flot. Po 
przejściu do zakładki Flota od razu ukazuje nam się bez-
pośredni kontakt do działu odpowiedzialnego za flotę. Cie-
kawostką jest „Biuletyn flotowy”, w którym umieszczono 
najważniejsze aktualności przeznaczone dla klienta bizne-
sowego z ostatnich trzech miesięcy. 
Toyota zaufała nowym technologiom internetowym. Jej stro-
na opiera się na technologii one-page, czyli prostej obsłu-
dze. W zakładce „Toyota dla biznesu” znajdziemy wszystkie 
niezbędne informacje: warunki finansowania, zarządzenia 
oraz przedstawienie korzyści, dla których warto zaintereso-
wać się japońską marką. Mały niedosyt pozostawia bardzo 
niewielka ilość danych o serwisowaniu pojazdów. Jej brak 

Osoby odpowiedzialne za zakupy 
w firmie poszukują informacji 

o autach także na producenckich 
stronach internetowych.



57

KIEROWANIE FLOTĄ

nadrabia duża liczba maili oraz numerów telefonów bezpo-
średnio do osób zajmujących się klientami flotowymi.

FORMULARZ ZAMIAST KONTAKTU
Škoda jako lider sprzedaży samochodów flotowych po-
winna dopracować swoją stronę internetową. Owszem 
znajdziemy na niej obszerne informacje dotycząca finan-
sowania, serwisowania, jednak forma kontaktu pozostawia 
wiele do życzenia. Brakuje bezpośredniego kontaktu do 
osoby odpowiedzialnej za obsługę flot - mamy jedynie for-
mularz kontaktowy, którego wypełnianie niekiedy bywa 
bardzo irytujące. Sytuacja jest identyczna w przypadku 
Renault, Hyundaia oraz BMW. Na ich stronach znajdziemy 
niezbędne informacje, jednak przy próbie znalezienia bez-
pośredniego kontaktu trafiamy na… formularz kontaktowy. 

VOLVO – KŁOPOT Z ADRESEM
Volvo najwięcej punktów straciło przez brak prostoty adre-
su, ponieważ po intuicyjnym wpisaniu volvo.pl przekiero-
wani zostajemy do strony, na której musimy wybrać jakim 
produktem marki Volvo jesteśmy zainteresowani. Dopiero 
po „wyklikaniu” paru informacji zostajemy przeniesieni do 
motoryzacyjnej strony producenta. Marka stworzyła spe-
cjalną stronę dla klientów flotowych wykonaną w nowo-
czesnej i prostej technologii. Niemal wszystkie informa-
cje znajdziemy bez większego problemu. Niestety, Volvo 
zalicza się do kolejnych marek, które nie chcą dostarczyć 
klientowi bezpośredniego kontaktu do osób odpowiedzial-
nych za kontakt z nabywcą zbiorowym. 

SEAT PRODUKUJE FOTELIKI?
Strona marki Kia nie do końca spełnia oczekiwania klienta 
flotowego. Opis programu flotowego oraz warunki finanso-
wania nie przekazują wszystkich niezbędnych informacji. 
Nie znajdziemy też na niej bezpośredniego kontaktu, pozo-
staje formularz kontaktowy. Strona SEAT-a pomimo odległej 
pozycji może służyć jako wzór. Znajdziemy na niej dosłow-
nie wszystkie informacje. Całość opakowana jest w nowe 
rozwiązania internetowe, które mogą się podobać. W takim 
razie skąd odległa pozycja? Otóż po wpisaniu seat.pl naszym 

oczom ukaże się strona producenta fotelików samochodo-
wych, a nie koncernu motoryzacyjnego. Na pocieszenie po-
zostaje wysoka pozycja w wyszukiwarkach internetowych. 

TWARZ MENEDŻERÓW NISSANA
Na stronie Nissana są nie tylko numery telefonów do po-
szczególnych osób odpowiedzialnych za kontakt z flotą, ale 
również ich zdjęcia. Proste zagranie, a bardzo trafne. Nieste-
ty, reszta informacji pozostawia wiele do życzenia. Nie znaj-
dziemy tutaj dokładanych informacji na temat programu flo-
towego. Marki premium szczegółowe informacje dotyczące 
programu flotowego ukrywają i dążą do bezpośredniego kon-
taktu z klientem w celu opracowania indywidualnej oferty 
– np. Mercedes-Benz ubogą treść rekompensuje kontaktem 
do osoby odpowiedzialnej za obsługę klienta biznesowego. 

UBOGI LEW
Dacia nie posiada działu przeznaczonego dla klienta bizne-
sowego. Pozostają podstawowe informacje dotyczące warun-
ków finansowania. Ogólną ocenę ratuje infolinia, na której 
otrzymamy niezbędne informacje. O ile przy dużej dozie 
wyrozumiałości można takie błędy wybaczyć raczkującej na 
rynku flotowym marce, o tyle Peugeotowi już nie. Pomimo 
zakładki „Dla Firm”, na stronie internetowej przeznaczonej 
dla klienta flotowego nie zobaczymy podstawowych infor-
macji dotyczących warunków finansowania oraz serwisowa-
nia. Tak jak w większości stron konkurencji, chcąc znaleźć 
bezpośredni kontakt do osób zajmujących się działem floto-
wym, pozostaje nam wypełnienie formularza kontaktowego.

SENSACYJNY VOLKSWAGEN
Wśród marek zajmujących ostatnie miejsca znajdziemy: 
Hondę, Mazdę oraz… Volkswagena. Honda praktycznie nie 
prowadzi sprzedaży do firm, Mazda też nie jest w czołówce 
sprzedaży, lecz koncern z Wolfsburga… Jesteśmy niemile 
rozczarowani. Odwiedzając stronę internetową Volkswa-
gena, chcąc przejść do strony „dla flot” zostajemy przekie-
rowani do strony głównej VW. Miejmy nadzieję, że są to 
chwilowe problemy. 

 ■ Jakub Nieszporek

SUMA Responsywność 
(poprawność wyświetlania)

Szybkość 
strony

Prostota 
adresu

Widoczność 
w Google

Przejrzystość 
strony Konfiguracja Kontakt do działu 

flotowego
Informacje o programie 

flotowym Finansowanie Lista 
dealerów

Citroën 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Fiat 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Opel 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Ford 99 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10

Toyota 99 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10

BMW 95 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10

Hyundai 95 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10

Renault 95 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10

Škoda 95 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10

Volvo 93 10 10 8 10 10 10 5 10 10 10

Kia 92 10 10 10 10 10 10 10 5 7 10

SEAT 91 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10

Nissan 90 10 10 10 10 10 10 10 5 5 10

Mercedes 86 10 10 10 10 10 10 10 5 1 10

Audi 85 10 10 10 10 10 10 5 5 5 10

Dacia 81 10 10 10 10 10 10 5 1 5 10

Peugeot 81 10 10 10 10 10 10 5 5 1 10

Mazda 79 10 10 10 10 10 10 5 3 1 10

Volkswagen 76 10 10 10 10 10 10 1 0 5 10

Honda 73 10 10 10 10 10 10 1 1 1 10



58

KIEROWANIE FLOTĄ

Wypoczynek jest potrzebny nawet najbardziej zapracowanemu menedżerowi. Tomasz Czarnecki postano-
wił zapytać kilku z nich jak spędzają wolne dni od pracy nabierając energii do dalszego działania. Prefe-
rencje są różne, ale większość naszych rozmówców preferuje aktywne wakacje, nierzadko z dala od domu.

URLOP MENEDŻERA

LUBIĘ LATAĆ NA WYSPY
Mariusz Derdziak, Doradca DKV Euro Service Polska

Jak spędzi pan tegoroczny urlop?
 - Planuje urlop podzielić na dwie jednotygodniowe części. 
Pierwszą z nich mam już niestety poza sobą – polecieli-
śmy z rodziną samolotem na wyspę Lanzarote. Czeka nas 
jeszcze lot na grecką wyspę Zakynthos.
Najbardziej udane wakacje w życiu. 
- Do tej pory często wraz z małżonką miło wspominamy 
czas spędzony podczas zwiedzania Kanady i USA. Myślę, 
że żadna nasza kolejna podróż, choć było ich wiele, nie 
jest w stanie pobić tych klimatów oraz wrażeń z odwie-
dzin w dwóch wielkich krajach Ameryki Północnej. Wy-
jątkowość tej podróży determinuje sam fakt otrzymania 
wiz wjazdowych. Szczególnie zaimponowały nam wielkie, 
zupełnie niezaludnione przestrzenie.

