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Prosto. Tanio. Niezawodnie.

Korzystaj z Cargonexx i organizuj jeszcze prościej swoje 
transporty. Cargonexx postawił na nowoczesną technologię. 
Transport drogowy nigdy nie był jeszcze taki prosty.

Sprawdź nas! Rejestracja na Cargonexx jest bezpłatna  
i do niczego Cię nie zobowiązuje.

Szybko.
Wprowadzenie zlecenia na platformę Cargonexx zajmuje mniej niż dwie minuty. Za każde zlecenie 
otrzymujesz propozycję ceny rynkowej automatycznie. Naszą ofertę możesz zaakceptować już poprzez 
jedno kliknięcie. Bez telefonowania, wysyłania Emaili czy faksów.

Tanio.
Skorzystaj z bezpłatnej rejestracji. Z platformą Cargonexx czerpiesz zysk  
dzięki nieustannej analizie rynku transportowego, którą dla Ciebie prowadzimy, przy zastosowaniu 
najnowocześniejszych technologii.

Wygodnie.
Z Cargonexx pracujesz szybciej i możesz zaoszczędzić wiele wolnego czasu, przeznaczając go  
np. na pielęgnowanie bezpośredniego kontaktu z klientami. Wprowadzenie zlecenia na platformę 
Cargonexx zajmuje mniej niż dwie minuty. My zajmujemy się Twoimi zleceniami i ich realizacją.

Bez ryzyka.
Cargonexx, który jest w świetle prawa spedycją, przejmuje pełną odpowiedzialność za realizację każdego 
zlecenia. Gwarantujemy dostawę ładunków, a zespół naszych doświadczonych dysponentów służy 
pomocą, gdy pojawiąją się problemy w trakcie realizacji transportu.

ZAREJESTRUJ SIĘ  
JUŻ TERAZ 
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Przyszłość transportu drogowego.
Przewaga dzięki analizie danych.

Nowoczesna technologia w połączeniu  
z doświadczeniem. Tak działa Cargonexx. 

Dysponenci wprowadzają na platformę Cargonexx 
zlecenia, za które otrzymują propozycje cen 
automatycznie. 

Cargonexx postawił na sztuczną inteligencję, żeby 
przewidywać ceny rynkowe w transporcie drogowym.  
Już dzięki paru kliknięciom algorytm matematyczny  
jest w stanie obliczyć cenę rynkową za dany ładunek.  
Za te ceny Cargonexx przejmuje zlecenia z pełną  
odpowiedzialnością za ich realizację. 

Przewoźnicy są automatycznie informowani 
o dostępnych zleceniach i mogą je 
przyjmować zaledwie poprzez jedno 
kliknięcie myszką. Termin płatności za 
wykonane zlecenie wynosi 5 dni.

Cargonexx jest spedycją (HGB) ● automatyczna cena zobowiązująca ● zawarcie umowy

Cargonexx zawiera umowy ze 
zleceniodawcami i z przewoźnikami. Nie jest 
pośrednikiem. Cargonexx jest bezpośrednim 
partnerem umowy w obu przypadkach.

Zarejestrowani 
zleceniodawcy

Cyfrowa,  
bazująca na algorytmie

sieć transportowa

Zarejestrowani 
przewoźnicy

wprowadzanie zleceń rozdzielanie zleceń

wprowadzanie zleceń rozdzielanie zleceń



Wydawca
Eurologistics s.c.
Adam Błuś
ul. Kubackiego 29 A
62-002 Suchy Las k/Poznania

Redakcja
ul. Kubackiego 29 A
62-002 Suchy Las k/Poznania
(61) 892 63 60 | Fax (61) 892 63 70
www.truck-business.pl

Redaktor naczelny
Adam Błuś

Zastępcy redaktora naczelnego
Tomasz Czarnecki
tomasz.czarnecki@truck-business.pl | (61) 892 63 79

Redakcja
Kinga Wiśniewska
Witold Zygmunt

Współpracownicy
Andrzej Szczodrak
Anna Zakrzewska
Artur Lysionok
Edyta Stępniewska
Kancelaria Ożóg Tomczykowski
Marek Różycki
Olszewski, Tokarski i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza
OZPTD
Radosław Pluciński (Kancelaria Prawna RP&W)
Trainers Team
Vidi

Mar ke ting i pro mo cja
Dy rek tor
Monika Szafrańska-Błuś

Marketing&Project Manager
Martyna Mizerna
martyna.mizerna@eurologistics.pl
Tel. 61 892 63 71

Zespół
Adrianna Adamska, Angelika Bugajska, Agnieszka Czerwczak, 
Nicole Klunder, Agnieszka Szafrańska

Administracja i prenumerata
Anita Brzeźniak
Tel. (61) 892 63 75
anita.brzezniak@eurologistics.pl
Pre nu me ra ta w In ter ne cie
www.truck-business.pl

Opracowanie graficzne, skład i DTP

Druk
Poli Druk Poznań 
Mrowino, ul. Towarowa 4
62-090 Rokietnica
Za treść nadesłanych reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada.
Zastrzegamy sobie prawo redagowania nadesłanych materiałów.
Jeśli nie zaznaczono inaczej, fotografie zamieszczone w czasopiśmie pocho-
dzą ze stocków Fotolia, Shutterstock, Panthermedia lub banków prasowych 
producentów.

Truck&Business Polska drukowany jest na papierze
ekologicznym, pochodzącym w 100% z recyklingu.

Wynajem długoterminowy największym powodzeniem 
cieszy się wśród aut osobowych. W przypadku pojaz-
dów ciężarowych, usługa w Polsce wciąż jest we wcze-
snej fazie rozwojowej, choć ostatnie działania PEMA 
Polska coraz bardziej uświadamiają klientom jej zalety. 
My tym razem porozmawiamy jednak na temat finan-
sowania przez fsl samochodów użytkowych.
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Pamiętają Państwo jesz-
cze szkołę? Warto zdać 
sobie sprawę, że nadal 
mamy do czynienia z bar-
dziej lub mniej lubianymi 
przedmiotami. W transpo-
rcie i biznesie jedną z pod-
staw stanowi matematyka. 
Nie wybieramy ciągnika 
siodłowego, bo ma ładne 
światła i chcemy się po-
pisać przed sąsiadami ani 
naczepy ze stylowym zde-
rzakiem. Decydują licz-
by i obliczenia związane 

z ceną, TCO, pomiarami spalania, itp. Naczepy lub zabu-
dowy przy mniejszych pojazdach też muszą umożliwiać 
zabranie towaru o określonej wielkości i wadze. Przy 
załadunku trzeba tak rozmieścić towar, by weszło go jak 
najwięcej, ale nie za dużo i został właściwie rozmiesz-
czony. Jak nic dochodzą więc elementy fizyki a przy to-
warach niebezpiecznych - chemii. 
Język polski przydaje się przy wnikliwym czytaniu umów 
lub też ich sporządzaniu. Bez komputera, laptopa nie po-
radzi sobie praktycznie żadna firma, zatem młodzi mene-
dżerowie (mam nadzieję) nie opuszczali zajęć z informa-
tyki. Język angielski, niemiecki, czy rosyjski odgrywają 
wielką rolę podczas działania w transporcie międzynaro-
dowym. Jeśli ktoś za młodu uciekał z wychowania fizycz-
nego dziś zapewne ma problemy ze zdrowiem. Absol-
wenci placówek ekonomicznych wykorzystują zapewne 
co najmniej kilka informacji nabytych w szkole średniej 

czy na studiach. Podobnie z wiedzą techniczną, prawem 
a nawet biologią (transport specjalistyczny). Można tak 
mnożyć przykłady.
Wbrew temu co napisałem nie jestem piewcą wspania-
łych programów edukacyjnych w naszym kraju. Osobi-
ście najwięcej wiedzy nabyłem w praktyce i tego wła-
śnie brakuje. Teoria to bowiem tylko podstawa a uczyć 
powinno życie. Zatem jak słyszę, że dyrektorka placówki, 
do której uczęszcza moja ośmioletnia córka, ma preten-
sje o zbyt częste chodzenie na wycieczki, podnosi mi się 
poziom irytacji. 
Wracając na koniec do początku. Ludzie transportu czy 
też logistyki wbrew pozorom nadal są w szkołach. Nie 
tylko te branże powodują bowiem konieczność dalszego 
samodoskonalenia. Kiedyś jednak stawką była dobra/zła 
ocena i ewentualne kłopoty z rodzicami. Dziś skutki na-
szych działań są oceniane przez pryzmat poprawy stan-
dardu życia (przy dobrym kontrakcie, podwyżce) lub też 
wpędzenia firmy i siebie w poważne kłopoty. A to może 
oznaczać nawet zamknięcie przedsiębiorstwa/utratę pra-
cy, brak źródła dochodu. Życząc tylko tego pierwszego, za-
praszamy na nasze seminaria, szkolenia, konferencje. Na 
nich można zdobyć naprawdę bezcenne wiadomości.

 

Tomasz Czarnecki
zastępca redaktora naczelnego

Na tle gwałtownego wzrostu rynku przewozów 
towarowych firmy spedycyjne muszą działać w warunkach 
deficytu pojazdów do wykonywania transportów 
międzynarodowych, który powstał wskutek zmniejszenia 
liczebności floty przewoźników w latach kryzysu. 
Najbardziej dotkliwie jest on odczuwalny w trakcie 
organizacji przewozów z dalszych rejonów Europy do 
krajów Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej.

s. 36

4 czerwca 2018 roku zmianie ulegną zasady 
odbywania szkoleń „kasujących” posiadane 
przez kierowców punkty karne. Zasadnicza 
różnica polega na odebraniu możliwości 
zredukowania posiadanej liczby punków 
przez użytkowników pojazdów, którzy 
niebezpiecznie zbliżyli się do przekroczenia 
ich limitu wynoszącego 24 pkt. Z możliwości 
takiej chętnie korzystały osoby prowadzące 
samochody zawodowo.

s. 70

Łatwiej  
utrzymać prawo jazdy

Okiełznać piki 
transportowe
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Szybko i łatwo
Uruchomienie nowego, ogólnoeuropejskiego systemu 
poboru opłat drogowych EETS (European Electronic Toll 
Service) to duża zmiana dla przedsiębiorstw zajmujących 
się transportem międzynarodowym. Dzięki rozwiązaniu BP, 
korzystanie z systemu może być szybkie i łatwe.

