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Technologie  
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Takiej dawki inspiracji biznesowej nie można przegapić!
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NAJWIĘKSZE  
SPOTKANIE 
HANDLOWE  

W BRANŻY 
TRANSPORTOWEJ

W programie konferencji:
Wykłady merytoryczne 

Wybieramy liderów wśród dostawców produktów i usług dla transportu 
Specjalnie dedykowana sala prawna 

Prezentacja zapotrzebowania na usługi transportowe firm produkcyjnych i handlowych 
Networking z firmami produkcyjnymi 
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Idzie wiosna. I nie mam na myśli aury za oknem, która bywa 
zmienna niczym fortuna i być może, gdy Państwo czytają ten 
tekst nagle spadł śnieg. Optymistycznie wieszczę, że od dłuższe-
go czasu dni są coraz dłuższe, co stanowi dużą wartość dodaną 
– zarówno jeśli chodzi o optymalizację kosztów prowadzenia fir-
my (ogrzewanie, prąd, itp.) jak i nastrój. 
Podobno pogoda to najbardziej neutralny temat do rozmowy, 
w transporcie jednak niekoniecznie. Przykład. Dla przewoźni-
ków napojów upały mogłyby trwać od kwietnia do października 
a może i jeszcze dłużej, bo mają wtedy więcej zleceń. Inną opi-
nię na ten temat mają podmioty działające w branży rolniczej, 

ogrodniczej, spożywczej. Ale są też specjaliści od dostaw towarów zimowych. Piki sezonowe 
przysparzają wiele problemów menedżerom transportu, by jak najefektywniej wykorzystać 
użytkowany tabor. Bo przecież każdy dzień bezczynności ciągnika czy naczepy „kosztuje”. Mię-
dzy innymi dlatego będziemy starać się coraz więcej pisać o wynajmie, najmniej dotychczas 
znanej usłudze na rynku transportu drogowego. 
Warto przy tym podumać jak działa ludzka psychika. Do nieznanych usług, produktów, pod-
chodzimy nierzadko z dużym dystansem. Pierwsze decyzje oscylują wokół „spróbuję”, „nie 
jestem pewien”, „może jednak później”, „po co ryzykować”, „dlaczego tak drogo”. Ma to odnie-
sienie nie tylko do usług finansowych, ale i telematycznych, rozwiązań w pojazdach, organi-
zacji biura, nowości w życiu codziennym. Osobiście długo uciekałem od smartfonów, bo stara 
Nokia była bezcennym skarbem. Gdy już mnie przekonano, kupiłem model mocno ograniczo-
ny w pamięć i opcje. Dopiero doświadczając jak bardzo to małe urządzenie może mi pomóc, 
zainwestowałem trochę więcej i dziś jestem szczęśliwym użytkownikiem, nie topowego, lecz 
efektywnie działającego modelu. 
Obecny świat biznesu powoduje, że za oszczędności, wygodę, trzeba „przedpłacić”. O tym czy 
inwestycja przyniesienie korzyści, zadecyduje perfekcyjna znajomość swoich potrzeb, firmy, 
preferencji, własnego ja. Tematy filozoficzne pozostawiamy innym czasopismom, tymczasem 
życzę ciekawej lektury, bo odsłaniając kulisy: wybierając teksty miałem kilkudniowy ból głowy 
co zostawić na półce, a co wrzucić do tego numeru. Państwo ocenią, czy wybór był dobry. 
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Kierowca (nie) zabezpieczony
Konieczność ochrony ładunków przed 
pospolitymi przestępcami nigdy nie 
była problemem marginalnym. W 2016 
roku zwiększyła się skala zagrożenia 
terroryzmem uderzającym nie tylko w 
poszczególne osoby i ich rodziny, ale też 
w całe przedsiębiorstwa. Postanowiliśmy 
porozmawiać z dwoma polskimi firmami 
transportowymi na temat bezpieczeństwa. 

Uciec przed podwyżkami 
Ubezpieczyciele niechętnie ochraniają 

firmy transportowe, szczególnie te, których 
pojazdy jeżdżą do Europy Zachodniej. Jeśli 

już to czynią, podwyżki względem 2015 
czy nawet 2016 roku są bardzo duże. 

Przewoźnicy wydają się być w bardzo złej 
sytuacji, co nie znaczy, że beznadziejnej. 

Mogą zresztą sami sobie pomóc.

Tryb narzekania trzeba wyłączyć
Zrzędzimy, narzekamy, marudzimy... Latem 
za ciepło, zimą pada śnieg, ale bywa odwilż. 
Szefa mamy głupiego, pracy za wiele, terminy 
za krótkie, zadania niewykonalne. W domu 
kolejne obowiązki, humorzasty małżonek, 
chcące bawić się z nami dzieci, zepsuta pralka. 
Na nic nie starcza czasu. Narzekanie to takie 
satysfakcjonujące zajęcie - prawda?

Odwiedź nas na: 

s. 50

Jeśli nie zaznaczono inaczej, fotografie zamieszczone w czasopiśmie pochodzą ze stocków Fotolia, Shutterstock, Panthermedia lub banków prasowych producentów.
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Zrozumieć klienta
Czterech ekspertów w jednym czasie, 
takiej okazji nie mogliśmy przegapić. 
Postanowiliśmy udać się z wizytą do 

podpoznańskich Komornik i porozmawiać 
na temat wynajmu w transporcie ciężkim 

oraz sprzedaży używanych ciągników i 
naczep z menedżerami w firmie Pema. 

Ciekawych wypowiedzi nie zabrakło, tak więc 
zachęcamy do lektury.

s. 20
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PANELE NA DACHU NACZEPY
Dachy naczep to mnóstwo niespożytkowanej przestrzeni. A gdyby tak zainstalować na nich panele fotowoltaiczne i korzystać 

z pozyskiwanej w ten sposób energii?

Dachser we współpracy z Instytutem Systemów 
Energii Słonecznej im. Fraunhofera ISE testu-
je takie rozwiązanie. Eksperymentalny pojazd 
z panelami słonecznymi jeździ po ulicach nie-
mieckiego Ulm. Projekt pilotażowy obejmuje te-
sty pojazdu do przewozu towarów wrażliwych 
na działanie niskich temperatur, wyposażonego 
w akumulator, baterie słoneczne, ogrzewanie 

części ładunkowej, czujniki temperatury i panel 
sterowania. Wstępne wyniki badań są obiecu-
jące. W zależności od stopnia nasłonecznienia 
panele mogą osiągnąć moc do 1700 W. Ener-
gia uzyskiwana z modułów fotowoltaicznych 
i akumulatora pozwala na utrzymanie w części 
towarowej stabilnej temperatury nieco ponad 2 
stopni Celsjusza.

- Jeśli na dalszym etapie badań okaże się, 
że jesteśmy w stanie generować i wykorzy-
stywać energię z paneli fotowoltaicznych 
na przykład w agregatach chłodniczych czy 
wózkach widłowych, to byłby to znaczący 
krok w stronę poprawy poziomu ochrony 
środowiska – dodaje Maxie Beutler odpo-
wiedzialny za badania.

TESTY WYPADŁY POMYŚLNIE
W połowie 2016 roku DSV Road rozpoczęło testy elektrycznych ciężarówek, które wykorzystano do realizacji dostaw dla dm-
drogerie markt – jednej z największych sieci drogerii w Niemczech. Rozwiązanie to sprawdziło się i zostało na stałe wdrożone 

do obsługi klienta.

DSV wspólnie z jednym ze swoich najwięk-
szych drogowych klientów wdrożyło po-
jazdy elektryczne. W tym celu 18-tonowe 
MAN-y typu TGM zostały przerobione, a ich 
dieslowskie silniki zastąpiono napędami 
elektrycznymi o mocy 200 KM. Takie roz-
wiązanie pozwala nowym e-ciężarówkom 
pokonać dystans do 250 km na jednym 
ładowaniu. W ramach tego przedsięwzię-
cia DSV zainstalowało też stacje ładujące 
w swoim terminalu w Weilerswist, dzięki 
czemu pojazdy mogą uzupełnić swoje ba-
terie w trakcie załadunku. Dodatkowe łado-

warki zostały też umieszczone przy części 
punktów handlowych klienta. Obecnie do-
stawy z wykorzystaniem elektrycznych cię-
żarówek są realizowane do sklepów w Kolo-
nii, Euskirchen, Bonn i północnego Eifel.
- Ze względu na rozmiar baterii, a co za tym 
idzie ograniczony zasięg elektrycznych cię-
żarówek, dostawy na dłuższych trasach nie 
są jeszcze w tej chwili możliwe. Jestem jed-
nak przekonany, że w miarę rozwoju tech-
nologii pozwalającej na wydłużenie zasię-
gów będziemy inwestować w wykorzystanie 
tego rozwiązania również w przypadku do-
staw do bardziej oddalonych punktów han-
dlowych – mówi Harald Klöckner, kierownik 
magazynu w Weilerswist.
Niskie zużycie energii w transporcie miej-
skim jest możliwe dzięki wykorzystaniu 
technologii, która pozwala na wykorzysta-
nie energii z hamowania do ładowania ba-
terii. Nawet pomimo wyższej ceny zakupu 
elektrycznych ciężarówek stanowią one 

opłacalną inwestycję, ponieważ ich koszt 
z czasem się zwraca dzięki niższym kosztom 
eksploatacyjnym i operacyjnym. Projekt 
wdrożenia zielonego transportu stanowi 
wspólny cel DSV i dm-drogerie w ramach 
prowadzonej przez firmy polityki społecznie 
odpowiedzialnego biznesu.
- Nasza firma stale poszukuje nowych spo-
sobów na wykorzystanie przyjaznych środo-
wisku rozwiązań, a wykorzystanie elektrycz-
nych ciężarówek stanowi bardzo istotny 
krok w tym kierunku – mówi Christian Bodi, 
CEO, dm-drogerie markt. - Jako operator lo-
gistyczny jesteśmy zawsze otwarci na tego 
typu współpracę z naszymi klientami – do-
daje Peter Fog-Petersen, CEO, DSV Road 
Niemcy.
Rozpoczęte w ubiegłym roku testy przyja-
znych środowisku elektrycznych ciężarówek 
stały się możliwe dzięki grantowi przyzna-
nemu DSV przez niemieckie Ministerstwo 
Transportu i Infrastruktury Cyfrowej.

KOMENTARZ Z RYNKU
Piotr Warmuła, dyrektor sprzedaży ds. rynków strategicznych w Raiffeisen Leasing.

- W 2017 roku firmy transportowe praw-
dopodobnie będą kontynuowały proces 
wymiany starego taboru na nowe pojazdy 
zgodne z normą spalania Euro 6. Bieżące 
analizy wskazują utrzymanie tempa wzro-
stu polskiego eksportu. Związek Polskiego 
Leasingu prognozuje, że branża leasingo-
wa może liczyć na ponad 14-procentowy 
wzrost w obszarze finansowania dla trans-
portu ciężkiego. Jednak 2017 rok może być 
trudniejszy. Główną barierę widzę w kształ-
towaniu się rynku wtórnego pojazdów cię-

żarowych i jego wpływie na spadek wartości 
końcowych aut. W dzisiejszym portfelu firm 
leasingowych to spora grupa transakcji. Ob-
niżki wartości końcowych istotnie wpłyną 
na wysokości czynszów miesięcznych, co 
może spowodować ograniczenie inwestycji 
przewoźników i tym samym zmniejszenie 
zapotrzebowania na nowe pojazdy oraz ich 
finansowanie. Na razie nie ma poważnych 
powodów do obaw - styczeń pokazał po-
zytywne nastawienie transportowców do 
inwestycji.
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NOWA USŁUGA DLA PRZEWOŹNIKÓW
Europ Assistance Polska we współpracy z BZ WBK Leasing oraz Aon Polska uruchomiły nowy program skierowany do firm 

zainteresowanych finansowaniem samochodów ciężarowych powyżej 3,5 tony.
Program skierowany jest do firm korzysta-
jących z pojazdów o ładowności 3,5-44 ton, 
przyczep, naczep, zarejestrowanych w Polsce, 
w umowie leasingu. Działa na terenie Polski 
i Europy. BZ WBK Leasing Truck Assistance 
Max przewiduje świadczenia z zakresu po-
mocy technicznej w sytuacji awarii, wypadku, 
czy unieruchomienia środka transportu na 
skutek warunków pogodowych i drogowych. 
Ubezpieczony może liczyć na usprawnienie 

pojazdu na miejscu, holowanie po awarii 
lub wypadku, usprawnienie w razie awarii 
ogumienia, a w przypadku przewrócenia/
osunięcia się z drogi powodującego jego 
trwałe unieruchomienie Centrum Alarmowe 
organizuje i pokrywa koszty podniesienia lub 
wyciągnięcia pojazdu na drogę. Ubezpieczony 
może też liczyć na organizację innego środka 
transportu, wykonanie dokumentacji zdjęcio-
wej, dozór ładunku do 24 godzin, organizację 

przeładunku, dostarczenie części zamiennych 
czy zwrot kosztów wynajmu pojazdu zastęp-
czego. Ochroną objęty jest także kierowca 
i załoga pojazdu, poza tym ubezpieczony 
otrzymuje nielimitowany dostęp do pomocy 
informacyjno-administracyjnej między in-
nymi o rekomendowanych trasach, pomocy 
w dostarczeniu brakujących dokumentów 
umożliwiających kontynuowanie podróży, 
tłumaczenie telefoniczne, itp.

MOYA STAWIA NA ROZWÓJ
Po dołączeniu do sieci 18-stu stacji franczyzowych i otwarciu 8-miu własnych placówek marka Moya zakończyła rok 2016 

z liczbą 132 obiektów funkcjonujących w jej barwach. Dalsze plany są ambitne.

Na 2017 roku przy polskich drogach będzie działało łącznie 
ponad 170 stacji z logo Moya, a do końca 2019 roku - 250 
obiektów. – Rozwój franczyzy to dalej jeden z naszych prioryte-
tów. W wyniku niepewności co do ostatecznego kształtu podat-
ku handlowego wielu naszych potencjalnych partnerów długo 
wstrzymywało się z decyzją o przystąpieniu do sieci. Przez to 

w ubiegłym roku dołączyło do niej jedynie 18 stacji franczyzo-
wych, co i tak jest dobrym wynikiem. Zamierzamy jednak wy-
równać tę stratę w bieżącym roku, przyłączając do sieci około 30 
nowych stacji franczyzowych i co najmniej 10 stacji własnych. 
Znaczna część z nich będzie ulokowana w dużych miastach. Dzię-
ki lokalizacjom stacji w pobliżu przejść granicznych i parków lo-
gistycznych oraz przy głównych trasach tranzytowych jesteśmy 
już wiarygodnym partnerem dla klientów flotowych – komentuje 
Paweł Grzywaczewski, członek zarządu Anwim.
Operator zadba także o podniesienie standardu w placówkach 
już funkcjonujących w sieci - w tym roku zmodernizowanych zo-
stanie około 80 obiektów. Równie istotną część biznesu stanowią 
stacje automatyczne, dedykowane obsłudze klientów flotowych. 
W zeszłym roku uruchomiono aż pięć obiektów przeznaczonych 
dla przewoźników – w Porcie Świecko, Gorzyczkach, Gdyni, Lubli-
nie i Wolicy. Wprowadzono także szereg udogodnień w ramach 
programu Moya Firma: do obrotu wprowadzono co-brandową kartę 
Moya IQ Card (umożliwiającą płatność za paliwo i opłaty drogowe 
w ponad 1200 punktach na terenie 13 państw Unii Europejskiej), 
udostępniono nową platformę e-commerce, skrócono czas wyda-
wania kart, rozwinięto dział Biura Obsługi Klientów oraz urucho-
miono możliwość płatności zbliżeniowych.

610 STRALISÓW DLA GRUPY LANNUTTI
Grupa Lannutti podpisała jedną z największych umów w europejskim sektorze transportu ciężkiego: kontrakt na dostawę 

Nowego Stralisa, w jego najbardziej zaawansowanych wersjach.
W ramach umowy Grupa Lannutti zakupi 610 Nowych 
Stralisów w kilku wersjach w celu pokrycia zróżnicowa-
nych potrzeb transportowych w różnych obszarach dzia-
łalności Grupy. Wybrano Stralisa XP z silnikiem Iveco Cur-
sor 11: o mocy 480 KM, wyposażonego w kabinę Hi-Way 
oraz o mocy 460 KM w wersji superlekkiej umożliwiającej 
maksymalizację ładowności oraz wersji trójosiowej 6x2. 
Nabyto również Stralisa Natural Power z silnikiem Iveco 
Cursor 9 o mocy 400 KM, z podwójnym zbiornikiem LPG 
zapewniającym zasięg do 1500 km. Wszystkie pojazdy są 
wyposażone w opony Michelin z formułą Michelin Solu-
tion, zaprojektowane pod kątem wspierania dużych flot 
w zakresie wydajności, produktywności i mobilności.
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W.A.G. Z LICENCJĄ
Firma W.A.G. uzyskała licencję na wykonywanie Europejskiej Usługi Opłaty Elektronicznej. Czeska spółka to szósta firma 
w Europie, która uzyskała taką licencję. Nowy system znacząco ułatwi przewoźnikom uiszczanie opłat drogowych na terenie 

UE.
Inicjatorem Europejskiej Usługi Opłaty 
Elektronicznej jest Unia Europejska. Spółka 
W.A.G. payment solutions, znana również 
pod marką handlową Eurowag (EW) otrzy-
mała z Ministerstwa Transportu Republiki 
Czeskiej uprawnienia do wykonywania 
Europejskiej Usługi Opłaty Elektronicznej 
(EETS) na terenie Europy. W ten sposób 
firma stała się pierwszym podmiotem w ca-
łej Europie Środkowej i Wschodniej, z tego 
typu uprawnieniami. W przyszłości umożli-
wi ona firmie W.A.G. świadczenie przewoź-
nikom usługi uiszczania opłat drogowych 

za pośrednictwem tylko jednej jednostki 
pokładowej we wszystkich krajach włączo-
nych do systemu EETS.
Europejska Usługa Opłaty Elektronicznej 

(EETS) jest inicjatywą Unii Europejskiej, 
której celem jest uproszczenie płatności 
myta dla przewoźników na terenie UE. 
EETS ma zmienić obecne rozwiązanie, 
które wymaga od przewoźników osobnej 
rejestracji pojazdu w każdym systemie 
opłat drogowych obowiązującym w Euro-
pie, a w szczególności wymaga posiadania 
w pojeździe kilku jednostek pokładowych 
jednocześnie. Cel EETS to jedna jednostka 
pokładowa, akceptowana przez admini-
stratorów systemów opłat drogowych ze 
wszystkich krajów członkowskich UE.

RABATY DKV W ROSJI

Do sieci DKV dołączono 1200 stacji 
Gazpromneft. Przewoźnicy mogą 
liczyć na rozliczenia bezgotówkowe 
i konkurencyjne ceny. Kartą DKV 
można też rozliczać opłaty drogowe 
na Rosji (system Platon oraz rejon 

Pskova) oraz na Białorusi (BelToll).

Dla posiadaczy DKV Card dostępne jest 
ponad 1200 stacji Gazpromneft w Rosji 
oraz 23 stacje Belarusneft na Białorusi. 
To efekt współpracy DKV Euro Service 
nawiązało z Gazpromneft-Corporate Sales 
- operatorem kart paliwowych i czwartym 
co do wielkości wydobywcą ropy naftowej 
w Rosji. Rabaty sięgają do 200 rubli za 
każde zakupione 100 litrów paliwa. Stacje 
te oferują olej napędowy, benzynę klasy 
Euro 5, serwis. Klienci DKV, którzy chcą 
skorzystać z rabatów, powinni uprzedzić 
o tym swojego opiekuna. Ceny paliw moż-
na śledzić w specjalnym biuletynie DKV 
dostępnym online. Wybrano 28 najpopu-
larniejszych punktów w Rosji i na Białoru-
si, których oferta jest aktualizowana co ty-
dzień, większość z nich czynna jest 24h na 
dobę. DKV zaoferowało dodatkowo dwie 
stacje Neftika, położone przy trasie M1/
E30 w okolicach Smoleńska, na których 
również obowiązują rabaty.

Krótko
BLOG TRANSPORTOWY

Wertując sieć natknęliśmy się na ciekawego bloga. Można tam znaleźć między innymi 
porady związane z podatkami i innymi regulacjami prawnymi, wiadomości z dziedziny 
telematyki, finansów i inne informacje przydatne przewoźnikom. Blog powinien przypaść 
do gustu zarówno doświadczonym przewoźnikom jak i osobom dopiero myślącym o roz-
poczęciu działalności transportowej. Wbrew stereotypu o skąpstwie ludzi z Wielkopolski, 
chętnie dzielimy się linkiem do wspomnianych wiadomości http://poradniktransporto-
wy.pl/01/jak-zalozyc-firme-transportowa/

CAT PRZEJĄŁ GRUPĘ SINTAX

Grupa Sintax została przejęta przez CAT SAS. Dzięki temu flota CAT osiągnęła stan ponad 
1000 aut do przewozu samochodów w Europie. Sintax jest ekspertem w zakresie logisty-
ki pojazdów w Hiszpanii, obecnym również we Francji, Portugalii i Maroku, rocznie trans-
portującym ponad 1 mln pojazdów, z flotą ok. 600 ciężarówek (w tym 200 własnych) 
oraz ponad 500 doświadczonych pracowników.

20. ODDZIAŁ GRUPY DBK

Do sieci DBK Truck Center dołączyła nowa spółka On Road z oddziałami w Poznaniu 
i Święcicach k. Warszawy. Tym samym sieć serwisowo-sprzedażowa Grupy DBK zwięk-
szyła swój zasięg i liczy obecnie już 20 oddziałów.

MARATHON OTRZYMAŁ ŚWIADECTWO

Firma Marathon otrzymała Świadectwo Jakości Zdrowotnej dzięki czemu może prze-
wozić także artykuły spożywcze. Certyfikat jest potwierdzeniem, że flota przewoźnika 
spełnia najwyższe standardy jakości. Przedsiębiorstwo rozszerza swój portfel produktów 
także o usługi magazynowania. W nowym Centrum Usług Logistycznych Marathon po-
wstaje magazyn o łącznej powierzchni 10 000 m² przystosowany miedzy innymi do... 
magazynowania artykułów spożywczych.

NOWA LOKALIZACJA TRUCKSTORE

TruckStore, specjalista w handlu używanymi samochodami ciężarowymi, zlokalizowany 
jest w Polsce w dwóch miejscach – w Komornikach k/Poznania oraz od lutego 2017
w Nadarzynie k/Warszawy. Obiekt znajduje się przy trasie katowickiej S8/E67. Składa się 
z części administracyjno-biurowej oraz warsztatowej, w której pojazdy są sprawdzane, przy-
gotowywane i wydawane klientom. Dokładny adres to: ul. Aleja Katowicka 117A, 5-830 
Nadarzyn. Salon zaprasza w dni powszednie w godzinach 9-18, a w soboty od g. 10 do g. 14.
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PRZEJAZD PO WĘGIERSKICH DROGACH 
Od czasu wprowadzenia na Węgrzech w lipcu 2013 roku elektronicznego systemu poboru opłat drogowych (e-toll) dla pojazdów o dopuszczalnej 

masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, firmy transportowe ponoszą duże koszty za przejazdy realizowane w nieprawidłowy sposób. 

Na Węgrzech jest ponad 6500 kilometrów auto-
strad oraz innych dróg płatnych dla ciężarówek 
i aut dostawczych o masie przekraczającej 3,5 
tony. Istnieją 3 sposoby na opłacenie węgier-
skiego e-myta: uiszczenie opłaty za pomocą jed-
nostek pokładowych zainstalowanych na stałe 
w pojeździe, za pomocą mobilnych jednostek 
pokładowych zasilanych z gniazda zapalniczki 
oraz zakup indywidualnych biletów umożliwia-
jących przejazd konkretnych odcinków drogi. 
Zdaniem ekspertów WebEye należy pamiętać 
o tym, że:
 ❙ • Jeżeli doszło do wykroczenia policja zatrzyma 
pojazd (głównie na granicy) do czasu uregulo-
wania należności.

 ❙ • Policja zobowiązana jest do przesłania mandatu 
drogą pocztową maksymalnie do 6 miesięcy od 
dnia wykroczenia (wykonania zdjęcia).

 ❙ • Bezpłatne odwołanie od mandatu nałożonego 
niesłusznie można składać maksymalnie do 8 
dni od dnia nałożenia mandatu lub od dnia do-
ręczenia mandatu. Płatne odwołanie od man-
datu nałożonego niesłusznie można składać od 
9 do 15 dnia od daty nałożenia mandatu lub 

od dnia doręczenia mandatu. Po 23 dniach od 
daty nałożenia lub doręczenia mandatu policja 
odrzuca wnioski reklamacyjne.

 ❙ • Policja powinna odpowiedzieć na reklamację 
do 45 dni od daty otrzymania wniosku – policja 
może wydłużyć ten okres. Do czasu ostatecznej 
decyzji ukarany nie jest zobowiązany do opłace-
nia mandatu. Odwołanie powinno być zaadreso-
wane dokładnie do jednostki policji, która mandat 
nałożyła. Jeżeli odwołanie napisane jest w języku 
węgierskim – czas reakcji będzie krótszy 

Pismo odwoławcze powinno zawierać numer 
mandatu, numer rejestracyjny pojazdu, datę 
zdarzenia, nazwę i adres firmy (te same jakie 
widnieją w systemie HU-GO), opłatę skarbową 
lub znaczek skarbowy (powyżej 8 dni od otrzy-
mania mandatu) - wartość podano na mandacie 
i zależy od wartości nałożonego mandatu (40-
100 PLN), wyjaśnienie. Przy odwołaniu po-
trzebne jest również dostarczenie dodatkowych 
dokumentów: kopii mandatu, biletu (PrtScr) 
z systemu HU-GO, informacji (wyjaśnienia) od 
operatora oraz potwierdzenia dokonania opłaty 
skarbowej.

Eksperci WebEye zalecają również dokładne 
sprawdzanie ustawienia wskaźników osi. Wyso-
kość e-myta obliczana jest stosownie do dopusz-
czalnej wartości emisji spalin w poszczególnych 
normach (EUR I-VI), planowanej długości trasy 
po płatnych drogach oraz liczby osi pojazdu. Je-
żeli ta liczba się zmienia, należy zawsze poczekać 
na potwierdzenie SMS oraz/lub e-mail powiada-
miające o udanej zmianie. Brak powiadomienia 
oznacza, że zmiany nie zostały zarejestrowane 
– w takim wypadku organy mogą nałożyć karę. 
Niektóre urządzenia pomocnicze (odtwarzacze 
DVD, tunery TV, nadajniki FM, itd.) mogą zakłó-
cać transmisję danych jednostek pokładowych. 
Dlatego należy zawsze przed odjazdem spraw-
dzić, czy nie mają one wpływu na działanie jed-
nostek pokładowych.
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RAPORT SHELL: NADUŻYCIA PALIWOWE
Przy zarządzaniu flotą kluczowego znaczenia w usprawnianiu procesów i optymalizacji kosztów nabierają zarówno 
skuteczna kontrola, jak i ochrona przed nadużyciami paliwowymi. Skalę problemu, z jakim borykają się menedżerowie 
firm transportowych, a także potrzebę przeciwdziałania nieuczciwym praktykom potwierdzają wyniki raportu „Nadużycia 

paliwowe” przygotowanego na zlecenie Shell przez firmę badawczą Edelman Berland.

Spuszczanie paliwa z baku, tan-
kowanie na kartę prywatnych sa-
mochodów czy nieautoryzowane 
przebiegi to niechlubna codzien-
ność firm transportowych. Edel-
man Berland sprawdził w Polsce 
oraz siedmiu innych krajach opinie 
i doświadczenia menedżerów oraz 
kierowców. Przygotowany na ich 
podstawie raport potwierdza, że 
oszustwa paliwowe to negatywne 
i powszechne zjawisko, które do-
strzega aż 97 procent menedżerów 
firm. Problem nadużyć zauważają 
także kierowcy, niestety zaledwie 
46procent z nich, ponieważ jako 
mały lub nieistniejący określa je aż 
54procent zatrudnionych w przed-
siębiorstwach flotowych.
Wśród głównych przyczyn wy-
stępowania nadużyć paliwowych 
w firmach transportowych zna-
lazły się nie tylko przyzwolenie 
kierowców na tego typu zachowa-
nia, ale i brak czasu oraz środków 
finansowych uniemożliwiających 
menedżerom ich skuteczne wykry-
wanie. Chociaż obie grupy dostrze-
gają problem, to aż 96 procent kie-
rowców ma opory przed poinformowaniem 
o takich sytuacjach swoich przełożonych, 
a tylko 2 na 10 z nich szkoli w tym zakre-
sie swoich kierowców. Znacząca różnica 
w świadomości i poziomie wiedzy na temat 
sposobów zapobiegania nieuczciwym prak-
tykom między menedżerami a kierowcami, 
jest główną przeszkodą w pokonaniu tego 
problemu. Zatem 69 procent menedżerów, 
którzy twierdzą, że są dobrze poinformo-
wani na temat najnowszych rozwiązań, 

nie dzieli się swoją wiedzą z kierowcami.
Jeden na pięciu menedżerów (22 procent) 
twierdzi, że usprawnienie działań w zakresie 
przeciwdziałania nadużyciom mogłoby obni-
żyć wydatki na paliwo o ponad 10 procent. 
Ponadto wprowadzenie dobrych praktyk 
mających na celu zwiększenie kontroli trans-
akcji oraz wykrywalności oszustw, powinno 
według nich wygenerować kolejne oszczęd-
ności. Wdrożenie samego systemu kontroli 
to jednak za mało. Niezbędna jest edukacja 

na temat tego, co jest oszustwem i nieprawi-
dłowością oraz zmiana postaw kierowców, 
dla których takie zachowania są akceptowal-
ne. Szansę na optymalizację kosztów funk-
cjonowania floty stanowi również rozplano-
wanie tras uwzględniające poziom zużycia 
paliwa oraz weryfikacja realizowanych pla-
nów. Ponadto Shell podkreśla wagę rozwią-
zań wspomagających zarówno zarządzanie, 
jak i gwarantujących odpowiednią kontrolę 
oraz podnoszących bezpieczeństwo.
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TRANSPORTOWE POROZUMIENIE
Ministrowie Transportu Francji, Austrii, Belgii, Danii, Niemiec, Włoch Luksemburga, Norwegii i Szwecji podpisali wspólną 

deklarację „Alliance du routier”. Nie jest ona korzystna dla Polski.

Państwa podpisujące wspólną deklaracje 
przyjęły między innymi takie działania jak:
 ❙ Wprowadzenie w życie rozwiązań gwaran-
tujących prawo kierowców do równowagi 
pomiędzy życiem zawodowym a prywat-
nym poprzez m.in sankcjonowanie spę-
dzania weekendów w pojeździe czy też 

przyjęcie, na poziomie europejskim, no-
wych praktyk zmierzających do ułatwiania 
kierowcom powrotów weekendowych do 
domu.

 ❙ Wzmocnienie norm dotyczących pojaz-
dów o tonażu poniżej 3,5 tony w między-
narodowym transporcie towarów.

 ❙ Szerszy zakres stosowanie e-listów prze-
wozowych (eCMR) celem zwiększenia 
efektywności kontroli.

 ❙ Wymiana informacji między instytucjami 
kontrolnymi.

Więcej na www.log24.pl

28% zarządzających flotą twierdzi, 
że edukacja odgrywa ważną rolę

 

kierowców

Zarządzający flotą uważają, że nadużycia paliwowe to poważny 
problem, a rozpoznanie i powstrzymanie tych praktyk mogłoby 
wygenerować znaczne oszczędności

Niestety niewielu korzysta ze szkoleń 
ze względu na brak czasu i ograniczone 
środki finansowe

Informacje o najnowszych rozwiązaniach
nie docierają do kierowców

Obie grupy uważają, że ściąganie paliwa z baku jest najczęstszym 
procederem, który generuje największe koszty 
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WIĘCEJ TRANSPORTU MIĘSA
DTW Logistics rozszerza współpracę z Agrofood Poland – jednym z największych polskich eksporterów mięsa.

Najpierw były to pojedyncze prze-
wozy, teraz wykonuje co najmniej 
600 transportów rocznie. Obie firmy 
zamierzają rozszerzyć zakres współ-
pracy i zdobyć wspólnie światowe 
rynki. Agrofood Poland jest jednym 
z największych polskich dostawców 
drobiu, wieprzowiny, wołowiny, 
głównie mięsa świeżego i mrożone-
go. Firma posiada 4 chłodnie składo-
we i kilkadziesiąt punktów odbioru 
mięsa w całej Polsce. Od 2010 roku 
DTW Logistics świadczy dla tej fir-
my kompleksowe usługi transportu chłodni-
czego, zarówno w kraju jak i za granicą, re-
alizując transporty głównie całopojazdowe.
Przewoźnik miesięcznie transportuje co naj-
mniej 1000 ton mięsa, co stanowi około 50 
naczep 20-tonowych, czyli około 600 trans-
portów rocznie. Główne kierunki w Europie 
to: Niemcy, Belgia, Francja, Holandia, Wielka 
Brytania i kraje bałkańskie. Poza trasami eu-
ropejskimi DTW Logistics organizuje także 

transporty do Afryki, Azji i na rynki wschod-
nie. Na tym nie koniec, firmy zapowiadają 
dalszy rozwój współpracy i zwiększenie 
transportów.
Transport musi odbywać się w temperatu-
rze kontrolowanej przy wykorzystaniu na-
czep chłodniczych. DTW Logistics wykorzy-
stuje własny tabor chłodniczy, korzystając 
z kontenerów chłodniczych w przypadku 
frachtu morskiego. Poziom temperatury 

w naczepie musi być jednakowy, 
by ładunek mrożony nie uległ roz-
mrożeniu, a chłodzony nie zamroził 
się. Operator wydzielił specjalną 
komórkę do współpracy z ekspor-
terem i wyznaczył dedykowanych 
spedytorów do codziennego kon-
taktu, dzięki czemu może szybko re-
agować na zmieniające się potrzeby 
klienta. Transport na każdym etapie 
jest monitorowany, tak aby w razie 
awarii nastąpiła szybka reakcja i nie 
doszło do uszkodzenia ładunku.

- Przede wszystkim cenimy sobie dostęp-
ność środków transportu w dogodnych 
dla nas terminach. Mamy pełne poczucie 
bezpieczeństwa w zakresie odpowiedniego 
przygotowania transportu, zabezpieczenia 
ładunku, a także ubezpieczenia. Dodatko-
wym wsparciem jest reklama na chłodni 
DTW Logistics, która porusza się po całej 
Europie – dodaje Paweł Bogdański z Agro-
food Poland.
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JAK EFEKTYWNIE 
KORZYSTAĆ 

Z PLATFORMY TIMOCOM
Platforma Transportowa TimoCom to potencjał leżący w rękach jej użytkowników. Dobrze wykorzystany może przynieść 

wiele korzyści. Oto 5 podpowiedzi jak to zrobić.

1. KORZYSTAJ!
Platforma transportowa to narzędzie. Aby przyniosło zyski musi 
być wykorzystywane przez wykwalifikowanego pracownika, który 
będzie potrafił wydobyć 100 procent jego możliwości. Warto po-
święcić nieco czasu na zapoznanie się z funkcjonalnościami syste-

mu w przypadku nowych użytkowników i z nowymi rozwiązaniami 
usprawniającymi pracę w przypadku użytkowników dłużej korzy-
stających z platformy. Wysiłek ten w krótkim okresie przyniesie 
wymierne korzyści.

2. OPTYMALIZUJ DZIAŁANIE.
W dobie tak szybkiego postępu technologicznego dostawcy giełd 
transportowych aktualizują i modyfikują oprogramowanie tak, aby 
było ono bardziej dopasowane do potrzeb użytkowników i posze-
rzało zakres ich możliwości. Korzystaj z nowych rozwiązań, testuj je 
i wdrażaj. Może okazać się, że coś, co dotychczas zajmowało dużo 
czasu można zrobić przysłowiowym jednym kliknięciem i proces 
znacznie się skróci. Platforma TimoCom wprowadziła w 2016 roku 
cały szereg nowości i udogodnień. W ramach TC Truck&Cargo® po-
jawiła się opcja wprowadzania regionu docelowego. Umożliwia ona 
w zależności od potrzeb wprowadzanie bardzo uściślonych lub od-
wrotnie poszerzonych do określonego obszaru danych. Umożliwia 
to w rezultacie otrzymywanie odpowiednio dopasowanych ofert. 
Inne udogodnienie stanowi możliwość wyszukiwania ofert frach-
tów według aktualnej pozycji pojazdu. Także Messenger TimoCom 
zyskał kilka udogodnień, takich jak możliwość wysyłania wiadomo-
ści gdy kontrahent jest offline, możliwość znajdowania i porówny-
wania zapytań do określonej oferty oraz dodawanie kontaktów do 
listy ulubionych. Rozwiązania te ułatwiają kontakt przyspieszając go 
i pozwalając na lepszą analizę prowadzonych negocjacji ofertowych.

3. KORZYSTAJ ZARÓWNO Z NARZĘDZI DLA RYNKU 
SPOT JAK I RYNKU KONTRAKTOWEGO.

Kłopoty z płynnością finansową są poważnym problemem w bran-
ży TSL. Długie terminy płatności, konieczność ponoszenia licznych 
kosztów i inne czynniki wpływają na kondycję finansową firmy. 
Warto zatem wykorzystać platformę transportową, aby korzystać 
z rynku SPOT (TC Truck&Cargo®), ale także rynku kontraktowego 
(TC eBid®). „Zdrowa” proporcja w pozyskiwaniu zleceń powinna 
kształtować się w relacji 80 procent dla rynku stałych zleceń do 
20 procent na rynku zleceń krótkoterminowych. Takie rozwiązanie 
da przedsiębiorstwu możliwość planowania budżetu, większą stabil-
ność i bezpieczeństwo finansowe.

4. WYRÓŻNIJ SIĘ I UDOSTĘPNIAJ SWOJE DOKUMENTY.
Platforma transportowa TimoCom to ponad 110 000 użytkowni-
ków z 44 krajów Europy. Warto wyróżnić się w tym gronie i pokazać 
od najlepszej strony. Bardzo często bowiem pozyskiwanie nowych 
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kontrahentów wiąże się z posiadaniem nie tylko dobrej oferty, ale 
także z koniecznością zbudowania zaufania do firmy. Pomocą może 
w takiej sytuacji służyć TC Profile® wraz ze zintegrowaną z nim 
funkcją pobierania i udostępniania dokumentów w cyfrowej formie. 
Umożliwia ona prezentowanie istotnych dla zawarcia transakcji 
dokumentów i udostępniania ich dla potencjalnych kontrahentów. 
Mechanizm działania jest bardzo prosty. Solidna i uczciwa firma nie 
ma nic do ukrycia. Transparentność budzi zaufanie. Czas zainwesto-
wany w dobre skonstruowanie wizerunku firmy na TC Profile może 
bardzo szybko zwrócić się w postaci nowych kontaktów i zleceń.

5. PLANUJ I REAGUJ.
Wysoka jakość obsługi klienta w dobie dużej konkurencji na rynku 
transportowym jest bardzo istotna. Planowanie z jednej strony, ale 
także duża elastyczność z drugiej to wymagania często stawiane 
przed realizującymi zlecenia transportowe firmami. Ułatwieniem 
w tych kwestiach może być właśnie platforma transportowa TimoCom.  
Funkcja umieszczania pośrednich miejsc załadunku i rozładunku  
(TC Truck&Cargo) niewątpliwie pomoże w planowaniu i kontaktach 
obu stronom transakcji. Załadowca oszczędza czas potrzebny na 
doprecyzowanie warunków zlecenia, ponieważ wszystko jest jasno 
udokumentowane, natomiast przewoźnik może lepiej zaplanować 
trasę. Cały moduł kalkulacyjno-trackingowy TC eMap® pomaga 
w planowaniu i kalkulowaniu drogi. Nowa funkcja w jej ramach: 

„Drag&Drop”, jeszcze to ułatwia dodatkowo umożliwiając w razie 
nagłej konieczności szybką zmianę trasy bezpośrednio na mapie.
Platforma TimoCom to wielofunkcyjne i synergiczne narzędzie. 
Warto wykorzystać jego możliwości. Właściwie użyte szybko przy-
niesie zyski.
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PRAWO TRANSPORTOWE 
TRZEBA ZNAĆ

Nieznajomość prawa nie tłumaczy. Najwyraźniej polscy przewoźnicy doskonale znają tę zasadę, bowiem liczba miejsc 
na konferencję „Prawo w Transporcie 2016/2017” wyczerpała się na miesiąc przed jej rozpoczęciem. Największe 

zainteresowanie wywołały informacje o płacy minimalnej w Belgii.

 ? Uwaga na Belgię
Dotychczas o tym kraju mówiło się w bran-
ży transportowej ewentualnie w aspekcie 
zagrożeń związanej z terrorystami, tymcza-
sem... Belgijskie Federalne Publiczne Służby 
ds .Zatrudnienia, Pracy i Dialogu Społecznego 
przedstawiły stanowisko odnośnie stosowa-
nia przepisów regulujących płacę minimalną 
w branży transportowej. Płaca minimalna 
znajdzie zastosowanie w przypadku ustalenia, 
że prawem właściwym dla umowy o pracę jest 
prawo belgijskie. Jeżeli na poniższe pytania 
przeważają odpowiedzi „Belgia” należy zasto-
sować przepisy kraju Walonów i Flamandów.
1.	 Z którego kraju kierowca otrzymuje in-

strukcje oraz polecenia?
2.	 W jakim kraju jest organizowana praca 

kierowcy?
3.	 W jakich miejscach jest głównie wykony-

wany jest transport?
4.	 Gdzie dochodzi do rozładunku?
5.	 Gdzie kierowca powinien stawić się przed 

rozpoczęciem podróży?
6.	 Lokalizacja zakończenia transportu?
Marek Kliś, radca prawny Kancelarii Transpor-
towej Koben i Krzysztof Nowakowski, ekspert 
w zakresie rozliczania czasu pracy kierowców 
mówili nie tylko na temat spraw związanych 
z Belgią, ale także o przepisach obowiązują-

cych na terenie Francji, Niemiec, Austrii, Ho-
landii, Włoch, Węgier. W Polsce bardzo wielu 
przewoźników świadczy usługę transportu 
międzynarodowego, zatem uzyskane informa-
cje pomogą sprostać wymaganiom stawianym 
przez władze tych krajów.

 ? Warto mieć dobrą reputację
Radca prawny Kobena opowiadał również 
o dobrej reputacji. Stanowi ona bardzo waż-
ny element istnienia firmy transportowej, 
bowiem pozwala na spokojne prowadzenie 
działalności. Podważenie dobrej reputacji 
może być spowodowana między innymi wyro-
kami skazującymi lub sankcjami za naruszenie 
przepisów polskiego prawa handlowego, upa-
dłościowego, prawa o ruchu drogowym, wa-
runków płac i zatrudnienia, odpowiedzialności 
zawodowej, handlu ludźmi, narkotykami. Trze-
ba także uważać na przepisy wspólnotowe 
dotyczące m. in. czasu prowadzenia pojazdu 
i odpoczynku kierowców, masy i wymiarów 
pojazdów użytkowych, badań technicznych 
pojazdów, bezpieczeństwa w drogowym prze-
wozie towarów niebezpiecznych, dostępu do 
zawodu itp.
Wspomniany duet przybliżył również pro-
blematykę ewidencji przy umowie zleceniu 
i umowach cywilno-prawnych dotyczącą 

minimalnej stawki godzinowej, obowiązku 
przechowywania dokumentacji, wyłączeń wy-
nikających z kontroli Państwowej Inspekcji 
Pracy. Za niewypłacanie minimalnej stawki 
godzinowej grozi firmie kara od 1000 do 30 
000 zł. Przedsiębiorca musi przechowywać 
dokumentację potwierdzająca liczbę godzin 
i sposób wykonania zlecenia/świadczenia 
usług przez 3 lata.

 ? Ważny wyrok
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego związa-
ny z zapłatą ryczałtów kierowcom za noclegi 
ma wpływ na całą branżę transportową. Jak 
wskazuje regulacja z listopada 2016 roku, po-
zwy użytkowników pojazdów są w tym zakre-
sie bezzasadne, bowiem trudno ich uznać za 
pracowników w delegacji. Muszą się oni także 
liczyć z zapłatą kosztów procesu. Więcej na 

Wydarzenia



17

Truck&Business Polska Truck&Business Polska 

ten temat powiedział najbardziej zapracowany 
tego dnia prelegent, czyli wspomniany Marek 
Kliś z kancelarii Koben.

 ? Cudzoziemiec za kierownicą
Brak kierowców stanowi wielki problem nie 
tylko dla polskich przewoźników. W związku 
z tym coraz więcej firm sięga po osoby zza 
wschodniej granicy. 1. stycznia 2017 roku 
zmieniła się procedura ich zatrudniania, a już 6 
tygodni później powstał projekt kolejnych in-
nowacji w tym zakresie, dotyczący pracy sezo-
nowej, krótkoterminowej, zezwolenia na pracę 
oraz rejestru pracy cudzoziemców. Według 
obecnie obowiązującego prawa, aby zatrud-
niać obcokrajowca pracodawca musi dla niego 
uzyskać zezwolenie na pracę (wydaje wojewo-
da), przy założeniu, że przebywa on legalnie 
w naszym kraju, z możliwością wykonywania 
obowiązków zawodowych. Wspomnianego 
zezwolenia nie trzeba załatwiać między inny-
mi w przypadku obywateli Unii Europejskiej 
oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
cudzoziemców mających pozwolenie na pobyt 
stały, posiadaczy Karty Polaka itp. Obywatele 
Ukrainy, Gruzji, Armenii, Białorusi, Mołdawii, 
Rosji mogą pracować bez zezwolenia 6 mie-
sięcy w ciągu roku. Ekspertem w tej dziedzinie 
była Karolina Goniowska, radca prawny Kan-
celarii Koben.