Rozumiem, że woli pan dwa krótsze urlopy niż 
jeden dłuższy? 
- Tak. Ale rozumiem też ludzi, którzy wybierają opcję jed-
nej dłuższej przerwy. 
Podczas wakacji wykonuje pan jakieś obowiązki służ-
bowe – czy telefon i komputer pozostają w szafie?
- Myślę, że to już nie te czasy, aby na pewnym stanowi-
sku udało się spędzić urlop bez konieczności odpisania na 
ważnego maila lub odebrania istotnej rozmowy telefonicz-
nej. Zatem ja takie czynności wykonuję. 
Ma pan dowolność w wyborze terminu urlopu? 
- Większość zakładów pracy tworzy tzw. plany urlopowe, 
co do których każdy pracownik zobowiązany jest się okre-
ślić - w jakim terminie i jak długi wypoczynek planuje. My 
również pracujemy w tym systemie. Urlopy ustalane są 
indywidualnie wśród pracowników, aby nie zakłóciły pra-
cy przedsiębiorstwa.
Urlop wymaga wcześniejszej zwiększonej aktywno-
ści zawodowej? 
- Oczywiście, że każda dłuższa nieobecność w pracy 
wymaga należytego przygotowania. Mam na myśli za-
mknięcie projektów, których deadline przypada akurat 
w czasie absencji, jak również wyznaczenie osób do za-
stępstwa. Trzeba także poinformować wszystkich zainte-
resowanych o przerwie urlopowej - nagrać informacje na 
poczcie głosowej, zapisać stosownych komunikat w po-
czcie mailowej itp.
Ile czasu zajmuje adaptacja po powrocie do pracy? 
- Uzależnione jest to od wydarzeń, jakie miały miejsce 
podczas nieobecności, ale średnio około 2-3 dni.
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Korzysta pan z samochodu służbowego podczas 
wakacji?
- Moja praca zawodowa związana jest ściśle z konieczno-
ścią podróżowania samochodem służbowym, więc staram 
się podczas urlopu nie korzystać z samochodu. Jednak 
mam wielu znajomych, którzy podróżują tylko pojazdami.
Preferowany sposób spędzenia urlopu. 
- Ogólnie to preferujemy wyspy. W części jest to pobyt 
powiązany ze zwiedzaniem a w części stricte wypoczynek.

POKAZAĆ DZIECIOM ŚWIAT
Piotr Nowak, współwłaściciel firmy Tronik

Jak planuje pan spędzić tegoroczny urlop?
- Jeśli chodzi o ten rok, zabieram moją rodzinę na wakacje 
objazdowe kamperem. Podróż rozpoczniemy od odwiedze-
nia Legolandu w Danii, aby dzieciaki miały frajdę i do-
bry początek wakacji. Później pojedziemy do Norwegii, na 
podbój fiordów i gór. W planach mamy archipelag Lofoty 
i przylądek NordKapp, jednak zostawiamy sobie miejsce 
na spontaniczność i możliwość zmian kierunku czy miej-
sca. To nasza pierwsza podróż kamperem, więc na pewno 
będzie ciekawie. 
Najbardziej udane wakacje w życiu.
- Zdecydowanie najlepiej wspominam pobyt w Islandii. 
Byłem tam z żoną, która zresztą wpadła na ten jak się po-
tem okazało znakomity pomysł. Zwiedzaliśmy ten pięk-
ny kraj aktywnie, codziennie przemieszczając się w inne 
miejsce. Spaliśmy w barakach na zastygłej lawie, schroni-
skach lub u miejscowych gospodarzy. Przebywaliśmy tam 
kilkanaście dni – to wystarczająco długo, aby zakochać się 
w Islandii, ale za krótko, by ją dobrze poznać. Na pewno 
jeszcze tam wrócimy. 
Lepiej krótszy urlop a częściej czy jeden, dwa dłuższe? 
- Moim zdaniem jedno i drugie. Uważam, że jeśli tylko 
istnieje taka możliwość, najlepiej zaplanować jeden długi 
urlop oraz kilka krótkich wypadów w ciągu roku jak np. 
przedłużonych weekendów, aby nie „przegrzać” organi-
zmu czekając tylko na ten, jedyny wyjazd. 
Podczas wakacji pilnuje pan interesów firmy czy 
telefon i komputer pozostają w szafie?
- W trakcie długiego, zaplanowanego urlopu organizuje-
my w firmie pracę w taki sposób, aby nie było konieczne 
wykonywanie obowiązków służbowych, aby maksymal-
nie wypocząć i „oderwać się” od codzienności. Natomiast 
w przypadku krótkich wypadów jestem dostępny pod tele-
fonem i czuwam nad tym co dzieje się w firmie. 

Będąc współwłaścicielem firmy ma pan zapewne 
dużą dowolność w planowaniu terminu urlopu…
- Mam dowolność, ale nie żyje w oderwaniu od firmy oraz 
rynku dlatego zawsze biorę pod uwagę okoliczności i ade-
kwatnie do nich planuję swoje urlopy. 
Kilku, kilkunastodniowy wyjazd wymaga zwiększo-
nej aktywności zawodowej przed wakacjami? 
- To zależy od tego co akurat dzieje się w firmie. Zazwyczaj 
planuję pracę i patrzę w przyszłość, więc często siłą rze-
czy organizuje działania tak, aby wszystko było wcześniej 
przygotowane. 
Ile czasu zajmuje panu adaptacja po powrocie do 
pracy? 
- Nie mam z tym kłopotów. Z przyjemnością wracam do 
pracy, ponieważ mam takie szczęście, że firma jest powią-
zana z moimi zainteresowaniami i to co robię zawodowo 
po prostu mnie interesuje. 
Cały czas rozwijamy Tronika, robimy mnóstwo nowych, 
ciekawych rzeczy więc po prostu lubię pracować. Stąd brak 
problemów z „adaptacją”. 
Korzysta pan z samochodu służbowego podczas 
urlopu?
- Tak, często korzystam z auta służbowego (Audi RS6), dla-
tego, że na tym etapie życia to dla mnie idealne rozwiąza-
nie, łączące zapotrzebowanie na emocje sportowe i możli-
wość wygodnego przemieszczenia się całej rodziny.
Preferowany sposób spędzenia wolnych dni. 
- Lubię spędzać urlop adekwatnie do zapotrzebowania „ener-
getycznego” w danym okresie roku lub na danym etapie ży-
cia i rozwoju. Czasem jest to więc plaża i ocean z rafą koralo-
wą a innym razem miejskie wypady i codzienne zwiedzanie 
lub jazda na nartach. Obecnie najważniejszy jest dla nas 
czynny odpoczynek z dziećmi i poznawanie nowych miejsc. 
Chcemy z żoną pokazywać podopiecznym świat i przyrodę, 
zwłaszcza góry, dlatego takie podróże mamy w planach. 

KRYNICA JEST WYJĄTKOWA
Sławomir Bielecki, zarządzający flotą w firmie Sto

Na tegoroczny urlop planuję… 
- Bardzo dobrym pomysłem na urlop jest wyjazd nad 
polskie morze. Od wielu lat spędzam wakacje z rodziną 
w Krynicy Morskiej, która ma swój wyjątkowy urok nie 
tylko dzięki położeniu nad Bałtykiem, ale też malowniczej 
Mierzei Wiślanej. W porze wakacyjnej odbywa się tu wiele 
ciekawych imprez i koncertów, dlatego myślę, że w tym 
roku też odwiedzę Krynicę.



Najbardziej udane wakacje w życiu. 
- Każdy urlop jest wspaniały, jeśli możesz go spędzić z naj-
bliższymi osobami, które kochasz. 
Udane spożytkowanie wolnego czasu stanowi odskocz-
nię od codzienności i czas na dawanie radości innym. Nie 
cieszyłaby mnie eskapada we wspaniałym zakątku kuli 
ziemskiej, ze wspaniałymi atrakcjami, gdybym nie mógł 
się tym wszystkim podzielić z bliskimi. Najwspanialsze 
przeżycia są takie, które możesz wspominać z innymi. 
Krótszy urlop a częściej czy jeden, dwa dłuższe? 
- Oczywiście, że jeden lub dwa dłuższe urlopy można lepiej 
wykorzystać na wyjazd w ciekawe miejsce, odpoczynek, 
zresetowanie się itd. Aczkolwiek krótka przerwa też jest 
potrzebna. Ja krótki urlop najczęściej wykorzystuje na po-
trzeby rodzinne, bez wcześniejszego planowania. Kto ma 
małe dzieci będzie wiedział co mam na myśli (śmiech).
Podczas urlopu wykonuje pan jakieś obowiązki 
służbowe?
- Urlop ma być czasem na oderwanie się od codziennych 
obowiązków służbowych, choć nie zawsze to się uda-
je. Komputer oczywiście zostaje w szafie, ale smartfony 
przejęły wiele funkcji zarezerwowanych kiedyś tylko dla 
komputerów. Będąc na urlopie i mając przy sobie telefon 
służbowy nie sposób odizolować się od firmy, pracowni-
ków itd. Mimo że powiadamiamy wszystkich o urlopie, 
o nieobecności, zawsze znajdzie się ktoś, kto zadzwoni 
z prośbą o pomoc, bo np. zapomniał numeru PIN do karty 
paliwowej. Mając dostęp do wielu danych za pośrednic-
twem telefonu, nie miałbym sumienia, aby odmówić takiej 
pomocy.
Ma pan dowolność w wyborze terminu wolnych dni?
- Na szczęście tak, ale oczywiście muszę brać pod uwa-
gę wcześniej zaplanowane wydarzenia firmowe, spotka-
nia, szkolenia itd. Tak jak wspominałem, wyjeżdżam nad 
polskie morze więc urlop planuję w miesiącach letnich. 
Często zdarza się, że kapryśna pogoda w wakacje krzyżuje 
te plany, ale na szczęście nie mam problemu, żeby wyjazd 
przełożyć na inny termin.