Jeszcze niedawno każde europejskie państwo stosowało własny sys-
tem rozliczania opłat drogowych. Oznaczało to, że kierowcy ciężaró-
wek podróżujący międzynarodowo zmuszeni byli często do instalo-
wania w pojazdach kilku różnych urządzeń pokładowych. Sytuacja 
ta zmieniła się z początkiem 2018 roku, kiedy wprowadzony został 
uniwersalny system poboru opłat drogowych EETS. Dzięki tej zmia-
nie już niedługo możliwa będzie instalacja jednego, uniwersalnego 
urządzenia pokładowego obsługującego opłaty drogowe we Francji, 
Hiszpanii, Portugalii, Belgii (wraz z Liefkenshoektunnel), Włoszech 
i Austrii, a w przyszłości także w kolejnych krajach, które dołączą do 
systemu.
Firma BP wprowadzi na rynek jedno z pierwszych urządzeń nowe-
go typu. Toll Box BP pozwala nie tylko na automatyczne rozliczenie 
należności za przejazdy płatnymi drogami w Europie, ale również na 
umieszczenie wszystkich opłat drogowych na jednej zbiorczej faktu-
rze, łącznie z paliwem zakupionym przy pomocy kart paliwowych. Do-
datkowo koncern gwarantuje prostą instalację typu „włącz i używaj”, 
możliwość wymiany urządzenia pomiędzy pojazdami oraz dostęp do 
nowoczesnych funkcji raportowania i zarządzania flotą.
Istniejąca sieć płatnych odcinków dróg zostanie w 2018 roku powięk-
szona o kolejne 40 000 kilometrów i obejmie wszystkie drogi federal-
ne. BP zapewnia, że gdy tylko Niemcy i kolejne kraje przystąpią do 
sieci EETS, aktualizacje oprogramowania będą możliwe do wykonania 
zdalnie. Oznacza to możliwość uruchomienia dostępu do kolejnych 
krajów bez konieczności wizyty w warsztacie.

Raport Capgemini
Z trzydziestego czwartego wydania Transport 
Market Monitor (TMM) wydawanego przez 
Capgemini Consulting oraz Transporeon wynika, 
że niewielki wzrost wskaźnika możliwości 
przewozowych nie spowodował spadku 
rekordowo wysokiego wskaźnika cen.

W IV kwartale 2017 roku wskaźnik możliwości przewozo-
wych wzrósł o 6,4 procent w porównaniu do poprzedniego 
kwartału, osiągając poziom 71,8. W porównaniu z IV kwar-
tałem 2016 roku wskaźnik ten jest niższy o 23,3 procent. 
Wskaźnik cen wzrósł w IV kwartale 2017 roku do poziomu 
107,9 wykazując niemal sześcioprocentowy wzrost w po-
równaniu do III kwartału 2017 roku oraz czternastoprocen-
towy wzrost porównując do analogicznego okresu w po-
przednim roku. Wskaźnik cen oleju napędowego wzrósł 
do poziomu 82,7 – jest on o 10 procent wyższy niż w III 
kwartale 2017 roku. Przewiduje się, że europejski indeks 
przepływu w handlu spadnie o 0,8 procent w IV kwartale 
2017 roku.
- W 2017 roku firmy transportowe otrzymywały wysokie 
wynagrodzenie za swoje usługi, a IV kwartał był pod tym 
względem naprawdę wyjątkowy. W ciągu jedenastu lat, od-
kąd śledzimy ceny transportu, nigdy nie odnotowaliśmy 
tak wysokiego poziomu. Co ciekawe, już III kwartał 2017 
roku był bliski rekordu wśród trzecich kwartałów (pobił go 
tylko III kwartał 2008 roku). W IV kwartale odnotowaliśmy 
najwyższy w historii naszego magazynu poziom wskaźni-
ka cen. Pomimo, że jak co roku w I kwartale widoczne jest 
spowolnienie, interesujące będzie czy niedobór kierowców 
przełoży się na wyższe ceny niż te odnotowywane zazwy-
czaj w tym okresie – komentuje Erik van Dort, Dyrektor ds. 
Łańcucha Dostaw w Capgemini.
Oliver Kahrs, Director Strategic Initiatives w Transporeon, 
dodaje - Wskaźnik możliwości przewozowych wzrósł o 6% 
w IV kwartale 2017 roku, ale jednocześnie spadł o prawie 
jedną czwartą w porównaniu z poprzednim rokiem. Już 
od II kwartału 2017 roku możliwości przewozowe są po-
niżej średniej. To ilustruje jak uporczywy jest to problem. 
W krótkim okresie nie może on zostać rozwiązany, więc 
niedobór możliwości przewozowych może przerodzić się 
w dłużej trwający trend. Z tego powodu dobrze dobrana 
strategia zlecania transportów, staje się coraz ważniejsza 
dla załadowców.



Napisz do nas na adres sales_trimbletl_pl@trimble.com i zamów bezpłatną prezentację  

naszych innowacyjnych rozwiązań telematycznych lub wejdź na naszą stronę 

www.trimbletl.com/pl

Komputerowy specjalista 
na pokładzie w pełni dostosowany 

do Twoich potrzeb i budżetu

FleetWorks - aplikacje back-office

FleetXPS
Solidny tablet
Wyposażony w system Android
Logistyka

Truck4U
Stacjonarny komputer pokładowy 
w formacie DIN
Zarządzanie flotą

FleetXPS App
Aplikacja na Androida
Logistyka

GPRS GPRS

Opcjonalnie 
GPRS Opcjonalnie 

GPRS

AP

CarCube
Stacjonarny komputer
pokładowy w formacie DIN
Zarządzanie flotą
i logistyka

Trailer4U
Autonomiczny modem  
do śledzenia naczep

NOWOŚĆ!
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 ▪ Znajdziesz odpowiedniego usługodawcę spośród 40.000 sprawdzonych europejskich firm

 ▪ Złożysz cyfrowe zapytania o transport do wielu usługodawców jednocześnie

 ▪ Zlecisz i będziesz centralnie zarządzać swoimi zleceniami transportowymi z jednej 
platformy transportowej

 ▪ Monitorujesz pozycję swojego towaru

Przetestuj teraz bezpłatnie do 4 tygodni!

Genialnie skuteczny! Z największą 
w Europie platformą transportową.
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Odzyskać akcyzę
Firmy tankujące na terenie Włoch, Francji, Belgii, Węgier, 
Hiszpanii i Słowenii mogą teraz odzyskać z pomocą DKV 
akcyzę, którą obłożone są oleje mineralne.

Warunkiem jest zakup paliwa na kartę i jednoznaczne przypo-
rządkowanie tankowania do danego pojazdu. Przypomnijmy, że 
o zwrot podatku akcyzowego od olejów mineralnych mogą się 
ubiegać przewoźnicy, którzy mają siedzibę na terenie Unii Euro-
pejskiej. Możliwość ta dotyczy zakupu paliw dla pojazdów cięża-
rowych, zajmujących się przewozem towarów, o dopuszczalnej 
masie całkowitej min. 7,5 t, a także busów z przynajmniej ośmio-
ma miejscami siedzącymi.

- To bardzo opłacalne rozwiązanie. Jeśli kierowca ciągnika siodło-
wego przejeżdżając przez Europę, zatankuje dwa razy do pełna, 
a jedno tankowanie wykona np. w Belgii, będzie mógł wnioskować 
o zwrot podatku akcyzowego nawet na poziomie powyżej 140 euro. 
Razem z rabatem na paliwo, który otrzymują klienci DKV i moż-
liwością ubiegania się o zwrot VAT, są to w skali roku ogromne 
oszczędności” – mówi Jerzy Jezuit, doradca w DKV Euro Service.
Przykład z Belgii - na dzień tankowania 30 grudnia 2017 roku. 
Cena bazowa paliwa wynosiła wówczas 1,15 euro. Po uwzględnie-
niu rabatu 0,15 euro i zwrotu akcyzy 0,1775 euro, otrzymaliśmy 
cenę netto 0,83 euro. Po doliczeniu prowizji DKV daje to realną 
oszczędność 27,55 procent.
Akcyzę można odzyskać, jeżeli płatność za tankowanie paliwa 
mineralnego została zrealizowana za pomocą karty paliwowej, 
kredytowej lub debetowej. Wymóg stanowi również możliwość 
przyporządkowania numerów rejestracyjnych pojazdu do kon-
kretnego tankowania wykazanego w fakturze. Dokumentem 
uprawniającym do ubiegania się o zwrot jest dowód rejestracyjny 
pojazdu oraz kopia umowy najmu czy umowy leasingowej w przy-
padku, gdy podmiot wnioskujący nie jest właścicielem pojazdu.
Większość krajów, w których obowiązuje akcyza na paliwo, daje 
możliwość odzyskania podatku co najmniej na rok wstecz. Nale-
ży wziąć pod uwagę dodatkowe oszczędności, które przynosi jed-
noczesne odzyskiwania podatku VAT za paliwa kupowane w tych 
krajach. Zwrot akcyzy daje oszczędności w granicach 5-21 pro-
cent w zależności od kraju i wolumenu. Podczas gdy zwrot VAT 
dodatkowo 17-27 procent.

Cargonexx nagrodzony
Nagroda „European Startup Prize for Mobility” została 
utworzona w 2017 roku przez Parlament Europejski i Komisję 
Europejską. Spośród ponad 500 start-upów z całej Europy 
wybrano czterech zwycięzców, w tym Cargonexx.

- Nasze usługi są atrakcyjne zarówno dla spedytorów ładunków, ale również 
oferują większą efektywność firmom przewozowym i długotrwałe korzyści, 
które czerpią wszyscy użytkownicy dróg – a zatem Cargonexx to rozwiąza-
nie korzystne dla wszystkich stron, tzw. rozwiązanie win-win-win – mówi 
Rolf-Dieter Lafrenz, CEO Cargonexx.
Czterech laureatów nagrody otrzymało wsparcie prawne od kancelarii Gri-
maldi oraz doradztwo strategiczne od Boston Consulting Group. Ponadto 
wszyscy finaliści konkursu mają możliwość zaprezentowania się w tym 
roku na wiodących europejskich konferencjach technicznych.

Certyfikat dla VIVE Transport
VIVE Transport jako pierwsza ze spółek Grupy VIVE 
i jedna z kilku w Polsce uzyskała certyfikat TAPA.  
Potwierdza on najwyższą jakość usług logistyki 
transportowej spółki. 

Dla Grupy VIVE to ważny krok w kierunku zagwarantowania 
najwyższych norm bezpieczeństwa w zwinnym łańcuchu do-
staw, ale też możliwość zaoferowania nowych usług. Tym samy 

VIVE Transport dołącza do elitarnego grona najbardziej reno-
mowanych globalnych operatorów takich jak np. Schenker, DHL, 
Danzas itp. TAPA (Technology Asset Protections Association) to 
Związek Ochrony Aktywów Technologicznych. Firmy prowadzą-
ce działalność według Wymagań Bezpieczeństwa Przewozu (FRS) 
otrzymują od organizacji specjalne certyfikaty, które stanowią dla 
klientów informację, że dany przewoźnik jest partnerem godnym 
zaufania i zapewnia nienaruszalność towarów podczas transpor-
tu i magazynowania.
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Pogłębia się deficyt wolnych przestrzeni ładunkowych
TimoCom – dostawca największej platformy transportowej w Europie, podsumował 2017 rok na podstawie 
wskazań barometru transportowego.