 ? Policja i inspektorzy
Na konferencji pojawiła się również policja. 
Jednak przedstawiciele Komendy Wojewódz-
kiej Policji w Katowicach nie ukarali nikogo 
mandatem ani co gorsza aresztowali, tylko 
dostarczyli ciekawą wiedzę. Wojciech Mogiła 
opowiadał o stanie bezpieczeństwa kierow-
ców samochodów ciężarowych na śląskich 
drogach, przez które przebiega przecież wiele 
szlaków w transporcie krajowym i międzyna-
rodowym. Z kolei Agnieszka Pawlus mówiła 
na temat badań psychologicznych oraz ograni-
czeń zdrowotnych wykluczających uzyskanie 
uprawnień do kierowania pojazdem, szkole-
niach, egzaminowaniu.
Również przedstawiciele Wojewódzkiego 
Inspektora Transportu Drogowego przybyli 
w „pokojowych” zamiarach. Anna Sokołowska-
-Olesik i Rafał Kasprzyk opowiadali o ochronie 
polskiego przewoźnika. Z kolei Rafał Krzyw-
dziński (Izba Celna w Katowicach) udzielił 
ciekawych informacji związanych z ułatwie-
niami dla przedsiębiorców w świetle Unijnego 
Kodeksu Celnego. Chodziło między innymi 
o warunki i kryteria uzyskiwania pozwoleń, 
pakiet ułatwień oraz bezpieczeństwo łańcucha 
dostaw.
Organizatorem spotkania była Kancelaria 
Transportowa Koben oraz redakcja czasopi-
sma Truck&Business Polska.
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ROZLICZANIE CZASU PRACY KIEROWCÓW 
Z NOWOCZESNĄ TELEMATYKĄ

Wiele firm transportowych ma problemy związane z prawidłowym i terminowym rozliczeniem czasu pracy kierowców. 
Kłopoty te są różnorakie i najczęściej pojawiają się już na etapie poboru danych z kart kierowców oraz z tachografów 
cyfrowych, w które to obligatoryjnie wyposażony jest każdy samochód ciężarowy wyprodukowany po 1 maja 2006r. 

Jednak dostępne są sprawdzone rozwiązania ułatwiające rozliczanie czasu pracy i płacy minimalnej.

 ? Ułatwienie rozliczania płacy minimalnej w europie
W ostatnim czasie wiele kłopotów dla firm wykonujących trans-
port międzynarodowy przysporzyła konieczność rozliczania wy-
nagrodzenia minimalnego za pracę w poszczególnych krajach 
europejskich. Od 1. stycznia 2015 roku Republika Federalna 
Niemiec jako pierwsza wprowadziła wymóg rozliczania i wypła-
ty wynagrodzenia minimalnego dla kierowców wykonujących 
przewozy na terenie ich kraju. W ślad za nią poszły takie kraje 
jak: Francja, Norwegia, Włochy, Austria, Holandia. Przewidy-
wane jest także wprowadzenie podobnych przepisów w innych 
krajach UE, w związku z koniecznością implementacji przepi-
sów Unii Europejskiej, a dokładniej dyrektyw 2014/67/UE oraz 
96/71/WE.
Zgodnie z jej zapisami, pracodawca delegujący pracownika do pra-
cy poza granicami kraju musi zapewnić mu warunki nie gorsze niż 
określone przepisami kraju przyjmującego pracownika. Dotyczy 
to m.in.: minimalnego wynagrodzenia za pracę, wysokości wyna-

grodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych, norm 
i wymiaru czasu pracy, urlopu wypoczynkowego, czy bezpieczeń-
stwa i higieny pracy. Od tego czasu ogromnego znaczenia nabra-
ła kwestia poprawnego określenia czasu pracy w poszczególnych 
krajach, w których kierowcy wykonują transport po przekroczeniu 
granic Polski. Dzięki połączeniu rozliczania czasu pracy kierowców 
z systemami telematycznymi, firma transportowa ma zapewnione 
bezpieczeństwo, a uzyskane oszczędności dochodzą do 500zł/kie-
rowcę/miesiąc.

 ? Wiele możliwości
 ❙ Automatyczny raport przekroczenia granic
Określenie godzin pracy nie przysparza firmom rozliczającym 
większych problemów, ponieważ te rejestrowane są przez 
tachograf. Niestety problemem staje się określenie momen-
tu, kiedy dany kierowca przekracza granicę poszczególnych 
państw, które wymagają od jego pracodawcy naliczenia i wy-
płaty wynagrodzenia w wysokości co najmniej obowiązującej 
tam stawki minimalnej. Biorąc pod uwagę złożoność przepi-
sów, najlepszym sposobem jest wykonywanie rozliczeń czasu 
pracy kierowców w połączeniu z systemami telematycznymi 
np. GBOX Assist.
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Ireneusz Czulak
ekspert OCRK

Kontrola pracy kierowców może 
odbywać się w komfortowych 

warunkach.
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Rozwiązanie to daje wiele możliwości, dzięki lokalizacji GPS. Za 
pomocą tego narzędzia firmy są w stanie w bardzo szybki i dokład-
ny sposób określić godziny i miejsca przekroczeń granic, które są 
niezbędne do prawidłowego wyliczenia należnego wynagrodzenia 
kierowcy oraz naliczenia diet. Kluczowe znaczenie ma to, że opie-
ramy się na faktycznych danych wynikających z lokalizacji pojaz-
du, a nie z informacji przekazanych przez kierowcę. Dzięki temu 
klienci OCRK mogą zapomnieć o konieczności weryfikacji notatek, 
na których kierowcy dotychczas zapisywali wszystkie niezbędne 
informacje. Pozwala to na eliminację błędu ludzkiego, który mógł 
mieć miejsce w momencie manualnego określenia godzin oraz 
miejsca wjazdu i wyjazdu z danego terytorium.
 ❙ Zdalne pobieranie danych z tachografu
Zastosowanie ww. systemów może także przyśpieszyć i ułatwić 
pobieranie danych cyfrowych z kart kierowcy i tachografów, po-
nieważ wiele z nich daje możliwość odczytu danych zdalnie, bez 
konieczności zjazdu samochodu i kierowcy na bazę. Systemy te 
dedykowane są w szczególności firmom, które mają problemy 
z terminowym poborem danych, rozwiewają także wiele wątpliwo-
ści związanych z bieżącą analizą czasu pracy pod kątem naruszeń. 
Dzięki temu rozwiązaniu, kierowcy zostaną sprawnie rozliczeni 
w terminach wymaganych przez przepisy prawa, zarówno krajo-
wego jak i międzynarodowego.
 ❙  Weryfikacja pracy kierowcy
Połączenie usługi i technologii daje także wymierne korzyści 
w dziedzinie monitoringu pracy kierowców. Należy pamiętać, że 
dane dotyczące dyspozycji i pracy zapisywane przez tachograf na 
karcie cyfrowej mogą podlegać manipulacjom ze strony kierowcy. 
Ma to znaczenie zwłaszcza w przypadku delegowania kierowców 
do krajów, które wprowadziły płacę minimalną. Zdarza się, że kie-
rowca rejestruje większą ilość np. innych prac, bądź inne granice 
niż ma to miejsce w rzeczywistości, co skutkuje nieprawidłowym 
naliczeniem wyższego wynagrodzenia. Naraża to przedsiębiorstwo 
transportowe na dodatkowe koszty.

Dzięki porównaniu danych z tachografów z danymi z systemów 
telematycznych, z których korzystają firmy transportowe, można 
w czasie rzeczywistym wychwycić naruszenia i nieprawidłowości, 
a także rozliczyć czas pracy kierowców zgodnie z rzeczywisty-
mi danymi. Rzetelne porównanie i zestawienie danych przynosi 
również korzyści finansowe dla przedsiębiorstwa - nie występuje 
niesłusznie naliczone wynagrodzenie, co przy wielu kierowcach 
w dłuższym okresie czasu daje dziesiątki tysięcy złotych oszczęd-
ności. Przedstawiona metoda rozliczenia ogranicza naruszenia 
kierowców, poprawia funkcjonowanie przedsiębiorstwa trans-
portowego. Osoba zarządzająca transportem w firmie lub jej wła-
ściciel, mają realny podgląd na rzeczywistą pracę kierowców.
Połączenie usługi i systemów telematycznych daje efekty niemal-
że natychmiast. Pozwala firmie transportowej na bardzo szybką 
reakcję w przypadku wykrycia nieprawidłowości, co wpływa na 
oszczędność czasu i redukcję kosztów.

OCRK
Rozliczanie czasu pracy kierowców 

w rękach ekspertów
Połączenie rozliczania czasu pracy kierowców z systemami 
telematycznymi to pierwsza taka usługa w Polsce, o potwier-
dzonej skuteczności. Klient zyskuje realny podgląd na rzeczy-
wistą pracę swoich kierowców, po przesłaniu danych z systemu 
telematycznego otrzymuje wygenerowane przez OCRK raporty. 
Niwelowane są nadużycia, a kierowca otrzymuje wynagrodzenie 
za faktyczną pracę – pojawiają się realne oszczędności, naruszenia 
są bardzo szybko wykrywane. Przedsiębiorca ma zapewnione 
bezpieczeństwo, również jeśli chodzi o rozliczanie płacy minimalnej 
w Europie. W tym przypadku uzyskane oszczędności dochodzą do 
500zł/kierowcę/miesiąc.
OCRK oferuje wsparcie dla firm transportowych w zakresie 
rozliczania płacy minimalnej w Europie, dostęp do rekomen-
dowanego reprezentanta na terenie Francji i Włoch, pomoc 
Ekspertów w zakresie odwołań od zagranicznych decyzji admini-
stracyjnych. Telefon interwencyjny 24/7, szkolenia dla właści-
cieli firm i kierowców to kolejne elementy usług, by zapewnić 
bezpieczeństwo prowadzenia działalności transportowej.  
Więcej o ofercie: www.ocrk.pl
Rozliczanie czasu pracy kierowców warto powierzyć Ekspertom!
 ❙ 2217 rozliczanych firm transportowych
 ❙ 212 specjalistów
 ❙ Doświadczenie od 2002 roku
 ❙ Indywidualne podejście do klienta

GBOX
Systemy telematyczne 

w procesie zarządzania firmą transportową
Telematyka oferuje dla branży transportowej szereg narzędzi, 
opierających się na monitoringu pojazdów. Jednak sektor TSL 
poszukuje bardziej kompleksowych rozwiązań. Takich, które poza 
monitorowaniem przewożonego ładunku pomogą w komunikacji 
z kierowcą, rozliczaniu czasu pracy czy w realizacji zleceń trans-
portowych, ale przede wszystkim usprawnią proces zarządzania 
transportem.
Aby skutecznie realizować strategię rozwoju firmy transportowej, 
warto inwestować w coraz bardziej wyspecjalizowane systemy 
zarządzania. Jednym z takich rozwiązań jest system telematyczny 
GBOX® Assist. Nowoczesne i proste w obsłudze urządzenie 
połączone z tradycyjnym monitoringiem pojazdu daje szereg 
możliwości m.in.:
 ❙ dwukierunkową komunikację z kierowcą,
 ❙ delegowanie zleceń spedycyjnych bezpośrednio do kierowcy,
 ❙ skanowanie i przesyłanie dokumentów przez kierowcę wprost do 
systemu GBOX® Online,

 ❙ bieżącą analizę czasu pracy kierowcy oraz zdalne pobieranie da-
nych z karty kierowcy i tachografu,

 ❙ nawigację z uwzględnieniem samochodów ciężarowych,
 ❙ ostrzeganie i informowanie kierowcy o niebezpiecznych parkin-
gach, strefach płatnych, dostępnych w pobliżu stacjach flotowych.

Ponadto GBOX® Assist rozbudowany o urządzenia peryferyjne 
zwiększa swoją funkcjonalność, pozwalając między innymi na 
analizę ekonomiki użytkowania pojazdów czy kontrolę paliwa.

Połączenie usługi i technologii daje 
także wymierne korzyści w dziedzinie 

monitoringu pracy kierowców.
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ZROZUMIEĆ 
KLIENTA

Czterech ekspertów w jednym czasie, takiej okazji nie mogliśmy przegapić. Postanowiliśmy udać się z wizytą do 
podpoznańskich Komornik i porozmawiać na temat wynajmu w transporcie ciężkim oraz sprzedaży używanych ciągników 

i naczep z menedżerami w firmie Pema. Ciekawych wypowiedzi nie zabrakło, tak więc zachęcamy do lektury.

Finanse i ubezpieczenia
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Ponoć dżentelmeni nie rozmawiają o pie-
niądzach, ale w prasie branżowej to ko-
nieczne. Zatem, czy rok 2016 był udany 
pod tym względem?
Tomasz Kiżewski, Head of Re-Marketing 
CEE Pema Polska. – Udany. W 2016 roku 
odnotowaliśmy wzrost obrotów i sprze-
danych jednostek o ponad 30 procent, 
w bieżącym roku i kolejnym, jeśli nie doj-
dzie do jakiegoś załamania rynkowego, 
spodziewamy się podobnych rezultatów.  
Gdybyśmy mogli określić profil klienta 
używanych naczep i ciągników, znala-
złyby się w tej charakterystyce również 
duże firmy, czy jednak zdecydowanie 
przeważają mniejsze i średnie?
T. Kiżewski. - Duże firmy rzadko się poja-
wiają wśród klientów kupujących używane 
ciągniki/naczepy. Wyjątek od reguły stano-
wią duzi operatorzy logistyczni, którzy po 
zakończeniu najmu sami chętnie wykupują 
używany sprzęt lub czynią to ich przewoźni-
cy. Tak więc naszymi nabywcami są zwykle 
małe i średnie podmioty.

 ? Używany potencjał
Widzicie duży potencjał w używanych 
naczepach i ciągnikach?
T. Kiżewski. - Polska to jeden z większych, 
myślę, że nawet największy europejski rynek 
sprzedaży używanego sprzętu transportowe-
go - można kupić towar z całego Starego Kon-
tynentu. Potencjał jest ogromny, szczególnie 
biorąc pod uwagę fakt, że w 2016 roku w na-
szym kraju znalazło klientów około 127 000 

samochodów ciężarowych >7,5t DMC oraz 
naczep, z czego ponad 80 000 stanowi sprzęt 
używany. Chcemy się w tym rozwijać i trak-
tować jako jeden z priorytetów działalności. 
Patrząc z punktu widzenia procentowego, 80 
procent asortymentu PEMA stanowią nacze-
py, 20 procent ciągniki. Naturalnie o takiej 
charakterystyce wolumenu decydują, bo 
nasze możliwości dostarczenia potrzebnych 
produktów są duże. Jesteśmy jedną z naj-
większych firm sprzedających sprzęt uży-
wany w Europie. Co rok sprzedajemy około 
4000 jednostek z czego coraz więcej trafia 
do polskich przewoźników.
Klienci zainteresowani używanym sprzę-
tem zapewne jedno z pierwszych pytań 
zadają odnośnie jego pochodzenia.
T. Kiżewski. – Sprzedajemy tylko i wyłącz-
nie sprzęt wracający z wynajmu świadczo-
nego przez Grupę Pema. Ciągniki i naczepy 
nie tylko są pochodzenia polskiego, wszak 
korzystamy ze stocku duńskiego, niemiec-
kiego oraz innych krajów z Grupy Pema.
Mimo wszystko zapewne obawy o stan 
sprzętu trudno od razu rozwiać?!
T. Kiżewski. - Jeszcze do niedawna wśród 
firm transportowych przeważała opinia: 
chcemy ciągnik/naczepę użytkowane przez 
zagraniczną firmę, nie polską. Stąd też wielu 
z nich samemu jechała za Odrę, indywidu-
alnie dokonując zakupów. Teraz sytuacja 
ulega zmianie. Sprzęt z Niemiec niekoniecz-
nie jest bowiem lepszy niż rodzimy, a bywa 
często wręcz przeciwnie. Obecnie mało kto 
przychodząc do Pemy mówi: proszę o oferty 
produktów, z których korzystali przewoźni-
cy z Europy Zachodniej. Taki stereotyp zo-
stał jedynie u nielicznych klientów.
Arkadiusz Pawlak, Technical Depart-
ment Manager Pema Polska. - Poza tym 
dbamy o wysoką jakość serwisów, co prze-
kłada się potem na stan zdawanego sprzętu.

 ? Zburzymy płot
Jeśli o finansowanie używanego sprzętu 
dominuje leasing?!
T. Kiżewski. - Tak, zdecydowanie przeważa 
ta forma, choć oczywiście bywają firmy bio-
rące kredyt lub nawet płacące gotówką.
Ile wynosi gwarancja na używane ciągni-
ki, naczepy?
T. Kiżewski. - Nie udzielamy gwarancji... 
Wszystkie produkty serwisują placówki auto-
ryzowane przez Grupę Pema, klient ma dostęp 
do pełnej dokumentacji, tak więc możemy 
ręczyć, że nie sprzedajemy „kota w worku”. 
Mimo to, gdyby się zdarzyła jakaś poważna 
awaria krótko po zakupie, realizujemy ewen-
tualne reklamacje po myśli klienta, bezpłatnie 
naprawiając usterkę lub nawet wymieniając 

wadliwy ciągnik/naczepę, zwracając pienią-
dze. Nabywca może mieć świadomość bez-
piecznych zakupów, zresztą 90 procent klien-
tów wraca do nas na kolejne zakupy.
Paul Gogoliński, General Manager Pema 
Polska. – Bardzo ważna jest dla nas reputa-
cja. Jesteśmy w Europie od 40 lat, w Polsce 
od lat 10 i pracujemy na swój pozytywny 
image. Gwarancji nie ma, ale jesteśmy pewni 
swojego sprzętu, znamy jego historię, prze-
bieg, a pojedyncze przypadki wad zdarzają 
się wszędzie. Klient zna historię danego pro-
duktu, wie co zostało naprawione - nie zata-
jamy żadnych ewentualnych usterek.
Zamierzają państwo rozpocząć skupo-
wać dobrej jakości sprzętu od polskich 
przewoźników?
T. Kiżewski. - Jest taki zamysł. Obecnie kon-
centrujemy się na tym, aby jak najwięcej po-
jazdów z grupy PEMA trafiało do Polski, do 
ostatecznych klientów (tzw. End User). Nasz 
potencjał jest spory, lecz abyśmy mogli go 
w pełni wykorzystać będziemy powiększali 
nasz plac w Komornikach oraz rozbudowy-
wali sieć sprzedaży w innych lokalizacjach.
Czyli rozbudowa...
T. Kiżewski. - Tak, zresztą otworzyliśmy 
niedawno oddział w Będzinie na Śląsku, 
planujemy również uruchomić placówkę 
w Warszawie.
Na ile ważna jest dla państwa sama 
sprzedaż produktów, a na ile sprzedaż 
ich finansowania?
T. Kiżewski. – Grupa Pema zajmuje się tylko 
sprzedażą produktów, finansowanie należy 
do naszego partnera z grupy kapitałowej, 
czyli Societe Generale Equipment Finance. 
Możemy go rekomendować, ale nierzadko 
klienci przychodzą z wcześniej wybranymi 
przez siebie podmiotami zajmującymi się 
leasingiem. Nie dajemy gwarancji, że oferta 
Societe Generale będzie najlepsza na rynku, 
szczególnie jeśli chodzi o cenę. Bo przecież 
na wybór oferty wpływa też wiele innych 
czynników. Aczkolwiek jesteśmy dedykowa-
ny dostawcą usług finansowych partnera, 
dzięki czemu nabywca może liczyć na wiele 
ułatwień oraz mocno konkurencyjną propo-
zycję względem innych.
P. Gogoliński. – Trudno dyskutować na 
temat kwestii ceny, bo dla jednego różnica 
100 zł miesięcznie nie jest duża, a inny bę-
dzie negocjował złotówkę. W każdym razie 
zapewniamy dużą elastyczność. I jeszcze 
jedno. Na pewno Societe Generale nie sfi-
nansuje sprzętu używanego o słabej jakości. 
W przypadku ciągników/naczep z rynku 
wtórnego najczęściej przedstawiciele firmy 
podejmują się działań krótkoterminowo, 
mając pewność co do produktów.

Finanse i ubezpieczenia

Paul Gogoliński, 
General Manager Pema Polska. 

Szkot polskiego pochodzenia. Posiada 
ponad trzydziestoletnie doświadczenie 
w sektorze finansowym i motoryzacyj-
nym w Europie i Republice Południowej 
Afryki. Pracował jako General Manager 
w firmach takich jak Daimler Chrysler 
Fleet Management i Business Lease Pol-
ska. Był współzałożycielem i pierwszym 
prezesem PZWLP (Polski Związek Wy-
najmu i Leasingu Pojazdów). Wieloletni 
wykładowca, prelegent w Wielki Brytanii, 
Polsce i RPA. Autor artykułów w prasie 
biznesowej i motoryzacyjnej.
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 ? Polemika popłaca
Najczęstszym kanałem sprzedaży sprzę-
tu używanego jest Internet. A nowego?
Aleksandra Szczuka, Sales Manager 
Pema Polska. - Wynajem to na tyle złożona 
usługa, że praktycznie nie da się go sprze-
dać tylko po wymianie kilku maili, a już na 
pewno nie poprzez telemarketing. Rynek 
wynajmu pojazdów ciężarowych i naczep 
jest w Polsce wciąż bardzo niedojżały, a wie-
dza na temat samej usługi znikoma. Duże fir-
my mają pojęcie o usłudze, ale nie w pełnym 
zakresie. Natomiast zdecydowana więk-
szość przewoźników potrzebuje wsparcia 
już od etapu samego zapytania ofertowego, 
bowiem część z nich nie wie, jak zidentyfi-
kować własne potrzeby. Dlatego ważną rolę 
dla naszej działalności odgrywa doradztwo. 
Nie sztuka sprzedać usługę, bo gdy klient 
będzie z niej niezadowolony i nie wróci do 
nas. Dlatego dużo rozmawiamy o ogólnych 
i szczegółowych sprawach dotyczących 
działalności przewoźnika, szukając idealne-
go rozwiązania dla niego. Nie da się sprze-
dać wynajmu w prosty sposób, bo to nie jest 
prosty produkt.
P. Gogoliński. - Dla nas relacje z ludźmi są 
najważniejsze. To nie pusty frazes. Praktycz-
nie zawsze dążymy do spotkania, rozmowy, 
wzajemnego zapoznania. Tym bardziej że 
wynajem nierówny wynajmowi i nawet na 
polu definicji bywają nieścisłości, przez co 
dochodzi do nieporozumień. Istotną rolę 
odgrywają np. wyłączenia. Ostateczna pod-

pisana umowa jest kluczem do relacji mię-
dzy cena, zakres usług i poszczegolny zapisy 
w umowie – niska cena wygląda zachęcają-
co, ale co za tym stoi... Tylko twarzą w twarz 
można to wyjaśnić. Zresztą, takie spotkania 
nie polegają na słuchaniu i wycenianiu, tyl-
ko chęci wsparcia usługobiorcy.
A. Pawlak. - Nierzadko kontaktując się 
z nami firma myśli o innym zakresie usług 
niż potem otrzymuje, bowiem znamy swo-
je produkty i wiemy jak je dopasować, by 
klient był z nich zadowolony. Nie boimy się 
więc polemizować z usługobiorcami jeśli to 
może im pomóc.
Tu warto Czytelników poinformować, 
że Paul Gogoliński to jeden z założycieli 
Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu 
Pojazdów, stowarzyszenia działającego 
wokół aut osobowych.
P. Gogoliński. - Warto założyć podobne 
stowarzyszenie na niwie transportu drogo-
wego.

 ? Klient z Polski działa inaczej
Jak na tle siedmiu krajów będących 
w Grupie Pema plasuje się Polska?
T. Kiżewski. – Pema wywodzi się z Niemiec 
i to wiodący rynek. Drugie miejsce zajmuje 
Dania, a potem Polska, którą można porów-
nać wolumenowo ze Szwecją.
P. Gogoliński. – Klienci w Europie Zachod-
niej kupują wynajmu dlugoterminowego 
w pakiecie z wieloma usługami dodatkowy-
mi. W Polsce jest inaczej. Wielu przewoź-
ników podejmuje decyzje, by samodzielnie 
zajmować się kwestiami serwisowymi szu-
kając w tym oszczędności. Powoli ta sytu-
acja ulega zmianie, ale nadal ma miejsce.

 ? To ciekawe porównanie.
A. Szczuka. - Polski przewoźnik chciałby 
otrzymać wszystko za cenę podstawowego 
pakietu. A nierzadko jego wiedza nie po-
zwala mu zadawać pytań o to, jakie usługi 
związane z użytkowaniem sprzętu są mu 
potrzebne. Dla niego najważniejsze jest, by 
jak najmniej mniej płacił bez ryzyka do-
datkowych kosztów. Z kolei część bardziej 
świadomych firm transportowych zdaje so-
bie sprawę z potrzeby zlecenia na zewnątrz 
usług dodatkowych.
P. Gogoliński. – Firmy transportowe 
z Polski często ryzykują. Jak już wiedzą 
o pakietach, to wybierają ten tańszy i li-
cząc, że nic się nie zdarzy. Kiedyś zaczy-
naliśmy z klientami rozmowę od najdroż-
szych opcji. Obecnie, analizując rynek, 
chyba lepiej będzie najpierw podać naj-
niższe ceny za skromny zakres działania, 
dopiero potem budować szerszy zakres 

wraz z większą opłatą. W innych krajach 
przedsiębiorcy wolą kupić zabezpieczenia 
pozwalające ewentualny problem załatwić 
jednym telefonem.
Może to jednak dobre rozwiązanie, sko-
ro jednak polscy przewoźnicy dominują 
w Europie?
P. Gogoliński. - Niekiedy słyszę różne opo-
wieści, które można podsumować „Polak po-
trafi”. Ja jednak znam inne: „ubezpieczenie 
nie jest potrzebne, dopóki jest potrzebne”. 
Nie wiem czy warto oszczędzać ileś złotych 
w czystej gotówce za cenę często dużego 
nakładu czasu i różnego rodzaju wysiłku. 
Postępowanie w myśl „będzie dobrze”, no 
cóż... Polskie firmy odnoszą sukces nie tyl-
ko dlatego, bo stają się coraz bardziej pro-
fesjonalne bądź już osiągnęły ten status, ale 
także z tego powodu, koszty prowadzenia 
firmy transportowej w Polsce są mniejsze 
niż w Europie Zachodniej.
A. Szczuka. – Aczkolwiek i to może powo-
li ulegać zmianie. Pamiętajmy o problemie 
z kierowcami. Obecnie użytkownik ciągnika 
nie jest już taki chętny, by np. samemu wy-
mieniać oponę. Oczekuje komfortu pracy, 
bo wie, że teraz to czas pracownika.
T. Kiżewski. – Polak zamiast zająć się core 
biznesem robi wszystko, od zakupu przez 
serwis, łącznie z odsprzedażą. Nasi rodzi-
mi przewoźnicy muszą wszędzie zarobić, 
zajmować się każdą sprawą od A do Z. Nie 
rozumieją, że nierzadko bardziej opłacalne 
będzie prowadzenie firmy i pozostawienie 
pozostałych elementów profesjonalistom.
P. Gogoliński. - Na szczęście już się spotka-
łem z przedsiębiorcami korzystającymi tylko 

Finanse i ubezpieczenia

Arkadiusz Pawlak, 
Technical Department Manager, 

Pema Polska. 
Posiada olbrzymie doświadczenie w za-
kresie serwisowania i utrzymania pojaz-
dów ciężarowych, użytkowych i naczep, 
zaawansowanych technologii informa-
tycznych i telekomunikacyjnych. Pro-
wadził kompleksowe projekty doradcze 
w zakresie wyposażenia, zarządzania 
i utrzymania flotą. Wcześniej pracował 
dla takich firm jak TIP Trailer Services, 
Raben Group oraz Albatros. Absolwent 
Politechniki Poznańskiej, wydziału Ma-
szyn Roboczych i Pojazdów oraz wydzia-
łu Informatyki.

Aleksandra Szczuka, 
Sales Manager Północ, Pema Polska. 

Menedżer sprzedaży B2B z ponad 10-let-
nim stażem w branży usług dla sektora 
TSL. Posiada doświadczenie w zakresie 
leasingu, wynajmu oraz usług dodanych 
dla branży pojazdów ciężarowych, użytko-
wych i naczep, a także telematyki. Doświad-
czenie zdobyła pracując dla Hitachi Capital, 
TIP Trailer Services oraz Shell. Inżynier 
oraz absolwent Szkoły Głównej Handlo-
wej, gdzie ukończyła studia podyplomo-
we z zakresu marketingu i logistyki.
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z pełnego wynajmu, zlecającymi usługi fir-
mom zewnętrznym. Zatem patrzę na rynek 
wynajmu z dużą nadzieją.
Czy wobec tego mam rozumieć, że pań-
stwa klienci nie korzystają z usługo do-
datkowych?
A. Pawlak. - Jedną z popularniejszych usług 
dodatkowych jest pełna ochrona opon, bo-
wiem w dużych firmach ciężko zarządzać 
ogumieniem mając jako obszar działania 
całą Europę.
A. Szczuka. - Nasi stali klienci dopytują co 
możemy dla nich zrobić więcej, by ich dzia-
łalność była bardziej konkurencyjna wzglę-
dem innych. Szukają usług szytych na miarę.
P. Gogolinski. – Każda firma jest inna, 
ma swoją własną specyfikę, indywidualne 
potrzeby. W przypadku transportu dro-
gowego niełatwo wykreować jedną taką 
samą usługę pozwalającą rozwiązać pro-
blemy wszystkich. Jednak ludzie pracują-
cy w Pemie posiadają na tyle dużą wiedzę, 
by przez zadawane pytania doprowadzić 
do sytuacji, w której odkrywamy optymal-
ne rozwiązania dla konkretnego przedsię-
biorcy.

 ? Wynajem specjalistyczny
A państwo myśleli, by wynajmować cią-
gniki wraz z kierowcami?
P. Gogoliński. – Chcielibyśmy, ale to trudne. 
Bylibyśmy kolejną firmą szukającą kierow-
ców. Trudno znaleźć sposób, by ich przy-
ciągnąć. Kto to zrobi, na pewno odniesie 
sukces.
T. Kiżewski. – Spodziewam się uberyzacji 
transportu, bo nie sądzę, by problem z kie-
rowcami szybko został rozwiązany. Czyli 

będzie takie dołączanie ładunków jeśli 
pojawia się miejsce w naczepie, przerzu-
cenie transportu na kolej, outsourcowanie 
usług.
Znalazłem informację, że w całej flocie 
Pema jest 18 000 ciągników i naczep 
Czyli duże zamówienie na kilkaset sztuk 
nie stanowi problemu?!
A. Pawlak. – Oczywiście nie. Jesteśmy na 
tyle elastyczni, że nawet jeśli konkretne za-
mówienie na nową flotę nie zostanie zreali-
zowane od razu, to możemy zaproponować 
na czas oczekiwania wynajem krótkotermi-
nowy produktów zbliżonych do tych zamó-
wionych. Ich użytkowanie zakończy się po 
realizacji oferty docelowej.
T. Kiżewski. - Zresztą te najpopularniejsze 
produkty typu firanka czy chłodnia mamy 
dostępne praktycznie od zaraz.
Lektura o tym jak bardzo specjalistycz-
nym asortymentem dysponujecie w wy-
najmie robi wrażenie...
A. Pawlak. - Silosy, wywrotki, cysterny, 
dźwigi, hakówki, samochody bramowe czy 
też śmieciarki wynajęte przez jedno z miast 
w Niemczech, pojazdy specjalistyczne do 
przewozu drewna to tylko przykłady... Mamy 
bardzo różnorodny sprzęt, by sprostać potrze-
bom klientom. W Polsce największy zbyt mają 
produkty standardowe – chłodnie i firanki, 
aczkolwiek produkty specjalistyczne cieszą 
się coraz większym powodzeniem.
T. Kiżewski. – Coraz popularniejsze w Pol-
sce są także BDF-y, czyli nadwozia wymien-
ne. Widzimy coraz większe zainteresowanie 
tego rodzaju sprzętem.
P. Gogoliński. – Mamy znakomitych fa-
chowców, również w serwisach. Bywają na-
wet ciekawe sytuacje, gdy producent ciągni-
ka/naczepy wysyła do nas produkt, byśmy 
to my dopasowali go do wymagań klienta – 
to świadczy o uznaniu jakim się cieszą nasi 
pracownicy.

 ? Pojazdy zastępcze
Jak rozwiązujecie kwestie sprzętu za-
stępczego przy takiej szerokiej specjali-
zacji?
A. Pawlak. - To o co pan zapytał stanowi na-
szą mocną stronę, pokazującą elastyczność 
działania Pemy. Pamiętam sytuację, w której 
klient miał wypadek i musiał natychmiast 
przewieźć niezwykle ważny ładunek chłod-
niczy, konkretnie mięso. Gdyby tego nie 
uczynił, praktycznie wypadłby z rynku. Za-
reagowaliśmy błyskawicznie i w ciągu kilku 
godzin dostarczyliśmy sprzęt w celu dokoń-
czenia transportu.
T. Kiżewski. – Jeśli chodzi o samą dostęp-
ność sprzętu, to nie ma dla nas tutaj pro-

blemu – dostarczymy prawie każdy ciągnik, 
naczepę, w szybkim czasie. Ograniczenia 
dotyczą kwestii typowo administracyjnych, 
związanych z działalnością przewoźnika: 
sprostaniu przepisom związanych z przepi-
saniem licencji, pozwoleń, itp.
A. Szczuka. – Niejednokrotnie kluczowe nie 
jest dostarczenie sprzętu zastępczego, ale 
szybka naprawa. Bo to właśnie maksymalna 
mobilność odgrywa kluczową rolę dla prze-
woźnika.
T. Kiżewski. - Mówiliśmy wcześniej o deta-
lach związanych z wynajmem. Jeżeli firma 
nie może użyć wynajmowanego sprzętu 
przez więcej niż 48 godzin, przestajemy ją 
fakturować na czas przestoju.
P. Gogoliński. – Poza tym w trakcie two-
rzenia ofert wiemy, jakie mamy możliwości. 
Nie piszemy w umowach o czymś, czego nie 
zapewnimy.
T. Kiżewski. - Zapotrzebowanie na pojazdy/
naczepy zastępcze nie jest wcale aż tak wiel-
kie. Znacznie częściej spotykamy się z proś-
bą o dostarczenie dodatkowego sprzętu na 
tzw. piki przewozowe trwające przez kilka 
dni, tygodni, miesięcy. Rzadziej wymieniamy 
sprzęt w przypadku awarii, bowiem docho-
dzą tutaj różnego rodzaju kwestie związane 
z przeładunkiem, ponowną wymianą pojaz-
dów, itp. Bywa to nierzadko droższe i bar-
dziej kłopotliwe niż przestój ciągnika przez 
2/3 dni.
A. Pawlak. Dzięki takiemu działaniu klient 
może być elastyczny względem różnych 
sytuacji. Zresztą w przypadku dużych na-
bywców, znając ich potrzeby staramy się 
posiadać pojazdy zastępcze blisko ich naj-
większego zakresu działalności. Na przykład 
niedawno kilka przedsiębiorstw poprosiło 
o nagłe dostarczenie naczep na Śląsk, co na-
turalnie zrobiliśmy.
A. Szczuka. – Dodam jeszcze, że mamy re-
latywnie młodą flotę, dlatego ryzyko awarii 
jest niewielkie. Występuje mniej przestojów, 
zatem problemy z ciągnikami/naczepami 
zastępczymi nie występują w Pemie na taką 
skalę, jak u innych.
A. Pawlak. - Kolejna sprawa to serwisy. 
Współpracujemy z sieciami ASO każdego 
dużego koncernu, dlatego zagwarantowana 
przez nas dostępność serwisów jest bardzo 
duża i pokrywa się z mapami MAN-a, DAF-
-a, Volvo czy MB. Zazwyczaj do najbliższego 
punktu kierowca ma do 100 kilometrów. 
Dzięki temu sporo awarii można załatwić 
w ciągu kilku, maksymalnie kilkunastu go-
dzin. Ale współpracujemy również z sieciami 
nieautoryzowanymi, choć tutaj mamy duże 
wymagania względem ich działalności auto-
ryzacyjnych.

Finanse i ubezpieczenia

Tomasz Kiżewski, 
Head of Re-Marketing CEE. 

Menedżer/kierownik sprzedaży z ponad 
10-letnim doświadczeniem w Polsce 
i w Niemczech. Posiada doświadczenie 
w zakresie wynajmu, zakupu i sprzeda-
ży nowych oraz używanych pojazdów 
ciężarowych w całej Europie. Z wykształ-
cenia absolwent Uniwersytetu ‘’Carl von 
Ossietzky’’ w Oldenburgu (Niemcy) oraz 
Towson University (USA), gdzie ukończył 
studia ekonomiczne.
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10 KROKÓW DO ZAKUPU SYSTEMU TMS
Każdy lubi zakupy, które się opłacają i inwestycje, na których zwrot nie trzeba długo czekać. Wybór optymalnego 
oprogramowania TMS nie należy do łatwych, a jego poszukiwania mogą przyprawić właścicieli firm transportowych 

o prawdziwy zawrót głowy. Od czego zacząć? Jakie czynniki wziąć pod uwagę? Jak dokonać wyboru, by nie żałować?

Wiele firm transportowo-spedycyjnych dzięki zdefiniowaniu 
własnych potrzeb dojrzewa do wyboru narzędzi informa-

tycznych wspomagających zarządzanie działalnością i staje – po 
raz pierwszy – przed decyzją o zakupie systemu TMS. Sztukę wy-
boru komplikuje tu m.in. trudność w określeniu wartości poszcze-
gólnych czynników w procesie decyzyjnym i wskazanie wiodących 
parametrów oceny użyteczności danego rozwiązania IT. W przy-
padku podmiotów zmieniającego dotychczasowego dostawcę 
oprogramowania, powszechny jest z kolei dyskomfort i związana 
z nim nieufność wobec producentów, wynikające z dotychczaso-
wej negatywnej praktyki. Dlatego postanowiliśmy opracować krót-
ki poradnik zakupowy, czyli 10 kroków do udanej transakcji.

1.  Powołanie zespołu, przeprowadzenie audytu wewnętrz-
nego i zdefiniowanie wymagań. Gruntowna analiza sytuacji 
w przedsiębiorstwie, określenie źródeł problemów, zdefiniowanie 
celów oraz szczegółowe nazwanie potrzeb firmy stanowią pierw-
szy krok i fundament na drodze do sukcesu w wyborze przyszłe-
go narzędzia pracy. Niezbędny jest tu interdyscyplinarny zespół 
ekspertów, którego skuteczność w ocenie sytuacji firmy, potwier-
dzą – nie raz zaskakujące – wyniki audytu.

2.   Analiza konkurencji pod kątem stosowanych rozwiązań. 
Dobrze wiedzieć, co słychać „u sąsiada”. Obserwacja konkurencji 
w kontekście systemów IT z jakimi pracuje wsparta dogłębnym ba-
daniem rynku, będą pomocne w definiowaniu własnych wymagań 
względem systemu TMS.

3.   Rozpoznanie rynku usługodawców IT. Weryfikacja dostaw-
ców oprogramowania informatycznego powinna opierać się na po-
równaniu ofert. Kuszą najniższa cena i zapowiedź krótkiego czasu 
wdrożenia. Należy jednak pamiętać, co decyduje o jakości progra-
mu TMS i późniejszej pracy z nim, gdyż te same czynniki mają 
bezpośrednie przełożenie na jego wartość. Zwróćmy więc uwagę 
przede wszystkim na doświadczenie producenta IT, liczbę prze-
prowadzonych wdrożeń oraz dostępność niezbędnych dla naszego 
przedsiębiorstwa funkcjonalności. Istotny aspekt stanowi również 
gotowość produktu dostawcy do spełnienia wyższych oczekiwań 
niż te na początku współpracy. Niech wśród potencjalnych rozwią-
zań znajdą się systemy będące gwarantem rozwoju i dające moż-
liwość rozbudowania funkcjonalności w miarę rosnących potrzeb 
użytkowników.

4.  Wytypowanie grupy potencjalnych dostawców systemu 
TMS. Po analizie konkurencji oraz potencjalnych dostawców roz-
wiązań IT, czas na powrót do wyników audytu. W efekcie zna-

jomości własnych wymagań i oczekiwań stawianych systemowi 
TMS zawężony zostanie obszar poszukiwań firmy, z jaką nawią-
żemy współpracę.

5.  Spotkania i prezentacje programów TMS zakwalifikowa-
nych do procesu wyboru. Dalszej selekcji pomogą spotkania 
z dostawcami i prezentacje „na żywo” lub w trybie on-line. Każda 
z przyjętych form przybliży jakość oferowanego systemu i ułatwi 
porównanie z innymi. Niewątpliwie jest to etap, w którym nastę-
puje pierwsze starcie „obietnic” z rzeczywistością.

6.  Zawężenie obszaru poszukiwań. Weryfikacja jakości sys-
temów i poznanie ich „z bliska” pozwoli na wyłonienie finałowej 
dwójki lub maksymalnie trójki.

7.  Wizyty referencyjne i ich analiza. Nim przejdziemy do prak-
tycznych testów oprogramowania, kolejny krok w procesie decyzyj-
nym to rozmowy z innymi użytkownikami opiniowanych systemów. 
Wartość wizyt referencyjnych będzie tym większa, im dłużej dana 
firma pracuje w oparciu o dane rozwiązanie TMS. Dzięki spotkaniom 
zweryfikujemy wiedzę zdobytą podczas prezentacji, zdobędziemy 
również szansę na uzyskanie opinii na temat samego produktu jak 
i jakości relacji biznesowych we współpracy z dostawcą.

8.  Testy najlepszego rozwiązania. Na etapie testów, których wy-
niki bezpośrednio przełożą się na decyzję o zakupie, kluczowe są 
osoby je przeprowadzające. Istotne jest więc, by byli to pracownicy 
naszego przedsiębiorstwa realnie zaangażowani w projekt, a tym 
samym przyszli użytkownicy oprogramowania.

9.  Wstępne określenie warunków umowy. Szczegółowe omówie-
nie oferowanych warunków samego wdrożenia można porównać 
do zaopatrzenia się przed skokiem w wysokiej klasy spadochron. 
Określenie warunków korzystania z licencji, zakresu wsparcia 
serwisowego, procedur związanych z rozwojem systemu czy ko-
munikacją, gwarantuje wysoką jakość współpracy i daje poczucie 
obustronnego bezpieczeństwa nowych partnerów biznesowych.

10. Negocjacje prowadzące do finalnego zakupu. Długotrwały 
i pracochłonny proces wyboru optymalnego systemu TMS wień-
czą ustalenia dotyczące ceny zakupu i harmonogramu wdrożenia. 
Na satysfakcjonujący wynik negocjacji składają się wszystkie kroki 
podjęte przed podpisaniem umowy.

Zaprezentowane etapy wpisują się w model idealnie przeprowa-
dzonego procesu zakupu systemu TMS. Rzeczywistość nie zawsze 
pozwala nam na takie podejście. Jednak pamiętajmy, niezależnie 
od tego czy jesteśmy małą, średnią czy dużą firmą wybór systemu 
TMS z którym będzie się rozwijała nasza firma jest bardzo ważny 
i wymaga zaangażowania. Od tego wszystko się zaczyna i skutkuje 
w przyszłości. I	uwaga, zawsze warto być otwartym i nie bać się 
innowacyjnego podejścia.

Patryk Grzelak
interLAN

Technologie dla transportu
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 ? Cel wdrożenia
Jakich efektów możemy się spodziewać korzystając z pań-
stwa produktów/usług? Podobne zyski osiągnie przedsię-
biorstwo użytkujące 2, 20 i 100 zestawów?
Krzysztof Pusłowski, Sales & Project Manager Poland  
Trimble Transport & Logistics. - Dokonując wyboru kompu-
terów pokładowych takich jak CarCube, przedsiębiorca zwraca 
głównie uwagę na inwestycję, a nie na jej zwrot, bowiem ten 
ostatni nie zawsze może zostać wyrażony w liczbach. Wpływ 

ma zawsze postęp we wdrożeniu, pracownicy jak i zastosowana 
funkcjonalność u danego klienta. Oczywiście głównymi kosztami, 
na które telematyka ma wpływ to komunikacja, kreowanie zle-
ceń wraz z ich dokładna lokalizacją, analizowania danych z tacho 
i kart kierowców wraz z możliwością ich zdalnego pobierania, 
zarządzanie np. naczepami, a także skanowanie dokumentów 
wprost z kabiny kierowcy i dbanie o właściwy styl jazdy. Tele-
matyka przydatna jest przy każdej flocie. Jeśli ktoś dysponuje 
niewielkim parkiem maszyn może np. liczyć na komfort obsługi 
- łatwiejsze i dalsze planowanie, szybkość i jakość uzyskiwanych 
informacji. Duże firmy powinny się skupić na automatyzacji róż-
nych procesów, szeroko rozumianą integrację z systemami tele-
informatycznymi klienta jak i szkoleniami.
Harry Butcher, Product Manager Astrata Europe B.V. - Klien-
ci korzystający z naszych produktów i usług mogą liczyć na 
znaczne korzyści w zakresie redukcji zużycia paliwa, obniżenia 
całościowych kosztów operacyjnych oraz podniesienie stopnia 
zadowolenia swoich kontrahentów. Dzięki temu działalność ope-
racyjna jest wspierana we wszystkich obszarach, od planowania 

Technologie dla transportu

Nasi eksperci deklarują, że na zyski związane z użytkowaniem 
systemów telematycznych można liczyć bardzo szybko.

ZAINWESTOWAĆ I ZAOSZCZĘDZIĆ
Urządzenia telematyczne wdrażane są między innymi po to, by przynosiły oszczędności. Postanowiliśmy porozmawiać 
z kilkoma dystrybutorami produktów i usług na co można liczyć korzystając z systemów, czy trzeba dużo inwestować, 
ile kosztuje obsługa, kiedy nastąpi zwrot wydatków itp. Ich wypowiedzi stanowią po części odpowiedź, czego powinny 

spodziewać się przewoźnicy chcący skorzystać z systemów IT.

Krzysztof Pusłowski,
Trimble  

Transport & Logistics

Harry Butcher
Astrata Europe B.V.