Kilku, kilkunastodniowy urlop wymaga zwiększo-
nej aktywności zawodowej przed wyjazdem? 
- Lepszy odpoczynek podczas urlopu daje na pewno poczu-
cie, że nie zostawiamy ważnych spraw, które trzeba było 
dokończyć przed wyjazdem. Wymaga to na pewno zwięk-
szonej aktywności przed urlopem, ale procentuje komfor-
tem psychicznym. Wolę myśleć o atrakcjach wyjazdu niż 
o sprawach odkładanych „na potem”, czekających na po-
wrót z wakacji.
Ile czasu zajmuje panu adaptacja po powrocie? 
Zna pan jakiś złoty sposób na bezbolesne wejście 
w rytm pracy?
- W moim przypadku adaptacja i wejście w rytm pracy po 
urlopie to bardzo szybki proces. Korespondencji i piętrzą-
cym się sprawom nadaję priorytety ważności, czyniąc sta-
rania, aby jak najmniej spraw zostawiać na później. Przy-
datne rozwiązanie stanowi robienie notatek, bo czasem 
istotne sprawy wymagają powtórnej analizy. 
Korzysta pan z samochodu służbowego podczas 
wakacji?
- Podczas urlopu staram się korzystać z własnego auta, 
które w ciągu roku pokonuje niewielkie odległości na krót-
kich odcinkach, więc taki wyjazd jest doskonałą okazją aby 
je „przewietrzyć”.
Preferowany sposób spędzenia urlopu. 
- Urlop spędzam z żoną i małymi dziećmi więc preferu-
ję morze, plażę, wygrzewanie się na słońcu, spacery itp. 
Kiedyś wakacje spędzałem bardziej aktywnie - spływy ka-
jakowe, żeglowanie, wyjazdy zagraniczne. Jak tylko dzieci 
podrosną myślę, że wrócę do tej formy wypoczynku, ale 
i tak z morza i plaży nie zrezygnuję (śmiech).
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Menedżerowie chętnie wykorzystują samochody 
służbowe podczas urlopów.
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AKTYWNE WAKACJE
Ilona Ochęduszko, zastępca dyrektora,  

Account Management w firmie Carefleet

W tym roku dni urlopowe poświęcę na…
… windsurfing. To aktywność, którą rozpoczęłam w ubie-
głe wakacje i stała się moim nowym, sportowym hobby. 
W tym roku czas na szlifowanie zdobytych umiejętności. 
Zbliżające się wakacje to też początek przygody związa-
nej ze zwiedzaniem wysp greckich - zaczynam od Korfu. 
Kolejne wyspy zamierzam odwiedzić w kolejnych miesią-
cach, latach…
Najbardziej udany urlop w życiu.
- Wszystkie moje dotychczasowe urlopy były udane, po-
nieważ wiązały się z aktywnością fizyczną. Dla mnie 
urlop idealny to taki, który oprócz kąpieli słonecznych, 
stwarza okazję do relaksu, naładowania akumulatorów 
i zwiększenia poziomu endorfin w organizmie. Dlatego 
też stawiam na aktywny wypoczynek: jazdę na rowe-
rze, spływy kajakowe, wspomniany wcześniej windsur-
fing, jazdę konną, narty czy długie spacery połączone 
ze zwiedzaniem. Mogłabym tak wymieniać bez końca 
(śmiech). 
Lepiej krótszy urlop a częściej czy jeden, dwa dłuższe?
- Według mnie lepszy jest krótszy urlop, ale częściej. 
Tempo życia i ilość codziennych spraw, które czekają 
w kolejce do załatwienia, powodują dość szybką eksplo-
atację naszego organizmu i dobrze jest mieć możliwość 
systematycznej regeneracji, wzięcia „oddechu”, zmiany 
otoczenia.
Podczas wolnych dni wykonuje pani jakieś obo-
wiązki służbowe?
- Wszystko jest kwestią organizacji i ukształtowania 
wśród współpracowników czy nawet klientów atencji 
i szacunku dla czasu wolnego oraz wypoczynku. Po wie-
lu latach pracy w jednej organizacji można sobie wypra-
cować odpowiednią formę komunikacji podczas urlopu. 
Mi się to udało, dzięki czemu jedynie w sprawach na-
prawdę ważnych i pilnych wykonuję w trakcie urlopu 
czynności związane z pracą.
Ma pani dowolność w wyborze terminu wakacji? 
- Moje wakacje nie mogą kolidować z urlopem mojego 
szefa – przynajmniej jedno z nas musi zawsze czuwać 
na posterunku. W sezonie letnim urlop biorę w lipcu 
lub sierpniu, natomiast zimą w styczniu lub lutym. Jest 
to związane z okresami wakacyjnymi dzieci i przerwą 
od szkoły.

Kilku, kilkunastodniowa przerwa wymaga wcze-
śniejszego „przygotowania” w pracy, czyli zwięk-
szonej aktywności przed urlopem? Jak się najlepiej 
przygotować do tego?
- Urlop zawsze powoduje, że przed jego rozpoczęciem 
chcemy zrobić jak najwięcej, aby nie było dużych zale-
głości i powrót do pracy po wypoczynku nie przysparzał 
trudności. Przygotowując się do przerwy, należy na około 
dwa tygodnie przed urlopem zaplanować sobie możliwie 
szczegółowo czas. Dobry harmonogram pozwoli wykonać 
niezbędne czynności z pewnym wyprzedzeniem. U mnie 
ten system działa, zatem mogę go polecić.
Ile czasu zajmuje pani adaptacja po powrocie? 
Zna pani jakiś złoty sposób na bezbolesne wejście 
w rytm pracy?
- W moim przypadku adaptacja to tak naprawdę pierwszy 
dzień, kiedy odczytuję maile z okresu urlopowego oraz 
jestem wdrażana w bieżące sprawy. Bezbolesne wejście 
w rytm pracy, to odpowiednie nastawienie i sympatia do 
tego, co się wykonuje. Co nie znaczy, że jest łatwo… Ale po 
co sobie utrudniać życie myśląc o trudach powrotu, kiedy 
i tak trzeba pracować. Lepiej sobie powiedzieć: „było su-
per” i żyć myślą o kolejnym urlopie. 
Korzysta pani z samochodu służbowego podczas 
urlopu?
- Mam taką możliwość. Wykorzystuję ją w zależności od 
tego, gdzie spędzam urlop. Jeśli jeżdżę po Polsce to tak, bo 
moje auto jest pakowne i oprócz rodziny i walizek mogę 
zabrać sprzęt sportowy. Oczywiście w ramach możliwości, 
bo nie mam przyczepy campingowej ani dodatkowej przy-
czepy na wszystko co chciałabym zabrać (śmiech). 
Preferowany sposób spędzenia urlopu. 
- Urlop spędzam i w Polsce i za granicą. Wybór zależy od 
aktywności, które chcę w danym okresie wykonywać. Prefe-
ruję aktywny wypoczynek, dlatego w okresie letnim najczę-
ściej wybieram miejsca w pobliżu wody, a zimą – w górach. 
Lubię naturę i atmosferę spokoju z dala od zgiełku miasta, 
czyli miejsca, gdzie można nacieszyć się pięknymi wido-
kami, ciszą, śpiewem ptaków. Oczywiście nie oznacza to,  
że urlop stanowi separację od innych ludzi, wręcz przeciw-
nie. Wieczory uwielbiam spędzać w kafejce lub restauracji, 
delektując się smakami potraw, napojów i jednocześnie chło-
nąć klimat danego miejsca, otaczających ludzi, którzy tak jak 
i ja nigdzie się nie spieszą… I po prostu odpoczywać, wspo-
minając aktywnie spędzony dzień oraz planując następny.