Barometr transportowy TimoCom to narzędzie przedstawiające 
aktualny udział liczby ofert frachtów w stosunku do ilości wol-
nych powierzchni ładunkowych dostępnych na europejskim ryn-
ku transportowym. W skali całego roku barometr pokazał relację 
badanych czynników wynoszącą 70:30. Wyniki wskazują zatem 
wyraźnie, że na rynku transportowym brakuje wolnych przestrze-
ni ładunkowych.
Przewaga odsetka ofert frachtów jest zauważalna od dłuższego 
czasu. Już w drugim kwartale 2017 r. wynik był bardzo wysoki - 
70:30. Trzeci kwartał to jeszcze wyższe wskazanie – 72:28. Wtedy 
też padł rekord. Udział ofert ładunków we wrześniu sięgnął bo-
wiem 78%. Takiej sytuacji barometr transportowy nigdy wcze-
śniej nie odnotował. Tendencje wzrostowe były widoczne także 
w czwartym kwartale. Wtedy to na platformie przypadało 71 zle-
ceń transportowych na 29 ofert pojazdów. Dla porównania w uję-
ciu całorocznym rok 2016 zamknął się z wynikiem 53:47, czyli bar-
dzo blisko tzw. punktu równowagi (50:50).
Na rynku transportowym w krótkim okresie nastąpiła ogromna 
zmiana. Wcześniej przez długi czas eksperci mówili o tzw. rynku 
spedytora. Wtedy brakowało ofert ładunków. Takie warunki spra-

wiały, że przewoźnicy mocno konkurowali ze sobą, chcąc zdobyć 
zlecenie transportowe. Powodowało to obniżanie ich stawek, ale też 
podwyższenie jakości oferowanych usług transportowych. Obec-
nie to przewoźnicy mogą pozwolić sobie na luksus doboru oferty 
frachtu do własnych preferencji i możliwości ładunkowych.
Przyczyną takiego stanu rzeczy jest kilka czynników. Z jednej 
strony rozwijające się gospodarki europejskie napędzane wzra-
stającą konsumpcją różnego typu dóbr zwiększają popyt na trans-
port. Z drugiej strony podobny efekt dają problemy występujące 
w branży transportowej. Brakuje kierowców - w Polsce mówi się 
nawet o liczbie 110 tys., w Niemczech o przynajmniej 45 tys. Do 
zwiększenia podaży wolnych przestrzeni ładunkowych nie przy-
czyniają się także nowe rozwiązania prawne dotyczące pracow-
ników delegowanych, czy odbioru odpoczynków.
Rzecznik prasowy firmy TimoCom Gunnar Gburek zauważa jed-
nak pozytywne aspekty zmian na rynku: - To dobry czas dla prze-
woźników. Zawód ten zyska znowu więcej szacunku i wzrosną 
wynagrodzenia. Kierowca ponownie będzie postrzegany jako ten, 
kim jest – nieodłącznym partnerem w łańcuchu dostaw, który za-
pewnia dobrobyt i siłę gospodarczą.
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Połączenia firm  

* Spółki Idea Leasing i Getin 
Leasing przekształciły się w Idea 
Getin Leasing S.A. W wyniku fuzji 
powstała jedna z największych firm 
leasingowych w Polsce i Europie 
Środkowej. 
– Zaproponujemy naszym klientom uzu-
pełniający się portfel usług obu spółek, 
nowe produkty flotowe, atrakcyjniejsze 
warunki finansowe i jeszcze szybsze pro-
cesy – zapowiada Marek Bauer, któremu 
powierzono funkcję prezesa zarządu Idea 
Getin Leasing. 
Połączenie nastąpiło przez przeniesienie 
całego majątku Getin Leasing na Idea Le-
asing jako podmiot przejmujący. Z dniem 
połączenia Idea Getin Leasing przejęła 
wszelkie prawa i obowiązki obu spółek. Po-
łączenie nie wpłynie na zakres i warunki 
dotychczasowej współpracy z klientami 
oraz partnerami biznesowymi, a wszyst-
kie umowy zawarte do 31 stycznia 2018 
roku pozostają w mocy. Fuzja Idea Leasing 
i Getin Leasing to drugie połączenie spółek 
leasingowych realizowane wśród podmio-
tów powiązanych z Grupą Kapitałową Idea 
Banku w ciągu ostatnich lat. W 2014 r. Idea 
Bank nabyła i włączyła w struktury Idea Le-
asing jedną z największych polskich firm 
leasingowych – VB Leasing Polska. 

* Grupa Alpega, producent 
oprogramowania logistycznego, 
dokonała przejęcia sztokholmskiej 
firmy TenderEasy AB. Rozwiązanie 
TenderEasy nadal będzie oferowane 
jako samodzielna usługa, 
technicznie zintegrowana z usługą 
Transwide. 

Użytkownicy mogą wyszukiwać i analizo-
wać bazę firmy Alpega obejmującą ponad 
50 000 przewoźników, wysyłać zapyta-
nia ofertowe i wykorzystywać algorytmy 
w celu optymalizacji i analizy rezultatów. 
To zapewnia odpowiednią kombinację 
usługi i ceny. W efekcie Transwide TMS jest 
w stanie wesprzeć pełny cykl życia w ra-
mach procesu przetargowego od wstępnej 
analizy danych przetargowych i zarzą-
dzania dostawcami, po zautomatyzowane 
przydzielanie przewoźników i audyt proce-
su transportowego. 

Personalia
Piotr Nowakowski objął stanowisko Business Development Ma-
nager w firmie Abakus Logistics. Do jego zadań należy stworze-
nie struktur handlowych spółki, rozwój strategii sprzedażowej 
oraz pozyskiwanie nowych jak i utrzymanie dotychczasowych 
relacji z klientami korporacyjnymi na terenie Europy. Nowa-
kowski posiada 10-letnie doświadczenie w branży transporto-
wej. Przez 8 lat pracował w firmie Dachser, zaczynając od działu 
obsługi klienta, kończąc na stanowisku Dachser Expert Network 
Operations. Następnie był zatrudniony przez Ekol Logistics i na 
stanowisku Key Account Manager w Grupie Geis - na terenie 
województwa łódzkiego oraz mazowieckiego odpowiadał za 
sprzedaż usług i utrzymanie oraz rozwijanie współpracy z klu-
czowymi klientami.
 - W celu utrzymania, a nawet zwiększenia dynamiki wzrostu 
naszej firmy musimy postawić na profesjonalny i efektywny 
dział sprzedaży. Pozwoli nam to uzyskać dostęp do nowych 
rynków, a także zoptymalizować dotychczasowe usługi. Dla re-
alizacji celów potrzebna jest wiedza i doświadczenie, ale rów-
nież elastyczność i kreatywność, dlatego postawiliśmy na Pio-

tra Nowakowskiego - twierdzi Tomasz Buczyński, członek zarządu Abakus Logistics.
 - Praca w Abakus Logistics Nowa to dla mnie wyzwanie. Firma rozwija się bardzo dyna-
micznie i podjęte działania będą musiały dotrzymać tempa. Ważnym aspektem jest sze-
roki wachlarz oferowanych usług, ale nie możemy zapominać o elastycznym podejściu 
do Klienta, a to jest główny atut Abakus Logistics. Moim głównym celem będzie zbudowa-
nie zgranego i silnego zespołu sprzedaży aby dotrzeć do jak największej liczby klientów 
– dodaje Piotr Nowakowski.

* Do Hussar Transport dołączył Jan Łagunionok, który będzie 
zajmował stanowisko dyrektora ds. floty. Łagunionok posiada 
14-letnie doświadczenie w branży TSL. W latach 2004-2005 był 
odpowiedzialny za fracht lotniczy w Kuehne + Nagel. Od 2005-
2007 r. koordynował obszar transportu drobnicowego w Raben 
Group, w okresie 2008-2012 r. tworzył od podstaw dział spedycji 
w Loxxess Transteam. Następnie przez trzy lata pełnił obowiąz-
ki w DSV Road, a później pracował jako menedżer ds. podwy-
konawców w XPO Transport Solutions Poland. - Zamierzamy 
w 2018 roku zrealizować w tym czasie ponad 50 000 zleceń, stąd 
potrzeba wzmocnienia zespołu. Rolą nowego dyrektora ds. floty 
będzie rozwój i zarządzanie działem ds. podwykonawców oraz 
dotarcie do nowych rynków – przekonuje Paweł Pietrzak, pre-
zes Hussar Transport.

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych 
(KUKE S.A.) ma nowego prezesa. Stanowisko objął 
Janusz Władyczak, który od czerwca 2016 roku peł-
nił funkcje wiceprezesa zarządu odpowiedzialnego 
za rozwój i sprzedaż produktów ubezpieczeniowych. 
Władyczak posiada wieloletnie doświadczenie w in-
stytucjach finansowych zarówno w Polsce, jak i poza 
jej granicami, związany z branżą funduszy inwesty-
cyjnych oraz zagranicznymi bankami inwestycyj-
nymi, m.in. w PKO TFI, Raiffeisen Banku,  Calyon 
Corporate and Investment Bank i Credit Agricole. 
Ukończył ESCP European School of Management 
z siedzibą w Paryżu. Studiował również w Londynie, 
Wiedniu, Genewie oraz Bangkoku.

Piotr Nowakowski

Jan Łagunionok

Janusz Władyczak
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Nowi klienci
* Goodyear Proactive Solutions zdobył nowych, flagowych 
klientów: TIP Trailer Services Poland i HOYER Mineralöl-
Logistik Gmbh.

TIP Trailer Services to dostawca usług w zakresie urządzeń transportowych. 
Polski oddział zarządza flotą ponad 800 pojazdów i specjalizuje się w leasin-
gu oraz wynajmie naczep, cystern oraz innego sprzętu. Firma w 2006 roku 
nawiązała współpracę z Goodyearem na dostawę i serwis opon, teraz TIP 
Trailer Services Poland rozszerza zakres współpracy o system Goodyear 
Proactive Solutions. Z kolei HOYER Mineralöl-Logistik GmbH, należąca do 
Grupy HOYER wybrała rozwiązanie Goodyear do monitorowania w czasie 
rzeczywistym stanu opon we flocie przewożącej ładunki niebezpieczne.
Naczepy TIP Trailer Services oraz Hoyer zostaną wyposażone w  system 
monitorowania ciśnienia w oponach Goodyear TPMS, montowany bez-
pośrednio na obręczach kół naczep. Czujniki zbierają najważniejsze dane 
o stanie opony, które następnie są analizowane przez inteligentne algo-
rytmy, informujące o konieczności podjęcia aktywnych działań konser-
wacyjnych, na przykład w przypadku powolnej utraty ciśnienia. Panel do 
monitorowania floty w czasie rzeczywistym wspiera pracę menedżera 
floty, obniżając całkowity koszt posiadania, podwyższając wydajność floty 
i zwiększając odsetek dostaw wykonanych na czas.