Paweł Wloczek
WebEye Polska

Krzysztof Pusłowski
WebEye Polska
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do realizacji operacji transportowych, wraz z pełną administracją. 
Z punktu widzenia wydajności, usprawnienia mogą dotyczyć przy-
kładowo lepszego wglądu w realizowane operacje oraz poprawy 
bezpieczeństwa. Doskonalenie wyników w tych obszarach dotyczy 
m.in. wykorzystania naszych produktów i usług do szkolenia kie-
rowców i poprawy ich stylu jazdy, sprawniejszego monitorowania 
i planowania działań dążących do unikania kar za wykroczenia 
drogowe. W tym sprawniejsze planowanie dopuszczalnego czasu 
pracy i jazdy kierowców, ograniczanie opóźnień transportu zwią-
zanych z czynnikami zewnętrznymi takimi jak awarie. Rozwiązania 
Astraty są skalowalne, dlatego sprawdzają się w przypadku firm 
posiadających 2 pojazdy, 20 czy nawet 2000. Pod uwagę wziąć 
należy również rodzaj realizowanych operacji, procesy admini-
stracyjne czy też elastyczność na zmiany. W mniejszych przed-
siębiorstwach procesy zwykle są prostsze, a zatem potencjalne 
oszczędności mogą być niezauważalne w takiej skali, jak to się 
dzieje w przedsiębiorstwach o większej flocie.
Kamil Korbuszewski, kierownik działu sprzedaży GBOX. - 
Działania wsparte telematyką przekładają się na wzrost wydaj-
ności firmy, znaczną optymalizację procesów transportowych 
i logistycznych. Wdrożenie systemu telematycznego takiego 
jak GBOX® Assist, przede wszystkim ułatwia pracę spedytorów: 
wydajność ich pracy, choćby przez usprawnienie analizy sporej 
ilości danych. Można liczyć na pomoc w efektywnym planowa-
niu pracy całej floty, co stanowi podstawę w branży opartej na 
wywiązywaniu się terminowo ze zleceń. Analiza trasy i stylu 
jazdy kierowców pozwoli sprawdzić, którzy pracownicy jeżdżą 
najbardziej ekonomicznie. Bieżąca kontrola stanu paliwa oraz 
nacisku na oś szybko podpowie, gdzie możemy szukać potencjal-
nych nieprawidłowości. Komunikacja z użytkownikiem ciągnika 
siodłowego przez komputer pokładowy GBOX® Assist zmniejszy 
koszty telefonów, o zaoszczędzonym czasie i eliminacji pomyłek 
nie wspominając. Korzystanie z monitoringu pojazdów w naszym 
systemie przyniesie konkretny spadek kosztów - norma paliwo-
wa stanie się realna a klient otrzyma lepiej wycenioną, konkuren-
cyjną usługę. Czy podobne efekty osiągane będą w przedsiębior-
stwach użytkujących różne liczby zestawów? Wszystko zależy od 
specyfiki wykonywanego transportu, dlatego ciężko jest genera-
lizować. Skala zwiększa efekty, więc np. ilość zaoszczędzonego 
paliwa u przewoźnika wykorzystującego sto pojazdów będzie 
znacznie większa niż w firmie, która użytkuje dwa pojazdy.
Paweł Wloczek, Country Manager, WebEye Polska. - Na to 
pytanie nie ma jednej poprawnej odpowiedzi – wszystko zależy 
od wielkości firmy oraz jej indywidualnych potrzeb. Przedsię-
biorstwa mają różne problemy: dla jednych największym i naj-
bardziej kosztownym problemem może być zły styl jazdy kierow-
ców, dla innych brak narzędzi umożliwiających zarządzanie pracą 
użytkowników pojazdów. Przykłady można mnożyć. Największe 
oszczędności wynikają z wprowadzenia rozwiązań umożliwiają-
cych monitoring paliwa oraz analizę stylu jazdy. Wprowadzenie 
rozwiązań telematycznych przyczynia się do zapewnienia pełnej 
automatyzacji procesów w kwestii spedycji, pracy dyspozytorów, 
lepszego zarządzania czasem pracy w przedsiębiorstwie. Proce-
sy zachodzące automatycznie umożliwiają bowiem personelowi 
skupienie się na bieżących zadaniach.

 ? Ile można „zarobić”?!
Na jak duże oszczędności można liczyć biorąc pod uwagę 
pieniądze potrzebne na inwestycje? Innymi słowy - jak wiele 
trzeba zapłacić i ile potem zyskamy?

Harry Butcher (Astrata). - Wdrożenie naszych rozwiązań do 
monitorowania wszystkich procesów transportowo-logistycz-
nych pozwala oddziaływać bezpośrednio na około 70-85 procent 
całkowitych kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa. Dla przy-
kładu, celując w poprawę wyników kierowcy oraz doskonalenie 
jego stylu jazdy, a co za tym idzie mniejsze zużycie paliwa, po-
prawę bezpieczeństwa, wydłużenie życia technicznego pojazdu, 
przeciętne oszczędności sięgają 13 procent - głównie wskutek 
redukcji spalania. Znacznie trudniej oszacować wartość zadowo-
lenia klientów.
Kamil Korbuszewski (GBOX). - Załóżmy, że samochód cięża-
rowy pokonuje miesięcznie około 8000 kilometrów. Przewoźnik 
dzięki wykorzystaniu telematyki dopasowanej do specyfiki pra-
cy pojazdów, zredukuje zużycie paliwa o około 1 litr na każde 
przejechane 100 kilometrów. Oszczędność tego rzędu pozwoli 
na zwrot kosztów zakupionego systemu, pozostałe korzyści to 
już czysty zysk usługobiorcy. Jeden z naszych klientów, wskutek 
wdrożenia systemu telematycznego i wprowadzenia procedury 
monitorowania zużycia paliwa, osiągnął miesięczną oszczędność 
około 20 000 litrów paliwa we flocie około 50 pojazdów. Inny 
użytkownik wykorzystujący 30 urządzeń, wycenił miesięczne 
oszczędności na poziomie 15 000 zł, co również zapewnia finan-
sowanie systemu oraz dodatkowe przychody dla nabywcy.
Paweł Wloczek (WebEye Polska). - Przedsiębiorstwa odnoto-
wują zwrot z inwestycji w przeciągu kilku miesięcy. W skali jed-
nego pojazdu można spodziewać się przeciętnie oszczędności od 
10 do 30 procent.
Krzysztof Pusłowski (Trimble). - Oszczędności, jakie wygeneru-
je system telematyczny Trimble T&L zależą głównie od szybkości 
wdrożenia, szkoleń i jego przyszłej obsługi wraz ze wsparciem, 
co również zapewniamy. Zazwyczaj sama inwestycja zwraca się 
w okresie do 2 lat.

 ? Próg wejścia
Początkującą firmę stać zazwyczaj na zakup jednego, dwóch 
ciągników, czasem zresztą używanych, a na pozostałych po-
lach trwa szukanie cięć kosztów. Duży podmiot potrzebuje 
zaawansowanych usług, zapewne droższych. Jaki jest zatem 
„próg wejścia”?
Kamil Korbuszewski (GBOX). - Trudno odpowiedzieć na tak 
postawione pytanie. Jesteśmy firmą elastyczną i zawsze, kiedy 
klient widzi szanse na zastosowanie naszego produktu z ko-
rzyścią dla swojej firmy przygotowujemy indywidualne ofer-
ty. Dostosowujemy także model finansowania. Proponujemy 
rozwiązania oparte na mechanizmie abonamentowym, gdzie 
usługobiorca nie ponosi żadnych kosztów początkowych oraz 
rozwiązania mieszane, w którym istnieje możliwość zakupu 
urządzeń za gotówkę, a w formie abonamentowej opłacane są 
koszty usługi.
Paweł Wloczek (WebEye Polska). - Wszystko zależy od po-
trzeb. Małe firmy, posiadające na przykład dwa pojazdy, nie będą 
potrzebowały takich rozwiązań, jak firma z flotą 80 pojazdów. 
Duże przedsiębiorstwa decydują się zazwyczaj na wybór rozbu-
dowanego systemu telematycznego, wyposażonego w szereg 
funkcjonalności, mniejsze podmioty często sięgają po wybrane 
funkcjonalności (np. monitoring paliwa), które w zupełności wy-
starczają w zapewnieniu im optymalnego prowadzenia biznesu. 
Z pełną świadomością chciałbym jednak podkreślić, że profesjo-
nalnego rozwiązania oraz dostępu do ekspertów z odpowiednią 
wiedzą i doświadczeniem nie da się kupić tanio.
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Krzysztof Pusłowski (Trimble). - Podstawowa telematyka to 
koszt rzędu 0,75€/miesiąc, o czym wiele firm transportowych 
nie wie, obawiając się wysokich nakładów. Szczegółowy plan in-
westycji to indywidualna sprawa każdego podmiotu, zależna od 
jego preferencji, stopnia złożoności i aktualnie wdrożonych sys-
temów informatycznych w biurze. Ważnym elementem staje się 
również fakt możliwości sfinansowania urządzeń bezpośrednio 
przez Trimble, co w znaczący sposób wpływa na decyzję o wypo-
sażeniu wszystkich jednostek.

 ? Największe wydatki
Co generuje największe wydatki dla firmy transportowej – na 
ile kosztochłonne jest wdrożenie, a na ile bieżąca obsługa?
Krzysztof Pusłowski (Trimble). - Przy inwestycji w telematy-
kę największym wydatkiem może okazać się instalacja urządzeń 
w ciągnikach. Są one związane ze ściągnięciem aut - podróżą do 
miejsc instalacji, lub nieumiejętnymi własnymi montażami. Ofe-
rujemy jednak instalacje wraz z dojazdem do klienta co w znaczą-
cy sposób wpływa na płynności działań, jakość montażu i niejed-
nokrotnie oszczędza i kilometry, paliwo, czas pracy kierowców. 
Moim zdaniem 90 procent sukcesu to szybki i poprawny montaż, 
aby cieszyć się długą i niezawodną pracą urządzeń niejednokrot-
nie działających dłużej niż średni okres leasingu ciągnika.
Harry Butcher (Astrata). - Koszt rozwiązania zależy w głównej 
mierze od zestawienia produktów i usług, na które klient się de-
cyduje w oparciu o faktyczne potrzeby i cele. Na przykład, czy 
wystarczy mu podstawowe narzędzie do monitorowania lokaliza-
cji zasobów floty, czy skorzysta z kompleksowej integracji syste-
mu telematycznego z wybranym rozwiązaniem TSM? Możliwości 
są ogromne. Istotne są szczególnie narzędzia do zarządzania zu-
życiem paliwa oraz administrowania tym procesem, utrzymanie 
pojazdów, wspieranie procesów operacyjnych.
Paweł Wloczek (WebEye Polska). - Wdrożenie rozwiązań tele-
matycznych należy postrzegać pod kątem inwestycji. O kosztach 
należy mówić w przypadku, gdy na partnera wdrożenia wybiera 
się przedsiębiorstwo bez doświadczenia w obsłudze i zarządza-
niu tego rodzaju systemem, a on traktowany jest jako gadżet 
a nie realne wsparcie prowadzenia działalności. Gdy dostawca to 
firma zatrudniająca profesjonalistów z wiedzą i doświadczeniem, 
osiągnięcie zysków stanowi kwestię czasu.

 ? Zwrot z inwestycji
Właściciele firm wymagają nierzadko szybkiego zwrotu 
inwestycji. W jakim czasie można go osiągnąć korzystając 
z państwa usług?
Harry Butcher (Astrata). - Korzyści płynące z wdrożenia ofero-
wanych przez nas systemów telematycznych pojawiają się bar-
dzo szybko i zależą w głównej mierze od tego, w jaki sposób 
wdrożenie zostało przeprowadzone. Weźmy dla przykładu moduł 
szkolenia kierowców i poprawy stylu jazdy. Zalecamy, aby usta-
nowić stopniowo rosnące cele w kierunku poprawy stylu jazdy. 
Można to osiągnąć poprzez skupienie początkowych wysiłków 
na maksymalnie trzech głównych elementach stylu jazdy, np. 
jazdy na biegu jałowym, z nadmierną prędkością oraz z użyciem 
tempomatu. Gdy kierowcy mają jasno wyznaczone cele, łatwiej 
im skupić się na ich osiąganiu oraz stopniowym doskonaleniu 
poszczególnych elementów.
Kamil Korbuszewski (GBOX). - Konstrukcja oferty abonamen-
towej sprawnemu menedżerowi transportu pozwoli uzyskać 
zwrot z inwestycji od początku działania systemu. A to dlatego, 

że klient na początku nie ponosi żadnych opłat, a jedynie płaci za 
comiesięczny abonament.
Paweł Wloczek (WebEye Polska). - Przedsiębiorstwa odnoto-
wują zwrot z inwestycji w przeciągu kilku miesięcy.
Krzysztof Pusłowski (Trimble). - Już po pierwszych instala-
cjach i szkoleniach można generować oszczędności na komu-
nikacji i lepszej optymalizacji pracy spedycji czy dyspozycji 
(więcej aut na jedną osobę). Zatem efekty z inwestycji w sys-
tem telematyczny powinny być widoczne od razu po jego im-
plementacji.

 ? Analizowanie wyników
Jak często i w jaki sposób należy przeprowadzać analizę 
oszczędności wynikających z użytkowania danego systemu?
Kamil Korbuszewski (GBOX). - To zależy od działań naszych 
klientów. Sam system daje możliwość definiowania i sporządza-
nia raportów, ich treści jak i badanych okresów. W każdej chwili 
klient może pobrać raport „na żądanie” uwzględniający interesu-
jący go okres.
Paweł Wloczek (WebEye Polska). - System WebEye sam do-
konuje analizy oszczędności wynikających z użytkowania – np. 
w rozwiązaniu Driving Style użytkownik ma dostęp do wykresu, 
który pokazuje trendy z ostatnich 5 tygodni. Dzięki temu ob-
serwuje na bieżąco czy wdrożony system przekłada się na wy-
znaczone rezultaty. Oprócz analiz dostarczanych przez system 
sugerujemy klientom również analizę miesięczną, kwartalną, 
półroczną i roczną.
Krzysztof Pusłowski (Trimble). - Analizę oszczędności można 
dokonać już w pierwszym półroczu od wprowadzenia systemu. 
Jednak szybkość zwrotu z poszczególnych funkcjonalności jest 
uzależniona w znaczy stopniu od podjętych działań po stronie 
usługobiorcy. Firma Trimble T&L koordynuje proces wdrożenia 
i proponuje rozwiązania, które z dobry skutkiem wdrożyła u in-
nych klientów.
Harry Butcher (Astrata). - Jest to zależne od specyfiki procesów 
operacyjnych oraz kluczowych wskaźników wydajności w danej 
firmie. Raporty oszczędności mogą być generowane co miesiąc, 
wskazując wysokość oszczędności bądź też identyfikując kolejne 
obszary możliwych usprawnień.

Tomasz Czarnecki
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Właściwe rozpoznanie celów ma nierzadko 
decydujący wpływ, czy inwestycja będzie 

przysłowiowym strzałem w dziesiątkę.



TELEMATYKA W PARAGRAFACH
Dynamiczny rozwój technologii, miniaturyzacja urządzeń, zwiększanie mocy obliczeniowej oraz precyzji pomiarów otwierają 
szerokie możliwości dostępu do interesujących danych, dawniej niemożliwych do zdobycia. Rozwiązania są w wielu 
przypadkach rozwinięciem już istniejących produktów, dlatego znaczna część prawnych aspektów ich użytkowania również 
nie jest zupełnie nowym obszarem nauk prawnych. Przewoźnik powinien posiadać wiedzę, w jakich warunkach ma prawo 

korzystać z określonych informacji.

Typowe zagadnienia wiążące się z rozwojem techniki łączności 
dotyczą przesyłu danych, ich bezpieczeństwa oraz gromadze-

nia, użytkowania i przetwarzania. W branży transportowej raz po 
raz można usłyszeć o projektach wyręczających w dużym stop-
niu kierowcę, które zastępują go w niektórych czynnościach lub 
ostrzegają. Pojawiają się także pomysły zupełnie autonomicznych 
pojazdów, niewymagających obecności prowadzącego zestaw, 
choć to melodia przyszłości. Warto zatem przyjrzeć się obowią-
zującym przepisom pod kątem tego, na co pracodawcy powinni 
zwrócić uwagę zatrudniając kierowców w nowoczesnym, skompu-
teryzowanym środowisku pracy, wyposażonym w liczne urządze-
nia gromadzące i wysyłające pakiety danych.

 ? Brak katalogu
Podstawowa sprawa dotyczy określenia możliwości identyfikacji 
kierowcy lub innego pracownika. Ochronie podlegają wszelkie 
dane, które na to pozwalają, należące do sfery prywatności lub 
wręcz intymności. Urządzenia pokładowe samochodu ciężarowego 
nie generują takich informacji, zatem ogólny zakaz ich przetwarza-
nia teoretycznie nie ma tutaj zastosowania.
Tym niemniej jest możliwe, że generowane dane, zwłaszcza obej-
mujące położenie samochodu, nagrania dźwięku lub obrazu z kabi-
ny, mogą wchodzić do kategorii informacji, na których przetwarza-
nie, konieczna jest zgoda pracownika. Co ciekawe i rozczarowujące 
dla chcącego jak najwięcej wiedzieć szefa przedsiębiorstwa, nie ist-
nieje katalog takich elementów. Dowolne informacje generowane 
przez system w zestawieniu z odpowiednią ilością innych wiado-
mości mogą umożliwić identyfikację osobę wykonującą określone 
czynności. Ochrona danych osobowych służy zabezpieczeniu pry-
watności i intymności, stąd potrzeba istnienia szczególnego reżimu 
chroniącego prawa osób, których gromadzone dane dotyczą.

 ? Przetwarzanie danych
Z całą pewnością przewoźnikowi nie wolno bez zgody pracownika 
upubliczniać posiadanych danych, w sposób pozwalający na identy-
fikację jego osoby. Wyjątkiem od tej zasady są tzw. „dane służbowe”, 
niezbędne do wykonywania pracy, ściśle związane ze stanowiskiem, 
które wolno umieścić np. na stronie internetowej firmy. Dopuszczal-
ne jest też przetwarzanie informacji wynikających z stosunku pracy, 
w zakresie, w jakim nie naruszają one prywatności pracownika.
Dobrą praktyką jest wyczerpujące informowanie kierowców oraz uzy-
skiwanie od nich zgód, w formie pisemnej, włączonych np. do umo-
wy o pracę – na przetwarzanie danych: utrwalanie, przechowywanie, 

opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie informacji. 
Inne względy przemawiające za wyczerpującym informowaniem pra-
cowników o urządzeniach znajdujących się w pojeździe lub naczepie, 
to konieczność ich ewentualnej obsługi, zrozumienie komunikatów, 
które mogą generować podczas podróży oraz bezpieczeństwo.

 ? Zgoda kierowcy niepotrzebna
W szczególności pracodawca ma obowiązek udzielenia kierowcy 
informacji o danych, którego go dotyczą - gromadzonych i przetwa-
rzanych przez przewoźnika. Osoba taka ma prawo dowiedzieć się 
o celu, sposobie i zakresie gromadzonych informacji, a także od kiedy 
są one zapisywane. Nowoczesne urządzenia łączności umożliwiające 
zdalne wyłączenie silnika i unieruchomienie pojazdu, są traktowane 
jako zabezpieczenie przed kradzieżą, mimo że pojawiają się głosy 
o poważnym ryzyku dla pojazdu znajdującego się w ruchu oraz ich 
uszkodzenia. Z tych względów należy przyjąć, że istnieje konieczność 
informowania kierowców o zainstalowanych w pojeździe systemach.

Nie oznacza to jednak, że przewoźnik ma obowiązek uzyskać zgo-
dę na samą ich instalację. Zwykle kierowca prowadzi samochód 
wskazany mu przez pracodawcę, nierzadko pracują oni w różnych 
samochodach będących w dyspozycji przedsiębiorstwa i urządze-
nia dodatkowe są montowane bez konsultacji z nimi - użytkownik 
przyjmuje więc do wykonania pracy pojazd już wcześniej wyposa-
żony. Odrębną sprawą jest w tej sytuacji kwestia odpowiedzialno-
ści pracownika za pojazd, jego sprawność, ważność dokumentacji 
ewentualnie certyfikatów, itp.

 ? Temperatura w naczepie
Dane potwierdzające warunki przewozu są często wymagane przez 
przedsiębiorstwa, stawiające wymagania co do parametrów, w ja-
kich towar jest transportowany. Jeden z najczęściej spotykanych 
parametrów to temperatura panująca w naczepie, szczególnie 
istotna w przypadku produktów żywnościowych. Wówczas prze-
kazywanie wydruków, ich kopii lub skanów może należeć do obo-
wiązków wynikających z umowy i koniecznych dla jej wykonania.

Technologie dla transportu
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Radosław Pluciński
radca prawny
www.radcyprawni.net
tel.+48 22 354-64-96 

Na wiosek pracownika, pracodawca 
powinien przekazać mu informacje 

wygenerowane przez systemy 
telematyczne na temat jego pracy.
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Przetwarzanie danych z innych urządzeń przyczynia się do poprawy 
sytuacji finansowej firmy np. przez kontrolę kosztów. W tym względzie 
popularne są różnorodne metody kontroli poziomu paliwa oraz dostę-
pu do zbiornika, na co pozwalają nawet współczesne urządzenia GPS, 
wyposażone w odpowiednie złącza. Najwięcej danych można uzyskać 
jednak poprzez podłączenie do złącza CAN, uzyskując tym samym do-
stęp do danych z komputera pojazdu. Wówczas uzyskujemy precyzyj-
ne pomiary zużywanego paliwa, obciążenia pojazdu i jednostki napędo-
wej, ilości godzin pracy. Informacje takie mają prawo być wykorzystane 
do sporządzenia statystyk, porównywania sposobu jazdy kierowców 
i organizowania szkoleń lub stosowania bodźców motywujących do 
bardziej pożądanego stylu jazdy. Stąd wynika, że dane pochodzące 
z urządzeń rejestrujących parametry jazdy mogą być przetwarzane.

 ? Dowód w sądzie
Ponadto każdy pracownik powinien uzyskać dostęp do danych na 
swój temat. Bardziej problematyczną kwestią jest czy do takich 
informacji należy zaliczyć same zapisy parametrów jazdy danego 
kierowcy. W takim przypadku od okoliczności zależeć będzie czy 
informacje zostaną potraktowane jako dane osobowe czy jednak – 
jako niedające same w sobie możliwości identyfikacji konkretnego 
kierowcy, będą uznane jedynie za należące do przedsiębiorstwa, 
które wówczas może ich używać.

Inny aspekt korzystania z urządzeń pokładowych wykorzystu-
jących nowoczesne technologie łączności stanowi możliwość 
użycia ich w charakterze dowodów w postępowaniu sądowym.  

Wszelkie wydruki z urządzeń oraz raporty należą do kategorii „in-
nych środków dowodowych”. Ważne, aby pamiętać o właściwym 
opieczętowaniu takiej dokumentacji pieczątką stwierdzającą zgod-
ność z oryginałem. Użycie tego rodzaju informacji może pomóc 
w udowodnieniu faktów, które strony biorą za podstawę sformuło-
wanych w pismach procesowych zarzutów, stwierdzić, że jakiś stan 
faktyczny istniał lub nie, pozwalają określić ramy czasowe zdarzeń 
w jakich uczestniczył pojazd i kierowca. Prawo pozwala, aby po-
służyć się nimi w celu potwierdzenia warunków pracy kierowców, 
prawidłowości wykonanej dostawy.

Dobrą praktyką jest wyczerpujące 
informowanie kierowców oraz 
uzyskiwanie od nich zgód, w formie 
pisemnej, włączonych np. do umowy 
o pracę – na przetwarzanie danych.

 ➜ Ciągniki siodłowe
 ➜ Przyczepy i naczepy – standardowe i specjalistyczne
 ➜ Cysterny i silosy
 ➜ Systemy nadwozi wymiennych 
 ➜ Pojazdy specjalistyczne – zadzwoń i sprawdź!
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Kontakt – sprzedaż używanych pojazdów

- największy sprzedawca pojazdów używanych w Europie

wejdź na www.pema.otomoto.pl
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Kierowca ma 
świadomość,  
że jego jazda  
jest monitorowana, 
zatem unika 
niebezpiecznych 
zachowań takich jak 
przekroczenie czasu 
pracy czy nadmierna 
prędkość.

BEZPIECZEŃSTWO W IT
Pomimo rozbudowanych funkcji oraz parametrów oferowanych przez dostawców systemów telematycznych, w wielu 
przypadkach ich potencjał nie zostaje wykorzystany. Wdrażanie tego typu rozwiązań przez przedsiębiorstwa z branży TSL 
ma za zadanie wspierać oraz optymalizować procesy decyzyjne. Główne jednak pozwala na obniżenie kosztów w dwóch 
znaczących obszarach: minimalizacji zużycia paliwa i planowaniu optymalnych tras dla realizowanych zleceń transportowych.

Wielu z naszych klientów używa telematyk z bardzo proza-
icznego powodu: śledzić na mapie, gdzie znajduje się ich 

pojazd. Integracja systemu TMS z telematyką pozwala na wyszu-
kanie ładunku w pobliżu danego auta za pomocą jednego klik-
nięcia myszą. Pobranie ładunku wprost z giełdy oszczędza czas 
spedytora czy dyspozytora. Czy to jednak wszystkie zalety? Nie.
Na polskim rynku znajdziemy wielu różnych dostawców telematyk. 
Różnią się one pod kątem oferowanych rozwiązań, dokładności para-
metrów, raportów, analityki. Coraz więcej firm poza wartością bizneso-
wą w postaci szybkiego wyszukiwania ładunków w pobliżu kierowcy, 
bierze pod uwagę inne korzyści płynące z posiadania telematyki, w tym 
te związane z bezpieczeństwem pracowników, ale też ładunku.

 ? Lokalizacja pojazdów
Wiedza o lokalizacji pojazdu oraz prowadzenie obserwacji w cza-
sie rzeczywistym, to nie tylko dbałość o bezpieczeństwo użyt-
kowników pojazdów oraz przewożony ładunek, ale też cenna 
informacja w przypadku kiedy następują anomalie w ilości pa-
liwa. Wystarczy dodatkowa instalacja pływaka lub sondy, a na 
podstawie pozyskanych danych, można wywnioskować: kiedy, 
gdzie oraz jaka była strata. Systemy telematyczne są coraz po-
wszechniej stosowane w firmowych flotach również ze względu 
na szybsze odzyskiwanie skradzionych pojazdów oraz obniżenie 
liczby roszczeń ubezpieczeniowych.

 ? Bezpieczeństwo finansowe
Doskonałym przykładem jest też case study jednej z firm1, w któ-
rej średnie spalanie po wdrożeniu systemu telematycznego spa-
dło z około 36 l/100km na około 29-31 l/100km (w ciągnikach 
Renault Magnum) oraz z 34-36 l/100km obniżyło się do pozio-
mu 28-30 l/100km (w ciągnikach MAN). Normy średniego zuży-
cia paliwa w wyżej wymienionym przypadku zostały zmienione, 
a w efekcie tych działań kierowca miesięcznie wykonywał o 2000 
kilometrów więcej, co powodowało wydłużenie dziennych prze-
jazdów o około 8-10 procent.. Miało to oczywiście przełożenie na 
wyniki finansowe firmy.

 ? Bezpieczna jazda
Znaczna redukcja paliwa, ale także mniejsze zużycie floty, to 
dwa czynniki wpływające na niższy koszt utrzymania pojazdów. 
Skuteczne działania mogą przesądzić o powodzeniu (bądź nie) 
całego przedsiębiorstwa. Dlatego w firmach transportowych kie-
rowcy przechodzą szkolenia mające im pomóc pracować zgodnie 
z zasadami jazdy ekonomicznej. Mniej zauważalnym efektem jest 
wpływ na bezpieczeństwo jazdy. Ocena dynamiki jazdy kierow-
cy, jego zachowań pozwala skutecznie podnosić poziom bezpie-
czeństwa, co stanowi przecież wartość nadrzędną. Mało kto za to 
zwraca uwagę np. na niewłaściwe ciśnienie w oponach.

 ? Tanie nie musi być dobre
Wpływ telematyki na działania firm transportowych pozostaje 
bezdyskusyjny. Przedsiębiorstwa cieszą się z wymiernych korzy-
ści finansowych jakie pozwala uzyskiwać telematyka, ale pro-
ducenci coraz częściej stawiają na wzrost funkcji realnie wpły-
wających na poprawę bezpieczeństwa. Nowoczesne telematyki 

Technologie dla transportu

Olga Lipina, 
Product Marketing Manager 
w firmie FireTMS
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GPS pozwalają m.in. wysyłać informacje o wypadku do centrum 
obsługi, automatycznie wezwać pomoc czy też całkowicie odciąć 
dopływ paliwa w przypadku, kiedy kierowca nie odbije karty. 
Przemierzając setki kilometrów każdego dnia, kierowcy pojaz-
dów ciężarowych narażeni są na liczne niebezpieczeństwa, dla-
tego ich niwelowanie jest jednym z najważniejszych zadań, jakie 
realizują dzisiejsze urządzenia GPS.
Wybierając system telematyczny nie warto kierować się jedynie 
ceną. Należy przedstawić swoje potrzeby i upewnić się, że do-
stawca usługi zapewni odpowiednie szkolenie dla naszych pra-
cowników, aby było to użytecznym narzędziem do wspierania 
działań firmy, co z pewnością będzie prowadzić do jej rozwoju.

Technologie dla transportu

Akcelerometr może się przydać

Krzysztof Pusłowski,
Sales & Project Manager Poland,  
Trimble Transport & Logistics.
- W świetle ostatnich wydarzeń, mam na myśli 
choćby atak terrorystyczny w Niemczech, za-
uważamy coraz większe zainteresowanie zabez-

pieczeniem kierowcy, choćby przez integrację telematyki z syste-
mem alarmowym lub przyciskami alarmowymi. Niejednokrotnie 
już sama komunikacja, bądź instrukcje o znakach drogowych 
i prędkości w naszych systemach nawigacyjnych aktywnie wpie-
rają bezpieczeństwo kierowcy. Do tego dochodzą szczegółowe 
informacje drogowe (TMC) związane z korkami, zdarzeniami 
drogowymi, pogodą, itp. Nie bez znaczenia dla omawianych kwe-
stii pozostaje również możliwość zastosowania akcelerometru 
(np. w ramach odtworzenia zaistniałej sytuacji drogowej, koli-
zji, itp.) oraz pozyskanie obrazu z zewnętrznej kamery w celu 
obserwacji przestrzeni ładunkowej lub tyłu pojazdu. Jeśli chodzi 
o dane klienta - są one chronione w sposób uniemożliwiający do 
nich dostęp osobom niepowołanym lub nieautoryzowanym.

Reagować na alarmy
Paweł Wloczek, 
Country Manager WebEye Polska
Wśród funkcjonalności oferowanych w ramach 
rozwiązań telematycznych, które umożliwiają 
przeciwdziałanie kradzieży są między innymi alar-
my. Firmom transportowym polecamy np. alarmy 

wywoływane przez czujniki w pojeździe, wyświetlane w aplika-
cji u klienta. Przedsiębiorstwo otrzymuje informację o zdarzeniu 
w formie mailowej, SMS-em. Dodatkowo można zdefiniować nie-
standardowe stany alarmowe. Wśród funkcjonalności oferowanych 
w ramach rozwiązań telematycznych znajdują się również: moni-
torowanie drzwi przestrzeni ładunkowej wraz z natychmiastową 
sygnalizacją otwarcia drzwi przestrzeni ładunkowej oraz blokada 
plandeki cargo uruchamiająca natychmiastowy alarm w przypadku 
uszkodzenia plandeki wywołanego włamaniem. Alarm napadowy - 
naciśnięcie przycisku napadowego przez kierowcę prowadzi do wy-
zwolenia tzw. cichego alarmu. Nie skutkuje to żadnymi zewnętrzny-
mi znakami, które mogłyby zostać zaobserwowane przez złodzieja, 
ale widzi je system. Firma uzyskując informację o napadzie ma więc 
szansę szybko zareagować.
Profesjonalny system telematyczny powinien informować użytkow-
ników o krytycznych zdarzeniach w czasie rzeczywistym. Jeśli np. po-
jazd zbacza z ustalonej trasy, przekracza maksymalny dozwolony limit 
prędkości lub spóźnia się do planowanego miejsca realizacji transpor-
tu, system informuje dyspozytora o takim zdarzeniu na bieżąco oraz 
wysyła automatyczne powiadomienie e-mail lub SMS zawierające 
szczegółowe informacje. W przewozie specyficznych ładunków duże 
znaczenie odgrywają czujniki, które monitorują m.in. temperaturę 
przestrzeni ładunkowej, informują o pojawieniu się dymu czy kontro-
lują i rejestrują pracę agregatu. Dzięki usługom telematycznym liczba 
niebezpiecznych zdarzeń może być skutecznie ograniczona.
W zapewnieniu wysokiego stopnia bezpieczeństwa przewożo-
nych towarów ważną rolę odgrywa również nasze rozwiązanie 
o nazwie eTachograph. Służy do monitorowania i rejestrowania 
czasu jazdy i odpoczynku kierowców – taki obowiązek został na-
łożony na firmy transportowe przez Unię Europejską w ramach 
regulacji nr 561/2006EK. System umożliwia ustawianie automa-
tycznego alarmu informującego dyspozytora o tym, że kierowca 
przekracza ustalone limity. Dzięki temu liczba wypadków spo-
wodowanych przez zmęczenie użytkownika ciągnika siodłowego 
może być znacznie obniżona. To pomocne również szeroko rozu-
mianego bezpieczeństwa na drodze.

1Badzińska E.;Cichorek Sz., Systemy telematyczne jako wsparcie zarządzania flotą 
pojazdów w transporcie drogowym - studium przypadku, ZN NR 875.

Lokalizacja pomoże przy wypadku
Kamil Korbuszewski, 
kierownik działu sprzedaży GBOX
Dane chronione są tajemnicą przedsiębiorstwa 
oraz tajemnicą telekomunikacyjną. Zasady ich 
udostępniania ściśle reguluje prawo, nie dostaną 
się w niepowołane ręce. Na przykład Inspekcja 

Transportu Drogowego nie ma podstaw, aby zwrócić się bezpo-
średnio do nas z prośbą o udostępnienie informacji o klientach.
Bezpieczeństwo kierowców w oparciu o system GBOX® Assist 
dotyczy między innymi lokalizacji pojazdu. Spedytor lub osoba 
zarządzająca transportem na bieżąco posiada informacje o tym, 
gdzie jest pojazd, z jaką prędkością jedzie czym zajmuje się kie-
rowca. Można więc od razu reagować w przypadku kolizji, wypad-
ku, zasłabnięcia kierowcy lokalizując pojazd i wysyłając w razie 
potrzeby pomoc. Nawigacja pozwala na bezpieczne prowadzenie 
samochodu po dostosowanych do zestawu drogach. Oprócz tego 
system dzięki połączeniu z tachografem pobiera i analizuje dane 
dotyczące czasu pracy kierowcy i automatycznie powiadamia 
go o zbliżającym się końcu jazdy. Można mieć wgląd do liczby 
przedłużeń jazd dziennych czy skrótu odpoczynku. Użytkownik 
wie, o której godzinie należy rozpocząć odpoczynek dobowy, aby 
zawarty był w jednej dobie pracy. To zwiększa świadomość kie-
rowcy, ale i zarządcy transportu o popełnianych wykroczeniach, 
co może wyeliminować je w przyszłości. Ponadto spedytor lub 
osoba zarządzająca transportem otrzymuje informacje o prze-
kroczeniach prędkości powyżej zdefiniowanej wartości, średniej 
prędkości w obszarze (miasto, plac przeładunkowy itp.), wjeździe 
poza wyznaczony korytarz (np. uprowadzenie pojazdu), itp.

Obserwować styl jazdy
Harry Butcher, 
Product Manager Astrata Europe B.V.
- Bezpieczeństwo przechowywania danych musi 
być zapewnione już na etapie warunków kontraktu. 
W większości przypadków to klient jest ich właści-
cielem, jednak oferent systemu telematycznego 

może korzystać z tych informacji, by doskonalić oferowane usługi czy 
też rozwijać nowe.
Systemy telematyczne wspierają poprawę bezpieczeństwa transportu 
na wiele sposobów. Dla przykładu, moduł szkolenia kierowców w cza-
sie jazdy pozwala na bieżąco monitorować ich styl jazdy, promując 
zachowania pożądane i zmniejszając czynniki ryzyka. Praktyczne jest 
tutaj także wskazanie dozwolonego czasu prowadzenia pojazdu czy też 
informacje o technicznych stanie pojazdu, np. opon.
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SYSTEM WE WDROŻENIU
Prawidłowe zapytanie ofertowe znacznie ułatwia usługodawcom dopasowanie systemu telematycznego do potrzeb firmy 
transportowej. Jeszcze ważniejsze jest jego prawidłowe wdrożenie. Aby cały proces zakończyć powodzeniem trzeba zwrócić 

na wiele istotnych aspektów, nie zawsze oczywistych.

 ? Zapytanie ofertowe
Przed rozesłaniem zapytań do firmy świadczących usługi telema-
tyczne warto przemyśleć samą jego treść. Jak więc przygotować 
zapytanie ofertowe? - Na wstępie inwestor powinien zadać sobie 
kluczowe pytanie, co jest mu niezbędne do pracy, jakich informa-
cji mu brakuje, które procesy w firmie chciałby przyspieszyć, aby 
procować bardziej efektywnie. Oczywiście podstawowe informacje 
o przedsiębiorstwie, flocie aut i aktualnych systemach będą pomoc-
ne. Jednak, aby uniknąć problemów i nie tracić czasu nad pisaniem 
takowego zapytania, stawiamy na kontakt z przyszłym klientem, 
by wyjaśnić, uzgodnić i rozwiać wszelkie wątpliwości już na etapie 
pierwszej rozmowy lub spotkania – mówi Krzysztof Pusłowski, Sales 
& Project Manager Poland Trimble Transport & Logistics.
Kluczowe jest realistyczne podejście oraz przedstawienie faktycznych 
wymagań dotyczących systemu – dodaje Harry Butcher, Product 
Manager Astrata Europe. - Każdy przedsiębiorca powinien określić 
czy woli proste rozwiązanie oparte o monitorowanie lokalizacji za-
sobów, czy też bezwzględnie potrzebuje zaawansowany system inte-
grujący wszystkie procesy transportowo-logistyczne. Najważniejsze, 
aby wdrażane rozwiązanie pasowało do realnych potrzeb w danym 
momencie. Trzeba również zostawić miejsce na jego rozszerzenie. 

W zdecydowanej większości przypadków zalecamy zacząć od pod-
stawowych funkcjonalności, stopniowo rozszerzając moduły i włą-
czając kolejno coraz bardziej kompleksowe zadania systemu.
Decyzja jest poważna, bo na co najmniej najbliższe 2-3 lata. - Warto 
zwrócić uwagę także na możliwość prezentacji rozwiązań w siedzibie 
klienta, warunki wdrożenia pozwalające zachować płynność pracy, 
wsparcie posprzedażowe. Sugeruję zapytać oferenta czy powyższe 
elementy oferowane są przez dostawcę rozwiązania bezpłatnie. Wia-
domo, że trzeba szukać systemu dopasowanego do własnych potrzeb 
– mówi Kamil Korbuszewski, kierownik Działu Sprzedaży GBOX.

- Należy również pamiętać o tym, żeby przed kupnem rozwią-
zania najpierw je przetestować. Sprawdziany sprzyjają poznaniu 
rozwiązania, ale również dostarczają informacji o dostawcy oraz 
poziomie wiedzy i doświadczenia opiekuna. Po okresie testowym 
trzeba go podsumować i ocenić – takie działanie umożliwi zdo-
bycie niezwykle cennej informacji, czy mamy do czynienia tylko 
ze sprzedawcami usług czy z profesjonalistami – dodaje Paweł 
Wloczek, Country Manager, WebEye Polska.

 ? Prace wdrożeniowe
Samo wdrożenie to również niełatwe zadanie. Przewoźnicy nie po-
winni bezgranicznie ufać dostawcy usług i zwrócić uwagę na kilka 
aspektów. - Istotne, aby wdrożenie było kompleksowe co oznacza, 
że powinno obejmować wszystkie osoby korzystające z systemu 
- w biurze, ale także kierowców. Szkolenie pracowników zostało 
przeprowadzone z uwzględnieniem potrzeb usługobiorcy a nie 
według sztywnych wytycznych oferenta. Ciągłość pracy, oszczęd-
ność czasu i pieniędzy zapewnia wspomniane wdrożenie w siedzi-
bie klienta – mówi Kamil Korbuszewski (GBOX).
- Firmy często zapominają, bądź też nie przypisują dużej wagi do 
szkolenia wewnętrznego pracowników, którzy na co dzień będą pra-
cowali z nowym systemem. Tymczasem bez odpowiedniej nauki na 
próżno wyczekiwać ogromu korzyści z telematyki – dodaje Harry 
Butcher z Astraty.
Zdaniem Krzysztofa Pusłowskiego z Trimble, trzeba zwrócić uwa-
gę, by system nadążał za zmianami w przepisach i posiadał nowe 
funkcjonalności, Przykładem mogą być raporty związane z płacą 
minimalną, rejestracja przewozów, rozliczanie delegacji, itd. - Naj-
trudniejsze przy wdrożeniu jest jednak przekonanie ludzi do „no-
wości”, bo przecież to oni mają pracować na nieznanymi systemie, 
co powoduje obawy. Kolejna kluczowa sprawa dotyczy wsparcia po 
stronie firmy wdrażającej, aby zawsze była dedykowana osoba do 
pomocy i uzgadniania kluczowych funkcji nie tylko na etapie „na-
uki” systemu, ale przez cały okres współpracy – dodaje Pusłowski.
- Kluczowe na etapie wyboru dostawcy jest sprawdzenie jego sy-
tuacji finansowej, doświadczenia we wdrożeniu oraz zarządzania 
systemami telematycznymi - zarówno w przedsiębiorstwach krajo-
wych, jak i zagranicznych oraz know-how zespołu. Warto również 
poprosić dostawcę o okazanie referencji, szczególnie tych opisu-
jących wdrożenie podobne do tego, które firma planuje zakupić  
– uzupełnia Paweł Wloczek z WebEye Polska.

 ? Sprawdzać konkurencję
Wygoda pracowników korzystających z określonych rozwiązań nie 
pozostają bez znaczenia, ale... - Warto od czasu do czasu przete-
stować rozwiązania innych firm – co może dostarczyć informacje 
o rozwiązaniu. Jednak w mniejszym stopniu sprawdzian jest szansą 
na poznanie całości wsparcia, jakie dostawca może oferować przy 
stałej współpracy – mówi Paweł Wloczek z WebEye Polska.
- To czysto biznesowa decyzja, indywidualna dla każdego przed-
siębiorcy. Technologia prężnie się rozwija i powstają nowe  

Technologie dla transportu
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zaawansowane technologicznie rozwiązania, co sprawia z kolei, 
że wybrane systemy mogą zanikać z rynku bądź zwyczajnie ich 
cykl życia ulega skróceniu. Narzędzia telematyczne dla trans-
portu są amortyzowane wraz z aktywami floty. Nowości często 
wypierają starsze rozwiązanie, a dynamicznie zmieniające się 
wymagania rynkowe zmuszają poniekąd właścicieli firm trans-
portowych do inwestowania i wymianę urządzeń w krótszym 
okresie czasu – mówi Harry Butcher z Astrata Europe.
Również zdaniem Kamila Korbuszewskiego (GBOX) zawsze warto 
śledzić rynek, prowadzić analizy i na ich podstawie podejmować 
decyzję. - Jesteśmy dla klientów, doradcą i partnerem, ale to osta-
tecznie do nich należy decyzja kogo obdarzą swoim zaufaniem.
- Często przewoźnik wyposażony w tzw. GPS/lokalizator myśli, że 
ma już szczyt technologii na pokładzie ciężarówki, nie zdając so-
bie sprawy jak daleko systemy telematyczne takie jak CarCube są 
rozwinięte. Jednak system telematyczny to nie tylko inwestycja, ale 
również wspieranie klienta przez czas współpracy, wdrażanie no-
wych funkcjonalności i rozwój poprzez integrację z innymi syste-
mami informatycznymi biura. Niejednokrotnie stopień połączenia 
i integracji, rozwijany przez kilka lat, jest na tyle zaawansowany, że 
nie byłby możliwy do osiągnięcia przez inna firmę z dnia na dzień – 
dodaje Krzysztof Pusłowski z Trimble Transport & Logistics.

Integracja z TMS
Mirosław Skorus,  
specjalista ds. sprzedaży i marketingu Marcos Bis 
- Przewoźnikom szukającym telematyki proponuję, żeby zwrócili szcze-
gólną uwagę na możliwość jej późniejszej integracji z TMS. Zdarza się, 
że po zakończeniu wdrożenia potrzeby rosną. Dane telematyczne mogą 
dać duże możliwości w usprawnieniu prac biurowych (jak fakturowa-
nie, rozliczanie kart drogowych, paliwa czy diet). Sęk w tym, żeby in-
tegracja była gotowa i kompletna, bo inaczej może przyjść wybierać 
między wydaniem kolejnych tysięcy na jej zmianę lub podobnej kwoty 
na prace programistyczne prowadzące do pełnej integracji.
Z pomocą na pewno przyjdą nam dostawcy systemów TMS jak i te-
lematyki, którzy chętnie chwalą się swoimi integracjami. Dopytajmy 
jednak dodatkowo o zakres tych integracji, bo nie chodzi tylko o po-
bieranie pozycji, licznika i przesyłanie wiadomości tekstowych. Do-
piero możliwość wysyłania zadań (np. załadunków i rozładunków do 
wykonania), tras obrazowanych kierowcy na mapie, a także pobierania 
danych z tachografu, średniego spalania, raportowanych kosztów go-
tówkowych i statusów o wykonaniu zadań realnie może wpłynąć na 
sprawność pracy w biurze.

Warto myśleć o zmianach

Z Aleksandrą Sarką, Marketing Manager 
Poland w Poltrack rozmawia Tomasz Czar-
necki

Jak przygotować zapytanie do usłu-
godawcy, by dostać satysfakcjonującą 
ofertę?

- Trzeba odpowiedzieć sobie na kilka pytań. Jaki mamy największe 
problemy w dotychczasowym zarządzaniu flotą? Które codzienne 
czynności chcielibyśmy usprawnić? Po jakim czasie od wdrożenia 
powinniśmy uzyskać zwrot inwestycji. Jakich oczekujemy oszczęd-
ności? Określenie własnych oczekiwań będzie bardzo pomocne 
w sprawnej weryfikacji ofert, bo prawdopodobnie otrzymamy 
propozycje zróżnicowanych rozwiązań. Właściwy wybór dostawcy 
wielce wpływa na wdrożenie - nasz partner w biznesie ma wspie-
rać działalność przedsiębiorstwa. Monitoring pojazdów musi „pa-
sować” do sposobu pracy, pozwalać na sprawne zarządzanie pra-
cownikami i zarządzanie kosztami ponoszonymi na wykonywanie 
działalności. Odpowiedni usługodawca daje szansę na to, że proces 
instalacji oraz szkoleń zespołu przebiegnie bezstresowo.

A jakich elementy w umowie z usługodawcą firmy transpor-
towe powinny unikać?
- Analizując warunki przede wszystkim warto pomyśleć nad tym 
jak długo planujemy współpracować z dostawcą rozwiązania mo-
nitoringu pojazdów. Zakładam, że zarówno pracownicy jak zarzą-
dzający będą zadowoleni, bo wybierane jest przecież rozwiązanie 
najlepsze dla przedsiębiorstwa, więc umowa na 2-3 lata nie stanowi 
problemu. Jednak na przestrzeni tych kilku lat sposób prowadzenia 
biznesu może ulec zmianie. Dlatego trzeba zapewnić elastyczności 

rozwiązania, na wypadek gdyby np. za rok była szansa pozyska-
nia klienta, z którym współpraca wymaga dodatkowych opcji. Nie 
zamykajmy się w ścisłych ramach. Dokładne opisy i ograniczenia 
mogą stać się w przyszłości problematyczne przy rozwoju firmy.