Czasem podczas wakacji trzeba także popracować.
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TREKKING W HIMALAJACH
Wojciech Lewandowski, właściciel firmy  

Softra Systemy informatyczne

W tym roku dni urlopowe poświęcę na…
- Urlop jak zwykle poświecę na zwiedzanie świata.
Najbardziej udany urlop w życiu. 
- Było ich wiele. Do niezapomnianych, choć nie najłatwiej-
szych, na pewno należą trekkingi w Himalajach. Zeszło-
roczny niestety zbiegł się z trzęsieniem ziemi. 
Lepiej krótszy urlop a częściej czy jeden, dwa dłuższe?
- Trzeba wykorzystywać czas tak, jak to jest możliwe.
Podczas urlopu pilnuje pan interesów firmy?
- Staram się być w kontakcie z firmą ale ograniczam to do 
niezbędnego minimum.
Rozumiem, że ma pan dowolność w doborze terminu? 
- Mam to szczęście, że mogę brać urlop wtedy, kiedy jest 
najspokojniej w firmie, czyli gdy nasi klienci jadą na urlo-
py (śmiech).
Kilku, kilkunastodniowy urlop wymaga wcześniej-
szego „przygotowania” w pracy? 
- Każdy urlop musi być dobrze przygotowany. Nie można 
pozostawić niepozałatwianych spraw.
Ile czasu zajmuje panu adaptacja po powrocie? 
- Zazwyczaj 2-3 tygodnie po powrocie to czas szczególnie 
wytężonej pracy.
Preferencje urlopowe. 
- Góry, nurkowanie, zwiedzanie.

NIEZAPOMNIANA PODRÓŻ PO AZJI
Adam Kapek, prezes Moto Floty

W tym roku dni urlopowe poświęcę na…
- Tegoroczne wakacje wspólnie z rodziną planujemy roz-
począć w czerwcu, krótkim wypadem do malowniczej, 
chorwackiej miejscowości Tucepi. W planach jest również 
wyjazd do Hiszpanii na Costa Del Sol. To doskonałe miejsce 
wypadowe, aby trochę pozwiedzać. Tym razem chcemy od-
wiedzić Malagę i Granadę. Bez dwóch zdań Hiszpania jest 
jednym z miejsc, do których wracam bardzo chętnie. Uwiel-
biam tapas, orzeźwiającą Sangrię i hiszpańską gościnność. 
Najbardziej udane wakacje w życiu. 
- Bez dwóch zdań był to „backpackerski” wyjazd do Azji. 
Zwiedzanie Tajlandii i Kambodży z perspektywy skutera, 
rikszy czy lokalnej komunikacji. Bez przewodnika, swoimi 
ścieżkami. Oczywiście bywały momenty, które z perspek-
tywy kilku lat doświadczenia oceniam dziś jako dosyć 
niebezpieczne. Niemniej to wyjątkowy czas, wspaniała 
podróż i mnóstwo wspomnień. Od północy Tajlandii po 
wyspy. Trzy i pół tygodnia w podróży. 
Lepiej krótszy urlop a częściej czy jeden, dwa dłuższe?
- Generalnie uważam, że raz w roku na minimum 10 dni 
trzeba się wyłączyć od codziennych obowiązków.  Nato-
miast lubię też wypady w ciągu roku np. przedłużony 
weekend, dzięki którym przyjemność podróżowania moż-
na poczuć kilka razy w roku. 
W dni wolne wykonuje pan jakieś obowiązki służbowe?
- Przez pierwsze dni staram się wyłączyć całkowicie. Fir-
ma jest tak skonstruowana, że moja osoba nie jest wyma-
gana dla standardowych procesów, bo występuje pełna 

Często najważniejsze nie jest 
gdzie spędzamy urlop, ale z kim. 
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zastępowalność. Niemniej nie ukrywam - po kilku dniach 
myśli wracają i nie udało mi się wytrzymać z ciekawości 
do końca urlopu bez kontaktu z przedsiębiorstwem w te-
macie relacji z klientami, nowych klientów itd. 
Prezes ma dowolność w wyborze terminu urlopu?
- Posiadam dużą swobodę w tym aspekcie. Oczywiście 
biorąc pod uwagę mnogość codziennych obowiązków nie 
mogę wyjechać „z dnia na dzień”, więc każda eskapada jest 
poprzedzona odpowiednimi przygotowaniami tj. podziałem 
obowiązków i odpowiedzialności podczas mojego urlopu. 
No właśnie, kilku, kilkunastodniowy urlop wymaga 
długich przygotowań służbowych?
- Z pewnością każda nieobecność wymaga przygotowa-
nia, współpracownicy muszą wiedzieć, że mnie nie będzie 
w wybranych dniach – nie będzie możliwości spotkań 
i dłuższego kontaktu. 
Ile czasu zajmuje panu adaptacja po powrocie do pracy?
- Generalnie praca sprawia mi przyjemność, więc nie od-
czuwam nigdy „bólu” przy powrocie do firmy. Niektórzy 
mówią, że to groźne, mi jednak z tym dobrze.
Korzysta pan z samochodu służbowego podczas 
urlopu?
- Jeżeli wyjazd jest samochodowy, to korzystam z auta 
służbowego. 
Preferowany sposób spędzenia urlopu. 
- Moje idealne wakacje to połączenie słodkiego lenistwa 
z aktywnym poznawaniem okolicy i miejscowych zwycza-
jów. Zawsze staramy się tak zaplanować nasz wyjazd, aby 
było leniuchowanie i wycieczki.

LEW PRZYJACIELEM CZŁOWIEKA
Andrzej Sugajski, dyrektor generalny  

Związku Przedsiębiorstw Leasingowych

Tegoroczne urlopowanie już pan rozpoczął… 
- Zimowy czas co roku dedykuję jeżdżeniu na nartach. Po-
czątek tego roku spędziłem w Beskidzie Żywieckim, gdzie 
znajomi kupili dom i pomagam im, żeby się szybciej zamor-
tyzował, a przywitanie wiosny w regionie Via Lattea. Jest on 
bardzo dobrze położony komunikacyjnie i daje możliwość 
szusowania zarówno po włoskich, jak i francuskich Alpach. 
Rozbudowano go dzięki igrzyskom olimpijskim w 2006 roku. 
Najbardziej udane wakacje w życiu.
- Trochę już tych urlopów mam za sobą i niewątpliwie wiele 
z nich miało swoje niepowtarzalne i niezapomniane chwile. 
Gdybym miał się jednak ograniczyć się do wrażeń wynika-
jących z nowo poznawanych miejsc, wybrałbym miesięcz-

ne wakacje spędzone w Zimbabwe. Nie tylko z uwagi na 
przyrodnicze walory, ale także na specyficzny czas, czyli 
okres galopującej inflacji, gdzie wypłata pieniędzy z banku 
zajmowała kilka godzin, a dwieście dolarów wypełniało po 
brzegi mały plecak. Benzynę należało gromadzić przez parę 
miesięcy, żeby pokazać gościom z Polski kraj. Zwiedziliśmy 
architektoniczny cud Wielkiego Zimbabwe - najstarsze 
zachowane budowle, siedzibę króla, z którego linii wywo-
dzi się plemię Szona, bulwiaste góry Matopos, po których 
może każdy się wspinać bez względu na wiek. Do tego 
przepiękne parki krajobrazowe, gdzie słoń zagląda przez 
ramię podczas śniadania, a z lwami chodzi się na spacer 
uzbrojonym jedynie w krótki patyk i wiarę w zapewnienia, 
że roczny „kotek” jeszcze jest przyjacielem człowieka. Hipo-
potamy omijane są dużym łukiem, żeby płynąc kanoe nie 
znaleźć się na ich terytorium. O obecności zwierząt świad-
czą ślady w wysychającym korycie rzeki, albo szkielety 
po uczcie kilka dni wcześniej. W takich warunkach każdy 
szmer sprawia, że przewodnik myśli, czy to właśnie ten 
dzień, o którym będzie opowiadał przez następne lata, jak 
podczas pieszej wędrówki z Polakami napotkał szarżujące 
nosorożce (na szczęście poszarżowały w przeciwną stronę). 
No i prawdziwy cud natury, czyli najwspanialszy wodospad 
świata - Wodospad Wiktorii. Pomimo że wody nie spływają 
na oglądających z góry, nie sposób jest obejrzeć wodospad 
na całej jego długości bez przemoczenia od stóp do głów.
Lepiej krótszy urlop a częściej czy jeden, dwa dłuższe? 
- Decyzję o urlopie podejmuję zazwyczaj spontanicznie 
i jego długość uzależniam od tego jaki w danej chwili po-
jawił się pomysł na spędzenie czasu. Jeżeli miałby to być 
aktywny wypoczynek, gdzie często zmienia się otoczenie 
i można poznać wiele ciekawych miejsc, wówczas optymal-
na długość urlopu to 3-4 tygodnie. W przypadku stacjonar-
nego pobytu maksymalnie tydzień, a najchętniej krócej.
Podczas wakacji wykonuje pan jakieś obowiązki 
służbowe?
- Zazwyczaj zabieram ze sobą i telefon i komputer. Jeżeli 
mam tylko możliwość to odbieram telefon, albo oddzwa-
niam lub odpisuję. Jeżeli chodzi o komputer, ograniczam 
się do przeglądania poczty i reagowania w miarę potrzeby.
Ma pan dowolność w wyborze terminu urlopu?
- Zawsze staram się aby czas urlopu i wypoczynku, bez 
względu na to czy krótki, czy dłuższy nie odbijał się nega-
tywnie na moich obowiązkach służbowych.   
Ile czasu zajmuje panu adaptacja po powrocie 
z urlopu? Zna pan jakiś sposób na bezbolesne wej-
ście w rytm pracy?
- Setki maili mam zazwyczaj na bieżąco przeczytane, te naj-
pilniejsze tematy zakończone lub w realizacji, a urlop sta-
ram się zakończyć w sobotę, tak aby niedzielę poświęcić na 
aklimatyzację i płynnie od poniedziałku wejść w rytm pracy.  
Korzysta pan z samochodu służbowego podczas 
urlopu?
- Wykorzystuję samochód służbowy także dla celów pry-
watnych, oczywiście doliczając to świadczenie do swojego 
dochodu do opodatkowania.
Preferowany sposób spędzenia urlopu. 
- W zimie preferuję góry i narty, w lecie przynajmniej 
jeden tydzień na rowerze, kilkudniowe spływy kajakowe, 
a co jakiś czas kilkutygodniową wyprawę w nieznane.
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MÓJ SPOSÓB NA FLOTĘ