* Założona w 1929 roku szwajcarska firma spedycyjna SA 
Luciano Franzosini, realizująca ponad 70 000 przewozów 
rocznie zakupiła nowe naczepy Kögel Cargo Rail z możliwością 
załadunku kolejowego.

Dzięki połączeniu transportu drogowego i kolejowego spedytor tworzy 
synergię dla swoich klientów. Z kolei firma Elflein Spedition & Transport 
GmbH z siedzibą w Bambergu i oddziałami w Lipsku, Oelsnitz, Hermsdor-
fie, Bor (CZ) i Nyrany (CZ), poszerza swoją flotę o 61 naczep Kögel. Nowe 
naczepy stanowią przygotowanie firmy do przyszłej współpracy z klien-
tami z najróżniejszych branż, takich jak usług just-in-time w przemyśle 
motoryzacyjnym czy papierniczym i drukarskim. Firma Elflein świadczy 
usługi w zakresie transportu, transportu systemowego (JIT/JIS), logistyki 
i magazynowania oraz outsourcingu usług transportowych i magazyno-
wych, zatrudnia ponad 1250 pracowników i ponad 475 pojazdów plus po-
wierzchnią magazynową. Zakupiono naczepy Kögel Euro Trailer Mega Rail 
oraz 2-osiowe naczepy Mega – za pośrednictwem Leckert Fahrzeughandel 
GmbH – autoryzowanego sprzedawcy na region północnej Bawarii i połu-
dniowej Hesji. Każda z dziesięciu nowych naczep Euro Trailer Mega Rail 
mieści ogółem 37 europalet.

Verizon Connect
Verizon Connect to nowa generacja rozwiązań 
dla przewoźników oraz wszystkich tych, 
które wykorzystują w swojej działalności 
pojazdy. Łączy w sobie trzy renomowane firmy 
oferujące oprogramowanie do zarządzania 
flotą oraz pracownikami mobilnymi.

Dzisiejsza premiera Verizon Connect jest efektem za-
kończonej integracji działu pojazdów Verizon z dwoma 
niedawno nabytymi firmami tworzącymi oprogramo-
wanie do zarządzania flotą i pracownikami mobilnymi 
pod jedną, wspólną marką. To łącznie ponad 5 miliar-
dów dolarów inwestycji. Marka oferuje klientom kom-
pleksowe rozwiązania do zarządzania flotą, które po-
magają zwiększyć bezpieczeństwo, produktywność 
i wydajność.
Verizon Connect zapewnia łączność i wgląd w dane po-
zwalające klientom otrzymywać na bieżąco dokładne 
informacje o położeniu pojazdów i pracowników, ich efek-
tywności, bezpieczeństwie, produktywności czy prze-
strzeganiu przepisów. Nowa marka to połączenie niemal 
20 lat doświadczeń 3500 specjalistów z zakresu telematy-
ki, mobilnej siły roboczej oraz zarządzania flotą.

- Jedna z rzeczy, z których jesteśmy najbardziej dum-
ni, to ogromny wpływ naszych obecnych a także przy-
szłych technologii na społeczeństwo - mówi Andrés 
Irlando, CEO Verizon Connect. - Pracujemy z klientami 
nad utrzymaniem integralności łańcucha chłodniczego 
i bezpieczeństwa towarów nietrwałych podczas trans-
portu. Chcemy umożliwić im bardziej wydajną pracę 
w celu zmniejszenia emisji, monitoring i diagnostykę 
pojazdów, aby poprawić efektywność zużycia paliwa, 
a także udostępnić aplikację do grywalizacji, która po-
może im rozpoznać i nagrodzić ich najbezpieczniej jeż-
dżących kierowców. A to jeszcze nie wszystko...
Rozwiązania i usługi obejmują kompleksowe platformy 
oprogramowania do zarządzania flotą i pracownikami 
mobilnymi, wbudowany sprzęt OEM oraz system Hum 
Verizon - dedykowane na rynek konsumencki urzą-
dzenie z kategorii „connected vehicle”. Pomaga ono 
kierowcom prowadzić pojazdy w sposób bardziej bez-
pieczny i efektywny.
Dotychczasowe marki z portfolio Verizon, w tym Veri-
zon Telematics, Fleetmatics i Telogis, od tej pory działa-
ją pod wspólną nazwą Verizon Connect.
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30 listopada 2017 r. w Polsce uruchomiony został Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców 
Transportu Drogowego. Rejestr jest nie tylko elektroniczną ewidencją przedsiębiorców posiadających 
zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, ale też bazą osób, które utraciły dobrą 
reputację oraz spisem poważnych naruszeń odnotowanych w ciągu ostatnich dwóch lat.

Elektroniczne bazy poszczególnych 
krajów Unii Europejskiej są ze sobą 

sprzężone, co sprawia, że wszystkie 
państwa mają dostęp do danych o na-
ruszeniach popełnionych nie tylko na 
ich terytorium, ale też w innych pań-
stwach członkowskich. Zagraniczne 
służby kontrolne zgłaszają poważne na-
ruszenia z przeprowadzonych w swoim 
państwie kontroli drogowych do bazy 
ERRU, czyli Europejskiego Rejestru 
Przedsiębiorstw Transportu Drogowe-
go. Od listopada, dzięki uruchomieniu 
KREPTD, dane te trafiają z ERRU rów-
nież do tego rejestru i nasze rodzime 
inspekcje mają do nich wgląd.
Co to oznacza dla firm transportowych? 
Lepszy dostęp polskich służb kontrol-
nych do informacji o naruszeniach spra-
wia, że istotnie zwiększa się prawdopo-
dobieństwo wszczęcia postępowania 
w zakresie spełniania wymogu dobrej 
reputacji w przypadku przedsiębiorstw, 
których kierowcy popełnili naruszenie 
wykonując pracę na terenie Wspólnoty. 
Do uruchomienia procedury wystarczy 
bowiem zaledwie jedno najpoważniej-
sze naruszenie. Najczęściej spotyka-
nymi najpoważniejszymi naruszenia-
mi popełnianymi przez kierowców, są  
manipulacje.

Czym grozi utrata dobrej reputacji?
Dobrą reputację definiują zapisy Roz-
porządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 1071/2009. Jej posiadanie 
to jeden z głównych warunków umożli-
wiających wykonywanie zawodu prze-
woźnika drogowego. Szczegółowy kata-
log naruszeń, które mogą doprowadzić 

do utraty dobrej reputacji został określo-
ny w załączniku IV do rozporządzenia 
(WE) nr 1071/2009 oraz w uzupełniają-
cym je Rozporządzeniu Komisji (UE) 
2016/403 z dnia 18 marca 2016 r.
Jeżeli w wyniku postępowania zapadnie 
decyzja, że wymóg dobrej reputacji nie 
został spełniony, skutki dla przedsiębior-
cy mogą być bardzo dotkliwe. W takim 
wypadku zawieszeniu na okres roku (od 
dnia nałożenia grzywny w formie man-
datu karnego lub od dnia wykonania 
decyzji administracyjnej o jej nałożeniu) 
ulega bowiem zezwolenie na wykony-
wanie zawodu przewoźnika drogowe-
go. Bez tego zezwolenia przewoźnik 
nie może świadczyć przewozów dro-
gowych. W konsekwencji utrata dobrej 
reputacji dla firmy transportowej może 
często oznaczać koniec działalności.

Działania naprawcze z GBOX
Co więc zrobić w przypadku, gdy po-
stępowanie w sprawie oceny dobrej re-
putacji zostało wszczęte? Sytuacja nie 
jest jeszcze bez wyjścia, bowiem art. 7d 
ust. 4 Ustawy o transporcie drogowym 
wskazuje, że w postępowaniu brane jest 
pod uwagę czy istnieje możliwość popra-
wy sytuacji w przedsiębiorstwie, w tym czy 
w przedsiębiorstwie podjęto działania mają-
ce na celu wdrożenie prawidłowej dyscypli-
ny pracy lub wdrożono procedury zapobie-
gające powstawaniu naruszeń obowiązków 
lub warunków przewozu drogowego.
Powyższy przepis umożliwia więc prze-
woźnikowi podjęcie środków zarad-
czych, które wpłyną na poprawę sytu-
acji w przedsiębiorstwie i wyeliminują 
lub przynajmniej zminimalizują naru-
szenia. Takim działaniem naprawczym 
może być wykorzystanie systemu te-
lematyki i monitoringu GPS – GBOX 
Assist. Wdrożenie w przedsiębiorstwie 
systemu pozwala na kontrolę położe-

nia i aktualnych parametrów pracy 
pojazdu. Dzięki temu korzystając z Pa-
nelu GBOX Online spedytor lub osoba 
zarządzająca transportem może zwe-
ryfikować, czy kierowca nie dokonuje 
manipulacji, które zgodnie z rozporzą-
dzaniem 1071/2009 są traktowane jako 
najpoważniejsze naruszenie i podjąć 
odpowiednie działania naprawcze.

Poprawa organizacji pracy
Ponadto system GBOX Assist pozwala 
na stałą kontrolę czasu pracy kierowcy 
przez osobę zarządzającą transportem, 
która w czasie rzeczywistym może 
sprawdzić, czy kierowca przestrzega 
norm wynikających z rozporządzenia 
561 i natychmiast zareagować, gdy po-
jawi się ryzyko popełnienia naruszenia 
przez prowadzącego pojazd. Również 
sam kierowca na bieżąco w przystęp-
nej formie może monitorować swój 
czas pracy i pozostałą dostępność, 
bez konieczności ciągłego pamiętania 
o normach. Dodatkowo, usługa TACHO 
Zdalnie umożliwia odczyt plików cy-
frowych podpisanych odpowiednim 
certyfikatem zarówno z tachografu cy-
frowego, jak i karty kierowcy. Pozwala 
to na szczegółową analizę czasu pracy 
i dokonanie niezbędnych rozliczeń, 
nawet, gdy dany kierowca przebywa 
aktualnie w delegacji.
Widać więc, że korzystanie z syste-
mu GBOX w znaczącym stopniu może 
wpłynąć na poprawę organizacji pracy 
w przedsiębiorstwie i ograniczenie na-
ruszeń. A jak wskazuje analiza prze-
prowadzonych do tej pory postępowań 
w zakresie spełniania wymogu dobrej 
reputacji, dla organów prowadzących 
postępowanie perspektywa poprawy 
sytuacji w firmie, oparta o przygotowa-
ny przez przewoźnika plan naprawczy, 
odgrywa istotną rolę.