Przewoźnik jest raczej skazany na jednego dostawcę czy 
warto go raz na jakiś czas zmieniać?
- Przytoczę tu przykład jednego naszych z klientów, który zdecy-
dował się na zmianę dostawcy 2 lata temu. Kilkukrotnie propono-
wałam zapoznanie się z naszym rozwiązaniem i za każdym razem 
uzyskiwałam od prezesa informację, że firma posiada monitoring 
pojazdów od lat i nie jest zainteresowana zmianą. Poprosiłam za-
tem o poświęcenie kilku minut na prezentację naszego rozwiązania. 
Okazało się, że „dotychczasowe narzędzia monitoringu wybrano 
około 10 lat wcześniej, a dotychczasowy dostawca nie wprowa-
dził zbyt wiele aktualizacji, w dodatku obsługa wymagała długich 
szkoleń dla nowych pracowników. Natomiast koszty miesięcznego 
utrzymania były o 70 procent wyższe od oferowanych w tej chwi-
li. Zmiana dostawcy zwróciła się po 60 dniach i były to jedynie 
oszczędności związane z miesięcznym utrzymaniem rozwiązania.
Dlatego zachęcam wszystkich do zapoznawania się z aktualnymi 
ofertami dostawców i analizowania ich pod kątem przydatności, 
możliwości uzyskania nowych korzyści i oszczędności. Obecnie, 
by sprostać wymaganiom rynku, trzeba nieustannie modyfikować 
sposób prowadzenia biznesu. I wszystkie narzędzia pracy powin-
ny za tym nadążać. Zamiana dostawcy nie wymaga dużych nakła-
dów finansowych na starcie, gdyż dostawca rozwiązania monito-
ringu wszystkie niezbędne urządzenia może udostępnić do użytku 
za przysłowiową złotówkę. Jeśli wybierzemy do tego intuicyjny 
system przyjazny użytkownikowi nie pojawia się problem czaso-
chłonnych szkoleń i wdrożeń. Jestem przekonana, że zdecydowa-
na większość przedsiębiorstw może na zmianie jedynie zyskać.
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Przewoźnicy i dyspozytorzy korzystają z różnych produk-
tów, ułatwiających im kontakt z kierowcą lub śledzenie cię-

żarówek. Z kolei kierowcy dzięki rozwiązaniom typu „mobile” 
odnajdują parkingi, lokale gastronomiczne czy nawet uczą się 
ekonomicznej jazdy. Tomasz Chmielewski, redaktor naczelny 
TelematicWorld.com sprawdził, co pod tym względem oferuje 
rynek i subiektywnie wybrał kilkanaście najbardziej popular-
nych, wysoko ocenianych i najciekawszych produktów, prze-
znaczonych dla branży transportowej. Warto przekazać kilka 
informacji na ten temat również użytkownikom ciągników sio-
dłowych, by ich praca była łatwiejsza, przyjemniejsza a przez to 
bardziej efektywna.

 ? Rejestracja drogi
W tym zakresie w TSL istnieje bardzo dużo rozwiązań. Jedno z bar-
dziej interesujących stanowi AutoGuard Dash Cam, swoista „czarna 
skrzynka”. Pozwala ona na rejestrowanie wykroczeń popełnianych 
na drodze przez uczestników ruchu i nagranie wypadków, co sta-
nowi dowód w dochodzeniu roszczeń. Zamontowany z przodu tele-
fon monitoruje drogę, jednocześnie pobierając informacje o trasie 
z GPS oraz ukazując aktualną prędkość. Dodatkowo umożliwia au-
tomatyczne robienie zdjęć w sytuacjach uznanych za zagrażające 
bezpieczeństwu. Dostępne są dwie wersje – płatna i nieco okrojona 
bezpłatna.

 ? Przepisy drogowe
Going Abroad to jedna z najbardziej przydatnych aplikacji, która 
służy kierowcom wyruszającym w trasę poza granice Polski. Po-
zwala sprawdzić przepisy w innych krajach Starego Kontynentu, 
w tym ograniczenia prędkości, zakazy rozmów przez telefon ko-
mórkowy czy dopuszczalne stężenie alkoholu. Ponadto zawiera kil-
ka gier (dla zabicia nudy podczas przerwy w jeździe). Going Abro-
ad jest aplikacją bezpłatną, ale żeby uniknąć opłat roamingowych, 
warto ją pobrać i zainstalować jeszcze w Polsce.

 ? Bezpieczeństwo kierowców
Narzędzia zwiększające poziom bezpieczeństwa kierowców w tra-
sie, stanowią jedne z najpopularniejszych aplikacji w branży trans-
portowej. Ciekawe rozwiązania to między innymi Ice Card i iOnRo-
ad Augmented Driving.
Darmowa Ice Card pozwala zapisać wszystkie niezbędne dane 
związane z tym, kogo powiadomić w razie wypadku. Osoby prze-
sądne mogą mieć wątpliwości czy z tego skorzystać, ale taka czyn-
ność będzie nieoceniona w momencie, gdy dojdzie do nieszczęścia. 
Jest tu też miejsce na bardzo ważne informacje dla ratowników 
medycznych, w tym grupa krwi, alergie, przewlekłe choroby czy 
przeciwwskazania lecznicze.
iOnRoad Augmented Driving kosztuje 4,72 zł i informuje kierow-
ców między innymi o zbliżaniu się do innego pojazdu. Wykorzystu-
je aparat smartfona, technologię GPS i czujniki do wykrywania aut 
przed prowadzonym samochodem. O niebezpieczeństwie informu-
je sygnałem dźwiękowym.

 ? Parkingi
Największą w Europie aplikacją, obejmująca parkingi i wszystkie 
inne strefy parkowania dla samochodów ciężarowych, jest Truck 
Parking Europe. W swojej bazie obejmuje również miejsca zatrzy-
mania przy autostradach, zajazdy autostradowe oraz odpowiednie 
lokalizacje parkingowe znajdujące się na przykład na terenach 
przemysłowych. Aplikacja jest popularna z dwóch powodów: ścią-
gniemy ją za darmo, a poza tym posiada obszerną bazę. Jeśli cho-
dzi o Polskę, warto w tym miejscu napisać o aplikacji Autostrady 

Narzędzia zwiększające poziom 
bezpieczeństwa kierowców w trasie, 
stanowią jedne z najpopularniejszych 
aplikacji w branży transportowej.

APLIKACJE DLA TRANSPORTU

Rynek aplikacji mobilnych 
rośnie z roku na rok - obecnie  
w Polsce jest dostępnych aż 4 000 000 
tego typu programów. Jak szacuje Komisja 
Europejska, do 2018 roku przychody sięgną  
63 mld euro. Branża transportowa pod tym względem nie 
zostaje w tyle – liczba aplikacji dedykowanych TSL imponuje.
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Polska. Zawiera ona ponad 1700 pozycji, pomaga znaleźć parking, 
a także bankomat, kantor, zrzut nieczystości, sklep, stację obsługi, 
myjnię, kran z wodą czy WiFi.

 ? Komunikacja
Jak 2007 roku pisał znany historyk nauki, Alex Boese, kluczem 
do sukcesu jest szybka i uważna obsługa klienta. Terminowość 
w branży transportowej stanowi element niezwykle istotny. Czę-
sto zależy od dobrej komunikacji pomiędzy kierowcą a dyspozy-
torem, którą polepszyć pozwalają takie narzędzia, jak PlusGPS 
czy TIS-Web Fleet App. W przypadku PlusGPS chodzi o rozwią-
zanie, które oferuje sprawną wymianę informacji na trasie bez 
konieczności połączeń telefonicznych. Na przykład na temat 
działań floty. TIS-Web Fleet pomaga zachować kontakt pomię-
dzy przewoźnikiem a kierowcą poprzez wysyłanie wiadomości 
tekstowych.

 ? Odczyt tachografu
TachoDroid to ciekawa aplikacja, działająca w językach pol-
skim, angielskim, niemieckim, francuskim, czeskim, włoskim 
i rosyjskim, nadająca komunikaty głosowe i pozwalająca odczy-
tać wskazania tachografu. Poza samym odczytem technicznym 
daje również możliwość podglądu zawartych danych, choćby 
do wystawienia zaświadczenia o dniach wolnych. Sam odczyt 
realizowany jest automatycznie przy pomocy czytnika USB lub 
microUSB. Aplikacja posiada w pełni funkcjonalną wersję demo. 
Kosztuje 379 zł.

 ? Zarządzanie flotą
Rozwiązań pozwalających na zarządzanie flotą ciężarową jest na 
rynku naprawdę sporo. Znaczna część z nich to rozbudowane sys-
temy, oferujące wiele różnych możliwości. Inne z kolei cechują się 
prostotą i łatwością obsługi. Z aplikacji mobilnych w tym zakresie 
można wspomnieć o Dynafleet, pozwalającej na sprawdzania ak-
tualnej pozycji kierowców. Z bardziej rozbudowanych systemów 
ciekawym rozwiązaniem są Fleet Manager firmy Mix Telematics 
oraz PlusFleet.

 ? Czas pracy
Aplikacje i programy, ewidencjonujące czas pracy kierowców 
zrobiły się szczególnie popularne po wprowadzeniu przez Niem-
cy ustawy o płacy minimalnej. Od tego czasu można zaobserwo-
wać zwiększającą się liczbę coraz to nowych rozwiązań. Do god-
nych uwagi należą m.in. Tacho Center, Stoneridge Duo Mobile  
czy Tachonline. Tacho Center działa podobnie jak tachograf. Nie-
stety, w tym przypadku posiadanie smartfona nie wystarcza - po-
trzebny jest jeszcze adapter umieszczany w tachografie i łączący 
się ze smartfonem przez Bluetooth.

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku aplikacji Stoneridge 
Duo Mobile. Po jej instalacji dane na urządzenia SE5000 Exakt Duo 
lub Duo2 zostaną zsynchronizowane, ukazując na ekranie smartfo-
na liczniki czasu jazdy i odpoczynku oraz ostrzeżenia o zachowa-
niu się zgodnie z prawem. Tachonline jest natomiast o tyle ciekawą 
aplikacją, że pozwala wysyłać dane z tachografów na serwer i tym 
samym umożliwia generowanie raportów czasu pracy zgodnych 
z Loi Macron i MiLOG.

 ? Opłaty
SkyCash to przydatna i darmowa aplikacja, pozwalająca opłacać 
wszelkie postoje czy przejazdy bez wyciągania gotówki. Umożliwia 
też wypłacanie pieniędzy z bankomatów sieci Euronet.
Rola transportu i logistyki w biznesie jest niezmiernie istotna. Dziś, 
żeby skutecznie sprostać oczekiwaniom klientów, musimy korzy-
stać z rozwiązań online i mobile w każdym segmencie łańcucha do-
staw. Zapotrzebowanie na podobne produkty nie maleje, mimo że 
sektor transportowy został w bardzo dużym stopniu zagospodaro-
wany przez różnego rodzaju oprogramowanie. To akurat niezmier-
nie cieszy, ponieważ postęp rozwoju technologicznego transportu 
jest przez to bardziej dynamiczny.

Tomasz Chmielewski, redaktor naczelny TelematicWorld.com

Terminowość dostaw jest 
lepsza przy dobrej komunikacji 
pomiędzy kierowcą  
a dyspozytorem, mogą w tym 
pomóc odpowiednie narzędzia.

Zarówno dla kierowcy 
jak i menedżera floty 
aplikacje mobilne 
stanowią efektywne 
narzędzie pracy.
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PRZEWOŹNIKÓW 
WYBIERAJĄ POLACY

Z Dorotą Wieczorek, menedżerem logistyki na Europę Centralną w Nordkalk rozmawia Tomasz Czarnecki.

Firma działa w 9 krajach więc zapewne najczęściej przewozy 
drogowe są wykonywane właśnie wśród państw nadbałtyc-
kich i w stronę Ukrainy...
- Jeśli chodzi o nasz lokalny oddział to tylko w części prawdzi-
we stwierdzenie. Nordkalk w Polsce jest częścią międzynarodowej 
Grupy Nordkalk mającej siedzibę w Finlandii. Aktualnie działamy 
w dziewięciu krajach, gdzie mamy kopalnie kamienia wapiennego 
i zakłady produkcyjne. Ze względu na specyfikę naszych produk-
tów staramy się je transportować w ramach rynków lokalnych. 
W przypadku Nordkalk w Polsce jeszcze do niedawna przewóz to-
warów przy użyciu transportu samochodowego w 95 procentach 
obejmował teren Polski. W ubiegłym roku, w związku z wprowa-
dzeniem do oferty nowego produktu dla rolnictwa i ogrodnictwa, 
weszliśmy na rynek krajów nadbałtyckich, co miało konsekwencje 
w postaci zwiększenia obszaru zapotrzebowania na usługi trans-
portowe. 2017 rok to czas, w którym zamierzamy wejść na rynki 
Ukrainy, Czech i Słowacji, gdzie również transport samochodowy 
będzie odgrywał znaczącą rolę.
Jaka jest skala zapotrzebowania transportowego?
- Nordkalk w Polsce ma cztery zakłady, z których każdego dnia wy-
jeżdża łącznie średnio około 500, a w szczycie sezonu sprzedażo-
wego blisko 900 samochodów. Część z nich stanowią tzw. odbiory 
własne klientów. Z uwagi na zróżnicowanie naszych produktów, 
korzystamy z wielu rodzajów pojazdów, głównie są to wywrotki 
typu wanna, a także silonaczepy oraz klasyczne plandeki.

 ? 45 procent transportu na szynach
Dominuje transport drogowy czy korzystacie z transportu 
multimodalnego, niektóre odcinki wykonując drogą wodną?
- Może pana zaskoczę, ale prawie 45 procent naszego transportu 
krajowego to... transport kolejowy. Większość produktów stanowią 
towary sprzedawane luzem, zaliczane do grupy towarów masowych. 
Korzystamy więc z setek samochodów dziennie, ale w ciągu doby ła-
dujemy także po kilka, kilkanaście tysięcy ton kruszywa różnych frak-
cji w wagony kolejowe. Zatem na terenie Polski przejazdy drogowe 
stanowią tylko nieznaczną większość względem tych na szynach.
W innych spółkach Nordkalk również dominują trasy krajowe?
- Większość transportu jeśli chodzi o naszą lokalną spółkę dotyczy 
tras krajowych, ale już w naszych spółkach w Finlandii, Szwecji czy 
Estonii, część transportu jest rzeczywiście wykonywana na trasach 
międzynarodowych np. z Norwegii do Szwecji i Finlandii, ze Szwe-
cji do Finlandii lub Estonii czy odwrotnie. To zależy od lokalizacji 
naszych klientów – staramy się dopasowywać z ofertą do ich wy-
magań względem ceny, ale zwłaszcza jakości produktów.
Gdzie zapadają najważniejsze decyzje odnośnie wyboru 
przewoźnika? Na ile polski oddział ma dowolność w wyborze 
firmy transportowej?
- Mamy pełną dowolność w wyborze firmy transportowej w Polsce. 
Zdajemy sobie sprawę, że specyfika produktów wymaga korzysta-
nia głównie z firm działających lokalnie na rynku polskim, stąd  

nasza centrala pozostawiła takie decyzje nam. Ważne, by prze-
woźnik spełniał wymagania, jakie stawiamy podmiotom chcącym 
z nami współpracować.

 ? Aukcje zleceń
Co dla Nordkalk jest najważniejsze w wyborze przewoźnika?
- Stosujemy bardzo rygorystyczne wytyczne dotyczące BHP. Dlatego 
wybrani przewoźnicy muszą przestrzegać naszych zasad bezpieczeń-
stwa podczas załadunku oraz posiadać ubezpieczenie odpowiedzial-
ności cywilnej przewoźnika. W przypadku niektórych produktów 
istnieją szczególne wymagania co do czystości skrzyni ładunkowej. 
Jest to bardzo ważne w przewozach wybranych mączek wapiennych, 
zwłaszcza do sektora energetycznego, a także do niektórych produ-
centów materiałów budowlanych. W ostatnim czasie wdrożyliśmy 
w jednym z zakładów system GMP Plus, który wymusza na nas i na 
naszych przewoźnikach spełnianie określonych standardów. W przy-
padku niektórych segmentów oczekujemy od firmy transportowej 
gotowości dostaw 7 dni w tygodniu, w przypadku jeszcze innych - 
awizowania się u odbiorcy przed dostawą. Tych wymagań jest sporo 
– zależą one od segmentu rynku, którego dotyczą.
Przewożone są...
- Największą część przewożonych towarów stanowią kruszywa 
i kamień wapienny, następnie mączki wapienne oraz produkty dla 
rolnictwa i żywienia zwierząt tj. wapno nawozowe oraz kreda pa-
stewna. Segmenty, które obsługujemy to drogownictwo, budownic-
two, energetyka, hutnictwo, cukrownictwo, rolnictwo, szklarstwo. 
Tak wiele zastosowań ma kamień wapienny i pochodzące z niego 
w naturalny sposób inne produkty.
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- Mamy pełną dowolność w wyborze 
firmy transportowej w Polsce 

 – mówi Dorota Wieczorek.
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Jak ważne kryterium wyboru usługodawcy stanowi cena?
- Ma ona rzeczywiście duże znaczenie. Koszt transportu stanowi 
znaczny udział w cenie naszych produktów, stąd też staramy się 
pozyskać jak najlepszą stawkę. Oczywiście jej wysokość musi iść 
w parze z innymi naszymi wymaganiami względem przewoźnika, 
o których powiedziałam już wcześniej. Chciałam tu wspomnieć, że 
w roku 2014 wdrożyliśmy system aukcji elektronicznych i część 
transportu pozyskujemy przez tą swego rodzaju rywalizację mię-
dzy przewoźnikami o zdobycie zlecenia na konkretne ilości prze-
wiezione w dość krótkich okresach dostaw. W naszej bazie „au-
kcyjnej” jest obecnie ponad 800 firm transportowych. Taka liczba 
usługodawców pozwala na uzyskanie dobrych stawek, a przewoź-
nicy uczestniczący w aukcjach mają możliwość łączenia różnego 
rodzaju przewozów ze względu na bardzo dużą różnorodność kie-
runków i tras w naszych zapytaniach.
Na jaki czas podpisywana jest umowa?
- Zwykle podpisujemy umowy jednoroczne, choć bywają przypadki 
dłuższych porozumień, wynikających z kontraktu z klientem. Nie na 
wszystkie przewozy podpisujemy umowy. Jeżeli zlecamy transport 
poprzez nasz system aukcyjny, wówczas zlecenia są na określoną 
liczbę i okres dostaw, zwykle dwutygodniowy, trzytygodniowy. Pod-
pisujemy kilkadziesiąt umów rocznie – dla porównania zleceń au-
kcyjnych w ubiegłym roku było ponad 2500. Umowy też są różne, 
np. wyłącznie na jedna konkretną trasę, a inne na grupę tras.
Preferują państwo przekazywanie wyłączności na region, 
kraj, trasy?
- To zależy od segmentu, do którego dedykowany jest transport. 
W przypadku np. mączek wapiennych korzystamy zwykle z ogra-
niczonej liczby firm transportowych z danego regionu. Z kolei pod-
czas obsługi segmentu rolniczego stawiamy zdecydowanie na kon-
kurencję wśród oferentów. Takie decyzje oznaczają analizę wielu 
czynników.
Na stronie internetowej firma podkreśla zaangażowanie 
w środowisko. Czy w związku z tym przewoźnicy również 
muszą spełnić jakieś wymagania z tym związane?
- Na chwilę obecną nie mamy szczególnych wymagań w zakresie 
ochrony środowiska poza ustawowymi, jakie obowiązują w Polsce.

 ? Reprymendy pomagają
W jaki sposób Nordkalk kontroluje działanie zleceniobiorców?
- Mamy informacje na bieżąco od firm przewozowych - jesteśmy 
z nimi w codziennym kontakcie. Poza tym nasi klienci również do-
starczają nam opinii co do jakości usług danej firmy transportowej. 
Niestety, oceny nabywców zwykle dotyczą sytuacji negatywnych. 
W przypadkach dostaw rozłożonych w czasie analizujemy tempo 
dostaw i porównujemy z uzgodnieniami ze zlecenia w zakresie 
okresu dostawy.

Jakbyście w takim razie ocenili poziom świadczenia usług 
przewoźników? Często są Państwo zmuszeni do „reprymendy” 
a może nawet rozwiązania umowy?
- Dotychczas nie zdarzyło nam się rozwiązać umowę z winy przewoź-
nika, jednak musieliśmy kilkukrotnie udzielić poważnego ostrzeżenia. 
Zwykle wyjaśniamy z przewoźnikiem wszelkie uwagi, które jako dział 
logistyki otrzymujemy czy to ze strony klienta lub zakładu, zanim podej-
miemy formalne kroki wynikające z umowy. Czasami wystarcza rozmo-
wa lub e-mail, niekiedy musimy wyciągnąć konsekwencje finansowe, 
lecz do wypowiedzenia umowy jeszcze nie doszło w żadnym przypadku.
A jak pani ocenia poziom składanych ofert?
- W mojej opinii to zależy od rodzaju transportu. W przypadku 
transportu specjalistycznego np. silonaczep, gdzie wchodzą w grę 
wymagania odnośnie czystości skrzyni ładunkowej, obserwujemy 
wzrost stawek. Większe wymagania, większa odpowiedzialność 
przewoźnika oznaczają wyższą stawkę. W przypadku natomiast 
samochodów wywrotek poziom ofert zależy od okresu roku. W se-
zonie zimowym mamy dużo propozycji i chętnych do nawiązania 
współpracy, w sezonie letnim zauważamy zmniejszenie zaintereso-
wania przewozami – wtedy obserwujemy, że firmy transportowe 
„wybierają” najbardziej dla nich opłacalne przewozy.

 ? Dola zleceniodawcy
Z kim obecnie firma współpracuje? To tylko polskie firmy 
transportowe czy również zagraniczne?
- Aktualnie współpracujemy tylko z firmami polskimi, co wynika 
ze specyfiki naszego lokalnego działania. Jesteśmy otwarci na 
współpracę z przewoźnikami zagranicznymi - myślę, że w przypad-
ku realizacji przewozów zagranicznych m.in. do Litwy, Estonii czy 
Ukrainy, takie propozycje współpracy się pojawią.
Znalezienie przewoźnika spełniającego państwa wymagania 
to prosta sprawa typu „wyjść do sklepu po zakupy, wiedząc 
co zamierzamy kupić” czy jednak obecnie bardziej nastał 
rynek zleceniobiorcy a nie zleceniodawcy?
- Według moich obserwacji obecnie nastał rynek zleceniobiorcy. 
Istnieje duży problem z kierowcami na rynku tzn. z zatrudnieniem, 
wynagrodzeniem, ich lojalnością względem pracodawcy. To grupa 
zawodowa, która dość wyraźnie formułuje swoje oczekiwania co do 
pracy i płacy. Wiemy z rozmów z firmami transportowymi, że mają 
sporo kłopotów z utrzymaniem stałej kadry na dłużej w firmie, co 
powoduje chęć podwyższania stawek, by rekompensować rosnące 
koszty pracownicze. Wzrost stawek wiąże się też z kosztami ubez-
pieczenia OC - one również uległy wyraźnemu wzrostowi w ostat-
nich latach. Należy mieć jednak na uwadze, że stawki transportowe 
w Polsce pozostają dalej na niższym poziomie niż w Europie Za-
chodniej i wielu firmom transportowym opłaca się bardziej działanie 
w innej części Starego Kontynentu niż nasz kraj. Dlatego tak ważne 
jest dla Nordkalk nawiązywanie stałej współpracy z przewoźnikami.

45 procent transportu krajowego firmy Nordkalk to... 
transport kolejowy.



Rynki Azji Środkowej przeżywają rozkwit gospodarczy. Ze 
względu na swoje położenie geograficzne są w tej chwili bar-

dzo atrakcyjne dla inwestorów z Unii Europejskiej, Rosji i Chin. 
Władze Kazachstanu, Uzbekistanu czy Turkmenistanu dosko-
nale to wykorzystują i tworzą system sprzyjających warunków 
współpracy dla zagranicznych przedsiębiorców, również dla 
przewoźników. Od 2014 roku rynki wschodnie dla polskiego 
transportu nieustannie traciły znaczenie. Spadek wartości rubla 
i sankcje świata zachodniego, jakie zostały nałożone na Rosję 
za aneksję Krymu, spowodowały zubożenie gospodarek tego 
regionu. Bardzo poważnie obniżyła się rentowność transportu, 
spadły ceny towarów.

 ? W Rosji bez szans
Wschodnia odpowiedź na sankcje w postaci rosyjskiego embarga 
jeszcze bardziej zablokowały przepływ ładunków. W 2014 roku po 
pierwszych trzech miesiącach od wprowadzenia blokady na zachod-
nie towary, ponad 1/3 polskich przewoźników wykonała od 30 do 
60 procent mniej zleceń w rosyjskim kierunku. Przed embargiem 
w tym kierunku jeździło około 30 000 ciężarówek rocznie, po jego 
wejściu w życie ilość ta, w zależności od okresu, spadała nawet do 
12 000. W I półroczu 2016 roku do Federacji Rosyjskiej z Unii Euro-
pejskiej przetransportowano 4,50 mld ton ładunków, czyli o 6 pro-
cent mniej, niż w analogicznym okresie 2015 roku. Import z nasze-
go kraju do Rosji spadł o 13,4 procent, podobnie jak w przypadku 
innych państw. Sama tylko Litwa odnotowała spadek importu do 
Rosji o 23 procent. (źródło: LibtraTrans)
Po zmianie sytuacji politycznej obszar rosyjski zostanie przejęty 
przez bardziej konkurencyjnych transportowców z Ukrainy, Bia-
łorusi i niegdyś dominujących w transporcie do Rosji przewoźni-
ków z Litwy. Stanowią oni konkurencyjną przewagę: ich usługi są 
tańsze (mogą na to pozwolić chociażby ze względu na tańsze pa-
liwo), nie mają tak bardzo restrykcyjnych ograniczeń czasu pracy 
kierowców, dysponują większym doświadczeniem w wykonywaniu 
tras w tych kierunkach, brakuje bariery językowej.

 ? Rośnie zapotrzebowanie
W tym samym czasie rynki środkowoazjatyckie zaczęły się coraz 
bardziej otwierać na przewoźników z krajów Unii Europejskiej. 
Państwa Azji Środkowej robią wszystko, żeby przyciągnąć za-
graniczne, głównie europejskie firmy. W 2016 roku Azerbejdżan 
zwolnił z opłat drogowych na trzy lata wszystkie ciężarówki, któ-
re zostały zarejestrowane za granicą. W momencie, kiedy Niem-
cy, Francja, Włochy czy Austria wdrażają płace minimalne i za 

wszelką cenę starają się ograniczyć napływ obcych przewoźników, 
Kazachstan na pustynnych miejscach buduje centra logistyczne, 
magazyny, suchy port. Odnawia infrastrukturę drogową, powstają 
parkingi i stacje paliw.
Jak twierdzi Bartłomiej Łapiński, Business Development Manager 
w Raben Logistics Polska, rynki Azji Środkowej stają się coraz 
bardziej atrakcyjnym kierunkiem do rozwoju działalności. Produ-
cenci i pośrednicy handlowi coraz częściej patrzą na te kraje jako 
na niezwykle chłonne rynki zbytu. - Od kilku lat obserwujemy 
coraz większe zainteresowanie ze strony przewoźników i spedycji 
tymi relacjami. Ich uwagę przykuwa nieporównywalnie mniejsze 
nasycenie oferentami i coraz większe zapotrzebowanie klientów. 
Transport przestaje być barierą w wymianie handlowej, rynek 
oferuje rozwiązania dostępne również dla początkujących, którzy 
nie posiadają imponujących wolumenów do przewozu - opowiada 
B. Łapiński.

Zdaniem Łapińskiego, marże, jakie można uzyskać na rynkach 
Azji Środkowej, są o wiele bardziej atrakcyjne, niż te w relacjach 
zachodnich, gdzie panuje silna konkurencja i ostre restrykcje dla 
przewoźników.

 ? Perspektywy w Kazachstanie
- Sam rynek kazachski, z 18 mln ludności, nie jest aż taki wielki, ale 
istotne jest usytuowanie Kazachstanu, geografia, sąsiedztwo z Ro-
sją, z Chinami, z Azją Środkową, Iranem poprzez Morze Kaspijskie. 
Te wszystkie rynki stwarzają dużą szansę dla inwestorów z Polski, 
i z innych krajów, którzy przy synergii państwa w promocji ekspor-
tu mogą rozszerzyć swoją obecność nie tylko w Kazachstanie, lecz 
także w całym regionie - dla Newseria Biznes tłumaczył Ałtaj Abi-
bułłajew, ambasador Republiki Kazachstanu (źródło: ceo.com.pl)
Dodaje przy tym, że już kilka lat temu w Polsce Kazachstan został 
wskazany jako jeden z pięciu najbardziej perspektywicznych ryn-
ków zagranicznych. Spośród państw Azji Środkowej to właśnie  
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KIERUNEK: AZJA ŚRODKOWA
Obostrzenia płacy minimalnej, wydarzenia w Calais, nadchodzący Brexit, problemy na wschodzie, silna konkurencja, 
powodują, że przewoźnicy rozglądają się za nowymi kierunkami transportu. Przy tego rodzaju poszukiwaniach nie tylko 
warto uważnie studiować mapę Europy, atrakcyjne rynki Azji Środkowej znajdują się dość daleko od Polski, ale istnieje 

realna szansa nawiązania ciekawej i efektywnej współpracy.  

Bartłomiej Łapiński (Raben Logistics 
Polska): Marże na rynkach Azji Środkowej, 

są o wiele bardziej atrakcyjne, niż te 
w relacjach zachodnich, gdzie panuje 

silna konkurencja i ostre restrykcje dla 
przewoźników.
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ten kraj ma dla Polski największe znaczenie. W 2015 roku wymia-
na handlowa z tym krajem wyniosła 1,13 mld dolarów. W 2016 
roku obroty handlowe sięgnęły ponad 380 mln dolarów w skali 
kwartalnej. Podobny mechanizm w relacjach zachodzi również 
w przypadku pozostałych rynków regionu - Uzbekistanu, Azer-
bejdżanu, Kirgistanu i Turkmenistanu. W ciągu ostatnich kilku lat 
odnotowały one wyraźny skok gospodarczy. Sam tylko Uzbeki-
stan rocznie odnotowuje prawie 100 procentowy wzrost importu 
dóbr konsumenckich.

 ? Polska jest atrakcyjna
Pod koniec 2015 roku w Kazachstanie, przy granicy z Chinami, 
powstała nowa strefa ekonomiczna Korgas, której celem było zo-
stanie hubem handlowym dla Nowego Jedwabnego Szlaku. Szlak 
nadał krajom Azji Środkowej nowy status rynków dominujących 
w obszarze pośrednictwa w przepływie ładunków pomiędzy Azją 
(Chinami), a Unią Europejską. Co najważniejsze, większość prze-
wozów na tej linii odbywa się w tranzycie przez Polskę. Zdaniem 
Bartłomieja Łapińskiego z Raben Logistics Polska, stanowi to nie-
zwykle ważną szansę dla rozwoju polskiego sektora TSL.
- W eksporcie z Unii Europejskiej Polska odgrywa znaczącą rolę 
jako punkt konsolidacyjny lub baza przeładunkowa. Istotne są tu-
taj również konkurencyjne warunki usług, związanych z przygo-
towaniem towaru do wprowadzenia na tamtejsze rynki (np. prze-
pakowanie lub nałożenie dodatkowych etykiet, aby towar spełniał 
tamtejsze wymogi). W Polsce można to zrobić taniej, niż na za-
chodzie, dlatego nierzadko operacje te lokowane są właśnie u nas 
- wyjaśnia ekspert.
Zauważa, że Polacy dla firm ze Wschodu mają bardzo ważne zna-
czenie partnerskie. Pokrywając europejską część przewozu przeka-
zują towar do dyspozycji przewoźnikom ze wschodnich regionów, 
dzięki czemu nie muszą oni wykonywać dalekich tras w głąb Unii 
Europejskiej. Zdaniem B. Łapińskiego, polskie firmy transportowe 

stanowią również atrakcyjnego partnera w dystrybucji towarów 
po Unii Europejskiej. Wschodni producenci coraz częściej pytają 
o możliwości składowania swoich produktów na terenie naszego 
kraju, które jakościowo nie ustępują produkcji polskiej. Posiadając 
możliwość dystrybucji towarów z tego obszaru, są w stanie o wiele 
szybciej pozyskiwać odbiorców z UE i dostarczać towary na całym 
obszarze Wspólnoty.

 ? Nowy Jedwabny Szlak
Rodzimych producentów wspierają lokalne rządy. Szef MSZ Ka-
zachstanu Erlan Idrissow od dawna zachęca polskie firmy do 
zwrócenia uwagi na Kazachstan i rynki ościenne. - Polska ma duży 
potencjał w logistyce, dlatego zapraszamy firmy z tego sektora - 
mówił E. Idrissow dla Polskiego Radia (źródło: PAP).

Chińscy producenci już od dłuższego czasu szukają szybkiego 
i łatwego dostępu do rynków skandynawskich i zachodnioeuropej-
skich. Nowy Jedwabny Szlak (zwany też koncepcją „Jednego pasa, 
jednej drogi” z ang. One Belt One Road), stanowi ogromną szansę 
dla Polski. Jest ona pierwszym krajem na Szlaku, do którego wjadą 
pociągi i ciężarówki, poruszające się ze Wschodu do Unii Europej-
skiej. Chiny już od 2015 roku pertraktują w Łotwą i Litwą w kwestii 
przeładunku towarów i dalszego transportu do Skandynawii (z racji 
inicjatywy 16+1), jednak porozumienie to może nie dojść do skutku, 
ponieważ istnieje potrzeba zbudowania potężnego zaplecza maga-
zynowego i przeładunkowego, a pod tym względem Polska stanowi 
poważną konkurencję dla naszych północno-wschodnich sąsiadów.

Artur Łysionek

Kazachstan na pustynnych miejscach 
buduje centra logistyczne, magazyny, 

suchy port.

Podpisanie umowy na transport 
do Kazachstanu, Uzbekistanu 
czy Azerbejdżanu może 
przewoźnikowi dać szansę 
rozwoju i zarobku.



EKONOMICZNA, ZIELONA FLOTA
Z Dirkiem Bergmannem, prezesem firmy Duvenbeck, rozmawia Tomasz Czarnecki.

Jesteście polskim oddziałem niemieckiej firmy Duvenbeck. 
Jaki jest wasz udział w zyskach całego przedsiębiorstwa?
- Całkowity obrót grupy wyniósł w 2016 roku około 600 mln euro. 
Polski oddział wytworzył 5 procent tej sumy - te proporcje od-
zwierciedlają też nasz udział w transporcie.
W których jeszcze państwach Duvenbeck ma oddziały i jak 
Polska się na ich tle plasuje?
- W 8 krajach mamy 35 oddziałów. Największa liczba departamentów 
znajduje się w Niemczech, poza tym Duvenbeck silnie rozwinął się 
w Europie Wschodniej. Jesteśmy w takich lokalizacjach jak Rumunia, 
Węgry, Słowacja, Czechy, Austria, Hiszpania, Polska i Niemcy. Polski od-
dział, jeżeli chodzi o wielkość, plasuje się w połowie, natomiast jeśli cho-
dzi o efektywność i rentowność, jesteśmy wśród tych najsilniejszych.

 ? 1500 ciężarówek
W jakich branżach, rodzajach transportu się specjalizujecie?
- Automotive. Specjalizujemy się w JIS, JIT, konsolidacji transportu 
i transporcie części zamiennych. Poza tym jesteśmy silni w bran-
ży napojów i maszyn rolniczych. Jednak dzięki możliwościom, ja-
kie daje nam nasza flota, chętnie podejmujemy współpracę również 
w innych branżach.
Głównymi klientami są...
- ...najwięksi wytwórcy i dostawcy z branży automotive tzw. OEMs.

Znalazłem informację, że oddajecie w dyspozycję klientów 
ponad 1500 ciężarówek. Chciałbym w związku z tym zapytać 
jakich marek są ciągniki siodłowe, naczepy, skąd ten a nie 
inny wybór, ile z nich spełnia normę Euro 6?
- Największą część naszego parku maszyn stanowią ciągniki¬ siodło-
we Mercedesa i MAN-a, najmniej posiadamy ciągników siodłowych 
z logo Scania. Naczepy z kolei posiadają brandy Krone i Schmitza. 
Podyktowane to jest niezawodnością, efektywnością pracy oraz usłu-
gami, jakie świadczymy dla tych marek. Po odświeżeniu floty, ponad 
90 procent ciągników siodłowych spełnia normę Euro 6. Ma to zwią-
zek z dużymi reinwestycjami we flotę, jakie poczyniliśmy w 2016 
roku. Pozwolę sobie wspomnieć tu o dodatkowych funkcjach w jakie 
wyposażyliśmy nasze nowe auta: asystent pasa ruchu, czujniki zabez-
pieczające przed najechaniem na poprzedzający pojazd, inteligent-
ny tempomat dostosowujący prędkość nawet przy podjazdach pod 
wzniesienia, tak, aby jechać ekonomiczniej, retarder, klimatyzacja 
postojowa, regulowany fotel również dla pasażera, lodówki.

 ? Ekologia równa się ekonomii
Mówimy tylko o autach d.m.c. powyżej 3,5t a może nawet 
tylko o d.m.c. powyżej 16t?
- Auta jeżdżące po kraju mają dopuszczalną masę do 12t, w trans-
porcie międzynarodowym wszystkie są powyżej 16 ton d. m.c.
Sposób finansowania zakupu to zapewne leasing.
- Tak. Leasing pozwala nam regulować wielkość floty i uelastycznić 
działania.
Jaki wpływ na politykę zakupową floty i kształtowanie dzia-
łań ma polski oddział? A może po prostu jest tylko i wyłącz-
nie centralne zarządzanie?
- Polityka zakupowa jest centralna - nasze auta muszą posiadać 
odpowiedni standard wyposażenia w całej Europie, powinny być 
też charakterystyczne. To też ważne przy globalnym planowaniu 
transportów, pozyskiwaniu klientów. Natomiast poszczególne od-
działy mają wpływ na ilości i marki pojazdów.
Z moich informacji wynika, że firma stawia na ekologię, nazy-
wając nawet swoją flotę „zieloną”. W czym się to przejawia?
- Jak już wspomniałem, posiadamy zdecydowaną większość ciągni-
ków potrafiących sprostać normie Euro 6. Poza tym nasi kierowcy 
są przeszkoleni w aspekcie ekojazdy. Cały czas, z pomocą naszego 
nieustannie rozwijanego oprogramowania, pracujemy nad unikaniem 
tzw. pustych kilometrów. Oczywiście zieleń to też barwa naszych 
wszystkich aut.
Zgodzi się pan z opinią, że w transporcie drogowym słowo 
„ekologia” musi być synonimem wyrazu „ekonomia”?
- Tak. Widać to na przykładzie ekojazdy, tak samo jest z reduk-
cją tzw. pustych przebiegów - służą one obu tym sprawom. Reszta 
musi przyjść od wytwórców aut, którzy zbudują pojazdy z lepszymi 
silnikami. Poza tym, jestem osobiście przekonany, że można wiele 
osiągnąć wprowadzając Gigaliner - ciężarówki długie na 25 me-
trów. Dzięki nim można oszczędzić aż do 25 procent emisji CO2. 
Zdaniem krytyków mogłoby to pogorszyć stan nawierzchni dróg, 
ale tego typu środki transportu służą właściwie tylko do jazdy po 
autostradach, w transporcie międzynarodowym.
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Specjalizujemy się 
w branży automotive - JIS, 
JIT, konsolidacji transportu 

i transporcie części zamiennych 
– mówi Dirk Bergmann.
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 ? Prewencja wspiera niezawodność
Większa część floty Duvenbeck ma mniej niż dwa lata. Jeśli 
dobrze rozumiem, awaryjność środków transportu nie jest 
problemem?! Jaki jest procent dostaw na czas?
- W branży automotive większość dostaw to JIS i JIT. Niektórzy klien-
ci mają bardzo ścisłe obwarowania dotyczące okien czasowych na 
rozładunku, co wymaga naprawdę ogromnej niezawodności. Dla nas 
liczy się prewencja, przegląd pojazdów, sprawdzenie opon. Jeździmy 
w podwójnych obsadach - to również pomaga, daje jakiś klin czasowy 
w przypadku nieprzewidzianych sytuacji na drodze, jak zmienna pogo-
da czy korki. Możemy też liczyć na własne oddziały, zawsze wspierają-
ce w przypadku awarii i innej nieprzewidzianej sytuacji. Poza tym, gdy 
sytuacja tego wymaga, jesteśmy w stanie przepiąć auta, czy zamienić 
kierowców. Nie należy też zapominać, że mamy do dyspozycji bardzo 
rozbudowaną w całej Europie sieć warsztatów MAN-a i Mercedesa.
Które kierunki preferujecie?
- Własnymi środkami transportu jeździmy najczęściej w takich kie-
runkach jak Niemcy, kraje Beneluksu, Wielka Brytania. Możemy 
jednak zaproponować klientom każdy europejski kierunek.
Świadczycie także usługi transportu krajowego w Polsce?
- Transport krajowy stanowi około 5 procent działań naszego pol-
skiego oddziału.
A w sumie - ilu klientów to nadawcy z Polski?
- 25-35 procent.

 ? Słaby funt nie pomaga
Macron, MiLOG-a i inne tego typu ustawy mają jakiś wpływ 
na działalność Duvenbeck?
- Niestety tak, poprzez zmianę sytuacji kosztowej na mniej korzyst-
ną. Firma Duvenbek mocno konsultowała tę tematykę, bo przecież 
dotyczy ona również innych oddziałów naszej firmy. Myślę jednak, 
że potrafiliśmy znaleźć dobre rozwiązanie tego problemu.
A Brexit?
- Aktualnie nie ma żadnego wpływu na liczbę naszych transportów. 
Jedynie słaby funt sprawia, że musimy negocjować na nowo umo-
wy z naszymi brytyjskimi płatnikami.
Na ile przydatny jest Yard Management?
- Optymalizuje przejazdy. Naszym programem do prowadzenia floty 
jest Fleetboard. W ogóle przywiązujemy bardzo dużą uwagę do roz-
wiązań z zakresu IT, wraz z działem informatycznym na bieżąco zbie-
ramy, analizujemy i wykorzystujemy dane o położeniu ciężarówek, 
przejechanych kilometrach, oknach rozładunkowych itp. Wszystko 
po to, aby poszukiwać maksymalnie korzystnych rozwiązań, zarówno 

dla naszych transportów jak i klientów. Oferujemy także trailer-yard 
– „toczące się magazyny” w miejscu produkcji, kompletnie dopasowa-
ne do potrzeb usługobiorcy. Posiadamy również specjalną aplikację 
dla kierowców, którą mogą zarówno posługiwać się w komunikacji 
z dysponentem, jak i w komunikacji z innymi prowadzącymi pojazdy.

 ? Intermodalna przyszłość
Posiadacie w ofercie usługi logistyczne?
- Nasza oferta jest bardzo zróżnicowana. Oferujemy usługi logistyczne 
w zakresie 3PL, logistykę kontraktową, komisjonowanie, sekwencjo-
nowanie, pakowanie, ale też montaż komponentów z kompletnym 
dostarczeniem. Priorytet stanowi dostosowanie się do potrzeb klienta 
w krótkim czasie. Rozwiązujemy problemy całą dobę, jesteśmy ela-
styczni. Pomaga nam digitalizacja i perfekcyjnie zsynchronizowanie 
systemów z klientem OEMs.
Zainteresowała mnie także usługa transportu intermodalnego.
- Aktualnie rozwijamy odcinek drogi w Niemczech, miedzy Lipskiem 
a Duisburgiem. Planujemy iść z tym dalej, szukamy cały czas sen-
sownych rozwiązań dla obecnych zleceń. Jednak oferta transportu 
szynowego, transportu typu RoLa, między Polską a Niemcami, czy 
w ogóle transgraniczna, jest bardzo ograniczona. Na przykład bar-
dzo ciężko znaleźć propozycję transportu na naczepy typu MEGA. 
Moim zdaniem w następnych latach ten temat będzie jeszcze bar-
dziej aktualny - kiedy przyjdzie nam zmierzyć się z postępującym 
brakiem kierowców w branży, bo w aspekcie problemów z kadrą, 
sytuacja ulegnie jeszcze znaczącemu pogorszeniu.

 ? Dbamy o dobre imię
A propos, radzicie sobie z problemem braku kierowców?
- Obecnie nie jest źle, nie musimy opierać się na przybyszach z Ukrainy. 
Mamy pozytywne nastawienie i podkreślamy własne, niemałe atuty. 
Jesteśmy międzynarodową firmą o rodzinnych tradycjach, solidnym 
pracodawcą regulującym terminowo wszelkie płatności - zarówno jeśli 
chodzi o pensje jak i składki. Dzięki temu część kierowców przychodzi 
pracować w firmie Duvenbeck „z polecenia”. Pracownicy otrzymują od 
nas wsparcie finansowe i materialne na święta oraz dofinansowanie 
do urlopów. Szkolimy ze wszystkich aspektów pracy kierowcy. Dajemy 
całodobowe wsparcie działu technicznego. Użytkownicy ciągników 
siodłowych wiedzą, że w przypadku np. awarii opony, nie będą musieli 
sami jej zmieniać. Zatrudniamy prowadzących pojazdów lokalnie, co 
pozwala rozplanować czas tak, by wielu z nich zjeżdżało do domu na 
weekendy. Współpracujemy z DocStop, to uławia naszym kierowcom 
dostęp do lekarza, gdy są w trasie. Jesteśmy również otwarci na przyj-
mowanie kobiet, bo wiemy, że świetnie sobie radzą.
Brzmi wspaniale. Jednak natknąłem się na informację,  
że zmusiliście kilku swoich byłych pracowników do napisa-
nia publicznych przeprosin w sieci. Czy w związku z tym  
firma monitoruje na bieżąco informacje o sobie w Internecie?
- Skoro wpisując w Internecie nazwę Duvenbeck, natknął się pan na 
tę informację, inni też ją zobaczą. Musimy więc dbać o nasze imię, 
zresztą były to niesprawiedliwe oskarżenia i uderzały w konkretne 
osoby. Staramy się być w porządku wobec naszych i musieliśmy za-
reagować. Poszliśmy do sądu i udowodniliśmy, że mamy rację. W In-
ternecie pod pseudonimem można napisać wszystko, ale kiedy sąd 
ujawnił dane osób, które nas obrażały, zaskoczenie po obu stronach 
było ogromne. Chciałbym tu podkreślić: wybór tak szeroko komen-
towanej kary został zaproponowany przez sąd. Reagujemy tylko 
w przypadku fałszywych pomówień, bo to jest ogromnie szkodliwe 
i uderza w pracę uczciwych ludzi.

Zdaniem prezesa Duvenbeck, transport intermodalny może się rozwinąć 
między innymi w związku z problemami na rynku zatrudnienia kierowców.