I. AUTA I FINANSOWANIE
Ile aut liczy flota Enei Operator?
- Obecnie posiadamy blisko 1600 pojazdów. Charaktery-
styka floty odpowiada specyfice operatora systemu dys-
trybucyjnego, a więc jej zdecydowaną większość stanowią 
pojazdy służb technicznych, wspierające utrzymanie pracy 
sieci elektroenergetycznej. Głównie to samochody pogoto-
wia energetycznego. Nasza firma posiada również pojazdy 
specjalistyczne, takie jak podnośniki koszowe oraz żurawie. 
Samochody osobowe stanowią nieco ponad 5 procent floty.
Jakich marek i modeli jest najwięcej?
- Najwięcej mamy pojazdów z grupy Volkswagena oraz 
marki Ford, Fiat, Renault, Mercedes, a także Iveco.
Skąd ten wybór?
- Pojazdy kupowane są w drodze przetargów. Specyfikacja 
zamówienia to efekt dialogu technicznego użytkowników 
i potencjalnych dostawców. Dostawcą zostaje ten, który speł-
ni wymagania techniczne i złoży najkorzystniejszą ofertę.
Spółka rozważa zakup w najbliższym czasie jeszcze 
innych marek?
- W miarę naszych możliwości odnawiamy i modernizu-
jemy flotę Enei Operator. Nabywamy środki transportu co 
roku. Z racji tego, że część naszych zakupów odbywa się 
w oparciu o przepisy Prawo Zamówień Publicznych, nie 
mogę z góry określić jakich marek pojazdy będziemy ku-
pować w najbliższej przyszłości.
W najbliższym czasie liczba aut we flocie Enei 
Operator zmniejszy się, zwiększy czy pozostanie na 
stałym poziomie?
- Z roku na rok, ze względu na optymalizację, następuje 
nieznaczne zmniejszenie ilości środków transportu. Taką 
tendencję będziemy się starali utrzymywać w perspekty-
wie kilku najbliższych lat.

Jakie jest standardowe wyposażenie auta dla pra-
cownika najniższego szczebla?
- Ze względu na specyfikę naszej floty, trudno mówić o au-
tach takiej kategorii.
W takim razie jak wygląda wyposażenie aut pogo-
towia energetycznego?
- Pojazdy służb technicznych muszą być doposażone w jak 
najlepszej klasy sprzęt i narzędzia niezbędne pracownikom 
do wykonywania czynności na sieci elektroenergetycznej. 
Wyposażenie samych pojazdów jest standardowe, przy 
czym przez standard rozumiemy również klimatyzację.
Pracownicy mają możliwość wpływu na decyzję 
o wyposażeniu lub modelu auta?
 - W naszej firmie bezpośredni użytkownicy pojazdów 
służb technicznych uczestniczą w tworzeniu specyfikacji 
dotyczących specjalistycznych zabudów tych pojazdów.

II. PALIWO, SERWIS
Z usług jakiego operatora kart paliwowych  
korzystacie? 
- Użytkujemy karty paliwowe PKN Orlen oraz BP. Operato-
rzy zostali wybrani w drodze Przetargu Publicznego.
Kierowcy mają określone pułapy spalania w jakich 
muszą się zmieścić? 
- Pojazdy mają określone normy spalania paliwa na pod-
stawie zasad obowiązujących w firmie.

Spółka korzysta z autoryzowanych serwisów?
- W przypadku nowych samochodów, które objęte są gwa-
rancją, bezwzględnie tak. Przy obsłudze starszych pojazdów 
korzystamy ze sprawdzonych warsztatów samochodowych. 
Jeśli chodzi o samochody pogwarancyjne, jesteśmy zwolen-
nikami zachowania ciągłości przeglądów i niedopuszczania 
do powstawania usterek. Staramy się serwisować pojazdy 
w stacjach autoryzowanych, natomiast bardzo istotnym ele-
mentem jest odległość do punktu serwisowego, dlatego też 
tutaj stosujemy wariant korzystnej oferty za usługę w spraw-
dzonym warsztacie zlokalizowanym najbliżej naszej firmy.
W jakim zakresie korzystają państwo z nieautory-
zowanych serwisów?
- W pełnym zakresie. Współpracę z serwisami oceniamy 
dobrze. Ze względu na duży obszar działania firmy, trudno 
jest mi wskazać jeden wyróżniający się serwis.

Z Michałem Jarzynowskim, kierownikiem Biura Nieruchomości Niesieciowych i Transportu  
w Departamencie Logistyki i Zakupów Enei Operator, rozmawia Rafał Wąsowicz.

SPECJALISTYCZNE AUTA ENEI

- Zdecydowaliśmy się zamontować urządzenia 
monitorujące pojazdy w ponad 160 nowych 
autach wykorzystywanych przez pogotowie 
energetyczne - mówi Michał Jarzynowski. 

- UŻYTKUJEMY KARTY 
PALIWOWE PKN ORLEN ORAZ 
BP. OPERATORZY ZOSTALI 
WYBRANI W DRODZE 
PRZETARGU PUBLICZNEGO – 
MÓWI M. JARZYNOWSKI.
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III. UBEZPIECZENIA, GPS-Y, BRANDING
Jaki ubezpieczyciel ubezpiecza auta?
- Wybieramy zawsze najkorzystniejszą ofertę. Najważniej-
szy jest zakres ubezpieczenia i cena. Cena jest najważniej-
szym kryterium w postępowaniach publicznych. Ostatni 
przetarg wygrało STU Ergo Hestia.
Enea Operator korzysta z GPS-ów?
- Tak. Urządzenia zamontowano w ponad 160 pojazdach. 
Są to nowo zakupione pojazdy wykorzystywane przez po-
gotowie energetyczne. 
Jakie jest główne uzasadnienie ich zastosowania? 
- Chodzi przede wszystkich o optymalizację organizacji 
pracy służb technicznych oraz rozliczanie paliwa na pod-
stawie rzeczywistego zużycia, które ze względu na specy-
ficzne warunki pracy naszych służb technicznych, często 
różni się od ustalonych norm.
Jakiego koloru są auta Enei Operator i skąd ten 
wybór?
- Nowo kupowane pojazdy służb technicznych są w kolo-
rze białym. Jest to kolor, na którym doskonale komponuje 
się nasze logo.
Czyli auta są obrandowane?
- Każdy pojazd służb technicznych jest oznakowany logo 
firmy, zgodnie z obowiązującą Księgą tożsamości marki 
Enea Operator.

IV. BEZPIECZEŃSTWO, EKOLOGIA
W spółce funkcjonuje procedura sprawdzająca 
umiejętności kierowcy przed przekazaniem mu auta 
służbowego?
- Każdy pracownik prowadzący pojazd służbowy przecho-
dzi specjalistyczne badania lekarskie, zbliżone do badań, 
którym poddawani są kierowcy zawodowi.
W firmie prowadzony jest program związany z bez-
pieczeństwem floty?
- Prowadzimy szkolenia w zakresie doskonalenia umiejęt-
ności jazdy w terenie, które są niezbędne dla kierujących 
pojazdami służb technicznych.
Ekojazda ma realne szanse zaistnienia we flotach?
- Ekodriving w przypadku dużej floty ma ogromne zna-
czenie dla firmy. Nawet nieznaczne zredukowanie zużycia 
paliwa wyraźnie przekłada się na ponoszone przez przed-
siębiorstwo koszty związane z transportem.

Przy wyborze pojazdu spółka kieruje się również 
„właściwościami” ekologicznymi?
- Kryterium „ekologiczne” to jeden z elementów, który 
podlega ocenie w przypadku zakupu środków transportu.