a d v e r t o r i a l

Kamil Kobuszewski

Jak zadbać o dobrą  
reputację przewoźnika

Dyrektor Działu 
Sprzedaży VIAON
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DZIAŁANIA PRZEDSPRZEDAŻNE
Przewoźnicy w przypadku problemów z systemem zwykle na-
rzekają na jego jakość lub złą pracę dostawcy. Zapytam więc 
na początek, co musi zrobić firma, zanim podejmie decyzję 
o wdrożeniu systemu? Bo rozumiem, że bez pewnego przygo-
towania, poznania „samego siebie” będzie trudno wdrożenie 
uczynić efektywnym…
Grzegorz Janaś, Marketing Manager w frameLOGIC:  
- Zanim klient podejmie decyzję o wdrożeniu lub zmianie 
systemu telematycznego, powinien zastanowić się jakie 
procesy biznesowe chce tym działaniem zoptymalizo-
wać. Z podstawowymi, bieżącymi procesami nie powinno 
być problemu. Warto natomiast spróbować wybiec plana-
mi w przyszłość i mieć wizję dalszego rozwoju. Przedsię-
biorcy coraz częściej dostrzegają, że im więcej obszarów 
funkcjonowania przedsiębiorstwa jest objęte systemem, 
tym wyższą otrzymują automatyzację prac, coraz lepszą 
analitykę biznesu i jak najpełniejszy obraz floty. Posia-
danie już na tym etapie długofalowej perspektywy daje 
dużą szansę, że wybrane rozwiązanie będzie solidnym 
elementem dalszego rozwoju firmy, elementem, który 

Tomasz Czarnecki

Grzegorz Janaś
Marketing Manager w frameLOGIC

Marek Wiązowski
specjalista ds. Content Marketingu 
Quantum software

Patryk Grzelak 
Managing Director InterLAN

Pytania zadawał:

Eksperci:

Inteligentne zakupy
Zakup nowych technologii zdecydowanie różni się od prostego nabycia bułki w sklepie. Poprosiliśmy kilku 
dostawców systemów do zarządzania transportem, by poradzili przewoźnikom jak ten proces wykonać nie 
tylko bezboleśnie, ale i z korzyścią dla klienta.

Efektywność współdziałania nabywcy  
z dostawcą zależy również od jakości komunikacji.
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nie tylko wspiera skalowanie biznesu klienta, ale rośnie 
razem z nim, dopasowując się do zmieniających potrzeb. 
Systemy all-in-one, takie jak frameLOGIC, zapewniają to 
wszystko pozwalając właścicielom i menedżerom firm 
transportowych skupić się na tym co najważniejsze - na 
rozwijaniu biznesu.
Marek Wiązowski, specjalista ds. Content Marketingu Qu-
antum software. - Punkt wyjścia stanowi analiza przed-
wdrożeniowa, pozwalająca na ocenę aktualnej sytuacji, 
znalezienie wąskich gardeł i identyfikację potrzeb. Efek-
tem analizy jest koncepcja systemu, określająca kluczo-
we wymagania i wyznaczająca wymierne cele wdrożenia. 
Firma powinna stworzyć, samodzielnie lub przy pomocy 
z zewnątrz, mapę procesów które zostaną objęte syste-
mem. Bardzo istotną rolę odgrywa także zarezerwowanie 
odpowiedniej ilości czasu i ludzi uczestniczących w pro-
cesie wdrożenia. Przed implementacją systemu należy za-
dbać o jakość danych wejściowych. Nawet najdoskonalszy 
program nie spełni oczekiwań, gdy będzie funkcjonował 
w oparciu o nierzeczywiste, błędne informacje.

PROCES ZAKUPOWY
Co trzeba zrobić na etapie procesu zakupowego?
Marek Wiązowski (Quantum software): - Podstawową 
kwestią jest definicja założeń i opracowanie listy wyma-
gań funkcjonalnych dla oprogramowania, wraz z nada-
niem im priorytetów i wag. Posłużą one do opracowania 
mechanizmu wyboru oferty. Inne istotne punkty to okre-
ślenie budżetu, wyznaczenie harmonogramu oraz wska-
zanie terminu rozpoczęcia projektu. Warto też zweryfi-
kować doświadczenie i opinie o dostawcach wśród ich 
klientów.
Patryk Grzelak (InterLAN): - Decyzja o wdrożeniu systemu 
do zarządzania transportem to inwestycja, która niesie 
wiele korzyści, ale jest też obciążona odpowiedzialnością. 
Nie należy więc do łatwych, tym bardziej jej podjęcie nie 
powinno być pochopne. Ważną rolę odgrywa stworzenie 
planu kolejnych etapów procesu decyzyjnego, a w dalszej 
części zaplanowanie przebiegu samego wdrożenia. Pole-
cam nasz tekst opublikowany w Truck&Business Polska 
2/2017 i na log24.pl (https://log24.pl/artykuly/10-krokow-
-do-zakupu-systemu-tms,7460) o zakupie oprogramowy-
wania dla transportu i spedycji. Idea wdrożenia systemu 
TMS to wynik pracy nabywcy, ale i potencjalnego do-
stawcy. Przewoźnik musi przeanalizować i zdefiniować 
potrzeby z uwzględnieniem planowanych kierunków roz-
woju oraz sprawdzić oferty firm IT produkujących opro-
gramowanie. Ważne jest też odpowiednie zaangażowanie 
w proces. Jeśli chodzi o dostawcę istotną rolę odgrywa 
wnikliwa analiza sytuacji przedsiębiorstwa zaintereso-
wanego zakupem. Trzeba przyjrzeć się procesom, które 
mają być objęte wdrożeniem, przygotować dedykowaną 
ofertę a po podpisaniu umowy rzetelnie przeszkolić pra-
cowników klienta z funkcji i możliwości wykorzystania 
oprogramowania.

Grzegorz Janaś (frameLOGIC): - Najważniejszą czynno-
ścią powinno być sprawdzenie dostawców telematyki pod 
kątem elastyczności. Jeśli są to jedynie gotowe, pudełko-
we rozwiązania, miejmy świadomość, że przy wdrożeniu 
trzeba dostosować całą organizację pod sztywno skrojo-
ny system lub godzić się na półśrodki. Nasz system został 
zaprojektowany tak, aby można było go indywidualnie 
dostosowywać do wielkości i potrzeb klienta. Niezależnie 
czy mówimy o integracji z rozwiązaniami firm trzecich, 
uruchomianiu w przyszłości dodatkowych modułów, czy 
modyfikacji lub wręcz pisaniu funkcji dedykowanych dla 
nabywcy.

ZWROT INWESTYCJI
Czy przewoźnik może obliczyć sobie, że dany system się 
zwróci i po jakim czasie to nastąpi?
Grzegorz Janaś (frameLOGIC): - Można próbować liczyć 
zwrot z inwestycji w telematykę w oparciu o redukcję 
kosztów operacyjnych czy potencjalnych oszczędności 
paliwowych, gdyż są to dane, które względnie łatwo skal-
kulować. Najistotniejszy jednak jest tutaj aspekt niemie-
rzalny. Zaawansowane rozwiązania IT w transporcie to 
dziś konieczność, głównie z perspektywy strategicznej. 
Dają jasny obraz sytuacji w przedsiębiorstwie, ułatwiają 
zarządzanie transportem, kalkulują koszty i pomagają 
podejmować konkretne decyzje biznesowe. Funkcjono-
wanie dziś na rynku transportowym bez porządnego sys-
temu do zarządzania flotą zostawia firmę daleko w tyle za 
konkurencją.
Marek Wiązowski (Quantum software): - System TMS po-
zwala m.in. ograniczyć nakłady na paliwo, eksploatację 
pojazdu, czas pracy kierowców i dyspozytorów. Oprogra-
mowanie zawiera mechanizmy zarządzania podwyko-
nawcami, dające szansę wybrać oferty optymalne pod 
względem kosztowym i jakościowym. Dzięki posiadanym 
funkcjom kontroli, program daje umożliwia wykryć ewen-
tualne nadużycia, takie jak kradzież paliwa czy nośników. 
W kalkulacji ROI, należy zatem porównać zmiany w ponie-
sionych wydatkach (dla odpowiadających sobie okresów), 
na które miało wpływ wprowadzenie systemu, a następnie 
zestawić je z kosztami wdrożenia. Nie należy jednak za-
pominać, że część korzyści wynikających z zastosowania 
systemów TMS jest trudna do obliczenia, w tym np. spełnie-
nie przepisów i podniesienie bezpieczeństwa związanego 
z towarami ADR, czy mniejsza ilość błędów w dostawach. 
Czas zwrotu z inwestycji stanowi indywidualną cechę każ-
dego projektu. Przed jego startem można we współpracy 
z dostawcą oprogramowania oszacować ten okres.

Patryk Grzelak (InterLAN):  
- Od dostawców możemy wymagać 
m.in. gwarancji odnośnie zdolności 
rozbudowy systemu w przyszłości.
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FAZA TESTOWA
Jak powinna wyglądać faza testowa i jak długo powinna trwać?
Patryk Grzelak (InterLAN): - Testowanie oprogramowania 
może trwać stosunkowo krótko, jednak aby było efektyw-
ne, musi zostać przeprowadzone w sposób rzetelny i in-
tensywny. Należy zadbać o to, by to przyszli użytkownicy 
zajęli się weryfikacją jego zalet i wad. Testerzy powinni 
dobrze znać specyfikę działalności firmy, która z systemu 
będzie korzystać. Jeśli zależy nam na ogólnych informa-
cjach, sprawdźmy czy testowany program jest intuicyjny, 
jak działa, jak wyglądają standardowe wydruki i czy po-
siada oczekiwane funkcje. Gdy zależy nam na pogłębio-
nych testach, zachodzi konieczność przeprowadzenia 
wstępnego wdrożenia obejmującego konfigurację.
Grzegorz Janaś (frameLOGIC): - Oddajemy testowym 
klientom do dyspozycji w pełni funkcjonalny system, 
którym obejmujemy kilka aut z ich floty. Nie wyobrażam 
sobie, by rozwiązanie sprawdzić inaczej niż na rzeczywi-
stych danych. Przeciętnie okres testowy trwa od 3 do 6 
miesięcy. Po tym czasie nabywca ma już jasny obraz sys-
temu w zestawieniu ze swoimi oczekiwaniami. Wyraźnie 
widzi też uzyskane korzyści.
Marek Wiązowski (Quantum software): - Faza testowa 
składa się z kilku elementów. Testy podstawowe doty-
czą sprawdzania podstawowych funkcji systemu. Testy 
integracyjne są wykonywane w celu wykrycia błędów 
w interfejsach i tak jak testy podstawowe zostają prze-
prowadzone u dostawy. Następnie sprawdzamy działa-
nie systemu u klienta. Na końcu dochodzi do tzw. testu 
akceptacyjnego, potwierdzającego wykonanie systemu 
w odpowiedniej jakości. Sprawdziany przeprowadzane 
przez klienta sprowadzają się do wytypowania grupy pra-
cowników, którzy będą przez określony czas korzystać 
z nowego rozwiązania, dzieląc się swoimi spostrzeżenia-
mi i dostarczając danych pozwalających na jego ewalu-
ację. Czas trwania zależy m.in. od skali wdrożenia i za-
kresu funkcji programu. W przybliżeniu można podać, że 
zajmują one przeważnie od kilku do kilkunastu tygodni.