KIEROWCA (NIE)ZABEZPIECZONY
Konieczność ochrony ładunków przed pospolitymi przestępcami nigdy nie była problemem marginalnym. W 2016 roku 
zwiększyła się skala zagrożenia terroryzmem uderzającym nie tylko w poszczególne osoby i ich rodziny, ale też w całe 
przedsiębiorstwa. Smutnym przykładem jest polski przewoźnik, w którym pracował zabity w zamachu w Monachium 

Łukasz Urban. Postanowiliśmy porozmawiać z dwoma polskimi firmami transportowymi na temat bezpieczeństwa.
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Jan Buczek, prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźni-
ków Drogowych na portalu WP Money stwierdził, że do trage-

dii w Berlinie w dużym stopniu przyczyniła się dyskryminacja kie-
rowców z dawnego bloku wschodniego przy wyładunku towarów. 
Jako pierwsi obsługiwani są przewoźnicy lokalni, a ustawione na 
uliczkach ciężarówki z byłych krajów komunistycznych nie podle-
gają w żaden sposób ochronie. Redaktorzy WP Money dostrzegają 
w wypowiedzi Jana Buczka sugestię: takie działania to efekt obawy 
przed konkurencyjnością Polaków, Rumunów, Bułgarów.

 ? Dwie firmy, dwie opinie
Zdaniem Katarzyny Gadeckiej z firmy Energopol Serwis S.R.O. ta 
dyskryminacji jest nagminnie praktykowana. - Jednak nie będąc we-
wnątrz łańcucha logistycznego poszczególnych odbiorców nie jestem 
w stanie stwierdzić, czy wynika ona z kolejności zapotrzebowania 
i planu dostaw czy są inne przyczyny. Niezależnie od tego, muszę 
przyznać, że takie wrażenie odnosi się dość często, co potęgują ko-
mentarze kierowców – mówi K. Gadecka.
Przeciwny pogląd prezentuje Jacek Wenerski, współwłaściciel fir-
my Witrans Izak, Wenerski s.j. - Jeśli zdarzają się takie sytuacje, to 
mają charakter incydentalny i dotyczą zleceń realizowanych jed-
norazowo, pozyskanych np. z giełd transportowych. W przypadku 
stałych kontraktów, które stanowią 90 procent naszej działalności, 
cieszymy się partnerskimi relacjami i jesteśmy postrzegani przez 
pryzmat jakości świadczonych usług a nie kraju pochodzenia firmy 
– mówi J. Wenerski.

 ? Włamania i kradzieże
Dla bezpieczeństwa pracowników firma Witrans wdrożyła niedawno 
zaawansowany system telematyczny umożliwiający nie tylko precy-
zyjny monitoring pojazdów przez 24 godziny 7 dni w tygodniu, lecz 
także otrzymywanie sygnałów alarmowych, np. jeśli auto nie porusza 
się po zaplanowanej trasie. Energopol Serwis S.R.O. zapewnia kie-
rowcom ubezpieczenie grupowe bądź indywidualne. - Śmiem jednak 
twierdzić, że nie ma czynnika zwiększającego de facto bezpieczeń-
stwo kierowców – dopowiada K. Gadecka.
Firma Energopol Serwis S.R.O. miała już do czynienia z przypad-
kami włamań - Niestety nie uniknęliśmy tego, mimo że auta nie 
zatrzymują się na „dzikich” parkingach. Dokładamy wszelkiej sta-
ranności, aby dobrze i bezpiecznie zaplanować trasę przejazdu 
auta stosując zalecenia/wymagania klientów, ubezpieczyciela, re-
komendacje Border Force. Problem narasta, nie tylko w Europie 
Zachodniej, ale także w Polsce. Moim zdaniem w niektórych przy-
padkach mieliśmy do czynienia z akcjami zaplanowanymi przez 
dobrze zorganizowane i co gorsze, dobrze poinformowane zorga-
nizowane grupy przestępcze – mówi K. Gadecka z Energopolu.
Żaden z pojazdów należących do Witrans nie był obiektem wła-
mania do kabiny. Na przestrzeni ostatnich lat firma doświadczyła 
natomiast kilku przypadków kradzieży lub prób kradzieży towaru 
z naczepy w Belgii i Francji. Zdaniem Jacka Wenerskiego, margi-

nalność problemu w przedsiębiorstwie to zasługa restrykcyjnych 
procedur wewnętrznych w zakresie postojów.
- Z naszego doświadczenia wynika, że większość niebezpiecznych 
sytuacji ma miejsce w nocy na parkingach, które często są przepeł-
nione i dają duże poczucie anonimowości. Zwiększenie liczby obiek-
tów w krajach Beneluksu i Francji oraz wyposażenie ich w odpo-
wiednie oświetlenie i systemy monitoringu w czasie rzeczywistym 
zdecydowanie poprawiłoby bezpieczeństwo kierowców oraz zredu-
kowało liczbę kradzieży towaru czy paliwa – dodaje Wenerski.

 ? Wiązanie klamek
„Za kulisami” słyszeliśmy o kilku działaniach, mogących poprawić 
bezpieczeństwo: wiązanie pasami klamek drzwi dla uniemożliwie-
nia ich otwarcia, telematyczne zabezpieczenie ciągnika, aby nie 
został użyty niezgodnie z planem transportu i by nie zasiadła za 
nim nieuprawniona osoba, zaopatrywanie kierowców w broń taką 
jak gaz czy paralizator. – Kilka z tych rozwiązań może być bezza-
sadnych i nieskutecznych, które narażą bezpieczeństwo kierowcy 
i jego dobre imię. W transporcie międzynarodowym, poruszając się 
po krajach UE, trzeba uwzględniać obowiązujące w nich rozwią-
zania prawne. Posiadanie gazu, a tym bardziej broni może wiązać 
się z odpowiedzialnością karną. Zabezpieczenia telematyczne - być 
może, ale czy by się sprawdziły – wątpię. Sam odbiór powiadomie-
nia nie gwarantuje bowiem, że będzie szansa podjęcia właściwej 
reakcji – mówi K. Gadecka z Energopol Serwis S.R.O.
- Poczucie niepewności należy rozpatrywać bardziej w kategoriach 
społecznych niż branżowych. Zachowujemy szczególną ostroż-
ność w regionach, ocenianych przez nas jako mniej bezpieczne, 
uwzględniając to na etapie planowania transportu. Na przykład po-
wierzamy go kierowcy, którego czas jazdy/pracy pozwoli uniknąć 
robienia pauzy w potencjalnie niebezpiecznej okolicy. Ponadto ze-
spół dyspozytorski szczegółowo instruuje co do dozwolonych i nie-
dozwolonych parkingów. Wymaga to zaangażowania, ale przynosi 
efekty – dodaje J. Wenerski z Witrans.

 ? Kto chętny nad Tamizę?
Katarzyna Gadecka przejawia mniej optymistyczne podejście: - Wszy-
scy odczuwają piętno, jakie wywarła na nas sytuacja w Calais. Wiele 
firm wycofało się z rynku brytyjskiego, kierowcy odmawiają wyjaz-
du do Wielkiej Brytanii. My twardo stoimy przy swoim. Zwiększyli-
śmy bezpieczeństwo ładunków poprzez zamontowanie kosztownych 
rozwiązań najnowszej generacji. Każdy przypadek napaści zwiększa 
jednak niepewność, czy ta ścieżka prowadzenia biznesu jest właści-
wa. Przypadki rabunków bądź wdarcia się emigrantów na naczepę do-
prowadziły wiele firm do bankructwa (w przypadku utylizacji całego 
towaru) bądź naraziły na ogromne straty materialne. Niestety, firmy 
ubezpieczeniowe nadal chytrze umywają ręce od ponoszenia jakiejkol-
wiek odpowiedzialności, mimo że rzekomo dobierają warunki umowy 
specjalnie dla danego klienta. To poważny problem – dodaje Gadecka.

Andrzej Szczodrak
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ADMINISTRACJA 
WAŻNIEJSZA NIŻ TRANSPORT
Konferencja „Road transport social aspects” była okazją do poruszenia wielu ciekawych tematów, głównie związanych 
z potencjalną eskalacją „płacy minimalnej”. Być może już wkrótce działania transportowe będą zajmować przewoźnikom 

mniej czasu niż administracyjne. Prezentujemy kilka naszym zdaniem najciekawszych wypowiedzi.

Justyna Skrzydło, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infra-
struktury i Budownictwa. - Ustalenie jednej minimalnej płacy 
w Unii Europejskiej to nie jest dobre rozwiązanie. Mam nadzieję, 
że europejskie regulacje nie będą stanowiły kompilację krajowych.
Maciej Wroński, prezes związku pracodawców Transport i Logisty-
ka. – Do niedawna polskiego przewoźnika obowiązywały przepisy 
polskiego kodeksu prawnego. Potem zaczęły się uaktywniać Niem-
cy i Francja. Po wejściu w życiu nowej dyrektywy, firma transporto-
wa będzie musiała respektować regulacje każdego kraju z osobna.
Tadeusz Kucharski, przewodniczący krajowej sekcji transportu 
drogowego NSZZ „Solidarność”. – Moim zdaniem w Polsce jest 
za dużo przewoźników, którzy wręcz zabierają sobie pracę. Trzeba 
koniecznie ustandaryzować tę profesję, przygotować odpowiednie 
wytyczne związane z dietami, ubezpieczeniami, zatrudnianiem. 
Wtedy jest szansa na zlikwidowanie lub zminimalizowanie działa-
nia nieuczciwych podmiotów. Poza tym Polska to także kraj tran-
zytowy, dobrze położony geograficznie. Trzeba więc odgórnie ure-
gulować określone kwestie, choć bez właściwych narzędzi kontroli 
to niemożliwe.

M. Wroński. – Polacy paradoksalnie są entuzjastycznie nastawie-
ni do Unii Europejskiej. Na przykład w Rumunii w ogóle nie ma 
niemieckich przewoźników – niemal tylko lokalni, trochę polskich. 
Z kolei w Belgii nie spotkamy rumuńskich banków, za to w Buka-
reszcie mamy wielu zagranicznych przedstawicieli tej branży. Na 
tym polega Wspólnota. W pewnych branżach, elementach kraje 
Europy Wschodniej są bardziej konkurencyjne, w innych to pań-
stwa Europy Zachodniej dominują.
Eddy Liegeois, szef działu transportu lądowego, Dyrekcja Ge-
neralna ds. Mobilności i Transportu Komisji Europejskiej. – Nie 
ma powodu, by pracownicy transportu drogowego nie zostali ob-
jęci nowymi regulacjami odnośnie pracowników delegowanych, 
które wkrótce mają wejść w życie. Bo niby dlaczego? Celem Unii 
Europejskiej jest zapewnienie odpowiednich warunków pracy, 
konkurencyjności. Oczywiście powinniśmy unikać mnożenia kosz-
tów działalności dla przewoźników. Wyobraźmy sobie na przykład 
kierowcę mającego dokumenty w kilkunastu językach... Uruchomi-
liśmy działania przeciw Francji i Niemcom, by ich prawo stosować 
proporcjonalnie.

Pierre Jean Coulon, przewodniczący sekcji transportu, energii, 
infrastruktury i społeczeństwa informacyjnego, Europejski Ko-
mitet Społeczny. – Nie szukajmy rywali między sobą. Nasz konku-
rent nie jest wewnątrz Europy. Pracownicy tureccy przyjeżdżają do 
Marsylii, a potem jeżdżą po Wspólnocie, to prawdziwe zagrożenie. 
Niektórzy tego nie widzą, co grozi wręcz katastrofą. Dodam jesz-
cze jedno. Niezależnie od wyniku najbliższych wyborów we Fran-
cji, wewnętrzne przepisy o 35 godzinnym tygodniu pracy ulegną 
zmianie.
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, poseł do Parlamentu Europej-
skiego, Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. – Przepisy zwią-
zane z transportem są złe. Warto zadać pytanie: czy jeżeli przewoź-
nik płaci kierowcom więcej niż wynosi przeciętna płaca w Polsce, 
choć mniej niż płaca minimalna we Francji czy Niemczech, mamy do 
czynienia z socjalnym dumpingiem? Istnieje nieuczciwa konkuren-
cja w tej branży, ale za dużo jest emocji a za mało konkretów.
Paweł Trębicki, przewodniczący Rady TLP, Grupa Raben. – 
Przedstawię sytuację z punktu widzenia przewoźnika, przy czym 
warto pamiętać, że zwykle większe podmioty lepiej sobie radzą 
z piętrzącymi trudnościami. Jeśli w każdym kraju będą różne regu-
lacje, to najbardziej na tym zyskają firmy doradcze. Co niepokoją-
ce, wiele małych przedsiębiorstw, przy braku znajomości języków 
obcych podpisuje dokumenty bez poznania ich treści. Ryzykują. 
Przewoźnicy zmagają się już teraz z ogromem pracy administracyj-
nej. Poza tym istnieje permanentna niepewność co do zmian praw-
nych. Kolejna kwestia – jak wytłumaczyć kierowcy jadącemu na 
Wschód, że za transport tam zarobi przykładowo dwa razy mniej 
niż ten wiozący towar do Niemiec, bo inne są przepisy? A dodatko-
wo inaczej wyglądają warunki pracy, na przykład stan dróg...
Dr Ewa Pogórska-Rakiel, Komisja Krajowa NSZZ Solidarność. – 
Dyrektywa o pracownikach delegowanych obejmie również trans-
port drogowy, nie ma się co łudzić. Więcej będziemy wiedzieć na 
ten temat w czerwcu. Dodam jeszcze, że firmy powinny informo-
wać pracowników o warunkach pracy zagranicą.
M. Wroński. – Rejestrowanie pracownika w systemach w Austrii 
czy Francji zajmuje nawet 30 minut i to wykwalifikowanym oso-
bom, co destabilizuje działania firm transportowych. Będzie rosła 
szara strefa, szczególnie w Europie Wschodniej, gdzie na pewno 
znajdą sposoby na obejście przepisów, podobnie jak to czynią z ta-
chografami. Duże firmy międzynarodowe dadzą radę, mniejsze nie. 
Może dojść do sytuacji, że polskie przedsiębiorstwo transportuje 
towar do granicy niemieckiej, przepinana jest naczepa, niemiecki 
przewoźnik jedzie do granicy z Francją, przepina naczepę, itd. Jed-
nak ile to będzie kosztować? I jeszcze jedno. Nawet Estonia czyni 
próby z autami autonomicznymi. A Polska? Nikt nie chce rozma-
wiać ani o aspektach prawnych ani też sposobie wprowadzenia 
tych pojazdów. Tymczasem kierowców nadal brak...

Tomasz Czarnecki
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LUDZKI PROBLEM
Polska od wstąpienia do Unii Europejskiej w 2004 r. stopniowo stawała się potentatem transportu drogowego na 
kontynencie. Obecnie 25 procent przewozów międzynarodowych w Unii Europejskiej obsługują przedsiębiorcy znad Wisły. 
Branża nie pozostaje jednak wolna od problemów a jednym z nich jest brak kierowców, o czym między innymi możemy 

przeczytać w raporcie PricewaterhouseCoopers „Rynek pracy kierowców w Polsce”.

Udział polskiego sektora transportu i gospodarki magazyno-
wej w PKB wzrósł w latach 2004-2014 z 5,4 procent do 6,5 

procent. W Unii Europejskiej najważniejszą rolę w przewozach 
lądowych odgrywa transport drogowy, stanowiący narzędzie 75 
procent pracy przewozowej. Niewiele jest gałęzi gospodarki, z wy-
jątkiem sektorów wysokich technologii, których znaczenie dla PKB 
zwiększyło się w tak znaczący sposób. Ten dynamiczny wzrost zo-
stał osiągnięty przede wszystkim dzięki przedsiębiorstwom działa-
jącym na rynku drogowego przewozu towarów.

 ? Liczby robią wrażenie
Według danych Eurostatu roczna liczba tono-kilometrów (TKM) 
na koncie polskich transportowców wzrosła z 102,8 miliardów 
w roku 2004 do 261 miliardów w roku 2015, co oznacza średnio-
roczne tempo wzrostu na poziomie 8,8 procent. Dynamiczny roz-
wój polskiego transportu potwierdza również współczynnik pracy 
przewozowej wyrażonej w milionach pojazdo-kilometrów (PKM), 
pod tym względem tempo wzrostu wyniosło 5,7 procent rocznie.
W roku 2004 udział Polski w całkowitej pracy przewozowej mie-
rzonej milionami pojazdo-kilometrów Unii Europejskiej wynosił 
7,7 procent, zaś w roku 2015 udział ten według danych EUROSTAT 
sięgnął 18,8 procent. Oznacza to, że z gracza średniej wielkości 
Polska stała się w ciągu ostatnich 11 lat potentatem na drogowym 
rynku transportowym w Unii Europejskiej. Polskie firmy odgry-
wają znaczącą rolę jako pośrednicy w przewozach dwustronnych 
pomiędzy innymi państwami Unii Europejskiej – ich udział w tym 
segmencie rynku wzrósł w latach 2004-2015 z 8,8 procent do 
34,1 procent. Nasi przewoźnicy wykonują ponad 1/3 wszystkich 
tego rodzaju przewozów w Unii Europejskiej.

 ? Realne zagrożenie
Dalszy, dynamiczny rozwój tego sektora jest uzależniony od wielu 
czynników. Jeden z najważniejszych stanowi niedobór zawodo-
wych kierowców. Na polskim rynku brakuje obecnie około 100 000 
osób prowadzących pojazdy. Wzrost znaczenia sektora transportu 
dla gospodarki został osiągnięty w głównej mierze dzięki bardzo 
szybkiej ekspansji polskich przedsiębiorców zajmujących się dro-
gowym przewozem towarów na rynki europejskie oraz wzrostowi 
tempa wymiany handlowej pomiędzy Polską i innymi krajami Unii 
Europejskiej. Całkowita praca przewozowa wykonywana przez pol-
skie firmy w latach 2004-2014 wzrosła o 69 procent, z czego 41,6 
procent realizowane było na trasach zagranicznych.
– Transport drogowy jest nie tylko jedną z najdynamiczniej rozwi-
jających się gałęzi polskiej gospodarki, ale również naszą marką 
eksportową, z której powinniśmy być dumni. W ostatnich latach 
udało nam się wypracować stabilną pozycję lidera na europejskim 
rynku. Utrzymanie tej pozycji oraz dalszy rozwój naszych przedsię-
biorstw są jednak zagrożone ze względu na odczuwalny coraz sil-
niej brak kierowców zawodowych – mówi Maciej Wroński, prezes 
Związku Pracodawców „Transport i Logistyka Polska”.

 ? Efektywność transportu
Podczas ostatnich lat wzrost wielkości przewozów drogowych 
w Polsce odbywał się w dużym stopniu za sprawą wzrostu inten-
sywności wykorzystania taboru i zaangażowania pracowników. 
W latach 2004-2015 wielkość taboru transportowego (ciężaró-
wek oraz ciągników samochodowych) wzrosła w sumie o 65 pro-
cent, czyli średnio o 4,7 procent rocznie, podczas gdy drogowy 
transport rzeczy (liczba pojazdo-kilometrów) wzrósł o 86 procent, 
czyli średnio o 5,8 procent rocznie. Zapotrzebowanie na kierow-
ców oszacowano na podstawie liczby pracowników zatrudnionych 
w branży, która w latach 2004-2014 wzrosła o 48 procent, co 
oznacza średnioroczne tempo wzrostu na poziomie 4 procent.
Według danych, w ciągu ostatnich lat intensywność wykorzystania 
taboru wzrosła o około 12-15 procent, zaś wzrost intensywności 
pracy kierowców wyniósł około 20 procent. Przyjmując, że w roku 
2004 liczba kierowców pracujących w przedsiębiorstwach trans-
portowych w Polsce była bliska optymalnej, można traktować tę 
liczbę jako szacunek skali niedoboru kierowców na polskim rynku 
na podstawie danych makroekonomicznych.

 ? Potrzebne kształcenie
W latach 2004-2014 tempo wzrostu przewozów było znacznie 
szybsze niż tempo przyrostu taboru oraz zatrudnienia. Zatem 
w tym okresie wzrosła zarówno efektywność wykorzystania ta-
boru, jak i intensywność pracy kierowców. Aby umożliwić powrót 
do relacji pracy przewozowej wykonywanej przez sektor i liczby 
prowadzących pojazdy ciężarowe z roku 2004, ich zatrudnie-
nie powinno być o około 20 procent wyższe niż obecnie. Ponad 
60 procent firm ma okresowe, a około 20 procent stałe proble-
my z przypisaniem pełnej obsady do planowanych przewozów.  

Aż 72 procent kierowców znajduje pracę w czasie 
krótszym niż tydzień, co jest ewenementem na polskim 

rynku zatrudnienia.
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Tymczasem nawet jednodniowy przestój samochodu to bezpośred-
ni koszt około 150 euro, a utracone korzyści z tego tytułu sięgają 
500 euro. Jeśli dojdzie do nieterminowej realizacji zlecenia może 
też ucierpieć reputacja firmy i jej zdolność do pozyskiwania kolej-
nych klientów.
– Niedobór rąk do pracy stanowi barierę rozwoju gospodarki. 
W odniesieniu do niewielu branż zdanie to jest równie prawdziwe 
jak w przypadku transportu drogowego. Od lat dyskutujemy o po-
trzebie dopasowania edukacji do wymagań rynku pracy – dzisiaj 
wiemy, że wykorzystanie potencjału rozwojowego Polski wymaga 
kształcenia nie tylko w „zawodach przyszłości”, ale i w zakresie 
bardziej powszechnego zawodu kierowcy – mówi prof. Witold Or-
łowski, główny doradca ekonomiczny PwC.

 ? Nadzieja w obcokrajowcach?
Na podstawie informacji o liczbie osób odbywających co roku 
szkolenia okresowe oraz uzyskujących kwalifikacje kierowcy za-
wodowego szacuje się, że liczba kierowców pojazdów ciężarowych 
i pasażerskich wynosi obecnie około 600 000 - 650 000. Tym 
samym biorąc pod uwagę około 20-procentową skalę niedoboru, 
na rynku powinno być obecnie o ponad 100 000 aktywnych kie-
rowców zawodowych więcej. Dodatkowo, rocznie z zawodu odcho-
dzi około 25 000 osób, a liczba osób uzyskujących kwalifikację 
wstępną w tym samym okresie to około 35 000.
Jak wynika z raportu PwC w ostatnich latach znacząco wzrosła 
liczba obcokrajowców pracujących dla polskich firm transporto-
wych. Tylko w 2016 roku liczba ukraińskich i białoruskich kie-
rowców podwoiła się w stosunku do roku poprzedniego. Jednak 
w perspektywie długoterminowej osoby zza granicy nie rozwiążą 
problemu niedoboru na polskim rynku, głównie z powodu wyczer-
pywania się w państwach Europy Wschodniej rezerw ludzi pro-
wadzących pojazdy ciężarowe zainteresowane podjęciem pracy 
w naszym kraju.

 ? Dlaczego brakuje kierowców?
Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że liczba kierowców 
planujących w najbliższym czasie zmienić zawód lub pracodaw-
cę jest znacząca i wynosi około 20 procent. Powodem odejść jest 
poczucie, iż poziom wynagrodzenia nie rekompensuje w pełni 
niedogodności pracy kierowcy. Dwie trzecie badanych kierowców 
otrzymywało wynagrodzenie zasadnicze na poziomie minimalnego 
wynagrodzenia, natomiast znaczącą część ich dochodu miesięcz-
nego stanowiło rozliczenie podróży służbowych. Osoby zatrudnio-
ne na umowę o pracę z podstawą wyższą niż minimalne wynagro-
dzenie ustawowe, stanowiły jedynie 4 procent badanych.
Średni czas poszukiwania pracy przez kierowców wskazuje, że aż 
72 procent z nich znajduje pracę w czasie krótszym niż tydzień, 
co jest ewenementem na polskim rynku pracy. Według danych 
z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności GUS w roku 2016 
znalezienie pracodawcy wynosi około 11 miesięcy. Specyfika 
profesji kierowcy może negatywnie wpływać na poszerzenie gru-
py zawodowej o osoby młode oraz kobiety. Poważną barierą dla 
zainteresowanych stanowi czasochłonność, koszt oraz trudność 
uzyskania niezbędnych kwalifikacji. Szacunkowy koszt kursów 
i egzaminów koniecznych do podjęcia pracy może wahać się od 
9 800 do 12 300 zł, co stanowi dwu- lub trzykrotność wysokości  
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Większość kierowców nie ma żadnego problemu ze 
znalezieniem zatrudnienia – 72% znajduje pracę  
w czasie krótszym niż tydzień

Zebrane dane o średnim czasie poszukiwania pracy przez 
kierowców, wskazują, że aż 72% z nich znajduje pracę w czasie 
krótszym niż tydzień, co jest ewenementem na polskim rynku 
pracy, na którym średni czas poszukiwania pracy wg. danych  
z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności GUS w roku 
2016 wynosi około 11 miesięcy. 
 
Dodatkowymi potwierdzeniem niedoboru kierowców  
zawodowych jest niezmiennie wysoka pozycja tej grupy  
wśród najbardziej poszukiwanych pracowników. Według  
jednego z najpowszechniej stosowanych dla oceny sytuacji  
na rynku pracy badania Manpower Group „Niedobór Talentów” 
kierowcy, a w szczególności kierowcy pojazdów ciężarowych 
nieprzerwanie od roku 2008 pozostają w pierwszej dziesiątce 
najbardziej poszukiwanych zawodów w Polsce5. Według ostat-
niej edycji badania ta grupa zawodowa zajmuje wysokie piąte 
miejsce. 

W 2016 r. brytyjska organizacja branżowa Freight Transport 
Association (FTA) postawiła tezę, że na rynku kierowców 
drogowego transportu towarowego bezrobocie nie występuje. 
Przeprowadzone przez nas badania wskazują, że w Polsce tak-
że bezrobocie frykcyjne (związane ze zmianą pracy lub miejsca 
zamieszkania) wśród kierowców pozostaje na znikomym 
poziomie, co oznacza zaburzenie równowagi pomiędzy podażą 
a popytem na pracę.

5. http://www.manpowergroup.pl/repository/Raporty/Niedobor/PL/2015_Talent_Shortage_Survey_lo_res.pdf 

Według przeprowadzonego badania 55% firm jest w stanie 
znaleźć kierowcę w terminie od tygodnia do miesiąca, co 
mogłoby być uznane za bardzo dobry wynik przez większość 
pracodawców z innych branż.

Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, iż w branży transporto-
wej poszukiwanie pracownika często prowadzone jest  
w sytuacji, w której zatrudniony w firmie kierowca odchodzi  
„z dnia na dzień”, bez uprzedzenia. Ten relatywnie szybki czas 
poszukiwania następców nie odpowiada więc na poważne pro-
blemy firmy z obsadzeniem zaplanowanych dla zwalniających 
się kierowców kursów. Nawet jednodniowy przestój samochodu 
to bezpośredni koszt około 150 EUR, a utracone korzyści  
z tego tytułu sięgają 500 EUR. W razie nieterminowej realizacji 
zlecenia może też ucierpieć reputacja firmy i jej zdolność do 
pozyskiwania kolejnych klientów.
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Kierowcy planujący zmienić zawód

Kierowcy planujący zmienić zawód w najbliższym czasie
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Satysfakcja kierowców jest ważna
Niski poziom satysfakcji z pracy wśród  

kierowców (56%) przyczynia się do wyso-
kiej rotacji na rynku. Kierowcy, którzy chcą 

zmienić zawód są o połowę mniej zado-
woleni z pracy niż osoby które chcą nadal 

wykonywać dotychczasowy zawód.

Najważniejszą bezpośrednio podawaną przez  
kierowców przyczyną dla której chcą oni zmieniać 
pracę jest wysokość dochodów – wskazał na nią co 
drugi ankietowany.

Wysokość dochodów na rynku jest zagadnieniem bardzo do-
brze przez nich rozpoznanym. Podczas postojów na parkingach 
często obcy dla siebie kierowcy wymieniają się informacjami  
o pracy dla poszczególnych przewoźników. Najczęściej poru-
szanymi przez nich tematami są właśnie dochody, tryb pracy, 
relacje z przełożonymi itp. Wiedzą zatem ile i gdzie mogą za-
robić, i orientują się w innych aspektach zatrudnienia związa-
nych ze świadczeniem usług dla różnych pracodawców.
 
Mniej istotnym dla kierowców problemem jest regularność 
wypłat, na którą wskazało 14% respondentów. 84% badanych 
kierowców deklaruje, że otrzymuje wypłatę na czas, a ponad 
95% z mniejszym niż tydzień opóźnieniem.

Drugą ważną z punktu widzenia podejmowania de-
cyzji o zmianie pracodawcy lub zawodu kwestią jest 
tryb pracy, rozumiany w tym raporcie jako liczba dni 
spędzanych przez kierowcę w trasie oraz relacja czasu 
w trasie do czasu spędzanego na odpoczynku w domu. 

Dłuższe trasy i mniejsza liczba dni odpoczynku w domu wiążą 
się zwykle, także z wyższymi dochodami. Kosztem jest tu 
czas spędzany z rodziną i coraz bardziej uciążliwe niedostatki 
komfortu w trasie. Nawet w przypadku krótkich tras, trwają-
cych około tygodnia ważną dla kierowców kwestią jest możli-
wość powrotu do domu na weekend. To wtedy czas spędzony 
z rodziną jest „najefektywniejszy”. Problem rozłąki z rodziną 
jest także kluczową barierą wykonywania zawodu kierowcy 
dla kobiet – w tradycyjnym modelu rodziny to na kobiety spada 
zasadniczy ciężar prowadzenia gospodarstwa domowego.  
W przypadku pracy w charakterze zawodowego kierowcy 
jest to niemożliwe, dlatego przełamanie stereotypu męskiego 
zawodu każdorazowo wymaga aktywnego wsparcia ze strony 
rodziny.

Około 11% kierowców wskazało, że przy zmianie pracodaw-
cy brałoby pod uwagę relacje z przełożonymi. Mimo dalszej 
pozycji w rankingu, jest to nadal istotne zagadnienie. Kierowcy 
i większość przewoźników wskazywała w wywiadach, że  
w dużych firmach problemem jest bezosobowe traktowanie 
pracowników. Ważny dla kierowców jest także sposób postę-
powania przełożonych w przypadku nagłej potrzeby powrotu 
kierowcy do domu z przyczyn osobistych. Problem relacji  
z przełożonymi widać w ankietach wypełnianych przez  
pracodawców – statystycznie wyższą rotację mają firmy  
większe, gdzie skala interakcji z przełożonymi  
jest ograniczona.
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średniego wynagrodzenia miesięcznego. Problemem zarówno dla 
przedsiębiorców, jak i cudzoziemców zainteresowanych pracą 
w Polsce, jest złożoność i długotrwałość procedur administracyj-
nych, koniecznych do zalegalizowania pobytu i pracy kierowcy na 
terenie Polski oraz konieczność zdawania testów kwalifikacyjnych 
w języku polskim.
Niedobór kierowców zawodowych nie jest jedynie problemem Pol-
ski, lecz występuje ze zbliżoną dynamiką na rynkach pozostałych 
państw członkowskich Unii Europejskiej, a także w USA. Przyczyn 
niedoboru upatruje się głównie we wzroście popytu na usługi 
transportowe związane z intensyfikacją międzynarodowej wymia-
ny handlowej.

 ? Zatrzymać negatywny trend
Ze względu na znaczenie gospodarcze transportu zatrzymanie 
rozwoju tej branży spowodowane niedoborem kierowców bę-
dzie miało negatywny wpływ na bilans płatniczy Polski, zarówno 
przyczyniając się bezpośrednio do pogorszenia bilansu usług, jak 
i ograniczając możliwości eksportu towarów przez krajowe firmy. 
Utrzymanie lub powiększanie się skali niedoboru może grozić tak-
że poważnymi zaburzeniami w logistyce, handlu, budownictwie 
oraz w wybranych branżach przemysłowych, które są szczególnie 
uzależnione od sprawnego działania transportu drogowego.
Autorzy raportu PwC „Rynek pracy kierowców w Polsce” podkre-
ślają, że złagodzenie wpływu niedoborów na branżę oraz polską 
gospodarkę wymaga podjęcia szeregu działań zarówno przez ad-
ministrację publiczną, przewoźników, jak i ośrodki szkoleniowe. 
Wśród rekomendacji znalazły się między innymi promocja zawodu 
kierowcy, rozwój szkolnictwa zawodowego, wprowadzenie regula-
cji ułatwiających cudzoziemcom podjęcie oraz kontynuację pracy 
w zawodzie kierowcy, uelastycznienie czasu pracy kierowców czy 
rozwój badań nad nowoczesnymi technologiami w transporcie.
Szacuje się, że popyt na kierowców samochodów ciężarowych bę-
dzie rósł w tempie zbliżonym do tempa wzrostu przewozów to-

warowych – czyli o 2,5-3 procent rocznie do roku 2025. Zatem 
do roku 2025 liczba kierowców samochodów ciężarowych powin-
na wynosić ponad 800 tysięcy, a liczba kierowców zawodowych 
w przewozach osób i towarów łącznie ponad 900 tysięcy osób.

Oprac. cza
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Aktywnymi zawodowo kierowcami mogą być tylko osoby 
posiadające kwalifikację wstępną oraz regularnie odbywające 
szkolenia okresowe. Osoby zarejestrowane w urzędach pracy 
najprawdopodobniej nie posiadają tego typu uprawnień lub 
nie chcą pracować w zawodzie. Podczas naszego badania, nie 
odebraliśmy sygnałów świadczących, aby skuteczność UP  
w rekrutowaniu kierowców w ostatnich latach się poprawiła. 
Można stwierdzić, iż problem bezrobocia wśród aktywnych, 
czyli posiadających niezbędne uprawnienia kierowców prak-
tycznie nie istnieje. 

Warunki wynagradzania, w tym wysokość świadczeń 
z tytułu podróży służbowych, jakość taboru oraz tryb 
pracy to główne przesłanki wyboru pracodawcy.   
Dofinansowanie szkoleń nie jest istotne dla osób  
posiadających już konieczne uprawnienia.

Wśród kryteriów, według których kierowcy wybierają pra-
codawców na pierwszym miejscu jest poziom dochodów. To 
wskazanie jest naturalne i spójne z przyczynami odejść z pracy. 

Kolejnymi w rankingu kryteriami są jakość i wygoda pojazdu 
oraz tryb pracy. Oba te czynniki są ze sobą związane. Kierowca 
ruszający w trasę spędza w samochodzie kilkanaście godzin 
na dobę i pełni on dla niego rolę domu. Połowa przebadanych 
przez nas kierowców jeżdżących na trasach międzynarodo-
wych jednorazowo spędza poza domem więcej niż 15 dni, 
czyli ponad dwa tygodnie, a 15% było właśnie w trakcie tras 
trwających ponad 30 dni (rekordzista był w trakcie trasy trzy-
miesięcznej). Jest więc oczywiste, że kabina pojazdu, którym 
porusza się i w którym mieszka kierowca musi mu zapewniać 
odpowiednią ilość przestrzeni do spania oraz przestrzeni baga-
żowej. Kierowcy pokonujący trasy liczące kilka tysięcy kilome-
trów po drogach różnej jakości oczekują także komfortowego 
zawieszenia tłumiącego drgania i nierówności drogi. Pomimo 
bardzo znaczącej, w ostatnich latach, modernizacji taboru sa-
mochodowego, to jego parametry techniczne wciąż pozostają 
bardzo istotne dla kierowców.

Kryteria wyboru pracodawców przez kierowców

Źródło: Opracowanie własne PwC

Jedna trzecia kierowców zwraca uwagę na regularność wypłat. 
Nieco mniej wskazuje na jakość relacji z pracodawcą. Dla 
17% istotna jest forma naliczania wynagrodzenia, tzn. relacja 
wynagrodzenia podstawowego do świadczeń z tytułu podróży 
służbowych oraz sposób ich naliczania. Jednocześnie jednak 
znacznie mniejszy odsetek ankietowanych deklaruje skłonność 
do zmiany z tego powodu swojego pracodawcy. Możliwość 
sfinansowania przez pracodawcę szkoleń nie pojawia się wśród 
kierowców często jako czynnik decydujący o atrakcyjności 
miejsca pracy. Należy jednak pamiętać, że badanie objęło 
aktywnych zawodowo kierowców – czyli osoby posiadające już 
większość uprawnień. Ich uzyskanie jest jedną z barier wejścia 
do zawodu, którą te osoby już pokonały.
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Główne przyczyny zmiany pracodawcy przez kierowców

Jak kierowcy szukają pracy?

Źródło: Opracowanie własne PwC
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Nie badaliśmy powszechności zjawiska związanego z nieprze-
strzeganiem czasu pracy, jednak 7% naszych respondentów 
stwierdziło, że wymuszanie na nich takich zachowań byłoby 
powodem do rozstania się z pracodawcą. Podobną liczbę wska-
zań uzyskały ważne sprawy rodzinne oraz podstawa naliczania 
składek emerytalnych.

Dobre relacje z własnymi kierowcami mogą być  
podstawą dla skutecznego poszukiwania nowych  
pracowników przez firmy transportowe.

Kierowcy wymieniają się informacjami o swojej pracy najczę-
ściej podczas postojów , zdobywając w ten sposób informacje 
o potencjalnej możliwości zmiany zatrudnienia. Nieznacznie 
rzadziej wykorzystywanymi przez kierowców źródłami infor-
macji o ofertach pracy są portale z ogłoszeniami, fora interne-
towe oraz portale i prasa branżowa. Korzystanie z tych metod 
powinno zapewnić przewoźnikom odpowiednio dobre dotarcie 
ze swoją ofertą zatrudnieniowa do potencjalnych pracowni-
ków.

Z drugiej strony, bardzo istotne są dobre relacje przedsiębior-
ców z obecnymi kierowcami i ich odpowiednie wykorzystanie 
– to właśnie oni mogą być najlepszymi nośnikami informacji  
o atrakcyjności zatrudnienia w konkretnej firmie. Zapewnienie 
kierowcom wysokiego poziomu satysfakcji z wykonywanej pra-
cy nie tylko pozwoli pracodawcom zachować dotychczasowych 
kierowców, ale będzie miało bezpośredni wpływ na zdolność 
do wypełniania istniejących wakatów. 

Sposoby poszukiwania pracowników przez firmy transportowe 
w znacznej mierze pokrywają się z preferencjami kierowców. 
Aż 60% przewoźników poszukuje kierowców poprzez znajo-
mych, przez co rozumiemy zarówno osoby z otoczenia swojego 
jak i kierowców. Drugim najbardziej popularnym sposobem 
poszukiwania pracowników jest umieszczanie ogłoszeń na 
portalach internetowych – z tej metody rekrutacji korzysta 
57% firm. 

Pracodawcy relatywnie często zwracają się także z pytaniami 
do Urzędów Pracy (UP). Według dostępnych na rynku analiz 
w 2012 roku w Powiatowych Urzędach Pracy zarejestrowa-
nych było ok. 30 tysięcy osób z prawem jazdy na samochody 
ciężarowe (C, C+E) ale odzew z ich strony był niewielki. 
Należy pamiętać, iż posiadanie przez te osoby prawa jazdy tych 
kategorii nie oznacza jeszcze, że mogą one zostać zatrudnione 
w transporcie drogowym. W wielu przypadkach, zwłaszcza 
wśród osób starszych, uzyskanie prawa jazdy kategorii C 
mogło nastąpić w okresie zasadniczej służby wojskowej, która 
w przeszłości była ważnym kanałem zasilania rynku pracy. 
Obecnie, od rezygnacji z poboru, znaczenie tego czynnika 
stopniało do zera.

Zdaniem autorów raportu, by złagodzić 
wpływ niedoboru kierowców trzeba między 
innymi rozwijać badania nad nowoczesnymi 

technologiami w transporcie.



Jak sobie radzą inni – problemy z zatrudnianiem 
kierowców w innych krajach

Holandia

 ❙ Wielkość rynku: powyżej 140 000 kierowców
 ❙ Średnie wynagrodzenie: 21 745 – 64 485 euro rocznie

Holandia niezmiennie ma problem niedoboru kierowców sa-
mochodów ciężarowych. Powodów upatruje się w spadku po-
daży dostępnych profesjonalistów na rynku pracy oraz male-
jącej produktywności aktywnych zawodowo kierowców. Jedną 
z przyczyn spadku produktywności upatrywano w regulacjach 
narzucanych przez Unię Europejską, szczególnie dotyczących 
czasu pracy.
Na rynku holenderskim podejmowano szereg inicjatyw zmie-
rzających do ograniczenia skali deficytu kierowców, jednak 
branża drogowego transportu towarów zgodnie przyznaje, że 
nie doprowadziły one do rozwiązania problemu. Spośród naj-
istotniejszych działań podjętych w Holandii można wskazać 
przede wszystkim:
 ❙ zrównoważoną implementację rozwiązań unijnych, w naj-
większym dopuszczalnym stopniu chroniącą rynek,

 ❙ zwiększenie świadomości społecznej co do istotności trans-
portu i logistyki oraz jej wpływu na gospodarkę kraju,

 ❙ silną reprezentację potrzeb branży przy Komisji Europejskiej 
w celu przeciwdziałania inicjatywom regulacyjnym szkodli-
wym z punktu widzenia krajowego rynku.

Wielka Brytania
 ❙ Wielkość rynku: powyżej 299 000 kierowców
 ❙ Średnie wynagrodzenie: 20 444 - 38 520 euro rocznie
Według statystyk brytyjskiego rynku pracy niedobór kierow-
ców w Zjednoczonym Królestwie w 2015 roku sięgnął 60 000 
osób. W ciągu ostatnich czterech lat rynek przewozów zanoto-
wał spadek o 31 procent. Oficjalne doniesienia rządu z 2015 
roku zakładały wypracowanie rozwiązań wspólnie z branżą to-
warowego transportu drogowego przy szczególnej współpracy 
ministra finansów. Jako kluczowe problemy z punktu widzenia 
„wyspiarskich” kierowców zidentyfikowano barierę uciążliwo-
ści i kosztów związanych z egzaminami dopuszczającymi do 
zawodu oraz konsekwencje zdrowotne płynące z wykonywania 
zawodu, które powinny znajdować odzwierciedlenie w wyna-
grodzeniu.

Stany Zjednoczone
 ❙ Wielkość rynku: powyżej 3,5 mln kierowców
 ❙ Średnie wynagrodzenie: 23 166 – 56 667 euro rocznie
Organizacja rynku w USA różni się od europejskiego – przewoź-
nicy to głównie mikroprzedsiębiorcy, współpracujący z silnymi 
zewnętrznymi firmami spedycyjnymi. Niedobór kierowców na 
amerykańskim rynku pracy w ostatnich latach oscylował między 
38 000 a 48 000. Jeśli trend ten utrzyma się, do 2024 roku w Sta-
nach Zjednoczonych może zabraknąć nawet 175 000 kierowców.
Amerykańscy przewoźnicy przykładają dużą wagę do kwalifikacji 
kierowców ze względu na silne bodźce finansowe (minimalizacja 
liczby wypadków i ograniczenie kosztów ubezpieczeń). Sprawia to, 
że mimo problemów z zapełnieniem wakatów, oczekiwania wobec 
kandydatów na kierowców pozostają bardzo wysokie. Według ra-
portu „Truck Driver Shortage Analysis 2015” rekomendowanymi 

działaniami, aby ograniczyć skalę niedoborów na rynku pracy, są:
 ❙ wzrost płac dla kierowców,
 ❙ zmiana organizacji pracy, aby umożliwić spędzanie dłuższego 
czasu w domu,

 ❙ poprawienie wizerunku zawodu kierowcy,
 ❙ usprawnienia procesowe w łańcuchu dostaw,
 ❙ możliwie najszybsze wprowadzenie do ruchu autonomicznych 
samochodów ciężarowych.

Niemcy
 ❙ Wielkość rynku: powyżej 800 000 kierowców
 ❙ Średnie wynagrodzenie: 19 271 – 51 521 euro rocznie
Przewidywana wielkość luki wśród kierowców pojazdów cięża-
rowych do 2023 roku może wynieść 150 000 osób. Przyczyn 
upatruje się w regulacjach przygotowanych przez Unię Europej-
ską, trendach demograficznych w Niemczech oraz w szczegól-
nym reżimie związanym z uzyskaniem kwalifikacji na kierowcę 
pojazdu ciężarowego. Sytuacja na rynku przed wprowadzeniem 
regulacji powodowała, że firmy przewozowe ze Słowacji, Ło-
twy i Ukrainy były dużo tańsze od niemieckich przewoźników, 
a czas pracy kierowców wynosił średnio 57,5 h w tygodniu.
Odpowiedzią na sytuację rynkową miało być wsparcie rządu 
oraz wdrożenie rozwiązań regulacyjnych. Po stronie firm re-
komendacją było zagwarantowanie wyższej pensji dla kierow-
ców. Efektem jest wdrożenie od 1 stycznia 2015 roku ustawy 
MiLOG ustanawiającej płacę minimalną oraz podniesienie tej 
płacy z 8,50 do 8,84 euro za godzinę od 1 stycznia 2017.
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Pensje kierowców
Według danych GUS przeciętne wynagrodzenie osób zatrudnionych 
w sektorze prywatnym branży transportowej wyniosło w 2015 roku 
3032 zł brutto. Oznacza to, że zatrudnieni w transporcie średnio za-
rabiali o około 200 zł więcej w stosunku do roku 2014.
W sektorze publicznym wynagrodzenie pracownika w transporcie 
ukształtowało się na poziomie 4686 zł brutto. – Dane dotyczące 
pensji pracowników branży transportowej, w tym w dużej mierze 
kierowców, uwzględniają jedynie wynagrodzenie zasadnicze na 
podstawie umowy o pracę. Tymczasem pensja kierowcy składa się 
również z innych składników, takich jak dieta i ryczałt – tłumaczy 
Łukasz Włoch, główny ekspert Ogólnopolskiego Centrum Rozlicza-
nia Kierowców. – Jeśli uwzględni się powyższe składniki, przeciętna 
pensja kierowcy samochodu ciężarowego będzie oscylować w okoli-
cach 4500 zł netto – dodaje.
O 7 mln zł wzrosły też przychody firm transportowych zatrudnia-
jących powyżej 49 pracowników. W 2015 roku przekroczyły one 
170 mln złotych w porównaniu z rokiem 2014. Na rosnące wyna-
grodzenie w 2015 roku miał wpływ szereg czynników. – Rok 2015 
był przełomowy dla przedsiębiorstw transportowych świadczących 
usługi międzynarodowe, ponieważ to na początku tego roku weszła 
w życie niemiecka ustawa o płacy minimalnej MiLoG. Zmusza ona 
firmy do wypłacania pracownikom delegowanym, w tym kierow-
com, niemieckiej płacy minimalnej – uważa Łukasz Włoch. – Jednym 
z wyzwań, z jakim zmaga się branża są braki wykwalifikowanych kie-
rowców. Chcąc przyciągnąć do siebie pracowników przedsiębiorcy 
oferują atrakcyjniejsze wynagrodzenia. W najbliższym czasie to nie 
ulegnie zmianie, dlatego możemy się spodziewać, że pensje w branży 
transportowej nadal będą wzrastać – dodaje.
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OD IDEALIZMU DO SPEDYCJI
Z Adrianą Milik, prezes IMT Logistic rozmawia Tomasz Czarnecki.