Enea Operator ma bardzo zindywidualizowane 
potrzeby jeśli chodzi o flotę aut. 

MÓJ SPOSÓB NA FLOTĘ

Trochę o sobie

Michał Jarzynowski
Firma: Enea Operator.
Wiek: 45 lat.
Nazwa stanowiska: kierownik Biura Nieruchomości 
Niesieciowych i Transportu.
Zajmuję się flotą od: 9 lat. 
Mój dział floty liczy: 9 osób.
Inne zadania w firmie, oprócz opieki nad samo-
chodami firmowymi: Obsługa nieruchomości niesie-
ciowych, nadzór i prowadzenie inwestycji wspomagają-
cą pracę sieci.
Wolny czas spędzam: z rodziną i przyjaciółmi.
Moje hobby: podróże – szczególnie motocyklowe, 
czynne uprawianie sportu - narty, kolarstwo.
Auto marzeń: nie auto…a motocykl BMW K 1600 GT.

O firmie

Enea Operator to jedna z kluczowych spółek Grupy Enea 
zajmującej się wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą 
energii elektrycznej. Odpowiada za dystrybucją ener-
gii elektrycznej do 2,5 mln klientów w północno-za-
chodniej Polsce. Główne zadanie stanowi zapewnienie 
równoprawnego dostępu wszystkim użytkownikom do 
sieci elektroenergetycznej oraz ciągłości dostaw ener-
gii elektrycznej o wysokich parametrach jakościowych. 
Firma dostarcza energię do odbiorców na obszarze  
58 213 km2, na terenie 6 województw: wielkopolskiego, 
zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, lubu-
skiego oraz niewielkiej części województwa dolnoślą-
skiego oraz pomorskiego, co czyni ją jednym z czterech 
największych dostawców energii elektrycznej w kraju. 
Siedziba spółki jest w Poznaniu.
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Konflikt związany z momentem ujęcia w kosztach uzyskania przychodu opłaty wstępnej w leasingu 
jest w historii polskiego prawa podatkowego wyjątkowo burzliwy. Przypomina trzymający w napięciu 

film akcji, w którym szala zwycięstwa po kolejnych wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego, 
przechodzi na korzyść jednego z dwóch bohaterów. I kiedy według wszelkich okoliczności spór został już 

rozstrzygnięty, a opłata wstępna ostatecznie uznana przez organy podatkowe za jednorazowy koszt 
podatkowy, fiskus pokazuje, że nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.

SPÓR O OPŁATĘ WSTĘPNĄ W LEASINGU 
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CO TO JEST OPŁATA WSTĘPNA?
Opłata wstępna, zwana też ratą przygotowawczą, czynszem 
inicjalnym, przygotowawczą opłatą leasingową czy też czyn-
szem zerowym, jest uiszczana jednorazowo przez korzysta-
jącego na rzecz finansującego przy zawieraniu umowy le-
asingowej - przed wydaniem przedmiotu leasingu. Zapłata 
stanowi warunek konieczny rozpoczęcia realizacji umowy 
leasingu. Nie budzi wątpliwości, że wydatek ten może być 
przez korzystającego zaliczony do kosztów uzyskania przy-
chodów. Istota sporu sprowadza się do momentu ujęciach 
w kosztach uzyskania przychodu przedmiotowej opłaty. 

KORONNY ARGUMENT
Istota problemu sprowadza się do treści obowiązującego 
od 1 stycznia 2007 roku przepisu regulującego zasady roz-
liczenia kosztów podatkowych w czasie, tj. art. 15 ust. 4d 
Ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym 
od osób prawnych. Zgodnie z zapisami, koszty uzyskania 
przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przy-
chodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli kosz-
ty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie 
jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku 
podatkowego, stanowią one koszty uzyskania przychodów 
proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. 
Powołując się na ten przepis, przez wiele lat organy podat-
kowe uważały, że opłata wstępna powinna być zaliczana do 
kosztów uzyskania przychodów proporcjonalnie przez cały 
okres trwania umowy. Koronnym argumentem na poparcie 
tej tezy była podnoszone twierdzenie, w związku z którym 
opłata wstępna odnosi się do całego okresu umowy leasin-
gu, a więc okresu przekraczającego rok podatkowy. 

KRYTYKA SĄDÓW
Koncepcja prezentowana przez organy podatkowe spotkała 
się z krytyką sądów administracyjnych, które w zdecydowa-
nej większości przypadków rozstrzygały spory na korzyść 
podatników uznając, że opłata wstępna ma charakter samo-
istny, nieprzypisany do poszczególnych rat leasingowych. 
W związku z tym dotyczy nie tyle samego trwania usługi 
leasingu, lecz w ogóle prawa do skorzystania z niego. 
Poglądy głoszone przez organy podatkowe „nie broniły 
się” również w starciu z takimi okolicznościami jak wcze-
śniejsze rozwiązanie umowy leasingu, zniszczenie lub 
kradzież przedmiotu leasingu, czy też zaprzestanie dzia-

łalności przez jedną ze stron umowy. Zatem z tymi wszyst-
kimi zdarzeniami, które powodowały, że charakter opłaty 
wstępnej jest niezależny od rzeczywistego czasu trwania 
umowy. W związku z powyższym, można ją jednorazowo 
zaliczyć w koszty podatkowe w dacie poniesienia, tj. bez 
konieczności rozliczania w czasie.

KONFLIKT ZAKOŃCZONY?
W powyższym zakresie Naczelny Sąd Administracyjny 
wielokrotnie zajmował korzystne dla podatników stanowi-
sko, jak np. w wyrokach z dnia 19 marca 2010 roku (sygn. 
akt II FSK 1731/08), z dnia 17 maja 2011 roku (sygn. akt 
II FSK 59/10), z dnia 15 września 2011 roku (sygn. akt II 
FSK 451/10) oraz z dnia 9 marca 2012 roku (sygn. akt II 
FSK 1591/10). 
Wydawało się wówczas, że spór o moment ujęciach 
w kosztach uzyskania przychodu opłaty wstępnej został 
ostatecznie zakończony. Potwierdzały to nawet same or-
gany podatkowe, które w wydawanych interpretacjach ze-
zwalały na jednorazowe zaliczenie w ciężar kosztów uzy-
skania przychodów opłaty wstępnej, czynszu inicjalnego 
oraz czynszu zerowego z tytułu zawartych umów leasingu 
operacyjnego w pełnej wysokości, w momencie ich ponie-
sienia. Takie stanowisko zajął np. Dyrektor Izby Skarbowej 
w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 14 paź-
dziernika 2013 roku (sygn. IPPB3/423-545/13-2/KK). 

ZŁUDNE NADZIEJE
Niestety, jak pokazują interpretacje ministra finansów, 
obwieszczenie końca sporu jest przedwczesne. Organy 
podatkowe powróciły do wykładni proporcjonalnego do 
czasu trwania umowy zaliczenia w ciężar kosztów opła-
ty wstępnej. Tym razem swoje stanowisko uzasadniają 
wpływem przepisów ustawy o rachunkowości do przepisy 
podatkowe. Zgodnie z tą koncepcją sposób ujęcia kosztów 
w rachunku bilansowym determinuje moment ich rozpo-
znawania w rachunku podatkowym. 

W szczególności zdaniem organów moment rachunko-
wego ujęcia tych wydatków jako koszt (rozliczenia mię-
dzyokresowe czynne) determinuje dzień poniesienia 
kosztu uzyskania przychodów.  Takie stanowisko zajął np. 
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji 
indywidualnej z dnia 12 czerwca 2015 roku (sygn. IBP-
BI/2/4510-292/15/PC) oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Ło-
dzi w interpretacji indywidualnej z dnia 26 lutego 2015 
roku (sygn. IPTPB3/423-435/14-2/KC).
Nie ma więc wątpliwości, że spór o moment ujęciach 
w kosztach uzyskania przychodu opłaty wstępnej wybucha 
na nowo. Przy okazji będzie on wymagał wyjaśnienia kwe-
stii o bardzo doniosłym praktycznym znaczeniu, a miano-
wicie rzeczywistego wpływu przepisów o rachunkowości 
na przepisy podatkowe. Dotychczasowe orzecznictwo nie 
jest bowiem jednolite w tym zakresie. 
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KONCEPCJA PREZENTOWANA 
PRZEZ ORGANY PODATKOWE 
SPOTKAŁA SIĘ Z KRYTYKĄ 
SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH.

SPÓR O MOMENT UJĘCIA 
W KOSZTACH UZYSKANIA 

PRZYCHODU OPŁATY WSTĘPNEJ 
WYBUCHA NA NOWO.