CZEGO WYMAGAĆ OD DOSTAWCY?
Czego należy bezwzględnie wymagać od dostawcy systemu?
Marek Wiązowski (Quantum software): - Zaprezento-
wania, w jaki sposób rozważany system będzie w stanie 
odwzorować i obsłużyć istniejącą w danym przedsię-
biorstwie mapę procesów. Dostawca systemu powinien 

też przedstawić precyzyjny harmonogram projektu. Nie 
mniej istotne są kompetencje w obszarze zarządzania 
zmianą. Podczas procesu wdrożeniowego często wystę-
pują nieprzewidziane zdarzenia, na które dostawca opro-
gramowania musi umieć elastycznie reagować. Bardzo 
ważne kryterium stanowi zapewnienie możliwości roz-
woju systemu informatycznego, w tym dostosowania go 
do rozbudowy przedsiębiorstwa, zmian prawnych czy in-
tegracji z innym oprogramowaniem. Możliwość rozwoju 
systemu uzależniona jest m.in. od zasobów kadrowych 
i stabilności firmy informatycznej.
Patryk Grzelak (InterLAN): - Oczekiwania wobec systemu 
warunkowane są przez aktualne potrzeby przedsiębior-
stwa, z uwzględnieniem planów rozwojowych, czyli jego 
przyszłych potrzeb. Zależą one od struktury i wielkości 
oraz zakresu działalności firmy. Niezależnie od specyfiki 
i zapotrzebowania podmiotu, bezwzględnie należy uzgod-
nić warunki współpracy. Wspólna dla wszystkich firm jest 
też konieczność określenia parametrów dla obszarów po-
zafunkcjonalnych oprogramowania. Pamiętajmy, by wy-
pracować tzw. parametry SLA (Service Level Agreement), 
czyli umowy o gwarantowanym poziomie świadczenia 
usług. Warunki świadczenie usług serwisowych stanowią 
pierwszy z filarów współpracy powdrożeniowej. Drugi 
- równie ważny - to usługi związane z rozwojem syste-
mu. Wcześniejsze ustalenie i zapisanie w umowie staw-
ki godzinowej za działania dodatkowe ułatwią przyszłą 
współpracę. Wymagać możemy także gwarancji odno-
śnie zdolności rozbudowy systemu w przyszłości. System 
powinien być elastyczny, a jego producent wykazywać 
doświadczenie w zakresie tworzenia dedykowanych roz-
wiązań, posiadać przykłady wdrożeń o zakresie szerszym 
niż na tym etapie wymagamy. Podkreślę jeszcze, że efek-
tywność współdziałania nabywcy z dostawcą zależy rów-
nież od jakości komunikacji. Moment zakupu to dopiero 
początek kontaktów z producentem systemu i dobrze, gdy 
już na starcie możemy przekonać się o jego kompeten-
cjach, zaangażowaniu oraz wiarygodności.
Grzegorz Janaś (frameLOGIC): - Wszystko zależy od 
oczekiwań klienta i od tego na co umówił się z dostaw-
cą. Decydując się na nasze rozwiązanie, można liczyć na 
kompleksowe wsparcie na każdym etapie wdrożenia oraz 
profesjonalny support już po implementacji. Prowadząc 
rozmowy z potencjalnym nabywcą, zawsze proponujemy 
mu tylko te technologie i rozwiązania, które faktycznie 
rozwiązują jego biznesowe wyzwania.

PYTANIA OD KLIENTÓW
Jakie najczęściej pytania mają potencjalni i aktualni klienci? 
Zapewne zdarzają się też nietypowe…
Marek Wiązowski (Quantum software): - Do standardo-
wych pytań zaliczyć można te dotyczące funkcji systemu, 
czy też możliwości jego integracji z innymi aplikacjami. 
Klienci bardzo często chcą uzyskać wiedzę o posiadanym 
doświadczeniu, a także liczebności i składzie zespołu 

Grzegorz Janaś (frameLOGIC):  
- Zanim klient podejmie decyzję 
o wdrożeniu lub zmianie systemu 
telematycznego, powinien 
zastanowić się jakie procesy 
biznesowe chce zoptymalizować.
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wdrożeniowego. Inną często podnoszoną kwestią są za-
sady serwisu oraz czy osoby odpowiedzialne za wdro-
żenie będą później uczestniczyły w asyście serwisowej. 
O do nietypowych zagadnień - spotkaliśmy się z pyta-
niami dotyczącymi możliwości samodzielnej ingerencji 
w kod oprogramowania, a także ile roboczogodzin zajęło 
nam stworzenie systemu...
Patryk Grzelak (InterLAN): - Najczęściej zadawane pyta-
nia dotyczą szerokiego zakresu dostępnych funkcji syste-
mu określanych w kontekście potrzeb przedsiębiorstwa. 
Potrzeby te mogą być standardowe i wówczas pytania nie 
wymagają skomplikowanych odpowiedzi. Gdy mamy do 
czynienia z potrzebami, które wynikają ze specyficznej 
działalności firmy, wówczas pytania mogą mieć niety-
powy charakter a odpowiedzi wymagają zaawansowanej 
i specjalistycznej wiedzy, np. czy system obsługuje dosta-
wę towarów w cysternach w procedurze Halal albo czy 
algorytm optymalizacji uwzględnia w swoim działaniu 
prędkość przejazdu po drogach miejskich z uwzględnie-
niem korków w danych godzinach przejazdu.
Grzegorz Janaś (frameLOGIC): - Rynek telematyki w Pol-
sce wszedł już w fazę dojrzałości. Klienci, którzy się do 
nas zgłaszają mają za sobą pewne doświadczenia z ryn-
kiem lub przynajmniej wyobrażenia jak powinien działać 
system monitoringu pojazdów. Stąd głównie zapytania 
dotyczą konkretnych funkcji i możliwości 
ich adaptacji do biznesowego przypadku 
danego podmiotu. Co ciekawe, najczęściej 
obserwujemy pozytywne zaskoczenie, gdy 
okazuje się, że w ramach jednego systemu 
nabywca może mieć wszystkie możliwości 
telematyki, doskonałe rozwiązanie klasy 
TMS do zarządzania zleceniami i zintegro-
waną wymianę danych z giełdami frachtów. 
Wśród najbardziej nietypowych pytań, zde-
cydowanie wygrywa: „Czy system działa we 
mgle”? Zapewniamy, że działa.

ŻĄDAM REKLAMACJI
Kiedy można stwierdzić, że system się nie 
sprawdził lub żądać reklamacji?
Patryk Grzelak (InterLAN): - System nie 
sprawdza się, gdy w praktyce nie spełnia 
postawionych i zdefiniowanych w umo-
wie wymogów. Taka sytuacja możliwa jest 

w przypadku dostawcy, który składa obietnice bez pokry-
cia dotyczące dostępnych funkcji i możliwości rozbudowy 
oprogramowania. A także - co może iść w parze z powyż-
szym - jeśli decyzję o zakupie podejmujemy pochopnie 
lub/i pomijamy ważne etapy procesu decyzyjnego, np. 
analizy i porównania dostępnych rozwiązań TMS czy testy 
systemu. Wyeliminowaniu ryzyka „nacięcia się” służy za-
sada, by nie brać pod uwagę wyłącznie ceny oraz by rzetel-
nie przeprowadzić wybór oprogramowania. Zastosowanie 
kilku prostych, wspomnianych wcześniej reguł i zacho-
wanie kolejnych kroków w podejmowaniu decyzji uchroni 
nas przed pomyłką, czyli idzie nietrafioną inwestycją.
Marek Wiązowski (Quantum software): - O tym, że system 
się nie sprawdził możemy mówić wówczas, gdy w stosow-
nej perspektywie czasu nie udało się uzyskać zdefiniowa-
nych dla projektu rezultatów. Należy przy tym zwrócić 
uwagę na to, aby do poszczególnych kwestii przykładać 
odpowiednią wagę, nie pozwalając drobiazgom rozmyć 
obrazu sytuacji. Poza tym bywają sytuacje, gdy klient nie 
uzyskuje rezultatów w pełni zgodnych z oczekiwaniami, 
ale odnosi inne, nieplanowane korzyści, które mu to re-
kompensują. Na osiągnięcie wyznaczonego celu wpływa-
ją nie tylko możliwości samego systemu, ale też jakość 
procesu wdrożenia i współpraca ze strony użytkowników 
oprogramowania. Kwestie reklamacji ujęte są natomiast 
w zapisach umowy licencyjnej. Zakres odpowiedzialności 
licencjodawcy może stanowić przedmiot negocjacji z do-
stawcą systemu.
Grzegorz Janaś (frameLOGIC): - Mogę jedynie teoretyzo-
wać, gdyż przez niemal 15 lat funkcjonowania, nie mieli-
śmy podobnych sytuacji. Natomiast, na zdrowy rozsądek 
- jeżeli po wdrożeniu system nie oferuje tego, na co się uma-
wialiśmy, należy go reklamować. Może warto w takiej sytu-
acji rozejrzeć się po rynku i sprawdzić inne rozwiązania?  
Zapraszamy do kontaktu.

Marek Wiązowski (Quantum 
software): - Bywają sytuacje, gdy 
klient nie uzyskuje rezultatów 
w pełni zgodnych z oczekiwaniami, 
ale odnosi inne, nieplanowane 
korzyści, które mu to rekompensują.
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Elementarne kompetencje cyfrowe, wymagane właściwie 
od wszystkich kandydatów na pracowników, to obsługa 

pakietu biurowego i Internetu. Obecnie oczekuje się także 
podstawowej wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa systemów 
oraz przestrzegania wynikających z niej dobrych praktyk. 
Przedsiębiorcy w skali całej firmy potrzebują jednak solid-
nej ochrony przed atakami, dlatego można zainwestować 
na przykład w kurs zapobiegania takowym działaniom. Tzw. 
phishing może bowiem dotyczyć każdej firmy. 