Przyznam się Czytelnikom, że ten wywiad przeprowadzam 
z wyjątkową trwogą. Jednym z hobby naszej rozmówczyni są 
bowiem sztuki walki. Tylko aikido czy aż Krav Maga?
- Trenowałam taekwondo, a obecnie, tu trafienie w dziesiątkę, ćwiczę 
izraelski system o nazwie Krav Maga. Ale mogę pana pocieszyć, że pod-
czas rozmów nie korzystam z wyuczonych umiejętności.
Mimo wszystko będę miał się na baczności. Edukacje na 
poziomie wyższym zaczynała pani od pedagogiki. Coś z tej 
wiedzy przydaje się w obecnej pracy, na przykład w kontak-
tach z pracownikami?!
- Studiowałam dziennie pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą na 
Uniwersytecie Łódzkim, pół roku w ramach studiów przebywałam 
także na stypendium w Niemczech. Choć zakres i sposób przekazy-
wania wiedzy znacznie różnił się w oby przypadkach, doświadczenia 
są bardzo pomocne zarówno w kontaktach z pracownikami jak i kon-
trahentami. Pewne aspekty psychologii, ale również praktycznego 
sposobu rozwiazywania problemów w grupie osób, chociażby „burza 
mózgów”, wspiera wzajemną komunikację.

 ? Zakład o przetrwanie
Skąd nagła zmiana planów i dodatkowa edukacja z zakresu 
zarządzania w logistyce i transporcie?
- Nie ukrywam, że podczas studiów żyłam pewnymi ideałami na-
prawiania świata. Niestety, podczas praktyk w domach dziecka czy 
szkołach rozsypały się one o twardą rzeczywistość. Było mi niezwykle 
trudno godzić się na pewne sytuacje, które dotykały podopiecznych. 
Tymczasem ja nie miałam na to wszystko wpływu. Tak więc z dyplo-
mem magistra zaczęłam szukać swojej drogi. Składałam CV i praco-
wałam w różnych miejscach, między innymi w fundacji, co stanowiło 
traumatyczne przeżycie dla wrażliwego absolwenta pedagogiki. Przez 
zupełny przypadek trafiłam do firmy spedycyjnej. Pierwsze załadowa-
ne w życiu auto, telefon o piątej rano, panika kierowcy, zablokowana 
trasa Lublin–Warszawa (śmiech). Mimo niewielkiego doświadczenia 
w branży, do godziny 8 wszystko poukładałam jak należy. Moi ówcze-
śni współpracownicy „robili” zakłady, czy podołam na dalszej drodze 
spedytora, czy się załamię i odejdę... Zostałam i wciąż głodna wiedzy 
skończyłam studia podyplomowe.
Jak to się stało, że kobieta została prezesem firmy spedycyjnej?
- W obecnej firmie zaczynałam teoretycznie od stanowiska dyrekto-
ra, ale w zasadzie nadal wykonywałam również obowiązki spedytora, 
a przy tym fakturzystki, robiłam również przelewy, księgowałam wy-
ciągi. Pracowałam po 12 godzin od poniedziałku do niedzieli. Następ-
nie jak już kadra się rozrosła nie tylko na miejscu, ale i w oddziałach 
– zostałam prezesem.
Kobiecość odgrywa jakąś rolę przy kontaktach z partnerami 
biznesowymi, wśród których zapewne dominuje płeć męska?
- Jeżeli chodzi o „kobiecość” w biznesie, miałam jeden jedyny przypa-
dek na spotkaniu, gdzie prezes nie mógł zrozumieć, że kobieta może 
zajmować równorzędne stanowisko. Wręcz testował moją wiedzę. 
Podkreślam jednak, to miało miejsce tylko raz. Podczas spotkań face 
to face nie czuję się kobietą, nie odgrywa to dla mnie żadnego zna-
czenia. Rozmawiamy językiem fachowców, a ten przecież nie ma płci 
(śmiech). Z drugiej strony faktem jest, że na targach biznesowych, 

konferencjach, większych spotkaniach, bardziej dostrzegany jest to-
warzyszący mi dyrektor ds. handlowych (śmiech). Być może zatem 
faktycznie gdzieś jest zakorzeniona jeszcze myśl o branży TSL jako 
typowo męskiej dziedzinie.

 ? Gabinet dla dziecka
Patrząc na skład personalny, przynajmniej ten zamieszczony 
na stronie internetowej firmy, wynika, że w IMT Logistic wie-
le kobiet pracuje. Przypadek?!
- Moja kadra nie jest przypadkiem. Część osób przeszło z poprzedniej 
firmy, głównie kobiety, pozostałe osoby to moi długoletni przyjaciele 
kochający swoją pracę, na których zawsze mogę polegać. Nie ukry-
wam, że kilka razy zdarzyły się sytuacje nieuczciwych pracowników, 
bez mrugnięcia okiem pracujący jednocześnie dla konkurencji, ale 
w tym momencie nie ma to już żadnego znaczenia.
Proszę wybaczyć bezpośredniość, ale... Mimo że kobiety są w wie-
lu dziedzinach lepszymi pracownikami niż mężczyźni, w większo-
ści przypadków mają też zaszczyt bycia na urlopach wychowaw-
czych, macierzyńskich. Kto zastępował panią prezes?
- Zgadzam się, że kobiety są lepszym, bardziej wydajnymi pracowni-
kami. Proszę sobie wyobrazić mężczyznę, bez urazy (śmiech), który 
musi jednocześnie skupić się na czytaniu, rozmawianiu przez telefon 
i pisaniu... Kobieta w jednym czasie musi wykonywać kilka rzeczy np. 
karmić i uspokajać dziecko, mieszać zupę, odpisać na pilnego maila 
i rozmawiać z kontrahentem przez telefon z uwagi na niecierpiącą 
zwłoki sprawę. Proszę mi wierzyć, że da radę, bo zresztą musi dać... 
Miałam ten wspaniały moment w życiu, gdy mogłam przebywać 
na urlopie macierzyńskim, zresztą wtedy jeszcze krótkim, sześcio-
miesięcznym. Jednocześnie cały czas byłam pod telefonem, odbie-
rałam pocztę elektroniczną, żyłam firmą. Zaistniał zbieg okoliczno-
ści: w międzyczasie przedsiębiorstwo zmieniło siedzibę na segment 

Adriana Milik
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trzypoziomowy, więc po urlopie macierzyńskim moje dziecko wraz 
z łóżeczkiem zajęło jeden pokój w pracy. Mogłam jednocześnie więc 
pracować i sprawować opiekę nad małą Natalką. Jednakże muszę 
podkreślić - mam wspaniałych pracowników, którzy w momencie 
moich biznesowych spotkań zajmowali się nią. To ogromny komfort 
dla mnie, mam wielki szacunek dla nich, bo przecież musieli także 
wykonywać obowiązki zawodowe. A córeczka zyskała wiele nowych 
cioć i wujków (śmiech).

 ? Różne wyceny transportu
Ostatnie wyniki zadowalają?
- Tak jak już wspomniałam, nastąpiły pewne zawirowania w poprzed-
niej firmie i powstał pomysł stworzenia czegoś od podstaw, po swo-
jemu. Wielu moich współpracowników powoli przekonywało się, że 
warto do nas przejść - tak oto jesteśmy i rozwijamy skrzydła. Jeżeli 
chodzi o ostatnie wyniki, ogólnie w branży można zauważyć kryzys. 
Moim zdaniem jednak trzeba iść cały czas do przodu i tak na pewno 
będziemy czynić.
Parafrazując określenie „rynek pracownika vs rynek praco-
dawcy”, czy obecnie mamy w transporcie rynek przewoźnika 
czy też jednak klient pozostaje na piedestale i przewoźnicy 
starają się przychylić mu nieba?
- Moim zdaniem to wszystko zależy od punktu widzenia. Przewoź-
nicy czynią starania, by wywierać pewne rodzaju presje, chociażby 
związane z stawką za kilometr, czemu się nie dziwię i popieram. Na-
tomiast, nie ukrywajmy, to klienci narzucają warunki współpracy. Ma 
to związek z pewnymi wydarzeniami politycznymi, jak Brexit, płace 
minimalne i oczywiście sytuacja z Rosją. Wzrosła liczba dostępnych 
przewoźników, głownie posiadających chłodne oraz firanki. Niestety, 
różnice w oczekiwaniach wycen tras po obu stronach „barykady” są 
czasem naprawdę znaczne.
Z państwa strony internetowej wynika, że firma działa w pra-
wie całej Europie, pozostały jedynie do zagospodarowania 
Bałkany i ich okolice...
- Bałkany... Póki co to dosyć niebezpieczne rejony, ale nie mówimy nie.

 ? Brakuje spedytorów
Często bywają sytuacje, że firma transportowa ma tabor na 
wykonanie określonego zlecenia, ale brakuje jej kierowców? 
Co może zrobić w takiej sytuacji firma spedycyjna?
Firma spedycyjna jest buforem pomiędzy kontrahentami. Zdarzają się 
przeróżne sytuacje, niektóre już stały się legendą (śmiech). Wracając 
do pytania, dostępnością kierowców zajmuję się nasz zleceniobiorca 
i to w jego kwestii leży wywiązanie się z warunków umowy co do 
sprawności transportu. Spedytorzy natomiast są wobec klienta odpo-
wiedzialni co do jakości wykonania zlecenia oraz terminowości. Zda-
rza się, że w ostatnim momencie są zmuszeni „przedysponować auta”. 
Wiąże się to nieraz z presją oraz stresem, ale to taka branża...
Analizując ogłoszenia o pracę można dojść do wniosku, że na 
rynku nie tylko brakuje kierowców, ale także spedytorów. 
Zgadza się pani z tym?
- Tak, zgadzam się, brakuje w tzw. obiegu dobrych spedytorów. Dla-
czego? Są szanowani i doceniani przez swoich pracodawców. Myślę, 
że ewentualną zmianę pracy biorą pod uwagę głównie przy zaistnie-
niu odpowiednich okoliczności, nie tylko związanych z finansami, 
choć wiadomo – zarobki to niezwykle istotny aspekt.

Mimo wszystko trochę dziwią mnie kłopoty ze spedytorami. 
Teoretycznie praca nie wymaga długiej rozłąki z rodziną 
i prowadzenia wielkich zestawów, tak jak jest to w przypad-
ku kierowców aut ciężarowych...
- Praca spedytora jest według mnie wymagająca i niełatwa. Pro-
szę sobie wyobrazić sytuację, kiedy otrzymuje pan pilne zlecenie 
z terminową dostawą. Mamy auto, kierowca jedzie i... nie odbiera 
telefonu. Klient co chwile dzwoni z prośbą o konkretną informację 
czy wywiążemy się z zadania. I tak przez 3 godziny. Ogromne ci-
śnienie, groźba kar, nierzadko zdenerwowany kontrahent krzyczy 
do słuchawki. Spedytor musi go uspokoić, zlokalizować kierowcę 
i sam się uspokoić oraz skoncentrować, ponieważ ma jeszcze innych 
klientów do obsługi. Wiem po sobie jak bardzo uległ zmianie mój 
charakter po tylu latach w branży, jak trzeba „zmężnieć psychicznie”. 
Nie każdy wytrzymuje takie sytuacje, czasami następuje wypalenie 
zawodowe. Niejednokrotnie trzeba telefony odbierać o godzinie 22 
w nocy i o godzinie 5 rano. Na szczęście większość osób to pasjona-
ci, kochają tę pracę i może dlatego to wszystko wytrzymują.

 ? Klucz do sukcesu
Stres to największy problem w codziennej pracy firmy 
spedycyjnej?
- Stres i czynnik ludzki oraz komunikacja a czasem jej brak. Presja czasu 
również bywa ogromna. Proszę zauważyć - czasem niełatwo wyjaśnić 
tak oczywistych sytuacji, że był wypadek, jest korek, może nastąpić 
opóźnienie w dostawie. Jednak należy rozmawiać ze sobą, dopasowy-
wać puzzle, aby wszystko ułożyło się po myśli każdej ze stron.
Myśląc o typowym pytaniu: „klucz do sukcesu IMT Logistic” 
nasuwają mi się słowa zawarte na stronie internetowej: 
punktualność, profesjonalizm, rzetelność. Prowadzicie sta-
tystyki transportów dowiezionych na czas przez przewoźni-
ków? W czym przejawia się profesjonalizm oraz rzetelność?
- Nie udaje nam się dowieźć około 0,5 procent transportów w skali 
roku, z reguły w wyniku tzw. zdarzeń losowych. Myślę, że jest to po-
wód do dumy. Tak jak zawsze podkreślam, owocna współpraca jest 
oparta na doskonałej kadrze. Dzięki uprzejmości wszechświata współ-
pracuję w swojej firmie ze wspaniałymi ludźmi, są oddani pracy całym 
sercem. Do każdego klienta podchodzą indywidualnie, będąc również 
świetnymi „psychologami”, cierpliwie „słuchając potrzeb” partnerów 
biznesowych. Z usługobiorcami trzeba być w stałym kontakcie te-
lefonicznym, bez względu na porę dnia czy weekend. Ludzie z IMT 
Logistic reagują błyskawicznie, gdy pojawiają się problemy lub na-
tychmiastowe, nieoczekiwane zlecenie. Poza tym optymalizują koszty 
przewozów, bardzo często doradzając kontrahentom najbardziej opła-
calną konfigurację palet. Szczerzę przyznam: codziennie słyszę radość 
moich spedytorów z satysfakcji zadowolonych kontrahentów. To na-
pędza ich pozytywnie do działania, nawet, kiedy czasami sytuacje są 
patowe. W naszej firmie rozpatrujemy współpracę w kategoriach zero 
jedynkowych, czyli osiągania korzyści bądź ich braku. Stawiamy na 
długofalowość, wzajemny szacunek oraz zaufanie.

Stres, czynnik ludzki, komunikacja 
a czasem jej brak oraz presja czasu to 

najtrudniejsze aspekty pracy spedytora.
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TRYB NARZEKANIA  
TRZEBA WYŁĄCZYĆ

Zrzędzimy, narzekamy, marudzimy... Ciągle jest źle, niedobrze, życie ciągle rzuca nam kłody po nogi zamiast przygotować 
gładką autostradę do szczęścia. Latem za ciepło, zimą pada śnieg, ale bywa mróz, odwilż, bezsensowne 7° C w styczniu. Szefa 
mamy głupiego, pracy za wiele, terminy za krótkie, zadania niewykonalne. W domu kolejne obowiązki, humorzasty małżonek, 
chcące bawić się z nami dzieci, zepsuta pralka. Na nic nie starcza czasu. Narzekanie to takie satysfakcjonujące zajęcie - prawda?

W pierwszej chwili narzekanie podnosi samoocenę, bo przecież 
„ja jestem taki idealny, taki perfekcyjny, świetnie wykonuję 

pracę. To wszyscy na świecie się uwzięli na mnie i przeszkadzają 
osiągnąć idyllę”.
Dwa przykłady:
 ❙ W pracy po zebraniu często komentujemy: „szef znów coś wy-
myślił, na pewno się to nie sprawdzi, on nie zna realiów naszego 
działania i rynku”.

 ❙ Z kolei siedząc w samochodzie za kierownicą myślimy nierzadko: 
„ten kierowca jeździ jak osioł, kto mu dał prawo jazdy”. Czasem 
te opinie przybierają werbalną wersję w postaci naciśnięcia na 
klakson, rzucania komentarzy, wręcz obelg czy pokazywania ob-
raźliwych gestów.

Cóż. Twoje pomysły są zapewne doskonałe, lepsze od innych, a już 
szczególnie od szefa lub kolegi zza biurka. Kierowcą jesteś znako-
mitym, nigdy nie popełniasz błędów i z pewnością zawsze jedziesz 
zgodnie z przepisami (chociaż i te przecież bywają czasami durne) 
lub regułami zdrowego rozsądku.

 ? Życie „na nie”
Bez wątpienia narzekanie pozwala rozładować stres, napięcie, koi 
nerwy. Ale uwaga, tylko do pewnego stopnia! Pamiętaj, że narzeka-
jąc wysyłamy do samych siebie informacje jak bardzo negatywny 

jest świat wokół nas i w skali globalnej. Poziom stresu zostaje ob-
niżony na chwilę, lecz później na nowo się nakręca. A jeśli narze-
kamy stale, w głowie zostaje utrwalony negatywny obraz ziemskiej 
egzystencji, wszystkiego co spotykamy na co dzień i od święta. Co 
jeszcze gorsze, zakorzeniamy ten sposób odbierania oraz postrze-
gania rzeczywistości jako jedyny istniejący.
Swoim negatywnym nastawieniem i narzekaniem przyciągamy 
do siebie te wszystkie sytuacje. Dostrzegamy głównie (a czasami 
wyłącznie) negatywne rzeczy, które nas spotykają. Nie skupiamy 
uwagi na pozytywnych aspektach życia. Na przykład takim, że 
mamy umowę o pracę/działalność gospodarczą, wypłatę, może-
my przedstawić swoje pomysły, realizować przedsięwzięcia. Będąc 
właścicielem przedsiębiorstwa współpracujemy z klientami, decy-
dujemy o podpisaniu kontraktu, użytkowaniu danych ciągników 
siodłowych, itp. A przecież są tacy ludzie na świecie, którzy marzą 
o tym żeby mieć jakąkolwiek pracę lub też pozyskać choćby kilku 
odbiorców usług (bo inaczej dorobek życia zostanie zmarnowany).

 ? Narzekać jest łatwiej
Przez narzekanie i utyskiwanie na zastaną rzeczywistość nie szu-
kamy rozwiązania. Poddajemy się sytuacji, a zrzędzenie stanowi 
usprawiedliwienie, by nie działać. Warto przeczytać słowa Ran-
dy Paulscha, nieżyjącego amerykańskiego profesora informatyki, 
uznanego swego czasu przez magazyn Time za jednego ze 100 
najbardziej wpływowych ludzi w USA. „Gdybyś w rozwiązanie swo-
jego problemu włożył jedną dziesiątą energii jaką wkładasz w na-
rzekanie, byłbyś zaskoczony, jak dobrze mogą wyglądać sprawy. 
Narzekanie nie sprawdza się jako strategia. Mamy ograniczony 
czas i energię. A każda chwila spędzona na marudzeniu nie zbliża 
do osiągnięcia naszych celów. I nie czyni nas szczęśliwymi”.
Krytykując innych, wytykając brak profesjonalizmu, negując czy-
jeś pomysły sami odczuwamy lepsze samopoczucie. To jednak za-
mknięte koło. Dlaczego? Narzekaniem nic nie zmienimy, jedynie 
utwierdzimy się w przekonaniu, że jest źle. Nakręcamy samego 
siebie, negatywne podejście wpływa na nastrój, umysł, postawę. 
Nie myślimy, by pójść do szefa i usprawnić jego pomysły co może 
wpłynąć na awans, nie zastanawiamy się też jak zmienić swoją pre-
zentację, żeby klienci więcej od kupowali. Lepiej narzekać na nich.

 ? Złe przyzwyczajenia
Z czasem tak się przyzwyczaimy do narzekania, że nawet nie za-
uważymy, gdy osobiście zapewnimy sobie negatywne nastawienie 
do życia przez niemal cały czas. A to wpływa na pracę, sprawy 
prywatne i osobiste, nawet zdrowotne.
A teraz coś dla osób przekonanych, że ten tekst ich nie dotyczy (jeśli 
jeszcze go czytają). Czy aby na pewno nie narzekacie zamiast szukać 
rozwiązań? Warto przemyśleć dlaczego pewne wydarzenia spotykają 
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Narzekanie, szczególnie na działania innych, pozwala 
rozładować stres.

Beata Motor
Vidi - Centrum Rozwoju Kadr
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właśnie nas (i czy tylko nas czy innych również?). Jak mówi Eckhart 
Tolle, znany niemiecki nauczyciel duchowny - świat jest pełen ludzi, 
którzy nie robią tego co powinni - przynajmniej tak część z nas sądzi. 
„Narzekanie zawsze stanowi objaw braku zgody na to, co jest, niosąc 
ze sobą nieświadomy ładunek negatywnej energii. Kiedy narzekasz, 
ustawiasz się w roli ofiary. Gdy natomiast rzeczowo zabierasz głos 
w jakieś sprawie, bierzesz ją we własne ręce. Zmień więc sytuację, 
przechodząc do czynów jeśli to konieczne lub realne. Możesz wyjść 
z obecnego układu albo go zaakceptować.”

 ? Jak walczyć z narzekaniem?
 ❙ Przede wszystkim trzeba sobie uświadomić to, że problem dotyczy 
właśnie nas. Często bowiem biadolimy z przyzwyczajenia. Być może 
ktoś uświadomi sobie problem po lekturze niniejszego tekstu?

 ❙ Warto pomyśleć kiedy ostatnio jak spotkaliśmy znajomego i opo-
wiedzieliśmy o czymś miłym, cudownym, fascynującym. I przypo-
mnieć sobie w jak dobrym nastroju byliśmy w tej chwili.

 ❙ Zamiast narzekać zacznijmy dostrzegać dobre strony. Nie jest to 
łatwe i wymaga kontroli własnych myśli i słów. Bądźmy świado-
mi tego co drzemie w naszych głowach, co mówimy, jak reaguje 
otoczenie na to co nas spotyka, jak odbiera co mówimy i robimy. 
Należy wyjść z założenia, że to „ja jestem szefem mojej głowy”. 
Jeśli pojawia się negatywne myślenie trzeba powiedzieć „Stop 
– pomyśl inaczej!”. Niemały wysiłek włożony w działanie daje 
ogromną satysfakcję.

 ❙ Co wieczór przypominajmy sobie przyjemne rzeczy, które spo-
tkały nas w ciągu dnia, nawet w życiu zawodowym. Dostrze-
gajmy pozytywy w pracy, nawet jeśli jest ciężko. Warto czasem 
przeanalizować jak usprawnić i udoskonalić działania. A przede 
wszystkim poszukajmy sposobów, by z większą chęcią, nie pod 
przymusem, wypełniać obowiązki zawodowe. Przykładowo ciesz-
my się, że klient poświęcił czas na spotkanie, skupiając myśli na 
pozytywnych aspektach - mimo braku podpisania kontraktu. 
Otrzymujemy bowiem bezcenną szansę analizy, gdzie popełnili-
śmy błędy. Możliwe, że dzięki wnioskom ta z pozoru nieudana 
rozmowa pozwoli w przyszłości zawrzeć umowę z jeszcze bar-
dziej atrakcyjnym kontrahentem.

 ❙ Być może nowość, którą wymyślił szef doprowadzi do ciekawych 
zmian w naszej pracy. I w połączeniu z własnymi pomysłami 
usprawnimy działanie pokazując przy okazji zaangażowanie, co 
zapewne w przyszłości wpłynie na awans lub podwyżkę.

 ❙ Mniej osądzaj, otwórz umysł, dostrzegaj różnice w odbieraniu sy-
tuacji, którą ktoś może widzieć inaczej niż ty. Jak sądzisz – ktoś 
się do ciebie śmieje czy z ciebie? Szklanka jest do połowy pusta 
czy do połowy pełna?

 ❙ Najlepszą metodą na poradzenie sobie z narzekaniem jest autore-
fleksja związana z tym jak postrzegamy innych narzekaczy - tak 
samo bowiem może ktoś pomyśleć o nas.

 ? Spokój ducha
W swojej książce „Jak przestać się martwić i zacząć żyć” Dale Car-
negie podaje 7 sposobów na zachowanie spokoju ducha, który 
przyniesie szczęście. Oto kilka z nich:
 ❙ Nigdy nie traćmy nawet minuty na myślenie o ludziach których 
nie lubimy.

 ❙ Licz swoje „błogosławieństwa” - nie kłopoty.

 ❙ Jeśli trafisz na sęk zrób z niego sękacz. To małe wyjaśnienie: za-
miast narzekać zastanówmy się nad tym, czy dana sytuacja może 
nas czegoś nauczyć, zmienić postrzeganie.

 ❙ Kontroluj sytuacje jakie spotykają cię w życiu, powiedz sobie 
natychmiast „stop” jak tylko otworzy się w twoim umyśle furtka 
„narzekanie”.

Mnóstwo pozytywnej energii dostarczy nam wdzięczność za to co 
mamy/dostajemy oraz dostrzeganie dobrych stron i szukania rozwią-
zań. Przestańmy obarczać winą innych ludzi za swoją sytuację. Pracuj-
my nad swoim nastawieniem każdego dnia. Dzięki tym drobnym zmia-
nom zdecydowane poprawi się jakość naszego życia.

Jak narzekanie wpływa negatywnie 
na pracę i życie prywatne?

1. Może wzmagać stres, napięcie i uczucie ciężaru.
2. Zwykle ludzie nie lubią osób negatywnie nastawionych do życia, 

unikają ich towarzystwa. Dlatego warto zastanowić się:
- dlaczego klienci od nas nie kupują,
- dlaczego nie zamknęliśmy udanej transakcji sukcesem,
- dlaczego szef ominął nas przy awansie.

3. Narzekanie może doprowadzić do poczucia bezsilności, na stałe 
utwierdzenia w negatywnym nastawieniu, a to źle wpływa na 
jakość życia.

4. Skupianie uwagi na negatywnych rzeczach sprawia, że nie 
dostrzegamy okazji, zabijając przy tym naszą kreatywność.

5. Skupianie na negatywach nie powala dostrzec dobry stron.

Z narzekaniem można 
walczyć, trzeba tylko 
chcieć.
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TRUDNE SYTUACJE 
W RELACJACH BIZNESOWYCH CZ. 1

Kto pierwszy mówi dzień dobry, gdy na firmowym korytarzu mijają się starsza wiekiem pani księgowa i młody pan dyrektor? 
O co zadbać przy wręczaniu wizytówek? Które miejsce w samochodzie powinniśmy zająć kiedy jedziemy autem naszego 
klienta? Kto pierwszy wychodzi z windy? Czy kolor brązowy jest kolorem biznesowym? W restauracji idzie pierwsza kobieta 
czy mężczyzna? Jeśli chociaż na jedno z pytań nie macie Państwo jednoznacznej odpowiedzi zapraszamy do lektury 

pierwszej części artykułu, w którym rozwiejemy wątpliwości co do powyższych kwestii.

Informacji odnośnie kwestii pierwszeństwa w relacjach bizneso-
wych, kanonu kolorów biznesowych, zachowania się w restau-

racji należy szukać w zasadach savoir-vivre’u, który stanowi zbiór 
zasad, norm, reguł grzeczności obowiązujących w danej grupie. 

Z doświadczenia wiem, że dla wielu osób samo rozróżnienie na 
etykietę biznesową czy towarzyską nie jest do końca klarowne. Jak 
sama nazwa wskazuje jedna z nich dotyczy reguł funkcjonowania 
w szeroko pojętych relacjach biznesowych, służbowych, a druga 
relacji towarzyskich, koleżeńskich, rodzinnych.

 ? Rola precedencji
Kształtowanie tych norm zaczęło się w czasach Kongresu Wie-
deńskiego, czyli około 1815 roku, kiedy to ustanowiono protokół 
dyplomatyczny zwierający zasadę precedencji (pierwszeństwa). Na 
początku XIX wieku sytuacja polityczna zmieniała się bardzo dy-
namicznie i obowiązujące dotychczas wyznaczniki statusu, a co za 
tym idzie kwestia pierwszeństwa, była coraz bardziej skompliko-
wana. Strój przestał być jednoznacznie kojarzony z funkcją i miej-
scem w hierarchii. Kto miał decydować czy król czy prezydent re-
publiki jest ważniejszy?
Samo słowo precedencja pochodzi od łacińskiego terminu „prece-
dere” czyli „poprzedzać”. Precedencja odgrywa ważną rolę w ży-
ciu publicznym. Pozwala ustalić prawidłową kolejność powitania 
i prezentacji zaproszonych gości, porządkuje wzajemne stosunki 
w ramach oficjalnych spotkań i przyjęć.
Dzisiaj trudno byłoby funkcjonować bez zapisanych w protokole 
zasad. Wystarczy wyobrazić sobie, co by się stało, gdyby nie funk-
cjonowała reguła rozsadzania gości przy stole podczas oficjalnego 
przyjęcia. Po wejściu ludzie wybieraliby przypadkowe miejsca, co 
gwarantowałoby nie tylko chaos, ale przede wszystkim nie sprzy-
jałoby rozwijaniu i umacnianiu wzajemnej współpracy, a nawet 
mogłoby prowadzić do licznych konfliktów. Przestrzeganie zasad 

ułatwia kontakty międzyludzkie, wytwarza dobrą atmosferę pod-
czas rozmów, negocjacji i sprzyja osiągnięciu porozumień w nawet 
najbardziej spornych kwestiach.

 ? Szefowi mówimy „dzień dobry”
A teraz przejdźmy do spraw bardziej szczegółowych – sytuacji 
w jakich Czytelnicy mogą lub spotykają się w życiu zawodowym. 
Na początku pytaliśmy kto komu mówi pierwszy „dzień dobry” - 
starsza wiekiem pani księgowa czy młody pan dyrektor. Według 
zasady precedencji w relacjach biznesowych, bo takiej ta sytuacja 
dotyczy, najważniejszy jest klient, następnie szef i pracownik, co 
oznacza, że w etykiecie biznesowej płeć i wiek nie mają znaczenia. 
O wszystkim decyduje stanowisko, miejsce w strukturze organi-
zacji. Zatem jeśli obie wyżej wymienione osoby mijają się na ko-
rytarzu, to pierwsza na powitanie powinna odezwać się księgowa 
do swojego szefa, nawet jeśli jest nim młody mężczyzna. Zapewne 
wiele osób, podobnie jak uczestnicy moich szkoleń, zaprotestują 
„Ale jak to?”.
Niestety lub „stety”, ale dokładnie tak jest. Oczywiście z czysto 
ludzkich względów i wpajanych nam od dziecka norm, to mężczyź-
ni mówią pierwsi „dzień dobry”, w szczególności starszym osobom. 
Decyzja należy do was. Wiele razy na moich szkoleniach uczest-
nicy otwarcie oświadczają, że w ich firmach, organizacjach, takie 
zachowanie jeśli nawet w 100 procentach zgodne z etykietą biz-
nesową, byłoby odebrane jako niegrzeczne. Dlatego gdybym była 
młodym szefem, dla „świętego spokoju” w takiej sytuacji ukłoniła-
bym się jako pierwsza.

Agata A. Pawłowska
trener Trainers Team

Jeśli dwie osoby zajmują takie same 
stanowiska, ale jedna z nich to kobieta – to 
osobą, która powinna pierwsza wyciągnąć 

rękę jest przedstawicielka płci pięknej.

Wizytówki w większości sytuacji 
wręczamy na początku spotkania.
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 ? Powitanie dwóch kobiet
Co ciekawe, wspomniana zasada etykiety biznesowej nie obowiązuje, 
wówczas gdy pani księgowa stałaby w miejscu na korytarzu, a mijałby 
ją właśnie ten młody człowiek. Wówczas to on powinien pierwszy się 
odezwać, bo pierwszy „dzień dobry” mówi: jadący, idący – stojącemu, 
wchodzący do biura – obecnym, idący schodami w górę - schodzące-
mu w dół. Na „deser” podaję jeszcze kilka tego typu kłopotliwych sy-
tuacji wraz z rozstrzygnięciami co do prawidłowego zachowania się.
 ❙ Kiedy szef - mężczyzna wita się ze swoją pracownicą, to on po-
winien wyciągnąć pierwszy rękę. Ale jeśli zarządza kobieta, ona 
pierwsza wyciąga rękę do pracownika - mężczyzny.

 ❙ Jeśli dwie osoby zajmują takie same stanowiska, ale jedna z nich 
to kobieta – to osobą, która powinna pierwsza wyciągnąć rękę 
jest przedstawicielka płci pięknej.

 ❙ Jeżeli dwie osoby zajmują takie same stanowiska i są tej samej 
płci, ale jedna jest młodsza od drugiej, pierwsza wyciąga rękę 
osoba starsza.

 ❙ Niewskazane jest podawanie dłoni przez stół czy biurko. Przy po-
witaniu należy zza nich wyjść. W relacjach służbowych zarówno 
kobiety jak i mężczyźni podając sobie rękę wstają z miejsca.

 ? Państwo pozwolą
Skoro rozstrzygnęliśmy kto komu mówi „dzień dobry”, uporządkuj-
my również zasady przedstawiania i wręczania wizytówek. Przed-
stawianie osób zgodnie z zasadą precedencji nie jest wcale takie 
proste - na warsztatach ta kwestia stwarza najwięcej trudności słu-
chaczom. Jeśli mamy do czynienia z przedstawieniem dwóch osób 
o równym statusie czyli wieku, płci czy zajmowanego stanowiska 
można wygłosić formułkę typu: „Poznajcie się Państwo” i pozwolić 
na samodzielne przedstawienie się osób, które powinny jednocze-
śnie do siebie wyciągnąć ręce.
Ale gdy status jest różny, wyższemu rangą przedstawiamy osobę 
niższej rangi - zgodnie z zasadą etykiety biznesowej. Jeśli chodzi 
o etykietę towarzyską, to oczywiście nic się nie zmieniło i star-
szej osobie przedstawiamy młodszą, kobiecie mężczyznę, osobie 
publicznej przedstawiamy osobę niepubliczną, małżeństwu osobę 
pojedynczą, niezależnie od tego czy jest to kobieta czy mężczyzna 
oraz nowo przybyłych gości przedstawia się już obecnym.

 ? Wręczanie wizytówek
Jeśli chodzi o wizytówki, w większości sytuacji wręczamy je sobie 
na początku spotkania. Jest to zachowanie jak najbardziej zgodne 
z zasadami, ale również bardzo ułatwiające nam życie - po prostu 
wiemy z kim rozmawiamy. Jednym wyjątkiem od tej reguły są tzw. 
przyjęcia w ogrodzie, mniej formalne spotkania biznesowe. Decydu-
jąc się komuś wręczyć naszą wizytówkę, robimy to przy pożegnaniu.
Co ważne, wizytówka powinna być odwrócona stroną zadrukowa-
ną do góry i napisami w stronę odbiorcy. Jeszcze istotniejsze jest, 
że po jej otrzymaniu dziękujemy, spoglądamy i na głos czytamy 
z niej imię i nazwisko. W ten sposób podkreślamy ważność nasze-
go rozmówcy. Kładziemy ją przed sobą lub chowamy w „godnym” 
miejscu, na przykład do wizytownika lub specjalnego etui na doku-
menty, z dedykowanym na nie miejscem. Na temat największych 
błędów z punktu widzenia etykiety można przeczytać w ramce. 
Niestety, popełniane one są dość często.

 ? Hierarchia w samochodzie
Na koniec rozwiejmy wątpliwości co do zasady precedencji w samocho-
dzie, gdyż nie bez znaczenia jest fakt czy na przykład z naszym klientem 
jedziemy taksówką czy jego autem. Jeżeli jedziemy samochodem, np. 
służbowym prowadzonym przez kierowcę wówczas miejsce nr 1 znaj-
duje się z tyłu przy prawych drzwiach, miejsce nr 2 z tyłu przy lewych 
drzwiach (za kierowcą), miejsce nr 3 z tyłu pośrodku, a nr 4 – z przodu, 
obok kierowcy. Jeżeli środkiem lokomocji jadą tylko trzy osoby, oprócz 
kierowcy wówczas miejsce nr 3 znajduje się oczywiście z przodu. Miej-
sce środkowe z tyłu, jest z reguły dość niewygodne, dlatego w przypad-
ku większej liczby osób, warto rozdzielić się na dwa pojazdy.
W przypadku gdy pojazd prowadzony jest przez właściciela – na-
szego klienta, wówczas zasada się zmienia i miejsce nr 1 jest obok 
kierowcy, nr 2 z tyłu przy prawych drzwiach, nr 3 z tyłu przy le-
wych drzwiach, nr 4 pośrodku.

 ? To nie koniec
Etyka biznesowa w codziennych sytuacjach jest niezwykle cieka-
wa. Mam nadzieję, że dzięki zawartym informacjom, Czytelnikom 
Truck&Business Polska będzie łatwiej funkcjonować w relacjach 
nie tylko biznesowych. W powyższym artykule odpowiedziałam 
tylko na część postawionych na wstępie pytań, na pozostałe odpo-
wiem w następnym numerze.

Największe błędy przy wręczaniu wizytówki

 ❙ rozdawanie ich jak kart do gry,
 ❙ przesuwanie po stole,
 ❙ wręczanie bokiem lub stroną zadrukowaną do dołu,
 ❙ pisanie po wizytówkach,
 ❙ chowanie jej po otrzymaniu do kieszeni spodni lub między 
kartki notatnika.

Firma Szkoleniowa

Jeśli starsza pani, na przykład księgowa, 
mija na korytarzu swojego szefa, młodego 

mężczyznę, to ona pierwsza powinna 
powiedzieć „dzień dobry”.

Podczas jazdy samochodem z klientem obowiązuje określona 
hierarchia jeśli chodzi o zajmowanie miejsc.
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JAKOŚĆ (NIE ZAWSZE) 
NAJWAŻNIEJSZA

Kupując nowe opony, niektórzy zapewne zastanawiają się nad elementami wpływającymi na ich cenę, tym bardziej że na 
rynku dystrybuowane jest ogumienie tańsze (segment low), nieco droższe (medium) i najdroższe (premium). Jeśli bowiem 
mamy więcej płacić, powinna być ku temu właściwa przyczyna. Opony mają też określoną żywotność zależną od wielu 
czynników, produkty podlegają gwarancji. W tym sezonie będzie na rynku kilka nowości. Te kilka zagadnień poruszają 

przedstawiciele koncernów oponiarskich.

 ? Płacimy tyle, bo...
- Cena ogumienia wynika przede wszystkim z jakości użytych do 
produkcji materiałów oraz technologii. W Nokian Tyres stosujemy 
między innymi specjalny system spiralnego ułożenia lameli po-
zwalający na ich zagęszczenie, co przekłada się na przyczepność. 
Szczególnie ważny w przypadku produktów T&B (Truck and Bu-
ses) jest indeks nośności. Opona musi wytrzymać duże obciążenia 
i gwarantować bezawaryjność. Tu nie ma mowy o łatwych warun-
kach transportu – wiele pojazdów porusza się po tak nietypowych 
terenach jak otoczenia kopalń, lasów i farm. Wszystkie produkty 
testowane są „na miejscu”, w Finlandii – w ośrodku „White Hell”, 
gdzie panują skrajne warunki – mówi Ireneusz Kotas, menedżer ds. 
sprzedaży w Nokian Tyres Poland.

Zdaniem przedstawicieli koncernów oponiarskich, modele, w któ-
rych zastosowano najbardziej innowacyjne rozwiązania i surowce, 
co często przekłada się na wysokie oceny na europejskiej etykiecie 
opon, są najdroższe w produkcji. - Wynika to między innymi z jako-
ści zastosowanych elementów takich jak np. nowoczesne karkasy. 
Wszystkie działania producenta mają jednak znaczenie wyłącznie 
w przypadku właściwej eksploatacji ogumienia. Przestrzeganie 
zalecanego ciśnienia, monitorowanie opony czy bieżnikowanie to 
kluczowe aspekty wpływające na jej „żywotność”, a co za tym idzie 
całościowy koszt użytkowania – mówi Janusz Krupa, menedżer 
marketingu opon użytkowych Polska Ukraina Goodyear.

- Podejście producentów do ceny jest różne. Stanowi wypadkową 
wielu czynników takich jak jej rozmiar, konstrukcja, rozwiązania 
technologiczne, koszty transportu itp. – dodaje Artur Posłuszny, 
Product, Marketing and KA Manager w ITR CEE, oficjalnego dys-
trybutora opon Yokohama.

 ? Low vs premium
Planując zakupy przedsiębiorcy nierzadko stają przed dylematem 
– nabyć ogumienie z segmentu premium czy też zaoszczędzić wyda-
jąc pieniądze na opony „ekonomiczne”. Postanowiliśmy zapytać do-
stawców, czym różnią się te linie produktowe, czyli za co dopłacamy.
- Decyzja o wykorzystaniu danego modelu ogumienia zależy od 
indywidualnej decyzji operatorów flot, nasze zadanie to edukacja 
klientów na temat korzyści wynikających z zakupu produktów 
Grupy Goodyear – mówi wprost J. Krupa z Goodyeara. - Różnice 
cenowe wynikają w głównej mierze z jakości użytych surowców 
oraz wykorzystanych technologii. Nie bez znaczenia jest również 
szerokie wsparcie klientów przez producentów ogumienia seg-
mentu premium. W zależności od marek różnica w cenie pomiędzy 
oponami ekonomicznymi, a tymi z „wyższej półki” może sięgnąć 
nawet 20 procent. Jednocześnie po przeliczeniu takich wartości 
jak efektywność paliwowa lub trwałość ogumienia bardzo często 
okazuje się, że mimo wyższej ceny zakupu opony z segmentu pre-
mium w całym okresie eksploatacji są bardziej efektywnym rozwią-
zaniem pod kątem ekonomicznym – argumentuje Janusz Krupa.
Każda opona powinna spełniać warunki zadeklarowane przez pro-
ducenta, niezależnie od segmentu.
- Opony budżetowe zazwyczaj utożsamiane są z produktem tanim, 
o niskiej jakości. Nie zawsze słusznie. Zakup ogumienia z segmentu 
premium opłaca się w długim okresie, co dotyczy opon do transpor-
tu międzynarodowego jak i regionalnego. Wysokiej jakości produkty 

- Cena ogumienia wynika przede 
wszystkim z jakości użytych do produkcji 

materiałów oraz technologii - mówi 
Ireneusz Kotas z Nokian Tyres Poland.

Zdaniem przedstawicieli koncernów oponiarskich, największy 
wpływ na szybsze/wolniejsze zużycie ogumienia mają kierowcy.
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zapewniają bezpieczeństwo kierowcy i ładunku, dłuższą eksploatację, 
mniejsze prawdopodobieństwo usterek i związanych z nimi prze-
stojów. Producenci opon premium prześcigają się w udoskonalaniu 
rozwiązań zwiększających ładowność, przyczepność na mokrej i su-
chej nawierzchni, lepszą trakcję i precyzję prowadzenia. Tworzenie 
innowacyjnych mieszkanek gumy z nowymi składnikami ma za zada-
nie poprawić określone parametry ogumienia i zapewnić mu długie 
życie. Przykładem jest nasza najnowsza technologia Zenvironment, 
wykorzystująca m.in. innowacyjną metodę mieszania składników 
gumy, nową konstrukcję bieżnika i karkasu, dzięki którym opona bar-
dziej elastyczna i odporna na zużycie. Karkasy mają profile o dużej 
trwałości i równomiernej wysokości bieżnika. Efekt - trwałość i długi 
przebieg a zatem obniżenie kosztów eksploatacji w przeliczeniu na 
kilometr – opowiada A. Posłuszny z ITR CEE (Yokohama).

 ? Tanie nie zawsze gorsze
Także Marcin Cywiński, menedżer ds. marketingu CVT Continental 
Opony Polska, potwierdza, że opony segmentu premium charakte-
ryzują się wydłużonym okresem eksploatacji i znakomitą wydajno-
ścią, pozwalają dzięki niskim oporom toczenia uzyskać oszczędno-
ści na paliwie. - Ich poszczególne rodzaje zostały zaprojektowane, 
by idealnie sprawdzać się zarówno w transporcie regionalnym, jak 
i długodystansowym. Opony budżetowe są natomiast przeznaczo-
ne do starszych pojazdów. Technologia najczęściej jest przejmo-
wana z produktów premium poprzedniej generacji, których pre-
miera przypadała 5 czy nawet 15 lat temu, jeżdżących zarówno 
w transporcie regionalnym, jak i dalekobieżnym. Nie zawsze tańsze 
opony oznaczają gorszą jakość. U nas przykładem są modele Ma-
tador serii F HR4 i D HR4 do transportu regionalnego. Mają one 
zoptymalizowaną mieszankę bieżnika oraz specjalną technologię 
lameli, wyróżniają się znakomitą trakcją i dobrym prowadzeniem 
także na mokrej nawierzchni – mówi Marcin Cywiński.
- Przewoźnicy kalkulujący koszty nie dopuszczają słabych opon do 
eksploatacji we własnym taborze. Opinia o budżetowych rozwiąza-
niach do ruchu lokalnego może wynikać z małego doświadczenia 
firm, które nie przekonały się jeszcze, że tani zakup to niekoniecz-
nie gwarancja trwałości i bezproblemowej eksploatacji. My dyspo-
nujemy oponami dedykowanymi zarówno do transportu lokalnego 
jak i międzynarodowego, świetnymi jakościowo – dodaje I. Kotas 
z Nokian Tyres Poland.

 ? Kierowca decyduje
Tytuł naszego całego artykułu „Jakość (nie zawsze) najważniejsza” 
może wywołać pewne dyskusje, lecz jak się można dowiedzieć 
w poniższych wypowiedziach przedstawicieli koncernów, na 
żywotność ogumienia olbrzymi wpływ mają kierowcy. – Od kie-
rowcy zależy bardzo wiele. Podstawa to bieżąca kontrola ciśnie-
nia oraz dbałość o nieprzeciążanie opon. Prawidłowe działania 
mogą znacznie wydłużyć żywotność produktów a jednocześnie 
brak kontroli nad tymi parametrami jest jedną z częstszych przy-
czyn uszkodzeń. Słaba jakość ogumienia nie może zostać w ża-
den sposób poprawiona i właśnie dlatego trzeba decydować się 
na rozwiązania, w których zastosowano odpowiednie mieszanki 
zwiększające bezpieczeństwo jazdy oraz żywotność produktu. To 
dbałość nie tylko o swojego kierowcę, ale również innych uczest-
ników ruchu – mówi I. Kotas z Nokian Tyres Poland.

Przychyla się do tego Janusz 
Krupa z Goodyeara. - Kul-
tura jazdy ma decydujący 
wpływ na żywotność ogu-
mienia i to kierowca „decy-
duje” o czasie użytkowania 
ogumienia. Odpowiedzialny 
użytkownik dba o prawi-
dłowe ciśnienie w oponach 
i geometrie pojazdu, zaleca 
również ich pogłębianie 
czy bieżnikowanie. Choć 
oczywiście jakość produk-
tów jest czynnikiem sprzy-
jającym w maksymalnym 
wydłużeniu całościowego 
okresu eksploatacji – mówi 
Janusz Krupa.