Tomasz Strzałkowski
doradca podatkowy, Kancelaria Chałas i Wspólnicy
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Segment C reprezentuje bardzo popularne i uniwersalne auta. Obecność w nim dla praktycznie każdego 
„masowego” producenta jest obowiązkowa, choć i walka o klienta niełatwa. Firmy kupują je dla przedsta-
wicieli handlowych, menedżerów, jako pojazdy pulowe. Postanowiliśmy przeanalizować wartość rezydual-

ną w wersjach nadwoziowych hatchback, napędzanych olejem napędowym.

WARTOŚCI REZYDUALNE W SEGMENCIE C

Pojazdy zwane dużymi kompaktami są niezwykle 
wszechstronne. Przez wielu wykorzystywane jako auta 

miejskie, bardziej przestronne od przedstawicieli segmen-
tu B, ale nadal łatwe do zaparkowania. Z powodzeniem też 
sprawdzają się jako auta rodzinne i mogą służyć doskonale 
w podróżach. Przy tym prezentują w wielu przypadkach 
odpowiednią cenę do jakości. Między innymi te cechy rzu-
tują na ogromną popularność tego segmentu w firmach. 

DYNAMICZNY SEGMENT
Na przestrzeni ostatnich lat w segmencie C zaszły duże 
zmiany w strukturze wartości rezydualnej. Jeszcze kilka 
lat temu królował Diesel i prawie wszystkie firmy wybie-
rały tylko taki rodzaj silnika. Obecnie coraz większą po-
pularnością cieszą się silniki benzynowe, które są mocne, 
ekonomiczne i stanowią doskonałą alternatywę dla oleju 
napędowego. Jeżeli ktoś nie robi ogromnych przebiegów 

rocznych, z pewnością bierze pod uwagę taką jednostkę. 
Odbiło się to na wartościach RV, na przestrzeni lat spada-
jących dla Diesla a wzrastających dla benzyniaków. Jak już 
jednak wspomnieliśmy, w tym numerze przeanalizujemy 
pojazdy tankujące na stacji paliwo oznaczone skrótem ON. 
Producenci nie próżnują i walcząc o klienta segmentu 
C dość często wprowadzają w modelach różnego rodza-
ju rozszerzenia zwane popularnie faceliftingami lub też 
gruntownie zmieniają pojazdy. Również w ostatnim cza-
sie nie brakowało zmian. Zupełnie nowa Astra oraz Me-
gane, niedawny lifting Aurisa czy Kii cee’d spowodowały 
spore przetasowania w rankingu wartości rezydualnych. 
W zestawieniu mamy popularne wersje z silnikami Diesla 
o mocy około 110 KM w nadwoziu hatchback. Wartości 
są wyliczone dla kontraktu 48 miesięcy i 150 000 kilo-
metrów, dla sprzedaży pojazdu (czyli szacowane wartości 
rynkowe po czterech latach).

TRIUMF OPLA
W takim ujęciu, gdy patrzymy na procentowe wartości re-
zydualne, na pierwszym miejscu znajduje się nowy Opel 
Astra. Auto entuzjastycznie przyjęte przez rynek, przeszło 
gruntowną zmianę modelową i przy okazji kurację od-
chudzającą. Przyniosło to efekty w postaci dużo lepszych 
osiągów niż poprzednik oraz większej ekonomii jazdy. Do-
datkowo importer zastosował nową politykę cen katalogo-

Bartłomiej Binkiewicz
Business Development Manager EurotaxGlass’s Polska
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Najlepszą wartość rezydualną wśród aut 
kompaktowych prezentuje Opel Astra. 
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wych, plasując nową Astrę dużo niżej niż poprzedni model. 
Gdy weźmiemy pod uwagę wysoki poziom wyposażenia 
standardowego oraz ciekawe pakiety opcji, uzyskujemy 
przepis na ciekawy produkt z dobrą wartością RV. 
Drugi w zestawieniu jest SEAT Leon. Każda generacja tego 
niemiecko-hiszpańskiego pojazdu cechowała się wysoki-
mi wartościami RV, między innymi postrzegania samo-
chodu jako produktu pochodzącego z grupy Volkswagena, 
ale posiadającego sportową duszę, działającą na wyobraź-
nię niejednego kierowcy. Znajduje to uznanie na rynku. 
Dodatkowo modeli SEAT-a nigdy nie ma zbyt dużo na ryn-
ku, co też pozytywnie wpływa na ich wartości na rynku 
wtórnym. Cena katalogowa Leona w odniesieniu do jego 
„braci” ze Škody czy Volkswagena jest zauważalnie niższa, 
dodajmy jeszcze korzystny zestaw elementów wyposa-
żenia. Między innymi właśnie te wspomniane elementy 
skutkują wysoką wartością rezydualną. 

WYRÓWNANA STAWKA
Trzecie miejsce w zestawieniu zajmuje Kia cee’d. Jako 
nowa, według katalogu kosztuje zdecydowanie (10 000-
15 000 zł) mniej niż jej konkurenci. Optymalny poziom 
wyposażenia daje w rezultacie tak wysoką pozycję w tym 
zestawieniu. Na uwagę zasługuje wysoka pozycja w ze-
stawieniu Renault Megane. Niedawno model ten doczekał 
się zupełnie nowej odsłony - po ośmiu latach. Poprzednik, 
jako że był już na końcu swojego cyklu życia, notował już 
bardzo niskie poziomy RV. Nowy Megane został bardzo 
korzystnie skalkulowany w cenach katalogowych, a jego 
nowy design nawiązuje do nowej gamy modeli Renault, 
którą zapoczątkowało nowe Clio. 
Warto zwrócić uwagę na bardzo ciekawy fakt - między 
pierwszym a siódmym samochodem w zestawieniu jest 
jedynie 1,8 punktu procentowego różnicy. To daje wy-
obrażenie jak mocno wyrównaną mamy w tym segmencie 
stawkę pojazdów pod względem szacunkowych wartości 
procentowych. Na końcu zestawienia procentowych RV 

znajdują się Ford Focus oraz Citroën C4. Są to najstarsze 
modele w tym zestawie. Zbliżają się do końca swojego cy-
klu życia co ma duży wpływ na wysokość prognoz. Z pew-
nością, gdy na rynku zobaczymy nowe generacje tych mo-
deli, ich wartości RV wzrosną.

INNY LIDER
Gdy ranking ustawimy po wartościach malejąco, będzie on 
wyglądał zupełnie inaczej. Po czterech latach i 150 000 
kilometrów najwyższą szacowaną wartość będzie miał 
Volkswagen Golf. Tuż za nim Opel Astra i Toyota Auris 
niemalże z takimi samymi wartościami. Dalej Škoda Octa-
via i SEAT Leon. W środku Renault i Peugeot a na dole 
stawki Ford, Kia, Hyundai i Citroën.

MIĘDZY PIERWSZYM A SIÓDMYM 
SAMOCHODEM W ZESTAWIENIU 
JEST JEDYNIE 1,8 PUNKTU 
PROCENTOWEGO RÓŻNICY.

Wartość rezydualna segmentu C

Opis Moc 
(KM)

Cena brana pod uwagę 
przy wyznaczaniu 

wart. rez.
RV% RV 

Kwota
Przebieg 

(km)

Czas 
użytkowania 

(miesiące)

Rok i miesiąc 
wejścia modelu 

na rynek

Liczba 
drzwi Paliwo Liczba 

biegów

Opel Astra, 1.6 CDTI, wyposażenie Dynamic, hatchback, manualna skrzynia biegów 110 82 400 43,8 36 079

150 000 48

2015 09

5 Diesel

6

SEAT Leon, 1.6 TDI, wyposażenie Style, hatchback, manualna skrzynia biegów 110 81 300 43,6 35 408 2015 06 5

Kia cee´d, 1.6 CRDi, wyposażenie M, hatchback, manualna skrzynia biegów 110 69 540 42,9 29 834 2015 07 6

Volkswagen Golf, 1.6 TDI, BMT, wyposażenie Comfortline, hatchback, manualna skrzynia biegów 110 85 730 42,7 36 588 2015 05 5

Renault Megane, 1.5 Energy dCi, wyposażenie Intens, hatchback, manualna skrzynia biegów 110 79 600 42,7 33 956 2016 01 6

Toyota Auris, 1.6 D-4D, wyposażenie Premium, hatchback, manualna skrzynia biegów 112 85 900 42 36 051 2015 04 6

Škoda Octavia, 1.6 TDI, wyposażenie Ambition, hatchback, manualna skrzynia biegów 110 84 800 42 35 588 2015 05 5

Peugeot 308, 1.6 BlueHDi, wyposażenie Active S&S, hatchback, manualna skrzynia biegów 120 83 400 39,8 33 205 2015 03 6

Hyundai i30, 1.6 CRDi, wyposażenie Classic + BlueDrive, hatchback, manualna skrzynia biegów 110 74 400 38 28 247 2015 05 6

Ford Focus, 1.5 TDCi, wyposażenie Trend Sport, hatchback, manualna skrzynia biegów 120 83 140 37,5 31 143 2015 10 6

Citroën C4, 1.6, BlueHDi,wyposażenie Shine S&S, hatchback, manualna skrzynia biegów 120 81 900 35,7 29 204 2015 01 6

Wysoka wartość rezydualna ma wielkie 
znaczenie dla finansów floty.
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MÓJ SPOSÓB NA FLOTĘ

Na początku proponuję porozmawiać o waszych 
autach służbowych. Macie ich niewiele, ale nie 
brakuje wśród naszych Czytelników przedstawicieli 
sektora MŚP.
– Ogółem posiadamy osiem samochodów, między innymi 
Audi A5, Volkswagena Passata, Volkswagena Transporte-
ra, Opla Insignie, Opla Astrę. 
Kto nimi jeździ i jakie notujecie przebiegi\czas 
użytkowania? 
– Pojazdy są użytkowane przez kadrę zarządzającą, przed-
stawicieli handlowych i trenera produktu. Korzystamy 
z pojazdów maksymalnie przez trzy lata, a średnie roczne 
przebiegi to około 40 000 – 50 000 kilometrów.