Zatrudnić lub czekać.
Umiejętność samodzielnego poradzenia sobie z nieprze-
widzianymi wydarzeniami w systemie komputerowym, 
takie jak niedziałająca drukarka, kłopoty z uruchomie-
niem sprzętu czy problemy wywołane przez tzw. złośliwe 
oprogramowanie to już wyróżniki „firmowego informaty-
ka”. Choć zadania wykonywane przez taką osobę można 
powierzać małym, niezależnym serwisom komputero-
wym, obecność etatowego serwisanta oprogramowania 
i sprzętu pozwala oszczędzać czas. Oczekiwanie, aż obło-
żony zleceniami pracownik wyspecjalizowanego przed-
siębiorstwa zajmie się nowym zleceniem może zająć od 
kilku godzin do kilku dni a tego rodzaju kłopoty powodują 
nierzadko dezorganizację działań przewoźnika.
Z drugiej strony wśród osób o wykształceniu informatycz-
nym niełatwo znaleźć specjalistę, który będzie w pełni przy-
gotowany do pełnienia funkcji serwisanta. Absolwenci mają 
zazwyczaj wiedzę potrzebną do rozwiązywania problemów 
z oprogramowaniem, ale rzadko są w stanie dokonywać 
napraw sprzętu w zakresie, w jakim prowadzi je serwis. Za 
korzystaniem z usług etatowego serwisanta przemawiają 

natomiast stosunkowo niskie koszty zatrudniania pracow-
ników o tej specjalizacji - można zaoferować im miesięczną 
pensję od 2500 do 4000 zł brutto lub zaproponować założe-
nie indywidualnej działalności gospodarczej. Co ciekawe, 
o ile w spółkach IT nazwy stanowisk pracy dla tego typu 
ekspertów to „serwisant oprogramowania i sprzętu”, o tyle 
inne firmy zatrudniają ich po prostu jako „informatyków”.

Administratorzy i programiści
W nieco większych przedsiębiorstwach, w których potrzeb-
na jest wewnętrzna sieć komputerowa, rozwiązywanie 
codziennych problemów z oprogramowaniem i sprzętem 
może zostać włączone w obowiązki administratora sieci. 
Jeżeli nie oczekujemy od niego zarządzania rozbudowa-
nym oprogramowaniem, informatyk o takiej specjalności 
może być naszym pracownikiem za kwotę w przedziale od 
około 4000 zł do 6000 zł miesięcznie.
Znacznie drożsi są programiści. Menedżerowie IT w więk-
szych miastach narzekają na wymogi płacowe tej grupy, 
przekraczające zazwyczaj 10 000 zł na miesiąc. Wśród 
mało doświadczonych absolwentów, osób mieszkających 
w małych ośrodkach i niechętnych do relokacji oraz spe-
cjalistów od mniej cenionych języków i bibliotek programi-
stycznych można znaleźć kandydatów o skromniejszych 
oczekiwaniach. W ramach umowy o pracę trudno obciążyć 
kogoś poważną, z punktu widzenia finansowego, odpowie-
dzialnością za problemy z ukończeniem projektu. Ponadto, 
wielu programistów to osoby często zmieniające miejsce 
zatrudnienia i preferujące firmy, dla których wytwarzanie 
oprogramowania stanowi podstawową działalność.

Ku wsparciu analityk
Kiedy stwierdzimy, że produkty dostępne na rynku nie za-
spokajają naszych potrzeb, warto skierować swoje kroki do 
jednej z takich spółek. By nasz potencjalny kontrahent mógł 

Jeśli nie informatyk, to kto?
Profesjonaliści IT wciąż są jednymi z najbardziej poszukiwanych na rynku. Żeby skutecznie decydować, kiedy 
warto rozważyć stworzenie w firmie przewozowej nowego stanowiska pracy, a jakie zadania lepiej realizować 
w ramach umów z zewnętrznymi podmiotami, potrzebna jest znajomość specjalności informatycznych.

Andrzej Szczodrak

t e c h n o l o g i e  d l a  t r a n s p o r t u
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rozpocząć prace programistyczne potrzebna będzie jednak 
specyfikacja, której tworzeniem zajmują się analitycy bizne-
sowi. Są to osoby łączące kompetencje informatyczne z wie-
dzą na temat określonej branży lub zdolnością szybkiego 
przyswojenia funkcjonujących w niej mechanizmów.
Jak napisał w Truck&Business 1/2017 Patryk Grzelak z firmy 
interLan „Gruntowna analiza sytuacji w przedsiębiorstwie, 
określenie źródeł problemów, zdefiniowanie celów oraz 
szczegółowe nazwanie potrzeb firmy stanowią pierwszy 
krok i fundament na drodze do sukcesu w wyborze przy-
szłego narzędzia pracy”. Analityk biznesowy to osoba, która 
stale prowadzi audyt potrzeb firmy w zakresie oprogramo-
wania, ale często potrafi także zaproponować usprawnie-
nia w procedurach realizowanych bez użycia komputera. 
Tu dodajmy, że używane jest również wyrażenie „analityk 
systemowy”. Niektórzy traktują je jako synonim analityka 
biznesowego, inni „analitykiem systemowym” nazywa-
ją specjalistę, którego kompetencje informatyczne górują 
nad biznesowymi. Potrafi on np. naprawić błędy użytkow-
ników, operując bezpośrednio na wykorzystywanej przez 
dane oprogramowanie bazie danych, a jeśli konieczna jest 
interwencja programistów u dostawcy systemu, przekazu-
je im bardzo precyzyjne informacje.

Wspomóc menedżera
Analityk systemowy może pełnić funkcję „firmowego 
informatyka” (czyli jak już wspomnieliśmy serwisanta 
oprogramowania i sprzętu) reagującego na bieżąco na pro-
blemy z systemami komputerowymi zgłaszane przez pra-
cowników biurowych.
Analityków zatrudnia się po stronie podmiotu tworzące-
go oprogramowanie, po stronie klienta (np. firmy trans-
portowej) lub nawet w obu tych miejscach. Jeśli tego typu 
specjalista zaangażowany jest po stronie zamawiającego, 
zwiększa to szanse na wypracowanie korzystnych dla 
niego warunków umowy. Oprócz czuwania nad precyzyj-
nym określeniem wymagań i nad tym, by poszczególne 
funkcjonalności zostały oddane w optymalnej kolejności, 
osoba taka jest w stanie ocenić pracochłonność zadań 
programistycznych, a co za tym idzie wspomagać mene-
dżera przy negocjowaniu ich ceny i czasu trwania.

Wykonanie strony
Wiedza analityka może okazać się cenna nawet, gdy zle-
camy wykonanie firmowej witryny internetowej. Niektóre 
polskie przedsiębiorstwa transportowe i logistyczne nie 
ograniczają się do strony typu „wizytówka”, lecz prowa-
dzą serwis internetowy, który może być aktualizowany 
przez pracowników. Przykładem jest warszawska Abakus 
Logistics. Najlepsze rozwiązanie dla firm chcących pójść 
w jej ślady, to zlecenie wykonania strony zewnętrznym 
webmasterom (projektantom i programistom stron in-
ternetowych). Z kolei na samo pisanie nie zawsze trzeba 
poświęcać cenny czas pracowników. Można powierzyć je 
freelancerom, copywriterom a nawet dziennikarzom, któ-

rym żonglowanie słowami przychodzi zwykle łatwiej i któ-
rzy znają podstawy SEO Trudność w tym przypadku polega 
na znalezieniu osób znających realia branży TSL.
Analityk IT powinien czuwać nad wyborem odpowied-
niego oprogramowania do gromadzenia i wyświetlania 
danych umieszczanych na stronie oraz zadbać o wyzna-
czenie podmiotu odpowiedzialnego za regularne wykony-
wanie kopii zapasowych. W negocjacjach z webmasterami 
istotną rolę może odegrać świadomość klienta, że dostęp-
ne są darmowe systemy zarządzania treścią. Najczęściej 
wystarczy, że wykonawca strony zaprojektuje jej układ 
graficzny i osadzi go w takim systemie. Rozważając oferty 
wspólnie z mającym tę wiedzę analitykiem, zrezygnujmy 
zatem z firm proponujących drogie i trudne w utrzymaniu 
autorskie rozwiązania.

Głosem eksperta
Dane na temat zarobków obu „analityków ds. it” prezen-
towane przez serwis wynagrodzenia.pl wskazują, że pła-
ce tej grupy mieszczą się zwykle w przedziale od 5000 do  
10 000 zł, a mediana wynosi około 7300 zł brutto. Alterna-
tywą jest korzystanie z usług analitycznych świadczonych 
przez zewnętrznego konsultanta. Poszukując natrafimy 
być może na witrynę firmy Logisys należącej do HUB Lo-
gistics. Jak wskazuje strona internetowa, działalność tego 
podmiotu ukierunkowana jest na przedsiębiorstwa, w któ-
rych logistyka stanowi jeden z elementów działalności 
oraz na operatorów logistycznych. Wśród jej dotychczaso-
wych zleceń były zadania dotyczące systemów WMS.
Czy zatem najlepszym rozwiązaniem jest pozyskanie 
analityka na stałe? Bartłomiej Jabrocki z firmy Optida-
ta tworzącej system TMS Falcon jest sceptyczny wobec 
takiego pomysłu. - Naszym zdaniem w branży TSL nie 
ma potrzeby na stałe zatrudniać analityka biznesowego/
systemowego. Jednak z pewnością uzasadnione jest, aby 
korzystać z usług takich specjalistów w sposób cykliczny. 
Jak powiedział nam przedstawiciel jednej z firm oferują-
cych outsourcing analityków, koszty tego typu umowy są 
zwykle zbliżone do nakładów, jakie trzeba by ponieść przy 
zatrudnianiu takiej osoby na etacie przez analogiczny 
okres. Główną różnicą jest większa elastyczność.

Wszechstronne wymagania
Warto zauważyć, że od wielu analityków oczekuje się 
nie tylko opisu realizowanych w firmie procesów, propo-
nowania usprawnień oraz udziału w projektowaniu sys-
temu, ale też wdrażania i konfigurowania rozwiązań IT. 
Oferty zatytułowane „analityk/administrator aplikacji” 
lub „analityk/wdrożeniowiec” pokazują obraz fachowca, 
który umie odwzorowywać w systemie informatycz-
nym i korygować model działania firmy, a także wpie-
ra codzienne rozwiązywanie problemów z oprogramo-
waniem. Wybór formy współpracy ze specjalistami IT, 
w szerokim tego słowa znaczeniu, zależy oczywiście od 
potrzeb i celów przewoźnika.
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Cargonexx Gmbh stworzył inno-
wacyjny model biznesowy, któ-

ry ma ułatwić producentom, spedy-
torom i przewoźnikom drogowym 
organizację przewozów ładunków 
w ruchu drogowym. Jako pierwsza 

firma w Europie postawił na sztuczną inteligencję w bran-
ży TSL. Samouczący się algorytm matematyczny analizuje 
dane historyczne oraz czynniki mające wpływ na ceny ryn-
kowe ładunków w transporcie drogowym i z wyprzedzeniem 
je przewiduje. Proces zawierania zleceń transportowych jest 
bardzo prosty. Działające na rynku logistycznym giełdy i plat-
formy starają się coraz lepiej wykorzystywać i rozdyspono-
wywać dostępne puste przestrzenie ładunkowe. Cel Cargo-
nexxu to całkowite wyeliminowanie pustych transportów.