 ? Ważne obciążenie osi
- Żywotność opony zależy m.in. od nawierzchni i stanu drogi, tech-
nologii zastosowanych przez producenta ogumienia, ale w naj-
większym stopniu zależy od kierowcy. Nie tylko od jego stylu jaz-
dy, ale także kontrolowania stanu opon. Systematycznie należy 
sprawdzać stan bieżnika – im głębsze rowki bieżnika, tym lepsze 
odprowadzanie wody. Należy stosować się do zaleceń producenta 
opon i dobierać właściwy rodzaj i rozmiar ogumienia do pojazdu – 
mówi M. Cywiński z Continental Opony Polska.
A Artur Posłuszny dopowiada. - Stopień i szybkość zużycia opo-
ny zależy od utrzymywania prawidłowych obciążeń osi. Dla przy-
kładu stałe przeciążenie pojazdu o 30 procent skróci zakładany 
przebieg do 70 procent, natomiast jazda pojazdem niedociążonym 
o 20 procent to o ponad połowę dłuższy żywot opony. Do tego do-
chodzi szereg czynników zewnętrznych, począwszy od stylu jazdy 
kierowcy, konserwacji i warunków przechowywania produktów. 
Jazda z gwałtownym lub częstym zatrzymywaniem się i ruszaniem 
powoduje powstanie dodatkowych naprężeń i ścieranie ogumie-
nia. Dłuższe przebiegi zapewni łagodne kierowanie i hamowanie, 
szczególnie podczas manewrów zawracania i skręcania w trans-
porcie miejskim i lokalnym. Istotne znaczenie ma także tempera-
tura otoczenia, czy rodzaj nawierzchni – komentuje opowiada A. 
Posłuszny z ITR CEE (Yokohama).

 ? Warunki gwarancji
Kupując opony Yokohama gwarancji podlega karkas i bieżnik opo-
ny, przez 5 lat od daty produkcji. Oczywiście dodatkowym kryte-
rium w przypadku bieżnika jest jego wysokość – przy zużyciu opo-
ny do minimalnego poziomu określonego w przepisach, gwarancja 
automatycznie przestaje obowiązywać.
- Zapewniamy pełną gwarancję na 60 miesięcy od daty produkcji 
opony. Dodatkowo, zawsze kierowcy mogą udać się do międzyna-
rodowej sieci warsztatów Vianor, współpracującej z Nokian Tyres 
- mówi. I. Kotas z Nokian Tyres Poland.
Goodyear Dunlop Tires Polska udziela gwarancji dla opon Goody-
ear, Dunlop, Fulda, Sava oraz Dębica. - Zakres terytorialny ogranicza 
się do obszaru Polski. Gwarancją objęte są wady fizyczne powstałe  

Dbałość o ciśnienie w oponach jest 
bardzo istotne dla bezpieczeństwa 

jak i kwestii ekonomicznych.
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z przyczyn tkwiących w oponach, a stanowiące w szczególności 
wady wykonawstwa, materiałowe lub konstrukcyjne, o ile ujawnią 
się one w ciągu określonego w gwarancji terminu. W przypadku 
opon ciężarowych Goodyear oraz Dunlop wynosi on 4 lata od daty 
zakupu lub 5 lat od daty produkcji, gwarancja nie obejmuje opon 
starszych niż 8 lat. Dla produktów do pojazdów użytkowych Sava 
oraz Fulda - 3 lata od zakupu/4 lata od produkcji, gwarancja nie 
obejmuje opon starszych niż 8 lat. Opony bieżnikowane lub usługa 
bieżnikowania - 3 lata od zakupu/4 lata od bieżnikowania. Gwaran-
cja nie obejmuje karkasów starszych niż 7 lat, opon bieżnikowanych 
przez inne bieżnikownie niż autoryzowane przez Goodyear, opon 
sprzedanych bezpośrednio przez Bieżnikownię, materiału karkasu 
klienta z usługi bieżnikowania – mówi Janusz Krupa z Goodyeara.
60 miesięcznej gwarancji udziela Continental. - Czas liczony jest 
od daty produkcji zapisanej w numerze DOT lub do osiągnię-
cia wskaźnika TWI – w zależności od tego, co nastąpi pierwsze. 
Ochronie podlegają uszkodzenia, których źródłem nie są czynniki 
zewnętrzne, czyli warunki atmosferyczne, mechaniczne uszkodze-
nia, itp. oraz nieprawidłowa eksploatacja. Tutaj mam na myśli takie 
elementy jak nieprawidłowe ciśnienie, przeciążenie, usterki zawie-
szenia pojazdu, czy nieprawidłowa aplikacja - mówi M. Cywiński 
z Continental Opony Polska.

 ? Nowości Nokiana i Yokohamy
Na zakończenie postanowiliśmy dokonać szybkiego przeglądu nowo-
ści w produktach i usługach na wiosnę i lato 2017 roku. Nokian Ty-
res planuje wprowadzić nową linię produktową oraz poszerzyć ofertę 
o nowe rozmiary opon. Rozwiązanie pozwoli firmie dotrzeć do no-
wych klientów oraz firm z segmentu TSL. - Na razie nie możemy jesz-
cze zdradzać technicznych szczegółów i charakterystyki produktu. 
Niedawno wypuściliśmy także poszerzoną ofertę opon CT - nowe roz-
miary to 560/60R22.5, 600/50R22.5, 600/55R26.5, 600/60R30.5, 
650/55R26.5 – informuje I. Kotas z Nokian Tyres Poland.

- W ostatnich latach obserwujemy coraz większe zainteresowanie 
firm przewozowych naszymi produktami. Przy optymalizacji kosztów 
najbardziej pożądaną cechą opony ciężarowej staje się nie tylko jej 
cena, ale też wysoka jakość i trwałość, które przekładają się długo-
trwałą eksploatację. Przewoźnicy doceniają nasze produkty, dlatego 
rozwijamy linię opon do transportu drogowego – Zenvironment czy 
z wykorzystaniem innowacyjnej japońskiej technologii Yokohama 
BluEarth - opowiada A. Posłuszny z ITR CEE (Yokohama).
Yokohama 110L przeznaczona jest na oś kierowaną pojazdów cię-
żarowych poruszających się po autostradach, stąd zastosowano 
rozwiązania Spiraloop, dedykowane oponom przeznaczonym na 
ten rodzaj drogi. Model wyróżnia równe, bezzłączeniowe opasanie 
zwiększające wytrzymałość barku opony, zapobiegające nierówno-
miernemu zużyciu. Bieżnik pokryto opatentowanym układem row-
ków CPES (Contact Pressure Equaliser Sipe) dla uzyskania optymal-

nej powierzchni styku ogumienia z nawierzchnią. Mikro nacięcia 
SC-SIPE (Stress-Wear Control Sipe) zapobiegają nierównomiernemu 
zużyciu na brzegach żeber bieżnika. Opona dostępna będzie w roz-
miarach: 355/50R22.5 156L oraz 315/60R22.5 154/148L.

 ? Usługi Goodyeara i Continentala
- W nadchodzącym sezonie oferta Grupy Goodyear w znacznej 
mierze skoncentruje się na oponach umożliwiających zwiększenie 
ładowności użytkowej oraz na innowacyjnych rozwiązaniach tech-
nologicznych wspierających osoby zarządzające flotami. Ogumie-
nie HL, dzięki zmianom w regulacjach dotyczących dopuszczalnej 
ładowności pojazdów użytkowych, będzie zdobywało coraz większy 
udział w rynku. Przykładem wprowadzonych na rynek produktów 
może być Sava Cargo 4 HL (przyczepy i naczepy) i Dunlop SP 246 
HL (naczepy). Oba modele umożliwiają zapewnienie ładowności na 
poziomie 10 ton na oś, poprawiają efektywność paliwową oraz po-
siadają oznaczenie M+S, dopuszczające do ruchu w wielu krajach 
Europy w warunkach zimowych – mówi Janusz Krupa z Goodyear.
Koncern wprowadza również Goodyear Proactive Solutions oraz 
mobilną wersję aplikacji eCasing. Pierwsza z technologii umożliwia 
monitorowanie w czasie rzeczywistym stanu ogumienia w swojej 
flocie, a co za tym idzie daje szansę na niwelowanie zagrożeń, ta-
kich jak np. defekt opony - już przed ich wystąpieniem. Aplikacja 
eCasing jest mobilną wersją systemu zarządzania osnowami opon 
do pojazdów użytkowych, dzięki której użytkownicy będą mogli 
w wydajniejszy sposób nadzorować proces bieżnikowania ogumie-
nia w swojej flocie - dodaje Janusz Krupa.
Jedną z nowości Continentala jest system do zarządzania oponami 
ContiConnect służący do wsparcia w optymalizacji kosztów floty oraz 
usprawniania procesów związanych z ogumieniem. - System współpra-
cuje z ContiPressureCheck, czyli zestawem czujników bezpośredniego 
pomiaru ciśnienia oraz temperatury, umożliwiającym monitorowanie 
w czasie rzeczywistym ciśnienia i temperatury opon w całej flocie po-
jazdów. Przewoźnik otrzyma raporty wraz z rekomendacją rozwiązań 
i usług naprawczych realizowanych np. we współpracy z partnerem 
serwisowym Conti360° Fleet Services. ContiConnect pozwala moni-
torować wszystkie opony danej floty oraz obsługę zarówno pojazdów 
będących w trasie przez wiele dni, jak i tych wracających codziennie 
do bazy - opowiada M. Cywiński z Continental Opony Polska.

Tomasz Czarnecki

Postępowanie reklamacyjne

Marcin Cywiński
Marketing Manager CVT
Continental Opony Polska
- Użytkownik ma prawo zareklamować oponę pod 
każdym względem. Po stronie specjalistów z działu 

technicznego Continental jest ocena czy uszkodzenie, które zostało 
zgłoszone ma charakter wady produktowej lub materiałowej, czy 
jest wynikiem nieprawidłowej eksploatacji. Do najczęstszych 
reklamacji należą różnego rodzaju uszkodzenia mechaniczne 
np. bieżnika, ściany bocznej, a także nieregularne zużywanie się 
bieżnika. Warto okresowo kontrolować stan ogumienia, ponieważ 
na eksploatację bieżnika duży wpływ mają systematyczne kontrole 
ciśnienia, stan zawieszenia pojazdu oraz użytkowanie zgodnie 
z zaleceniami producentów auta i ogumienia.

- Kultura jazdy ma decydujący wpływ na 
żywotność ogumienia i kierowca „decyduje” 

o czasie użytkowania ogumienia – mówi 
Janusz Krupa z Goodyear.
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UCIEC PRZED PODWYŻKAMI
Ubezpieczyciele niechętnie ochraniają firmy transportowe, szczególnie te, których pojazdy jeżdżą do Europy Zachodniej. 
Jeśli już to czynią, podwyżki względem 2015 czy nawet 2016 roku są bardzo duże. Przewoźnicy wydają się być w bardzo 

złej sytuacji, co nie znaczy, że beznadziejnej.

- Obecna sytuacja rynkowa w zakresie ubezpieczeń komunikacyj-
nych jest bardzo trudna. Z obserwacji rynku oraz na podstawie 
doświadczeń w negocjacjach warunków umów generalnych dla 
naszych klientów, zauważamy znaczący wzrost cen za składki OC/
AC – uśredniając to więcej niż 50 procent. Oczywiście wszystko 
zależy od dotychczasowego przebiegu ubezpieczeń – komentuje 
Ryszard Bednarski, broker ubezpieczeniowy w Galicja Brokers.

 ? Lepiej bez szkód
Podobną opinię na ten temat ma Leszek Ignaczewski, kierow-
nik ds. ubezpieczeń flotowych Ergo Hestii. - W 2016 roku przy 
ubezpieczeniach OC ciągników siodłowych, pojazdów ciężaro-
wych o d.m.c. powyżej 3,5t oraz naczep, odnotowaliśmy znacz-
ny wzrost wysokości składki w stosunku do roku 2015. Był 
on w dużej mierze spowodowany koniecznością dostosowania 
opłaty do ryzyka wystąpienia szkody. Wskazywały na to rów-
nież wyniki, jakie zanotowały zakłady ubezpieczeń w latach 
poprzednich, co stanowiło konsekwencję właśnie zbyt niskich 
składek, ale również, a może nawet przede wszystkim, zmianą 
kursu złotego. Nie bez znaczenia pozostawały w tym przypad-
ku retroaktywnie wprowadzone zmiany rozszerzające zakres 
odpowiedzialności za zdarzenia, które miały miejsce w latach 
poprzednich – mowa tutaj o wytycznych Komisji Nadzoru Fi-
nansowego oraz długofalowym braku możliwości przewidzenia 
wypłat w zakresie szkód osobowych.
Ignaszewski potwierdza przy tym, że wysokość ewentualnych 
zwyżek jest związana bezpośrednio z historią szkodową klien-
ta. - Dla flot z dobrą historią szkodowości podwyżki są sym-
boliczne i będą pochodną wzrostu średniej szkody. Właściciele 
firm o niekorzystnym przebiegu ubezpieczenia muszą się liczyć 
z podwyżkami adekwatnymi do potencjału odszkodowawcze-
go. Składka na ubezpieczenie OC naczep również wzrosła, choć 
w mniejszym stopniu niż dla pojazdów ciągnących. Jest to spo-
wodowane również odmiennością polskiego prawa w stosunku 
do niektórych krajów Europy Zachodniej, gdzie OC naczepy jest 
angażowane do pokrycia szkody z zespołu pojazdów – mówi 
Ignaszewski.

 ? Penetrować rynek
Pesymistą jest również Piotr Podborny, dyrektor Biura Ubezpie-
czeń Klientów Korporacyjnych EIB.
- Posiadacze ciągników siodłowych muszą liczyć się z podwyżkami 
znacznie większymi niż 50 procent, czyli średnią dla rynku w 2016 
roku. Ciężko wskazać o ile wyższe będą to kwoty. Niektórzy ubez-
pieczyciele postanowili całkowicie wyczyścić swój portfel z ubez-
pieczeń komunikacyjnych ciągników siodłowych. W ich przypadku 
podwyżka może zatem wynosić nawet kilka tysięcy procent. Inni 
rezygnują z kontynuacji ubezpieczeń flot notujących wiele zdarzeń 
drogowych, pozostawiając w obsłudze jedynie park maszyn przed-
siębiorstw, które w ostatnich latach miały dobry przebieg szkodo-
wy. Jedno jest pewne – każdy zakład ubezpieczeń znacznie pod-
niósł poziom składek OC za ubezpieczenie ciągnika siodłowego. 
Przed zawarciem ubezpieczenia trzeba dobrze spenetrować rynek 
i poszukać tej najlepszej (najtańszej?) oferty – radzi Podborny.
Również jego zdaniem lepiej wygląda sytuacja w aspekcie naczep. 
- Skala podwyżek jest znacznie mniejsza, ale też zauważalna. Ubez-
pieczyciele muszą kalkulować ryzyko wystąpienia szkody znacz-
nych rozmiarów, która będzie musiała być likwidowana z polisy 
OC naczepy. Zatem nie kupimy jej za przysłowiowe „sto złotych” 
– dodaje Podborny z EIB.

Podwyżki cen za 
ubezpieczenia nie 

ustaną w 2017 roku.
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 ? VAT zniesiony
- Niektóre szkody zagraniczne spływają z dużym opóźnieniem, dla-
tego ubezpieczyciele muszą to uwzględniać w rezerwach na niewy-
płacone odszkodowania, co z kolei wpływa na wysokość składek 
OC. Jak już wspomnieli przedmówcy, jednym z najistotniejszych 
elementów mających wpływ na wzrost składek OC w roku 2016 
był bardzo zły wynik szkodowy całego rynku za rok 2015. W 2017 
roku można się spodziewać dalszych podwyżek – mówi Andrzej 
Bocheńczyk, prokurent Adler Brokers Group.
Podwyżki dotyczą OC jak i autocasco. – W przypadku AC wyniki 
ubezpieczalni są lepsze od wyniku OC, ale także nieakceptowalne 
pod względem szkodowości. Stąd też oczekuje się, że rynek wpro-
wadzi w tym roku podwyżki składek o około 10-30 procent. Ceny 
innych produktów ubezpieczeniowych są na porównywalnym po-
ziomie jak rok wcześniej – komentuje Leon Pierzchalski, dyrektor 
Departamentu Ubezpieczeń Korporacyjnych Uniqa Polska.
- Sytuacja, w której w ramach subsydiowania straty z jednego ry-
zyka pokrywa się składką za inne ryzyka jest prawnie zabroniona, 
dlatego ubezpieczyciele zostali wezwani przez Komisję Nadzoru 
Finansowego do urealnienia stawek za ubezpieczenie w obszarze 
komunikacji. Kolejny wpływ na sytuacje na rynku miało zniesienie 
zwolnienia z podatku VAT przy świadczeniu usług związanych z li-
kwidacją szkód przez podmioty zewnętrzne – mówi Leszek Igna-
szewski z Ergo Hestia.

 ? Ubezpieczenia pozakomunikacyjne
W roku 2016 nie mieliśmy do czynienia z istotnymi wzrostami cen 
za ubezpieczenia pozakomunikacyjne. - Wynikało to głównie z fak-
tu, że w większości pozostałe linie biznesu okazały się dla ubezpie-
czycieli rentowne. Przy tak konkurencyjnym rynku nie ma mowy 
o podwyżce cen, bo oznacza to jedynie odejście klienta do kon-
kurencji. Obserwujemy stopniowy wzrost opłat za wszelkie ubez-

pieczenia odpowiedzialności cywilnej (dobrowolne, zawodowe), co 
stanowi odpowiedź na coraz wyższe roszczenia osób poszkodowa-
nych. W przypadku tych ubezpieczeń składka rośnie już od kilku 
lat, ale nie są to tak spektakularne wzrosty jak w przypadku ubez-
pieczeń komunikacyjnych - mówi P. Podborny z EIB.

 ? Międzynarodowe niebezpieczeństwo
Odpowiedź Leona Pierzchalskiego z Uniqa Polska na pytanie to 
kto jest najbardziej narażony na podwyżki wcale nie dziwi. - Szcze-
gólnie muszą się obawiać przedsiębiorstwa, których flota generuje 
dużą liczbę szkód. Występuje to najczęściej tam, gdzie są zatrud-
niani kierowcy o niskich kwalifikacjach, z małym doświadczeniem 
i jeżdżący w tzw. trudne trasy.
Niemal w każdej wypowiedzi odnośnie tego zagadnienia przewija 
się hasło „transport międzynarodowy”. - Ubezpieczyciele najbar-
dziej boją się szkód osobowych wyrządzanych na terenie Europy 
Zachodniej. Roszczenia osób poszkodowanych są tam z reguły kil-
kukrotnie wyższe niż w przypadku analogicznych zdarzeń, które 
wystąpiły w kraju czy też w państwach Europy Wschodniej. Inne 
jest też prawodawstwo, inna (w większości znacznie wyższa) gór-
na granica odpowiedzialności za powstała szkodę – opowiada P. 
Podborny z EIB.
- Ze względu na potencjał ekspozycyjny, największe podwyżki 
będą dotyczyły transportów wykonywanych w obszarze Europy 
Zachodniej a także na Wyspach Brytyjskich – potwierdza L. Igna-
szewski z ERGO Hestia.

 ? Mniej stracić? Więcej działać!
Czy właściciel firmy transportowej ma szansę coś zrobić, by te 
podwyżki były jak najniższe lub ich nawet uniknąć? A może to sy-
tuacja beznadziejna? - Właściciel floty ma znaczący wpływ na wy-
sokość podwyżki składki. Będzie ona mniejsza jeżeli przedsiębior-
stwo wprowadzi system nadzoru nad stylem jazdy uwzględniający 
stosowanie się do przepisów ruchu drogowego, czy też zastosuje 
np. system premiowy dla najlepszych kierowców. Wielkość ryzyka 
w danej firmie zależy też od stanu technicznego użytkowanych po-
jazdów czy doboru odpowiednich ładunków i planowania tras. To 
wszystko przekłada się na liczbę i wielkość powstałych kolizji czy 
wypadków – mówi L. Pierzchalski z Uniqa Polska.
Chcąc obniżyć koszty ubezpieczeń trzeba więc się zaangażować. 
- Warto wprowadzić program promujący kierowców bezszkodo-
wych. Im samym powinno zależeć na bezpiecznej jeździe wiedząc, 
że mogą liczyć za to na nagrody. Być może trzeba zorganizować 
cykl szkoleń, głównie psychologicznych, które poprawią styl jazdy 
wybranych kierowców. W zakresie ubezpieczenia AC należy roz-
ważyć okresowe wprowadzenie nieco wyższej franszyzy (kwoty 
potrącanej z każdego odszkodowania), by ograniczyć wskaźniki 
szkodowe. Aktywna współpraca właściciela firmy transportowej 
z ubezpieczycielem stanowi szansę na uzyskanie znacznie korzyst-
niejszych cen. Dlatego sugeruję, aby się na ubezpieczyciela w żad-
nym wypadku nie obrażać, ale wraz z nim budować dobrą politykę 
flotową i wspólnie zmierzać ku ograniczaniu szkodowości – mówi 
P. Podborny z EIB.
- W obecnej sytuacji podwyżki stawek za ubezpieczenie OC są 
praktycznie nieuchronne, ale na pewno można zmniejszyć ich roz-
miary. Działania prewencyjne we współpracy z ekspertami Hestia 

Niewielu oferentów, podwyżki, brak dobrych kierowców  
– właściciele firm transportowych nie mają łatwego życia...
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Loss Control stanowią jedno z rozwiązań – dodaje L. Ignaszewski 
z ERGO Hestia. - Niska szkodowość poparta odpowiednimi, sfor-
malizowanymi procedurami, pozwoli w jakimś stopniu ograniczyć 
wzrost składek, choć na pewno nie pozwoli wyeliminować podwy-
żek – dodaje Andrzej Bocheńczyk z Adler Brokers Group.

 ? Niechciany klient
Mimo że firmy transportowe płacą znaczniej więcej niż dotychczas 
za usługi ubezpieczeniowe, stają się wręcz niechcianym klientem 
dla usługodawców. – Potwierdzam, że na przestrzeni ostatnich mie-
sięcy, niektórzy ubezpieczyciele wycofali się z ubezpieczania flot 
transportowych – mówi Andrzej Bocheńczyk z Adler Brokers Gro-
up. - Inni rezygnują z kontynuacji ubezpieczeń flot wysoce szkodo-
wych, pozostawiając w portfelu jedynie te floty, które w ostatnich 
latach miały dobry przebieg szkodowy. Po kilku latach ostrej walki 
o przewoźnika drogowego, ubezpieczyciele przestali wykazywać 
zainteresowanie tymi podmiotami – mówi P. Podborny z EIB.
Nieco ostrożniej wypowiada się w tym temacie Leszek Ignaczewski 
z Ergo Hestii i Leon Pierzchalski z Uniqa Polska. - Ubezpieczyciele 
wyceniają ryzyko adekwatnie do możliwości jego wystąpienia, stąd 
można odnieść wrażenie, że są bardzo ostrożni w ubezpieczeniach 
pojazdów w transporcie ciężkim – mówi Ignaczewski. - Wszystko 
lub prawie wszystko można ubezpieczyć. Jest to uzależnione od 
proponowanego zakresu ochrony i wysokości składki. Ubezpie-
czenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest ubezpiecze-
niem obowiązkowym, więc każdy ubezpieczyciel prowadzący dzia-
łalność w grupie 10, jest zobowiązany do przedstawienia oferty. 
Problemem może być tylko wysokość oferowanej składki – dodaje 
Pierzchalski.

 ? Ochrona przed terrorystami
Na koniec zapytaliśmy naszych rozmówców o to jak zareagował 
rynek ubezpieczeń na zamachy terrorystyczne w Nicei i Berlinie, 
w których brały udział pojazdy ciężarowe? - Ataki terrorystyczne 
są obligatoryjnie wyłączone z odpowiedzialności ubezpieczeniowej 
w ryzykach komunikacyjnych i transportowych. W odniesieniu do 
wspomnianych wydarzeń, w naszej ocenie nie mamy do czynienia 
z wyłączeniem odpowiedzialności na skutek ataku terrorystyczne-
go. Przy takich sytuacjach najważniejsza jest rola brokera w celu 
dokładnej analizy, interpretacji prawnej warunków OWU oraz roz-
szerzania zakresów ubezpieczenia produktów ofertowanych przez 
TU – komentuje Ryszard Bednarski z Galicja Brokers.
Ergo Hestia nie ma nic przeciwko, by na życzenie wprowadzić do 
AC rozszerzenie związane z atakami terrorystycznymi. Zdaniem 
przedstawiciela Uniqa wspomniane przez nas zdarzenia w prakty-
ce nie wpływają na zmianę polityki oceny ryzyka. – Moim zdaniem 
problem dotyczy bardziej ustawodawców niż samych ubezpieczy-
cieli. Przy obowiązkowych ubezpieczeniach komunikacyjnych za-
kład ubezpieczeń nie może przecież dobrowolnie kształtować ich 
warunków, tylko musi zawierać umowy na bazie obowiązujących 
przepisów. Ma zatem wąskie pole manewru. Wydarzenia z Nicei 
i Berlina powodują, że w wielu krajach dyskusja na temat zakresu 
ochrony w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych i stosunek do 
szkód wyrządzanych w wyniku ataków terrorystycznych dopiero 
się rozpocznie – podsumowuje Piotr Podborny z EIB.

Tomasz Czarnecki

Finanse i ubezpieczenia

Telematyka a ubezpieczenia
- W przyszłości na pewno ubezpieczyciele będą zwracali uwagę na 
zastosowane rozwiązania, zresztą nie tylko telematyczne. Już obser-
wujemy takie sygnały - Ryszard Bednarski (Galicja Brokers).
- Telematyka pośrednio wpływa na redukcję kosztów. Dzięki jej za-
stosowaniu możliwe jest zmniejszenie liczby szkód oraz zminimali-
zowanie ich skutków, co będzie miało już bezpośrednie przełożenie 
na wysokość składek w kolejnych okresach ubezpieczenia – Leszek 
Ignaszewski (ERGO Hestia).
– Ważne, by telematyka była elementem spójnej polityki flotowej, 
wtedy jest brana pod uwagę przez ubezpieczycieli – Andrzej Bo-
cheńczyk (Adler Brokers Group).
- Pytanie brzmi jak konsekwentnie telematyka jest stosowana w ca-
łej flocie i jakie konsekwencje wyciąga się na podstawie wyników 
jej stosowania. Niewątpliwie jednak ta metoda kontroli ruchu floty 
ogranicza szkodowość i w związku z tym ma wpływ na wysokość 
składek - Leon Pierzchalski (Uniqa Polska).
- W oczach zakładu ubezpieczeń firma stosująca zaawansowaną tele-
matykę transportu będzie postrzegana zupełnie inaczej niż przewoź-
nik, który nie korzysta w tym zakresie z żadnych rozwiązań. Kraje Eu-
ropy Zachodniej wyprzedzają nas znacznie jeśli o to chodzi, ale coraz 
śmielej gonimy w tym zakresie najlepszych. Ubezpieczyciele również 
zaczynają to doceniać. Dzieląc się z nimi informacjami dotyczącymi 
floty i organizacji transportu warto wspomnieć o stosowanych rozwią-
zaniach. Im więcej wiadomości podamy przed zawarciem umowy, tym 
bardziej precyzyjna będzie oferta - P. Podborny (EIB).

Indywidualna ocena

Agnieszka Rosa  
zespół PR, PZU S.A./PZU Życie

- Zgodnie z art. 33 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej, 
składkę ubezpieczeniową ustala się w wysokości, która zapewnia 
co najmniej wykonanie wszystkich zobowiązań z umów ubezpie-
czenia i pokrycie kosztów wykonywania działalności ubezpiecze-
niowej. O ile w dobrowolnym AC można dowolnie kształtować 
warunki ubezpieczenia i sposób ustalania wysokości wypłacanego 
odszkodowania, to warunki obowiązkowego OC komunikacyjne 
są bardziej rygorystyczne. Kodeks cywilny wymienia konkretne 
tytuły wypłat odszkodowań lub świadczeń.
Na wysokość składki mają wpływ: niska szkodowość klienta (tj. 
częstość i wartość odszkodowań) i współodpowiedzialność za 
ewentualne szkody, w tym udziały własne. Istotny jest też sposób 
zarządzania flotą np. programy prewencyjne, który może przełożyć 
się na niższą szkodowość. Bezpieczna jazda obniża składkę. 
Poprawie bezpieczeństwa mogą pomóc: wideorejestratory, systemy 
GPS i urządzenia telemetryczne. Nie tylko monitorują pojazd i jego 
ładunek, ale też zachowania kierowcy. Ich pozytywny wpływ na 
jazdę kierowców zmniejsza ryzyko wypadków, a w konsekwencji 
wypłacanych odszkodowań. Jednak szkodowość konkretnej firmy 
jest jedynie punktem wyjścia w taryfikacji składki. Ostateczna cena 
zależy od indywidualnej oceny ilości i rozkładu wielkości szkód oraz 
ich trendu w ostatnich latach. PZU ustala składki stosując indywi-
dualną opinię na temat ryzyka dla całej floty pojazdów zgłaszanych 
do ubezpieczenia. Usługa „szyta jest na miarę” w zależności od 
zakresu programu ubezpieczeniowego oraz przebiegu szkodowego.
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DOBRA REPUTACJA  
PO NOWELIZACJI

Prowadząc działalność gospodarczą w tak trudnej dziedzinie jak transport drogowy nie można pozwolić sobie na błędy wynikające 
z nieznajomości przepisów. Po tym jak sejm uchwalił kolejną zmianę ustawy o transporcie drogowym, obowiązującą od  

15. grudnia 2016 roku, ustanowione zostały nowe zasady kwalifikacji i oceny dobrej reputacji przewoźników drogowych.

Wątpliwości jakie pojawiały się w toku prac legislacyjnych 
nad nową ustawą, obecnie jeszcze bardziej skłaniają do po-

stawienia pewnej refleksji a nawet bardziej pytania. Czy można 
odpowiedzialnie wykonywać transport drogowy oraz zarządzać 
przedsiębiorstwem transportowym w sytuacji, kiedy nowoprzyjęty 
stan prawny nie realizuje wszystkich wytycznych zawartych w roz-
porządzeniu (WE) nr 1071/2009 oraz zmieniającym je rozporzą-
dzeniu nr 403/2016/WE z dnia 18 marca 2016 r.?

 ? Przepis przepisowi wadzi
Komisja Europejska na mocy art. 6 ust. 2 lit. b) ww. rozporządze-
nia nr 1071 sporządziła i określiła wykaz kategorii, rodzaje i wagi 
poważnych naruszeń przepisów unijnych, które oprócz naruszeń 
określonych w załączniku IV mogą doprowadzić do utraty dobrej 
reputacji przez przewoźnika lub zarządzającego transportem. 
Nowa ustawa nie tylko uniemożliwia pełne stosowanie obowią-
zującego prawa Unii Europejskiej w tym zakresie, ale nie usuwa 
rozbieżności jakie występują pomiędzy prawem krajowym, a unij-
nym po 1. stycznia 2017 roku. Od tego dnia państwa członkowskie 
zobowiązane są stosować przepisy rozporządzenia nr 403/2016.
Uchwalona zmiana ustawy o transporcie drogowym powinna służyć 
wykonaniu prawa Unii Europejskiej. Jednak pośpiech w pracach 
legislacyjnych i pilna potrzeba uchwalenia przepisów dotyczących 
utworzenia Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców 
Transportu Drogowego, doprowadziły do sytuacji, w której mamy 
w obowiązujących przepisach:
 ❙ normy prawne określające sankcje karne nakładane w myśl 
przepisów ustawy o transporcie drogowym, które nie występują 
w prawie UE jako przesłanki do wszczęcia procedury cofnięcia 
dobrej reputacji oraz

 ❙ normy prawne określane w prawie UE jako przesłanki do cofnię-
cia dobrej reputacji, które nie są sankcjonowane w myśl przepi-
sów ustawy o transporcie drogowym.

Jak w takich sytuacjach będą postępowały organy właściwe do rozpa-
trywania spraw utrzymania lub cofnięcia dobrej reputacji przewoźni-

kom drogowym? Odpowiedzi dobrej nie ma - linię postępowania wyty-
czy prawdopodobnie orzecznictwo w tych sprawach, chyba że dojdzie 
do pilnej nowelizacji przepisów ustawy o transporcie drogowym.

 ? Martwa norma
Przeanalizujmy możliwe przypadki wszczęcia procedury cofnię-
cia dobrej reputacji z zastosowaniem nowych przepisów. Organ 
właściwy do wydania uprawnień wszczyna postępowanie admini-

stracyjne, po uzyskaniu informacji, że wobec np. członka organu 
zarządzającego osoby prawnej1, orzeczono prawomocny wyrok 
skazujący za przestępstwo w jednej z dziedzin określonych w art. 
5 ust. 2a ustawy o transporcie drogowym. Stan prawny jest jed-
noznaczny, prawomocny wyrok stanowi oczywistą przesłankę do 
wszczęcia przez organ postępowania o cofnięcie dobrej reputa-
cji. Jego działania w tym przypadku ograniczają się wyłącznie do 
stwierdzenia faktu i wydania decyzji stwierdzającej utratę dobrej 
reputacji. Możliwa ścieżka odwoławcza przedłuży czas do upra-
womocnienia się decyzji, jednak trudno oczekiwać na pozytywne 
zakończenie sprawy. A prawomocne cofnięcie dobrej reputacji to 
niestety jedna z przesłanek do cofnięcia zezwolenia na wykony-
wanie zawodu przewoźnika drogowego i konieczność zamknięcia 
firmy transportowej.
Zastanówmy się jak będzie wyglądać sytuacja, gdy wobec przed-
siębiorcy (odrębnym problem stanowi interpretacja tego terminu 
prawnego), wydano wykonalną decyzję administracyjną lub wy-
konalne decyzje administracyjne o nałożeniu kary pieniężnej za 
poważne naruszenie określone w załączniku I do rozporządzenia 
Komisji (UE) 2016/403. Albo też nałożono w drodze mandatu 
karnego/mandatów karnych prawomocnie karę za wykroczenie 
stanowiące poważne naruszenie określone w załączniku I, jeżeli 
częstotliwość ich występowania, zgodnie z załącznikiem II do tego 
rozporządzenia, wymaga oceny dobrej reputacji.

1Art. 7d ust.1 pkt 1.

Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym nie jest w pełni 
kompatybilna z przepisami unijnymi w sprawie dobrej reputacji.
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W jaki sposób i przy użyciu jakiej metodyki organ dokona ustalenia 
czy spełniona jest przesłanka związana z częstotliwością występo-
wania/nakładania sankcji karnych, o których mowa w cytowanym 
przepisie UE? Polski ustawodawca w żaden sposób nie ustanowił 
wytycznej dla organu w jaki sposób częstotliwość popełnianych 
i sankcjonowanych wykroczeń przez kierowców ma zastosowanie 
do przedsiębiorcy np. członka organu zarządzającego spółki prawa 
handlowego prowadzącej działalność w zakresie transportu drogo-
wego. Opisywany przepis to w mojej ocenie martwa norma z uwagi 
na brak możliwości zastosowania jej wprost do wskazanej osoby 
– norma przecież dotyczy sankcji nakładanych na przedsiębiorcę.

 ? Zagadkowa interpretacja
Przepis w tym brzmieniu może jednak być wykorzystywany przez 
organ jako zastosowanie jego interpretacji, co na pewno będzie 
powodowało uciążliwości w rozpoznawaniu spraw w postępowa-
niu o cofnięcie dobrej reputacji. Co się dalej stanie, trudno prze-
widzieć. Jeżeli organ podejmie decyzję o rozpoczęciu procedury 
cofnięcia dobrej reputacji, to w opisanych przypadkach po wsz-
częciu postępowania, zweryfikuje sposób i warunki wykonywania 
transportu drogowego.
Zastosowanie kolejnych przepisów określających postępowanie 
organu w sprawie cofnięcia dobrej reputacji może powodować 
jeszcze bardziej zawiłą sytuację prawną. Jakie znaczenie przy oce-
nie w wyniku indywidualnej sankcji nałożonej na zarządzającego 
transportem2 ma liczba stwierdzonych naruszeń oraz fakt czy jest 
ona nieznaczna w stosunku do liczby kierowców zatrudnionych 
przez przedsiębiorcę/będących w jego dyspozycji oraz skali pro-
wadzonych operacji transportowych? Niejednoznaczność stanu 
prawnego w tak ważnych dla kwestiach stawia pod dużym znakiem 
zapytania możliwość odpowiedzialnego prowadzenia działalności.
Brzmienie przepisów zawartych w art. 7d ust 4 pkt 2-4 daje oczy-
wiście pozytywny odbiór tych norm przez przedsiębiorców trans-
portowych. Jednak z punktu widzenia zastosowania norm do 
obrony przewoźnika przed cofnięciem przez organ dobrej repu-
tacji, są one trudne do wykorzystania. Przykładowo ocena przez 
organ wymogu istnienia możliwość poprawy sytuacji w przedsię-
biorstwie, w tym czy podjęto czynności mające na celu wdrożenie 
prawidłowej dyscypliny pracy lub wdrożono procedury zapobiega-
jące powstawaniu naruszeń obowiązków lub warunków przewozu 
drogowego. Tutaj każde działanie przewoźnika może być uznane 
zarówno za wystarczające do nienaruszenia dobrej reputacji jak 
też niedostateczne dla jej utrzymania. Analizując możliwość zasto-
sowania opisywanego przepisu w sytuacji indywidualnych sankcji 
nałożonych na przedsiębiorcę powstaje pytanie: jaki jest związek 
pomiędzy wspomnianymi przepisami a zaistniałą sytuacją?

 ? Sukces związku
Analogiczne zastrzeżenie można wskazać w stosunku do przepisu, 
zgodnie z którym organ dokona oceny czy w sytuacji stwierdzenia 
naruszeń regulacji przez przedsiębiorcę/zarządzającego transpor-
tem, nadal istnieje interes społeczny kontynuacji działalności go-
spodarczej przez tę firmę. Misja przedsiębiorcy i tworzenie miejsc 
pracy jest wartością samą w sobie i takie działanie nie powinno 
podlegać weryfikacji, w szczególności w sytuacji nałożenia indy-
widualnej sankcji. Ważne, by przy ocenie dowodów, organ roz-

ważając decyzję o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie zawodu 
przewoźnika, zawsze brał pod uwagę niekorzystne skutki społecz-
ne, w tym znaczący wzrost poziomu bezrobocia w miejscowości, 
gminie, regionie, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność.
Nową normą w przepisach ustawy o transporcie drogowym w za-
kresie oceny dobrej reputacji jest uwzględnienie w prowadzonym 
przez organ postępowaniu, opinii polskiej organizacji o zasięgu 
ogólnokrajowym zrzeszającej przewoźników drogowych, do której 
należy przedsiębiorca. Przepis wprowadzono do ustawy przez Se-
nat RP w wyniku działań Ogólnopolskiego Związku Pracodawców 
Transportu Drogowego. Uwzględniono wniosek OZPTD uznając 
za zasadną przedstawioną argumentację, że opinia organizacji, 
do której należy, działa firma, może wskazywać na rzeczywistą jej 
wartość, postawę, aktywność w działaniach na rzecz branży trans-
portu drogowego.

 ? Środki rehabilitacyjne
Podsumowując ten fragment analizy, całokształt postępowania 
oraz analiza i ocena materiału dowodowego w działaniu organu 
musi jednoznacznie wskazywać na możliwość wydania decyzji 
o cofnięciu przewoźnikowi dobrej reputacji, z zachowaniem pro-
porcjonalności reakcji organu za popełnione naruszenia. W przy-
padku wydania decyzji, że wymóg dobrej reputacji nie został 
spełniony, organ zawiesza zezwolenie na wykonywanie zawodu 
przewoźnika drogowego. Nie jest i nie może być sytuacją „normal-
ną” dalsze prowadzenie działalności. Podejmowanie takiego ryzy-
ka stanowi to samo co wykonywanie przewozu bez zezwolenia, co 
oczywiście skutkuje wysokimi karami finansowymi.
Przedsiębiorcy transportowi muszą niestety liczyć się z tym, że 
mogą zaistnieć przypadki łamania prawa i sankcjonowania tych 
czynów i organ wyda decyzję o cofnięciu dobrej reputacji. Cofnię-
cie prawa do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego bę-
dzie obowiązywało do czasu zastosowania środka rehabilitacyjne-
go. Przez środki rehabilitacyjne3 należy rozumieć:
 ❙ zatarcie skazania za przestępstwa lub wykroczenia,
 ❙ upływ roku od dnia nałożenia grzywny w formie mandatu karne-
go za wykroczenia,

 ❙ sytuację, w której nałożone sankcje administracyjne stanowiące 
naruszenia staną się niebyłe, co ma miejsce po upływie roku od 
dnia wykonania decyzji administracyjnej4.

 ? Naruszenia za granicą
Ustawodawca ustanowił także nowe zasady postępowania polskich 
organów oraz procedury związane z oceną naruszeń popełnionych 
przez przedsiębiorców i sankcjonowanych w innym państwie 
2Przypadek, o którym mowa w art. 7d ust. 1 pkt 2.
3O których mowa w przepisie art. 7e ustawy.
4Art. 94b ustawy.

Niepełne wdrożenia przepisów UE 
w sprawie dobrej reputacji, liczne 

niespójności, normy dające prawo różnej 
interpretacji przesłanek i dowodów, będą 

sprzyjały dalszym nieprawidłowościom.
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członkowskim. Dotyczy to wielokrotne popełnianych, poważnych 
naruszeń z zakresu przepisów wymienionych art. 6 ust. 1 lit. b roz-
porządzenia nr 1071, dotyczących nieprzestrzegania zasad:
 ❙ czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców, czasu pra-
cy oraz instalacji i używania urządzeń kontrolnych,

 ❙ maksymalnej masy i wymiarów pojazdów użytkowych w ruchu 
międzynarodowym,

 ❙ kwalifikacji wstępnej i okresowego szkolenia kierowców,
 ❙ badań technicznych w celu dopuszczenia pojazdów do ruchu, 
w tym obowiązkowych badań technicznych pojazdów silnikowych,

 ❙ dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych 
rzeczy lub w odpowiednim przypadku, dostępu do rynku prze-
wozu drogowego osób,

 ❙ bezpieczeństwa w drogowym przewozie towarów niebezpiecznych,
 ❙ instalacji i używania ograniczników prędkości w niektórych ro-
dzajach pojazdów,

 ❙ praw jazdy,
 ❙ dostępu do zawodu przewoźnika drogowego,
 ❙  transportu zwierząt.
Jeśli w jednym lub kilku państwach członkowskich przewoźnik 
został skazany albo nałożono na niego sankcje, może się liczyć 
z wszczęciem procedury cofnięcia wypisów z licencji wspólnoto-
wej oraz zawieszenia wydawania dodatkowych wypisów z licencji. 
Określając częstotliwość występowania wielokrotnych naruszeń 
organ bierze pod uwagę czas, wagę naruszenia oraz średnią liczbę 
kierowców wykonujących operacje transportowe dla przedsiębior-
cy, zgodnie ze wzorem do ich obliczania, zawartym w załączniku II 
do rozporządzenia Komisji nr 403/2016.

 ? Wypisy z licencji wspólnotowej
Ustawodawca dokonując transpozycji zasad prawa UE do usta-
wy o transporcie drogowym w tym zakresie określił postępo-
wanie polskich organów w przypadku uzyskania informacji 
o naruszeniach przepisów przez przewoźników, zarządzających 
transportem oraz kierowców w czasie wykonywania międzyna-
rodowych operacji transportowych. Trzy poważne naruszenia 
lub jedno bardzo poważne naruszenie, w przeliczeniu na kie-
rowcę na rok w danym przedsiębiorstwie, powoduje wydanie 
przez organ przedsiębiorcy mającego siedzibę na terytorium 
Polski ostrzeżenia o możliwości wszczęcia procedury cofnięcia 
wypisów z licencji wspólnotowej oraz zawieszenia wydawania 
dodatkowych wypisów z licencji wspólnotowej. Ostrzeżenie ta-
kie uznaje się za niebyłe po upływie roku od dnia naruszenia, 
na podstawie którego wystosowano to ostrzeżenie. W przypad-
ku stwierdzenia drugiego bardzo poważnego naruszenia, organ 
stosując wzór do obliczania częstotliwości ich występowania, 
dokonuje w drodze decyzji administracyjnej:
 ❙ cofnięcia na okres 3 miesięcy 20 procent wypisów z licencji 
wspólnotowej oraz zawieszenia wydawania dodatkowych wypi-
sów z licencji wspólnotowej na okres 6 miesięcy – w przypadku 
posiadania przez przedsiębiorcę więcej niż 10 wypisów z licencji 
wspólnotowej,

 ❙ cofnięcia 1 wypisu z licencji wspólnotowej na okres 3 miesię-
cy oraz zawieszenia wydawania dodatkowych wypisów z licen-
cji wspólnotowej na okres 6 miesięcy – w przypadku posiadania 
przez przedsiębiorcę od 2 do 10 wypisów z licencji wspólnotowej,

 ❙ zawieszenia wydawania dodatkowych wypisów z licencji wspól-
notowej na okres 6 miesięcy – w przypadku posiadania przez 
przedsiębiorcę 1 wypisu z licencji wspólnotowej.

Liczbę posiadanych przez przedsiębiorcę wypisów z licencji wspól-
notowej, na potrzeby prowadzonego postępowania, organ ustala 
według stanu na dzień wszczęcia wobec przedsiębiorcy postępo-
wania administracyjnego. W przypadku kolejnych naruszeń prze-
pisów organ po uzyskaniu informacji o trzecim bardzo poważnym 
naruszeniu, w ciągu roku od dnia wystosowania ostrzeżenia, wsz-
czyna postępowanie administracyjne w zakresie spełniania wymo-
gu dobrej reputacji.

 ? Nieprawidłowości pozostaną
Ostatnia nowelizacja ustawy o transporcie drogowym w zdecy-
dowanej większości zmienia obecny stan prawny w zakresie za-
równo samej procedury legitymowania się przez przewoźników 
dobrą reputacją, jak również przebieg całego postępowania admi-
nistracyjnego dotyczącego badania czy dobra reputacja nie została 
naruszona. Nowe przepisy miały na celu wyeliminowanie z rynku 
uczestników szarej strefy oraz podmiotów nagminnie łamiących 
zasady i przepisy regulujące wykonywanie transportu drogowego. 
Jednak niepełne wdrożenia wszystkich przepisów UE w sprawie 
dobrej reputacji jak wskazuje analiza oraz liczne dualizmy, niespój-
ności oraz normy dające organowi prawo nadmiernej ocenności 
przesłanek i dowodów w prowadzonych postępowaniach, będą 
sprzyjały dalszemu funkcjonowaniu różnych nieprawidłowości. 
Taka sytuacja nie buduje zaufania przedsiębiorców do organów 
państwa, a w szczególności do organów kontroli i nadzoru.

Andrzej Bogdanowicz, dyrektor generalny OZPTD
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Trzy poważne naruszenia lub jedno bardzo poważne 
w przeliczeniu na kierowcę na rok, powoduje wydanie przez 
organ ostrzeżenia o możliwości cofnięcia wypisów z licencji 

wspólnotowej i zawieszenia wydawania dodatkowych wypisów.



Prawo

PŁACA MINIMALNA 
W AUSTRII I HOLANDII

Kolejne kraje Unii Europejskiej egzekwują lub wprowadzają przepisy regulujące sytuację delegowanych pracowników 
w branży transportowej, co ma związek z koniecznością zaimplementowania do dnia 18 czerwca 2016 r. tzw. dyrektywy 
wdrożeniowej - dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE z 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania 
dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników. Tym razem przyszedł czas na Austrię oraz Holandię, czyli kraje, 

przez które/do których polskie firmy transportowe również nierzadko wykonują transporty.