WAŻNA ROLA MENEDŻERA
Forma finansowania? 
- Leasing. 
Korzystacie z pomocy brokera ubezpieczeniowego? 
– Samochody ubezpieczamy w ramach leasingu, aczkol-
wiek analizujemy oferty bezpośrednie.
Karty paliwowe?
- Nie korzystamy.
Rozumiem, że korzystanie z aut do celów prywat-
nych odpada? 
- Istnieje taka możliwość – w granicach Polski, a dyrektor 
zarządzający i dyrektor handlowy mogą też jeździć za gra-
nicę. Jednak pracownicy rzadko korzystają z tego przywi-
leju i prawie 100 procent przebiegu stanowi załatwianie 
spraw służbowych.
W wielu firmach użytkowanie samochodów służbo-
wych prywatnie stanowi poważny benefit. Czy pana 
zdaniem menedżer floty może coś zrobić w aspekcie 
bezpieczeństwa przewożenia dzieci?
- Oczywiście. Menedżer floty jest również osobą, którą my 
jako firma możemy wspierać w zakresie szkolenia z za-
kresu bezpiecznego montażu fotelików i zapinania dzieci. 
Prowadzimy szkolenia w przedsiębiorstwach i wiemy, że 
ta tematyka budzi zainteresowanie. I to nie tylko przy-
szłych rodziców, ale również tych, którzy już dzieci mają. 

(NIE) ODPOWIEDZIALNI RODZICE
Skoro FlotaAutoBiznes trafia do menedżerów flot, 
pomóżmy im. Na co powinni zwrócić uwagę pra-
cownikom, gdy ci zapytają o foteliki? 
- Przede wszystkim trzeba sprawdzić, czy fotelik pasuje do 
samochodu, jest łatwy w montażu, wygodny dla dziecka. 
Jego powierzchnia powinna maksymalnie przylegać do 
oparcia siedzenia. W przypadku produktu dla noworod-
ka, proponuję rzucić okiem na regulację uprzęży, jakość 
i ukształtowanie specjalnej wkładki dla niego, możliwość 

zastosowania śpiwora. Nawet jeśli korzystamy z usług 
sklepu internetowego, warto wcześniej stacjonarnie 
wszystko sprawdzić. Polecam kupować foteliki nowe, bo 
używane mogły kiedyś uczestniczyć w wypadku, szcze-
gólnie te niewiadomego pochodzenia. Natomiast zdecy-
dowanie odradzam stosowanie tzw. „podkładek”. Prawo 
pozwala je używać, są tanie, ale nie zapewniają w ogóle 
bezpieczeństwa. Jeszcze słowo co do gwiazdek w testach 
i norm bezpieczeństwa – traktujmy je poważnie, ale nie 
zaniedbujmy własnej wiedzy i chęci poznania wyrobu.  
Słyszałem, że poważny problem stanowi kwestia 
prawidłowego montowania fotelików. 
- Odpowiedzialni za to jesteśmy my – rodzice. Mamy mnó-
stwo źródeł informacji: sprzedawcy w sklepach, filmiki, in-
strukcje i opinie w sieci, szkolenia, które także organizuje 
nasza firma. A mimo to dzieci są często nieprawidłowo za-
pięte pasami w foteliku lub sam fotelik został źle zamoco-
wany do auta. Takie błędy mogą mieć niestety tragiczny fi-
nał, więc rekomenduję by pytać, sprawdzać, edukować się. 

DIALOG Z POTĘGAMI
Podręcznikowo należy zamontować fotelik na środ-
ku kanapy. Ale przecież często to niemożliwe.
- No właśnie, bo niewiele homologowanych pojazdów 
pięciomiejscowych faktycznie ma pięć miejsc. Zwykle 
wygodnie podróż spędzą jedynie cztery osoby, poza tym 
sami producenci pojazdów nie zawsze montują na środku 
mocowania ISOFIX. Jeśli jednak jest taka możliwość, np. 
w vanach, warto z niej skorzystać, bo to lokalizacja będąca 
najdalej stref zgniotu. W przeciwnym razie sugerujemy 
montaż za przednim siedzeniem pasażera. Zdaniem części 
osób bardziej wygodne w „obsłudze” dziecka jest umiesz-
czenie fotelika z przodu, po prawej stronie kierowcy. To 
zły pomysł. Istnieje groźba, że prowadzący będzie bardziej 
podatny na rozproszenie z powodu opieki nad maluchem. 
Poza tym podopieczny znajduje się blisko niebezpiecznych 
elementów deski rozdzielczej, strefy zgniotu, itp. 
Na koniec nieco inna kwestia. Mam wrażenie, że 
koncerny motoryzacyjne nie za bardzo współpracu-
ją z producentami fotelików. Sposób wręcz „chowa-
nia” mocowania ISOFIX w pojazdach jest doprawdy 
zdumiewający…
- Wypada mi się z panem zgodzić. Koncerny motoryzacyj-
ne to są potęgi w porównaniu do producentów fotelików. 
Staramy się prowadzić dialog, ale wiele rozwiązań w samo-
chodach nie do końca sprzyja prawidłowemu montażowi 
fotelików. A i tak sytuacja wygląda lepiej niż kilkanaście lat 
temu. Swoją drogą, ISOFIX w formie stosowanej w Europie 
nie obowiązuje na przykład w pojazdach produkowanych na 
rynek amerykański, tak więc nie ma globalnej standaryzacji. 

Z Przemysławem Gordziałkowskim, dyrektorem handlowym Dorel Polska, rozmawia Tomasz Czarnecki.

FOTELIK Z PRZODU? 
ZŁY POMYSŁ!



FlotoweSpotkanieHandlowe

Zapraszamy na 9. edycję wydarzenia odbywającego się  
pod hasłem Flotowe Spotkanie Handlowe, które na stałe  

wpisało się w harmonogram eventów branży flotowej. 
W programie m.in.:
• Podatkowe aspekty sprzedaży samochodu firmowego.
• Obliczamy całkowity koszt użytkowania aut (TCO).
• Menedżer kontra CFM.
• Kiedy, gdzie i za ile powstaną nowe drogi i jakie utrudnienia nas wcześniej czekają?
• Samochód u „doktora” – umowa serwisowa, ASO czy nie ASO, prawa i obowiązki menedżera.
• Case study firmy Cursor.
• Jak zmniejszyć szkodowość o 40%.

18 maja 2016, Warszawa

Partnerzy konferencji:

Zapisz się na www.fab.com.pl



S Z U K A J   F O R D  V I G N A L E

F O R D  P R Z E D S T A W I A

  Zużycie paliwa oraz emisja CO2: Nowy Ford Mondeo Vignale 2.0 TDCi 180 KM, M6, FWD; 4,5 l/100 km, 117 g/km (zgodnie z rozporządzeniem WE 715/2007 
z późniejszymi zmianami w WE 692/2008, cykl mieszany). Ford OneCall: 22 522 27 27 – opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora. ford.pl

* Podana miesięczna rata jest kwotą netto. Wyliczenia dla Forda Mondeo Vignale 2.0 TDCi 180 KM, M6, FWD w cenie 150 150 zł brutto na okres 24 miesięcy  
przy całkowitym przebiegu 80 000 km i opłacie wstępnej 25%, WIBOR 1,67%, wartość końcowa 59,96%. Z kontraktem serwisowym 5 lat/5 przeglądów.

LU KS U S
W  N OWO CZ ES N E J 

O DS ŁO N I E

Poczuj się jak prawdziwy VIP. Rozkoszuj się 
luksusowym wnętrzem. Korzystaj z opieki
indywidualnego doradcy, dedykowanej 
całodobowej infolinii Vignale, 5-letniej  
ochrony gwarancyjnej oraz z możliwości 
wygodnej usługi serwisowej  door-to-door.

FORD  MONDEO VIGNALE
w Ford Leasing Opcje od

/ mies.*1225 PLN
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