AustriA
Austria znowelizowała ustawę o zwalczaniu 
dumpingu płacowego i socjalnego1. Zmia-
ny weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 
roku i pociągają za sobą szereg obowiązków, 
które będzie musiał spełnić przewoźnik wykonujący operacje trans-
portowe na terytorium alpejskiego kraju. W rzeczywistości, przepisy 
w obecnym kształcie istnieją już od dłuższego czasu, jednak nie były 
do tej pory egzekwowane. Zmiany dotyczą głównie zaostrzenia kar 
przewidzianych za naruszenie ustalonych obowiązków.
Przepisy znajdują zastosowanie zarówno do operacji kabotażowych, 
jak i transportu międzynarodowego. Spod zakresu ustawy został wy-
łączony tranzyt2. Jak poinformowało austriackie Ministerstwo Spraw 
Socjalnych, wobec konieczności dostosowania obowiązujących prze-
pisów do branży transportowej, niezbędne jest wprowadzenie okresu 
przejściowego, który trwał do końca lutego 2017 roku. Do tej daty także 
zostały opublikowane oficjalne wytyczne, sporządzone specjalnie dla 
przewoźników delegujących pracowników do pracy w Austrii. W mo-
mencie oddawania tekstu do druku (9.03.2017) nie były one jeszcze 
znane. Podczas okresu przejściowego funkcjonariusze kontrolujący 
kierowców wymagali tylko okazania zarejestrowanego formularza 
ZKO3 (są to jednak informacje nieoficjalne, udzielone na wniosek Kan-
celarii Transportowej Koben). Nieoficjalne mówi się o konieczności de-
legowania uprawnień przysługujących funkcjonariuszom Urzędu ds. 
zwalczania nielegalnego zatrudnienia na inny podmiot. Można przy-
puszczać, że w stosowne kompetencje zostanie wyposażona policja.

Do czasu dostosowania austriackich przepisów do specyfiki branży 
transportowej, konieczne jest zgłoszenie z osobna każdej operacji 
transportowej wykonywanej w Austrii. Aktualnie trwają prace nad 
możliwością zgłaszania oddelegowania na wzór francuski oraz nie-
miecki, tj. dla poszczególnego kierowcy na określony czas, wyno-
szący maksymalnie 3 miesiące.
Przepisy w obowiązującym brzmieniu dopuszczają jednak pew-
ne wyjątki od powyższego obowiązku zgłaszania każdej operacji 
transportowej:
1. Zgłoszenie zbiorowe – w przypadku jednego przejazdu realizo-
wane są dostawy do kilku klientów austriackich (w takim przypad-
ku w zgłoszeniu zbiorowym należy podać między innymi:
 ❙ miejsce rozpoczęcia pracy w Austrii (gdzie następuje przekrocze-
nie granicy) oraz miejsce zakończenia pracy,

 ❙ dokładną trasę przejazdu,
 ❙ wszelkie zaplanowane postoje, ewentualnie wykres czas-droga“.
2. Zgłoszenie ramowe - jeżeli kierowca samochodu ciężarowego 
pracuje regularnie na terenie Austrii, realizując umowę o świad-
czenie usług, zawartą z pracodawcą działającym na terenie kraju 
ze stolicą w Wiedniu (chodzi w tym przypadku o sytuację, w której 
polski zawarł umowę z jednym podmiotem - austriackim lub zagra-
nicznym - o świadczenie usług i wykonuje ją regularnie).
Pracodawca może dokonać zgłoszenia ramowego na okres do trzech 
miesięcy i wskazać w tym zgłoszeniu wszystkich pracowników, których 
zamierza zatrudnić. W przypadku zgłoszenia ramowego muszą zostać 
wskazane takie same dane w odniesieniu do zgłaszanego okresu:
 ❙ rozpoczęcie okresu oddelegowania podanego w zgłoszeniu,
 ❙ rzeczywiste rozpoczęcie zatrudnienia - przynajmniej przez jedne-
go z podanych w zgłoszeniu pracowników musi być takie samo. 
Na dzień zgłoszenia wszyscy kierowcy wpisani do zgłoszenia ra-
mowego muszą być zatrudnieni. Zgłoszenie można aktualizować, 
bez szansy na dopisanie nowego kierowcy.

Do zgłoszenia ramowego również należy wykorzystać ogólny for-
mularz zgłoszeniowy ZKO 3. Dodatkowo do wyżej wymienionych 
informacji w zgłoszeniu ramowym trzeba podać (w punkcie „Uwa-
gi“) następujące dane:
 ❙ miejsce rozpoczęcia pracy w Austrii (gdzie następuje przekrocze-
nie granicy) oraz miejsce zakończenia pracy (lokalizacja miejsca 
załadunku i rozładunku),

 ❙ dokładną trasę przejazdu,
 ❙ liczbę transportów na tydzień,
 ❙ czas trwania pracy na terenie Austrii (jak długo trwa praca 
w związku z transportem w Austrii),

 ❙ nazwa/określenie zgłoszenia ramowego.

Marek Kliś
radca prawny
Kancelaria Transportowa Koben

1Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz, LSD-BG.
2§ 1 ust. 1 pkt 5 LSD-BG.

Płaca minimalna obejmuje coraz 
więcej krajów europejskich.
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Wymagane dokumenty, któ-
re kierowca musi posiadać 
przy sobie:
1. Zgłoszenie na właściwym for-
mularzu, które musi zostać do-
konane najpóźniej przed wjaz-
dem na terytorium Austrii.
2. Dokumenty związane z otrzy-
mywanym wynagrodzeniem 
w języku niemieckim: umowa 
o pracę (może być również 
w języku angielskim), karta płac, 
potwierdzenia otrzymania wy-
nagrodzenia lub potwierdzenia 
przelewów bankowych, zapisy 
wynagrodzeń i czasu pracy oraz 
dokumenty umożliwiające skon-
trolowanie zakwalifikowania do 

danej kategorii płacowej. Według Działu Prawnego austriackiego Mi-
nisterstwa Spraw Socjalnych, w przypadku zgłaszania jednorazowych 
operacji transportowych posiadanie dokumentów potwierdzających 
czas pracy oraz otrzymanie wynagrodzenia nie jest wymagane. Wy-
móg ten bowiem dotyczy tylko sytuacji, w których oddelegowanie 
nadal trwa, a stosowne dokumenty potwierdzają czas pracy i wypłatę 
minimalnego wynagrodzenia w okresie oddelegowania.
3. Dokumenty dotyczące zgłoszenia pracownika do ubezpieczenia 
społecznego. Czyli pisząc konkretnie - dokument ubezpieczenia 
społecznego E101 zgodny z rozporządzeniem (EWG) nr 1408/71, 
albo dokument ubezpieczenia społecznego A1 zgodnie z rozpo-
rządzeniem (WE) nr 883/04 dotyczący Koordynacji Systemów 
Zabezpieczenia Społecznego. Opisywany wymóg oczywiście traci 
rację bytu, jeśli oddelegowany pracownik jest objęty obowiązkiem 
ubezpieczenia społecznego w Austrii.
4. Urzędowe pozwolenie na zatrudnienie i pobyt delegowanego 
pracownika w państwie, gdzie siedzibę ma pracodawca, o ile takie 
pozwolenie jest wymagane.

Wszystkie wymienionej wyżej dokumenty mogą zostać udostępnione 
w formie elektronicznej na miejscu kontroli. Udostępnienie elektro-
niczne oznacza, że kierowca ma do dyspozycji dokumenty na „urządze-
niu elektronicznym” (np. na tablecie) i w trakcie kontroli przekazuje je 
do laptopa organu kontrolującego. Tu bardzo ważna uwaga - przesła-
nie organowi kontrolnemu dokumentów mailem z biura pracodawcy 
za granicą lub tylko wgląd do treści na tablecie jest niewystarczające. 
Tak więc firma transportowa powinna wyposażyć pracownika w od-
powiedni sprzęt i dostęp do Internetu (same urządzenia nie są wyma-
gane, ale potrzebne w razie kontroli). Co bardzo ważne, dokumenty 
muszą zostać przetłumaczona na język niemiecki, z wyjątkiem umowy 
o pracę, która również może być przetłumaczona język angielski.

 ? Posiadanie przedstawiciela
Pracodawcy obowiązany jest wyznaczyć swojego przedstawiciela. 
Może nim być zarówno osoba wyznaczona z kręgu oddelegowa-
nych pracowników, czyli w praktyce kierowca, który prowadzi 
pojazd (nie ma wymogu prawnego, aby posługiwał się językiem 
niemieckim), jak również osoba przebywająca na stałe w Austrii, 
posiadająca uprawnienia profesjonalnego pełnomocnika stron (np. 
doradca podatkowy, adwokat, biegły rewident, notariusz).

 ? Stawka minimalna
Płaca minimalna w Austrii wynosi od 8,49 euro do 10,50 euro, 
w zależności od grupy, do której zostanie zaklasyfikowany kierow-
ca, oraz jego stażu pracy3. W przypadku przewozu osób, stawka 
wynagrodzenia jest wyższa i wynosi od 10,70 euro4. Przedsiębior-
cy posiadający pojazdy wyłącznie do 3,5 t powinni stosować układ 
zbiorowy dla drobnej przedsiębiorczości5, w którym stawki godzi-
nowe wynoszą od 7,58 euro.
Do minimalnego wynagrodzenia wliczane są następujące składniki:
 ❙ wynagrodzenie zasadnicze,
 ❙ wypłaty specjalne,
 ❙ dodatki za nadgodziny,
 ❙ dodatki i dopłaty,
 ❙ premie,
 ❙ prywatne użytkowanie samochodu służbowego,
 ❙ honoraria,
 ❙ przewidziane w układzie zbiorowym diety, o ile nie mają one na 
celu zwrotu kosztów, lecz rekompensatę niedogodności, jakie po-
wstają w wyniku oddalenia od zwykłego środowiska,

 ❙ przewidziane w układzie zbiorowym rekompensaty za czas do-
jazdów, które wypłacane są pracownikom pod warunkiem, że ich 
codzienny czas dojazdów przekracza jedną godzinę.

Do wynagrodzenia nie zaliczają się pozostałe rekompensaty za po-
niesione koszty (np. kilometrówka, diety dzienne i koszty nocle-
gów, diety6.

Przykładowe sankcje za nieprzestrzeganie przepisów regulują-
cych płacę minimalną.
1. Niewypłacanie wynagrodzenia minimalnego. Wypłata wyna-
grodzenia poniżej poziomu płacy minimalnej, nieprzerwanie przez 
dłuższy czas, skutkuje tzw. „jednym naruszeniem administracyj-
nym”. Jeśli jednak przez np. dwa miesiące pracownik otrzymuje 
mniej niż powinien, przez kolejne dwa miesiące dostaje wypłatę 
w wysokości zgodnej z prawem, potem znów za mało (itd.) - mamy 
do czynienia z „kilkoma naruszeniami”; w przypadku ustawowych 
dodatków do wynagrodzenia – naruszenie powstaje wówczas, gdy 
pracodawca nie wypłaci ich swojemu pracownikowi do 31. grud-
nia danego roku kalendarzowego):
a) jeżeli naruszenie dotyczy nie więcej niż 3 pracowników kara 
wynosi od 1000 euro do 10000 euro za pierwsze naruszenie,  

Dokumenty dla kierowcy w Austrii muszą 
zostać przetłumaczone na język niemiecki, 

z wyjątkiem umowy o pracę, która może 
być po angielsku.

Teoretycznie 
przewoźnicy 

powinni mieć 
przedstawiciela 

nie tylko we 
Francji, ale 

również w Austrii 
i Holandii.

3https://www.wko.at/Content.Node/branchen/ooe/TransportVerkehr/Gueterbefoerde-
rungsgewerbe/Kollektivvertraege_im_Gueterbefoerderungsgewerbe1.html

4http://www.kollektivvertrag.at/kv/private-autobusbetriebe-arb-ang/private-autobusbe-
triebe-rahmen/4230185?language=de&term=private+autobusbetriebe

5http://www.kollektivvertrag.at/kv/kleintransportgewerbe-arb/kleintransportgewerbe-
rahmen/4206722?term=kleintransportgewerbe

6http://www.postingofworkers.at/cms/Z04/Z04_20.999_10.a/1342573759282/fra-
gen/welches-entgelt-ist-nach-oesterreich-entsandten-arbeitnehmern-und-arbeitnehmer
innen-zu-leisten
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powtórne naruszenie skutkuje konsekwencjami finansowymi 
w wysokości 2000-20 000 euro.
b) jeżeli naruszenie dotyczy więcej niż 3 pracowników trzeba się li-
czyć z zapłaceniem kary od 2000 euro do 20000 euro za pierwsze 
naruszenie, powtórne naruszenie pociąga za sobą jeszcze bardziej 
dotkliwe skutki finansowe: od 4000 euro do 50 000 euro
2. Brak zgłoszenia zgodnego z formularzem ZKO3 - niezłożenie 
formularza, niedotrzymanie terminu złożenia, niepełny formularz, 
bądź podanie nieprawdziwych informacji – kara wynosząca od 
500 euro do 10 000 euro za każde naruszenie.
3. Niedysponowanie dokumentami potwierdzającymi ubezpiecze-
nie – od 500-1000 euro.
4. Nieprzekazanie przez pracodawcę dokumentów potwierdzają-
cych wynagrodzenie oraz ubezpieczenie grozi karą od 1000 euro 
do 50 000 euro.
5. Za nieprzekazanie przez pracodawcę dokumentów potwierdza-
jących wynagrodzenie oraz ubezpieczenie przewoźnik może zapła-
cić nieco mniej - od 500 do 10 000 euro.
6. Odmowa dostępu, bądź udzielenia informacji urzędom podatko-
wym – od 500 euro do 20 000 euro
7. Odmowa wglądu do dokumentów potwierdzających wynagro-
dzenie oraz ubezpieczenia – od 1000 euro do 20 000 euro.
8. Prowadzenie działalności pomimo wydanego zakazu – od 2000 
euro do 20 000 euro.
9. Niewywiązanie się z obowiązku prowadzenia ewidencji oraz do-
starczenia danych statystycznych może spowodować uszczuplenie 
konta do 2000 euro.

HolAndiA
W Holandii 1. czerwca 2016 roku uchwa-
lono ustawę o zatrudnianiu pracowników 
delegowanych w UE (w skrócie WAGW 
EU), która weszła w życie 18. czerwca 
2016 roku. Początkowo zakładano, że ustawa nie będzie miała 
zastosowania do branży transportowej. Niestety, w grudniu 2016 
roku holenderskie Ministerstwo Spraw Socjalnych i Zatrudnienia 
potwierdziło: płaca minimalna ma zastosowanie do operacji ka-
botażowych oraz do transportu międzynarodowego. Nie znajduje 
jednak użycia w odniesieniu do tranzytu.

 ? Zgłoszenie oddelegowania
Ustawa WAGW EU wprowadza m.in. obowiązek zgłoszenia oddele-
gowania za pomocą systemu teleinformatycznego. Na razie jednak 
nie jest on konieczny - zostanie wprowadzony, najprawdopodob-
niej od 1. stycznia 2018 roku, w zależności od zaawansowania 
prac nad systemem zgłaszania pracowników oraz jego wdrożenia.

 ? Posiadanie przedstawiciela
Dodatkowym obowiązkiem przewoźnika zagranicznego jest wy-
móg posiadania przedstawiciela. Wobec braku oficjalnych wy-
tycznych zaleca się, aby kierowca w trakcie kontroli był w stanie 
wskazać imię, nazwisko, numer telefonu oraz e-mail osoby, która 
będzie pełniła taką funkcję. Osoba ta może zostać wyznaczona spo-
śród pracowników przedsiębiorstwa, musi jednak władać językiem 
angielskim, tak aby mogła komunikować się z przedstawicielami 
holenderskiej Inspekcji Pracy.

 ? Stawka minimalna
Godzinowa stawka minimalna jest zróżnicowana ze względu na 
czas pracy i wiek kierowców, zgodnie z poniższą tabelą:

Do minimalnego wynagrodzenia wliczane są następujące składniki:
 ❙ podstawowe wynagrodzenie uzgodnione w umowie,
 ❙ wypłaty związane z wynikami w pracy oraz świadczenia wynika-
jące z pracy zmianowej, nieregularnych godzin pracy etc.,

 ❙ tygodniowe lub miesięczne stałe wypłaty od wygenerowanego 
obrotu,

 ❙ wypłaty związane z wykonywaną pracą, dokonywanymi przez 
osoby trzecie, np. napiwki, inne płatności uzgodnione pomiędzy 
pracownikiem i pracodawcą.

Do minimalnego wynagrodzenia nie wlicza się między innymi na-
leżności z tytułu podróży służbowych (diet i ryczałtów za nocleg) 
oraz dodatków za nadgodziny7.

 ? Zbiorowy Układ Pracy
Na końcu niezwykle ważna informacja. Jak poinformował związek 
zawodowy FNV Transport en Logistiek, począwszy od 1. stycznia 
2017 roku „Zbiorowy Układ Pracy” tzw. CAO, obowiązujący w Ho-
landii dla branży transportowej (transportu towarów) ma zastoso-
wanie tylko i wyłącznie do holenderskich przewoźników (nie ma 
zastosowanie do przewoźników zagranicznych).
CAO to zbiorowe układy pracy, negocjowane na okresy od 1 do 
kilku lat przez reprezentację pracowników i związki pracodaw-
ców z danej branży/sektora. Te CAO, które zostały opublikowa-
ne w dzienniku urzędowym stają się powszechnie obowiązujące 
dla całego sektora, a nie tylko dla stron porozumienia, które je 
wynegocjowały. Zazwyczaj przepisy CAO nakładają dodatkowe 
obowiązki na pracodawców w kwestiach wynagrodzenia, urlopu, 
funduszu emerytalnego.

Pełen etat – liczba 
godzin w tygodniu*

23 lata 
i więcej 22 21 20 19 18

36 h/tydzień 9,95 € 8,46 € 7,22 € 6,12 € 5,23 € 4,53 €

38 h/tydzień 9,43 € 8,01 €  6,84 € 5,80 € 4,95 € 4,29 €

40 h/tydzień 8,96 € 7,61 € 6,49 € 5,51 € 4,70 € 4,08 €

*prawo holenderskie nie określa liczby godzin pełnego etatu – zazwyczaj 
w umowach wskazuje się: 36, 38 albo 40 godzin.

7https://www.government.nl/topics/minimum-wage/contents/components-of-the-mini-
mum-wage

Tablet z dostępem do Internetu 
to pomocne narzędzie dla 
kierowcy jeżdżącego po 
Austrii.



WYNAJEM ŚRODKÓW  
TRANSPORTU ZZA GRANICY

To już niemal tradycja, początek nowego roku przyniósł istotne zmiany w prawie podatkowym. W zakresie podatku 
dochodowego od osób prawnych („CIT”), jednym z ważniejszych punktów nowelizacji było wskazanie, które kategorie 

dochodów powstają na terytorium Polski.

W praktyce jest to kwestia niezmiernie istotna, gdyż podmio-
ty, które nie posiadają na terytorium Polski siedziby lub 

zarządu (tzw. „nierezydenci”), podlegają obowiązkowi podatko-
wemu w naszym państwie jedynie od dochodów osiąganych na 
terytorium kraju nad Wisłą. Nowe zasady powinny mieć więc duże 
znaczenie dla wszelkich płatności związanych z usługami transgra-
nicznymi – w tym dotyczącymi wynajmu środków transportu od 
zagranicznych kontrahentów.
Wyżej wymieniona kategoria podatników posiada w Polsce tzw. 
ograniczony obowiązek podatkowy - ograniczony jedynie do do-
chodów osiąganych na terytorium naszego kraju. W związku z tym, 
w stosunku do niektórych kategorii dochodów uzyskiwanych 
w kraju nad Wisłą przez nierezydentów („należności licencyjne”), 
istnieć będzie konieczność pobrania przez polskiego płatnika tzw. 
podatku u źródła. Tu warto wyjaśnić - płatnikiem, w rozumieniu 
ustaw o podatkach dochodowych są podmioty z siedzibą lub za-
rządem w Polsce, które dokonują wypłat należności licencyjnych.

 ? Trudności z interpretacją
Podatek dochodowy z tytułu uzyskanych przez nierezydentów na 
terytorium Polski przychodów, ustala się w wysokości 20 procent1. 
Przy czym w przypadku wypłat na rzecz podmiotów z jednej grupy 
kapitałowej, mogą istnieć podstawy do zastosowania zwolnienia. Ka-
talog należności licencyjnych obejmuje m.in. należności za użytko-
wanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym 
środka transportu2. Do końca 2016 roku powyższa kwestia przyspa-
rzała podatnikom wielu trudności interpretacyjnych, co wiązało się 
z licznymi wyrokami wydawanymi przez wojewódzkie sądy admini-
stracyjne oraz Naczelny Sąd Administracyjny – często sprzecznymi, 
co jeszcze bardziej komplikowało sytuację podatników.
Powyższe problemy w dużej mierze powodowane były brakiem de-
finicji „dochodów osiąganych na terytorium Polski”. Dla przykładu, 
kiedy polski podmiot wynajmował samochody ciężarowe od zagra-

nicznego kontrahenta i auta te wykorzystywano jedynie na trasach 
położonych za granicą, istniały argumenty za uznaniem, że płatności 
wynikające z takiej transakcji najmu nie powinny podlegać opodat-
kowaniu w kraju nad Wisłą, zostały osiągnięte poza jego granicami. 
Organy podatkowe oraz sądy administracyjne uznawały jednak czę-
sto, że zarówno miejsce świadczenia (wykonywania) usługi, miejsce 
zawarcia danej transakcji czy też miejsce realizacji płatności, nie 
mają znaczenia z perspektywy powstawania „dochodów na teryto-
rium Polski”. W konsekwencji, wystarczającą przesłanką w powyż-
szym zakresie był fakt, że to polski podmiot dokonywał wypłaty z ty-
tułu należności wskazanych w art. 21 ustawy o CIT.

 ? Fundamentalna zmiana?!
Niemniej funkcjonowały i inne, korzystne dla podatników stano-
wiska. Zgodnie z alternatywnym podejściem, istotnym czynnikiem 
determinującym miejsce „źródła dochodu”, było miejsce wykony-
wania działalności gospodarczej, z którą ten dochód był związany. 
I tak, w przywołanym wyżej przykładzie, dochód generowany był-
by w państwie, w którym podatnik realizował usługi transportowe 
przy pomocy wynajmowanych samochodów ciężarowych. W kon-
sekwencji, co do zasady brak byłoby obowiązku pobrania podatku 
u źródła w odniesieniu do płatności z tytułu ich najmu.
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Przy wynajmie środków transportu, umowy 
o unikaniu podwójnego opodatkowania 

mogą modyfikować stawkę podatku, 
wprowadzać brak opłaty w Polsce, zmieniać 

definicję „należności licencyjnych”.

1Zgodnie z art. 21 ustawy o CIT.
2j.w.

Niestety, mimo nowelizacji, problemy, z którymi podatnicy borykali 
się w poprzednich latach – wciąż pozostają aktualne.



Od 1. stycznia 2017 roku ustawodawca rozbudował art. 3 usta-
wy o CIT definiujący pojęcie nierezydenta na gruncie tej ustawy. 
Zostały wskazane kategorie przychodów osiągane „na terytorium 
Polski”. Według nowych zasad, źródło w Polsce mają między inny-
mi przychody z tytułu należności regulowanych, w tym stawianych 
do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych, przez osoby fizyczne, 
osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobo-
wości prawnej (np. spółki osobowe), mające miejsce zamieszkania, 
siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, niezależnie od miejsca 
zawarcia umowy i wykonania świadczenia. Na pierwszy rzut oka 
(w stosunku do stanu prawnego obowiązującego do 31 grudnia 
2016 roku), powyższa zmiana miała fundamentalny charakter. 

Znacząco bowiem rozszerzyła katalog „źródeł dochodu osiąganych 
w Polsce”, obejmując swym zakresem faktycznie każdą wypłatę 
dokonywaną przez polski podmiot na rzecz zagranicznego kontra-
henta (choć już teraz podnosi się pewne zastrzeżenia co do prawi-
dłowego sformułowania nowych przepisów).

 ? Ponad 90 umów
Reguły opodatkowania należności licencyjnych na podstawie art. 21 
ustawy o CIT, należy stosować z uwzględnieniem właściwej umowy 
o unikaniu podwójnego opodatkowania (na podstawie art. 22a usta-
wy o CIT). Czyli każdorazowo konieczne jest przeanalizowanie po-
stanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, łączącej 
Polskę z państwem rezydencji zagranicznego kontrahenta.
Polska zawarła ponad 90 umów o unikaniu podwójnego opodatko-
wania mających zapobiegać temu procederowi. Często modyfikują 
one zasady przewidziane w polskich przepisach podatkowych, przez 
co w przypadku płatności transgranicznych, należy przeanalizować 
zarówno tekst polskiej ustawy, jak i przepisy właściwej umowy.  
Co istotne, postanowienia poszczególnych umów o unikaniu po-
dwójnego opodatkowania różnią się od siebie (mimo że zasadniczo 
wypracowane są w oparciu o tzw. Konwencję Modelową OECD).

 ? Sytuacja z Francją
Przy wynajmie środków transportu, umowy o unikaniu podwójne-
go opodatkowania mogą modyfikować zarówno stawkę podatku 
(obniżyć ją) bądź nawet wprowadzać brak opodatkowania w Pol-
sce, jak również modyfikować samą definicję „należności licen-
cyjnych”. W pierwszej kolejności należy więc przeanalizować, jak 
dana wypłata z tytułu wynajmu środka transportu od zagraniczne-
go kontrahenta, powinna być zakwalifikowana na gruncie właści-
wej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Przykładowo, 
zgodnie z art. 12 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania 
z Francją, przez należności licencyjne należy rozumieć: wszelkiego 
rodzaju należności płacone za użytkowanie/prawo do użytkowania 
prawa autorskiego do dzieła literackiego, artystycznego lub nauko-
wego (...) do patentu, znaku przemysłowego, handlowego, rysunku, 

modelu, planu, formuły, technologii produkcyjnej i za informacje 
związane z doświadczeniem zdobytym w dziedzinie przemysłowej, 
handlowej lub naukowej albo z umiejętnością (know-how).
Definicja nie wskazuje, aby na gruncie polsko-francuskiej umowy 
wypłaty z tytułu używania środka transportu (lub urządzenia prze-
mysłowego) miały stanowić „należności licencyjne”. W takiej sy-
tuacji, wypłata środków pieniężnych francuskiemu kontrahentowi 
nie będzie zasadniczo podlegała opodatkowaniu w Polsce, przez co 
polski podmiot nie będzie zobowiązany do poboru podatku.

 ? Sytuacja z Niemcami
Z kolei na gruncie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowa-
nia z Niemcami, należności licencyjne powinny być rozumiane 
jako: wszelkiego rodzaju należności płacone za użytkowanie lub 
prawo do użytkowania wszelkich praw autorskich do dzieła li-
terackiego (...) wszelkiego patentu, znaku towarowego, wzoru/
modelu, planu, tajemnicy technologii/procesu produkcyjnego 
lub za użytkowanie, prawo do użytkowania urządzenia przemy-
słowego, handlowego, naukowego, za informacje dotyczące do-
świadczenia w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej.  
Postanowienie to stosuje się odpowiednio do wszelkiego ro-
dzaju wypłat za użytkowanie lub prawo do użytkowania nazwy, 
zdjęcia lub innych podobnych praw osobistych.
Powyższe sformułowanie podobne jest więc do tego, które użyte 
zostało w art. 21 ustawy o CIT. W konsekwencji, wypłata należ-
ności z tytułu wynajmu środka transportu, na gruncie tej umo-
wy, kwalifikowana będzie jako „należność licencyjna” – a przez to 
opodatkowana również w Polsce (mimo pewnych wątpliwości czy 
„urządzenie przemysłowe” jest tożsame z pojęciem „środka trans-
portu”). Polski płatnik tego podatku będzie miał jednak możliwość 
przyjęcia obniżonej – zgodnie z przepisami polsko-niemieckiej 
umowy – stawki podatku w wysokości 5 procent.

 ? Certyfikat rezydencji
Aby jednak zastosować postanowienia właściwej umowy o uni-
kaniu podwójnego opodatkowania, należy uzyskać od kontra-
henta certyfikat rezydencji. Jest to dokument wystawiony przez 
organ podatkowy państwa rezydencji kontrahenta (w powyż-
szych przykładach – przez francuskie i niemieckie organy po-
datkowe), w którym potwierdza się jego rezydencję podatkową. 
Jeśli w momencie płatności polski podmiot nie będzie dyspo-
nował właściwym certyfikatem rezydencji, zastosowanie znaj-
dą wyłącznie przepisy polskiej ustawy o CIT. Zabraknie przez 
to możliwości powołania się na korzystniejsze regulacje. Polski 
płatnik zostanie zobowiązany do pobrania podatku u źródła we-
dług stawki 20 procent. W podobnej sytuacji znajdą się polskie 
podmioty, które wynajmować będą środki transportu od podat-
ników z państw, z którymi Polska nie zawarła umowy o unikaniu 
podwójnego opodatkowania.
Rozbudowana od 1. stycznia 2017 roku definicja „dochodów uzy-
skiwanych na terytorium Polski” przesądziła: wszelkie wypłaty 
należności licencyjnych dokonywane przez polskie podmioty, ge-
nerują „źródło dochodów w Polsce”. Nie ma znaczenia fakt, że po-
jazdy mogą być wykorzystywane jedynie w trasach poza granicami 
kraju. Niestety, mimo nowelizacji, problemy, z którymi podatnicy 
borykali się w poprzednich latach – wciąż pozostają aktualne.
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NACISKI OSI I MASY W 2017 ROKU
Niedawno weszły w życie nowe przepisy uwzględniają rozwój motoryzacji i dopuszczalne wartości mas i nacisków dowolnych 
konfiguracji pojazdów oraz ich osi. Projektodawca postanowił dostosować polskie prawodawstwo do Dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2015/719.

Od początku 2017 roku obowiązują przepisy Działu II Rozporzą-
dzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicz-

nych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia dotyczące-
go wymiarów, mas i nacisków osi pojazdu. W znowelizowanym Dziale 
II znajdziemy parametry pojazdów, które do tej pory nie były określo-
ne. Pojawiła się również definicja transportu intermodalnego. Projek-
todawca nowym aktem dostosował także polskie prawodawstwo do 
ogłoszonej w dniu 6 maja 2015 r. Dyrektywy Parlamentu Europejskie-
go i Rady (UE) 2015/7191. Ustanowiła ona dla niektórych pojazdów 
drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne 
dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz 
maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym. 
W uzasadnieniu projektowanych zmian, ustawodawca wskazał na za-
pewnienie właściwej kontroli pojazdów przez Inspekcję Transportu 
Drogowego i policję oraz ograniczenie dopuszczania przez stacje kon-
troli pojazdów do ruchu drogowego pojazdów, których masy i naciski 
nie są określone w dotychczasowym rozporządzeniu.

 ? Dopuszczalny nacisk osi i masy całkowitej
Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz 
zakresu ich niezbędnego wyposażenia w brzmieniu do 31. grudnia 
2016 roku tworzyło w zakresie dopuszczalnych mas i nacisków 
katalog zamknięty, wymieniając konkretne konfiguracje pojazdów. 
Powyższe powodowało, że poruszające się po drogach pojazdy nie-
ujęte w w/w akcie nie miały prawnie określonych dopuszczalnych 
nacisków osi i masy całkowitej. W nowym brzmieniu rozporządze-
nia ustawodawca wskazuje na dopuszczalne parametry pojazdów 
używając określeń „o co najmniej liczbie osi” lub „większej niż licz-
bie osi”. Zgodnie z nowymi regulacjami, pojazd członowy składają-
cy się z 9 osi nie może przekroczyć 40 ton rzeczywistej masy cał-
kowitej. Przed zmianą rozporządzenia pojazd członowy składający 
się z 9 osi nie miał określonej dopuszczalnej masy całkowitej, gdyż 
ustawodawca nie przewidział takiej konfiguracji.

 ? Transport intermodalny
Pojawiła się również definicja transportu intermodalnego oraz 
nowe wartości dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów w nim 
uczestniczących. Transport intermodalny to transport kombino-
wany, w rozumieniu Ustawy o transporcie drogowym oraz ope-
racje transportowe obejmujące transport wodny, których częścią 
jest transport drogowy. Do 31, grudnia 2016 roku ustawodawca 
wskazywał tylko na jeden przypadek związany z transportem kom-
binowanym, mianowicie trzyosiowy ciągnik siodłowy i trzyosiowa 

naczepa przewożąca 40-stopowy kontener ISO w transporcie kom-
binowanym, określając dopuszczalną masę całkowitą na 44 tony.
Obecnie mamy cztery wartości dopuszczalnej masy całkowitej dla 
transportu intermodalnego. Dla pojazdów członowych mających 
5 lub 6 osi uczestniczących w transporcie intermodalnym, trans-
portujących kontenery lub wymienne nadwozie nie dłuższe niż 45 
stóp - odpowiednio 42 i 44 tony. Natomiast w przypadku pojazdu 
członowego mającego 5 lub 6 osi, uczestniczącego w transporcie 
intermodalnym oraz przystosowanego technicznie do niego, usta-
wodawca niezależnie od rodzaju przewożonego ładunku wskazał 
odpowiednio na 42 i 44 tony. Wskazano również na odstępstwo 
w zakresie długości oraz wysokości pojazdu członowego, które 
mogą być przekroczone o 0,15 m dla transportujących kontene-
ry lub wymienne nadwozie nie dłuższe niż 45 stóp. Rozszerzony 
został katalog przypadków, kiedy to pojazd może mieć szerokość 
2,60 m dodając klimatyzowany kontener lub wymienne nadwozie.

 ? Opony Super Single
Nowością w obecnym stanie prawnym są szerokie opony typu Super 
Single. Trzyosiowy pojazd wyposażony w takie ogumienie na osi na-
pędowej ma podwyższone parametry dopuszczalnej masy całkowi-
tej z 25 na 26 ton. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku nacisku 
podwójnej osi napędowej, gdzie również zastosowanie Super Single 
powoduje podwyższenie dopuszczalnego nacisku osi z 18 na 19 ton.
Prawodawca rozszerzył również katalog dopuszczalnych warto-
ści nacisków grup osi składających się z liczby większej niż trzy.  
Dotychczas, szczególnie w przypadku transportów gabarytowych, 
naczepy o liczbie osi >3 nie były ujęte w rozporządzeniu, a tym sa-
mym nacisk osi wielokrotnej naczepy nie był określony. Wynikało 
to z faktu, że ustawodawca, podobnie jak w przypadku dopusz-
czalnej masy całkowitej, stworzył katalog zamknięty. W obecnej 
sytuacji, w przypadku osi wielokrotnej, złożonej z liczby osi więk-
szej niż trzy, ustanowiono dopuszczalne wartości dla każdej osi 
osobno. Są one uzależnione od rozstawu osi i wynoszą 7,8 lub 9 

ton. Dlatego też bardzo ważne dla nor-
matywności osi wielokrotnej będzie 
równomierne rozłożenie ładunku.
To nie wszystkie zmiany, jednak 
w mojej ocenie najważniejsze, któ-

re po wielu latach konsultacji 
weszły w życie. Nowe przepisy 
uwzględniają rozwój motoryza-
cji a także dopuszczalne war-

tości mas i nacisków dowol-
nych konfiguracji pojazdów 
oraz ich osi.

Jarosław Łabisz
ekspert OCRK

1Z dnia. 29 kwietnia 2015 r. zmieniającej Dyrektywę Rady 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r.

Nowe regulacje dodały 
konkretów do dotychczas 

obowiązujących przepisów.
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PRZEPISY ADR W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM
W bieżącym roku należy oczekiwać, że nastąpią zmiany w ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych1. Nowelizacja 
przepisów jest wymuszona z uwagi na zapisy ratyfikowanej przez Polskę w 1975 roku Międzynarodowej Konwencji 
Dotyczącej Drogowego Przewozu Towarów i Ładunków Niebezpiecznych, w skrócie nazwanej ADR. W przypadku państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej ratyfikacja zapisów umowy ADR nastąpi poprzez implementację Dyrektywy Komisji Unii 

Europejskiej nr 2016/2309 z dnia 16 grudnia 2016 roku. 

Zmiany w umowie ADR następują zawsze cyklicznie, co dwa 
lata (w latach nieparzystych). Zasadniczo nowa wersja umowy 

obwiązuje fakultatywnie przez pierwszą część roku, obowiązkowo 
natomiast zawsze od 1 lipca. Dyrektywa 2016/2309 zobowiązuje 
zatem państwa członkowskie do wprowadzenia przepisów usta-
wowych, wykonawczych i administracyjnych do 30 czerwca 2017 
roku. Adresatem obowiązków wynikających z nowelizacji umowy 
ADR są państwa - sygnatariusze umowy, które zobowiązane są do 
wprowadzenia nowych przepisów do prawa krajowego.

 ? Wielowątkowe modyfikacje
Zmiany w umowie ADR z 2017 roku są szerokie. Do najważniej-
szych modyfikacji doszło w przepisach o przewozie paliw ga-
zowych i płynnych. Wprowadzono nowe definicje, w tym gazu 
ziemnego sprzężonego (CNG), gazu ziemnego skroplonego (LNG), 
jednostki transportu cargo (CTU), temperatury samoprzyspieszają-
cej się polimeryzacji (SAPT) czy rozładunku.
Uszczegółowiono także normy w zakresie bezpieczeństwa. Uczest-
nicy przewozu zostali zobowiązani do oznakowania pojazdów no-
wymi tablicami lub nalepkami. Obowiązuje na przykład nowy znak 
dla akumulatorów litowych o kształcie prostokąta z numerem UN 
3090 oraz nowa nalepka nr 9A, dotycząca ogniw i akumulatorów 
z litem metalicznym. Usunięto definicję pojazdu OX, a w jego miej-
sce została rozszerzona definicja pojazdu FL. Wprowadzono również 
nowy typ kontenera do przewozu towarów luzem, przewoźnicy zo-
stali zobowiązani do stosowania nowej instrukcji dla załogi, zgodnej 
z przepisami ADR. Nie zmieniły się natomiast kwestie mocowania 
ładunków. Temat ten potraktowany jest w ADR w sposób zdawkowy 
i ogólnikowy. Zalecono stosowanie odpowiedniej normy lub wytycz-
nych Komisji Europejskiej, właściwych władz lub organizacji gospo-
darczych. Co bardzo istotne dla polskich przewoźników, w 2017 
roku nastąpi rewolucja w prawidłowych nazwach przewozowych po 
polsku oraz ich ujednolicenie w przepisach ADR i RID.

 ? Prawo nie obowiązuje?
Konstrukcja przepisów przewozu towarów niebezpiecznych jest bar-
dzo skomplikowana. Obowiązki lub prawa przewoźników bowiem 
regulowane są zarówno przez prawo międzynarodowe, unijne, jak 
i krajowe. Prowadzi to często do mylnych wniosków. Jako przykład 
błędnej interpretacji można wskazać często spotykaną sytuację na-
łożenia kary na przewoźnika za nieprawidłowe umocowanie ładun-
ków. Według niektórych firm transportowych kary związane z prze-
wozem towarów niebezpiecznych po 1 stycznia 2017 roku nie mają 
podstawy prawnej. W obecnym okresie przejściowym, gdy Polska 
nie wprowadziła jeszcze nowych przepisów ADR, przewoźnicy uza-
sadniają odmowę przyjęcia kary tym, że stara wersja wspomnianych 
przepisów przestała obowiązywać, a nowa jeszcze nie jest w mocy. 
Zatem nie ma podstawy prawnej do nałożenia kary.
Nie można zgodzić się z takim stanowiskiem, bowiem brak nowelizacji 
ustawy krajowej, skutkuje jedynie tym, że stosowana jest stara wersja 
umowy ADR. Obowiązki w niej opisane, nieokreślone w ustawie krajo-
wej, są objęte karami. Uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych 
naruszający obowiązki lub warunki wynikające z przepisów ustawy 
lub przepisów ADR, podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł 
do 10 000 zł2. Przy naruszeniach związanych z wadliwością mocowa-
nia ładunków, które zaliczane są do towarów niebezpiecznych, trzeba 
się liczyć z konsekwencjami finansowymi3, orzekanymi w drodze de-
cyzji administracyjnej. Takie stosowanie sankcji zostało zaaprobowa-
ne w orzecznictwie sądów administracyjnych4.

 ? Kary bez zmian
Nowelizacja ustawy o ADR nie wprowadza zmian w zakresie karal-
ności przewoźników. Katalog konsekwencji za nieprzestrzeganie 
norm zawartych w ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych 
lub norm z umowy ADR nie został rozszerzony o utratę licencji 
przewoźnika. Inspekcje drogowe są jednak uprawnione do nałoże-
nia takiej sankcji na podstawie innych przepisów krajowych.
Według niektórych firm transportowych kary związane z przewo-
zem towarów niebezpiecznych po 1 stycznia 2017 roku nie mają 
podstawy prawnej. W obecnym okresie przejściowym, gdy Polska 
nie wprowadziła jeszcze nowych przepisów ADR, przewoźnicy 
uzasadniają odmowę przyjęcia kary tym, że stara wersja wspo-
mnianych przepisów przestała obowiązywać, a nowa jeszcze nie 
jest w mocy. Zatem nie ma podstawy prawnej do nałożenia kary. 
Jednak w mojej ocenie przy braku nowelizacji ustawy krajowej, 
stosowana jest stara wersja umowy ADR.

Niektóre firmy transportowe 
próbują uparcie po swojemu 

interpretować przejściowe 
przepisy ADR, ale prawdopodobnie 

nie wyjdzie im to na dobre.

Łukasz Kwiecień
adwokat z Kancelarii Chałas i Wspólnicy

1(Dz. U. Nr 227, poz. 1367 z późn. zm.)
2Zgodnie z art. 107 ust. 1, ust. 2 oraz ust. 4 pkt 1 ustawy o przewozie towarów niebezpiecz-

nych. Wykaz naruszeń obowiązków lub warunków oraz wysokości kar pieniężnych za 
poszczególne naruszenia określa załącznik do ww. ustawy.

3Na podstawie art. 107 ust. 1-5 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych w związku 
z zapisami załącznika do tej ustawy (l.p. 2.5; 3.2.1 oraz l.p. 3.2.2.).

4Wskazuje na to m.in. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 
19 kwietnia 2016 r. (sygn. Akt VI SA/Wa 2602/15).



SZWAJCARSKIE INSYNUACJE
Polskie firmy transportowe są niezwykle cenione przez europejskich klientów, między innymi za znakomity stosunek ceny 
do jakości świadczenia usług. Sytuacja ta nie podoba się oczywiście konkurentom, którzy różnymi sposobami próbują 
ograniczyć pozycję przewoźników z kraju nad Wisłą. Nie ma to za wiele wspólnego z biznesowym fair play, a bardzo 

możliwe, że wkrótce usłyszymy o nowym skandalu.

Jak donosi szwajcarska gazeta Neue Zürcher Zeitung, w Helwecji 
wykryto, że część pojazdów transportu drogowego z silnikami 

klasy Euro 4, 5, 6 wyposażonych w nowoczesny system redukcji 
spalin i używających płyn AdBlue, ma zamontowane urządzenie 
pozwalające oszukiwać. Przekręt polega na braku używania Ad-
Blue, kosztem wyższej o 80 procent emisji spalin. Roczny zysk z ta-
kiego procederu może nawet wynieść 2000 euro.

 ? Więcej kontroli?
Co to ma do dyskryminacji Polaków? Otóż Thomas Rohrbach, 
rzecznik szwajcarskiego Bundesamt für Strassen (Federalnego 
Urzędu Dróg), zasugerował, że tego typu praktyki dotyczą bardziej 
firm z Europy Wschodniej. Dla nich bowiem koszt AdBlue jest 
znacznie poważniejszym wydatkiem w budżecie niż dla rodzimych 
przedsiębiorców. Bardzo realne jest więc wprowadzenie dodatko-
wych kontroli, czyli następnych utrudnień, z którymi przyjdzie ...
Analizując wydarzenia z ostatnich kilku lat, warto się zastanowić ile 
jeszcze wytrzyma branża transportu drogowego w Polsce... Jeszcze 
do niedawna główne lamenty transportowców dotyczyły działań 
rodzimych prawodawców. Teraz nieco o tym ciszej (co nie znaczy, 
że sytuacja jest lepsza), bo eskalacja działań państw zachodniej Eu-
ropy nabiera na sile, będąc głośno komentowana przez ekspertów. 
Wysoka konkurencyjność ze strony polskich przedsiębiorców zde-
cydowanie nie podoba się rządom jak i firmom z Niemiec, Francji, 
czy też Holandii, którym zależy na takim ustawodawstwie, by prze-
jąć rynek od „nieodpowiednich rywali”.

 ? Może być gorzej
Zagraniczni rywale zamiast podnosić konkurencyjność usług, 
otrzymują pomoc w postaci wymogów płacy minimalnej, posia-
dania szczegółowej dokumentacji, obecności przedstawiciela itp. 
Uderza to najbardziej w przewoźników z Europy Wschodniej, choć 
nie tylko, bo nawet niemieckie firmy odczuwają skutki różnego ro-
dzaju ograniczeń. Prawdopodobnie to nie koniec, wszak kreatyw-
ność ustawodawców, lobbystów raczej nie ma granic, tym bardziej 
że niemało polskich firm jak na razie radzi sobie z wszelkimi cio-
sami całkiem nieźle. Pytanie tylko ile jeszcze mogą wytrzymać...
Inny przejaw dyskryminacji to nierówne traktowanie przy przyj-
mowaniu transportów, do których dochodzi ponoć wcale nie tak 
rzadko. Żeby tego było mało, na wschód od Warszawy również 
trzeba rokrocznie toczyć boje o kontyngent wjazdówek na teren 
Rosji. A oto nie jest łatwo, o czym niejednokrotnie na łamach czaso-
pisma Truck&Business Polska pisali przedstawiciele OZPTD.

 ? Niebezpieczeństwo dla wszystkich
Wszystkie obostrzenia powodują oczywiście dodatkowe koszty dla prze-

woźników, którzy muszą zwiększać ceny frachtów, co z kolei powo-
duje mniejszą konkurencyjność. Czy więc polska potęga na rynku 

transportowym upadnie? 
Zdaniem niektórych eksper-
tów obecnie mamy „rynek 
przewoźnika” a nie nadaw-
cy, zatem... Jednak nieza-

leżnie od tego, zarówno pol-
skich, czeskich, jak i niemieckich 

czy francuskich przewoźników może 
załatwić jeden problem nieomijający wła-

ściwie nikogo: brak kierowców zawodowych.

Felieton
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