Szybko i bezproblemowo
Platforma ocenia zlecenia transportowe w ciągu milise-
kund i proponuje automatycznie ceny rynkowe. Gdy oferta 
zostaje zaakceptowana przez zleceniodawcę, Cargonexx 
przejmuje odpowiedzialność za realizację transportu. Sys-
tem szuka w swojej sieci przewoźników, u których praw-
dopodobieństwo przyjęcia zlecenia jest bardzo wysokie. 
Wszystko odbywa się automatycznie, dzięki zastosowaniu 
sztucznej inteligencji. Cargonexx odpowiada za jakość re-
alizacji transportu. Korzystanie z platformy jest dla użyt-
kowników bezpłatne, firma zarabia na marży między kup-
nem a sprzedażą ładunków.
Rozdysponowywanie ładunku trwa kilka sekund (one-c-
lick-trucking). Proces przyjmowania zleceń można całko-
wicie zautomatyzować po zintegrowaniu interfejsów po-
między firmami spedycyjnymi lub producentami towarów 
a firmą Cargonexx. Samouczący się algorytm, przyjmując 
nowe dane z dnia na dzień staje się coraz bardziej nieza-
wodny. Już dzisiaj można obliczyć ceny za przetarg > 200 
000 ładunków w zaledwie kilka minut.

Przewidywalne korzyści
Ceny na platformie są o około 15-25% niższe od cen innych 
niemieckich spedycji, oferujących ładunki online. W porów-
naniu do nich Cargonexx nie ogranicza się do współpracy ze 
stałymi partnerami biznesowymi. Każda trasa jest indywi-
dualnie oceniania i każdy ze zleceniodawców, który spełnia 
odpowiednie wymogi formalne, może korzystać z platformy 
i zawierać nieograniczoną ilość umów.
Liczba transakcji w sektorze transportu drogowego dy-
namicznie rośnie. Wkrótce algorytm matematyczny już 
podczas wprowadzania zleceń na platformę Cargonexx 
będzie w stanie obliczyć np. prawdopodobieństwo połącze-
nia poszczególnych ładunków częściowych w transporty 
całopojazdowe. Spowoduje to obniżenie cen. Przewoźni-
kom proponowane będą nie tylko pojedyncze zlecenia bez 
transportów powrotnych, ale ich cały ciąg, trwający nawet 
kilka dni. Na platformie zlecenia rozdzielane są bezpo-
średnio. Firma transportowa jednoosobowa ma taką samą 
szansę na otrzymanie zlecenia jak firma z taborem trzystu 
samochodów ciężarowych.

To dopiero początek…
Połączenie technologii (Big Data + sztuczna inteligencja) 
z modelem biznesowym (platforma „one-click-trucking”) 
może być stosowane w przyszłości również w innych 
obszarach logistyki m.in. w spedycji morskiej, kolejowej, 
lotniczej lub w takich usługach logistycznych, jak np.  
magazynowanie.
Algorytm jest ciągle rozwijany, dodawane są do niego 
nowe parametry i klastery. Programiści i matematycy fir-
my stworzyli kod, który posiada więcej niż 10 000 rzędów. 
W przyszłości Cargonexx planuje zwiększyć precyzję sys-
temu poprzez rozbudowanie go o sieć neuronową opartą 
o teorię Deep Learning. Będzie to pierwsza sztuczna neuro-
nowa sieć w historii branży TSL. 

oprac kw

Warszawa, 7 grudnia 2017 r.
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NAGRODA GŁÓWNA
W KONKURSIE 

PRODUKT INNOWACYJNY  
DLA LOGISTYKI, TRANSPORTU, PRODUKCJI  

2017
DLA FIRMY

Cargonexx
ZA 

MODEL BIZNESOWY  
CARGONEXX

Wyeliminować puste transporty
Model biznesowy firmy Cargonexx, ułatwiający organizację przewozu ładunków, 
zyskał uznanie członków Kapituły konkursu „Produkt Innowacyjny dla Logistyki, 
Transportu i Produkcji 2017”. Innowacyjne rozwiązanie oparte na Big Data i sztucznej 
inteligencji otrzymało nagrodę główną.
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Wynajem aut dostawczych
Wynajem długoterminowy największym powodzeniem cieszy się wśród aut osobowych. W przypadku 
pojazdów ciężarowych, usługa w Polsce wciąż jest we wczesnej fazie rozwojowej, choć ostatnie działania 
PEMA Polska coraz bardziej uświadamiają klientom jej zalety. My tym razem porozmawiamy jednak na 
temat finansowania przez fsl samochodów użytkowych.

Dla przewoźników pozytywną informację na pewno 
stanowi fakt, że nie brakuje podmiotów świadczących 

usługę wynajmu długoterminowego dla pojazdów użytko-
wych. Wciąż jednak nie można nazwać tego rynku dojrza-
łym ani nawet silnym - priorytetem wśród usługodawców 
są zazwyczaj samochody osobowe, co zresztą ma związek 
z różnicami w wolumenach sprzedaży. Ale nie tylko.

Optymistyczne cyfry
Usługa fsl dla pojazdów użytkowych jest znacznie trud-
niejsza i obarczona większym ryzykiem dla podmiotów 
ją świadczących. Chociażby ze względu na większą po-
datność na zniszczenia środków transportu, 
duży indywidualizm zamówień dotyczących 
zabudów, czy też sprostanie wymogów zapew-
nienia pojazdów zastępczych. Teoretycznie 
zrealizować można każde zamówienie, lecz 
w niektórych, mocno indywidualnych przypad-
kach, zastosowanie wynajmu może być nie tyle 
nieopłacalne, co wręcz irracjonalne. Dlatego nie 
wszystkie podmioty będące potentatami w wy-
najmie samochodów osobowych chwalą się ak-
tywnym działaniem na rynku aut użytkowych. 
Przykładowo, na nasze pytania nie odpowiedzia-
ły bardzo silne podmioty - Masterlease i Arval.
Na szczęście nasi rozmówcy są optymistami, 
a słowa nierzadko popierają cyframi. Poza tym 
dla firm transportowych potrzebujących właśnie 
tego typu pojazdów, wynajem stanowi ciekawą 
alternatywę dla typowego leasingu, pozwalającą 
skupić się na podstawowych zadaniach przed-
siębiorstwa. Trudno analizować dokładne wy-
liczenia finansowe, gdyż takie zestawienie jest 
indywidualne dla każdego przedsiębiorstwa, 
marki, momentu w jakim się znajduje, itp.

Dwie grupy firm
Wybierając usługodawcę finansującego zakup 
auta użytkowego warto pamiętać, że przedsię-
biorstwa tego typu można podzielić na dwie 
grupy. Marki posiadające gamę aut użytko-
wych, na przykład Peugeot, zazwyczaj dys-

ponują również specjalnym programem finansowym 
dla firm, nierzadko zawierającym usługę wynajmu. Co 
prawda tego rodzaju działania znajdują się na przykład 
w przypadku Fiata w fazie początkowej, ale mając wybra-
ny środek transportu, warto zapytać importera lub współ-
pracującego z nim usługodawcę o propozycję.
Druga grupa to podmioty świadczące usługi głównie dla 
klientów aut osobowych. Mają one jednak możliwość sfi-
nansowania pojazdów różnych marek posiadających au-
toryzację producenta na sprzedaż na terenie Polski. Ich 
reprezentantami w naszym tekście są Bartosz Olejnik, 
dyrektor sprzedaży i marketingu w Carefleet oraz Michał 
Chudzik, dyrektor Departamentu Sprzedaży i Marketin-
gu Alphabet Polska Fleet Management. To oczywiście nie 
wszyscy. Większość największych przedsiębiorstw wynaj-
mujących samochody zrzeszyło się w Polskim Związku 
Wynajmu i Leasingu Pojazdów.

Tomasz Czarnecki

Ciekawą alternatywę dla typowego 
leasingu aut dostawczych stanowi 
wynajem długoterminowy.
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Zakres wynajmu
W jakim zakresie klient można wynająć pojazdy dostawcze 
o DMC do 3,5t?
Bartosz Olejnik, dyrektor sprzedaży i marketingu w Ca-
refleet. - Umowy w wynajmie długoterminowym podpi-
sujemy na okres od roku do czterech lat. Według naszych 
wewnętrznych statystyk, średni okres wynajmu auta 
użytkowego wynosi 40 miesięcy. W ramach kontraktu 
klienci mogą korzystać z szeregu usług dodatkowych, 
w tym między innymi obsługi technicznej, sezonowej 
wymiany i przechowywania opon, ubezpieczenia czy as-
sistance. Oferujemy również usługi dodatkowe, takie jak 
karty paliwowe czy monitoring GPS. Wybierając wynajem 
długoterminowy nabywcy podkreślają, że dużą zaletę tej 
usługi stanowi brak konieczności odkupu środków trans-
portu po zakończeniu kontraktu.
Dorota Kozłowska, PR Manager Peugeot Polska. - W ofercie 
wynajmu długoterminowego PSA najkrótszy czas wynaj-
mu to 24 miesiące. Krótsze okresy wymagają indywidual-
nych ustaleń pomiędzy klientem a firmą ALD Automotive, 
która jest operatorem obsługującym programy wynajmu 
długoterminowego w Peugeot i Citroën. W zakres usługi 
wchodzą: finansowanie, pełen serwis - przeglądy, napra-
wy i wymiana części eksploatacyjnych, ubezpieczenie, as-
sistance, samochód zastępczy, zakup i wymiana opon oraz 
opcjonalnie karta paliwowa. Oprócz wyżej wymienionych 
usług oferujemy także wszelkie usługi niestandardowe 
zgodnie z zapotrzebowaniem klienta, np. door 2 door.
Michał Chudzik, dyrektor Departamentu Sprzedaży i Mar-
ketingu Alphabet Polska Fleet Management. - Finansuje-
my zakup pojazdów dostawczych d.m.c. do 3,5 t oferując 
rozwiązania identycznie jak w przypadku samochodów 
osobowych. W wynajmie jest to okres od 6 do 60 miesięcy, 
a w full service leasingu od 24 do 60 miesięcy. Klienci mają 
możliwość skorzystania ze wszystkich usług dodatko-
wych, oferowanych przez naszą firmę jak przeglądy i na-
prawy, ubezpieczenie z zarządzaniem szkodami, zarządza-
nie flotą czy assistance.

Ireneusz Kaczmarski, dyrektor handlowy RCI Banque. 
- Możliwy jest najem długoterminowy od 24 do 48 mie-
sięcy - wyłącznie dla fabrycznych furgonów. Dostępne 
są usługi takie jak samochód zastępczy/assistance, na-
prawy mechaniczne, elektryczne, zarzadzanie, przeglą-
dy okresowe. Jak w każdym najmie długoterminowych 
rata składa się z części finansowej oraz usług. Dodatko-
wo obecnie dla dostawczych Renault mamy znakomitą 

ofertę ubezpieczenia: 3,9% dla Renault Master Furgon 
i 4,9% dla Renault Master zabudowanych.
Dorota Obłękowska, PR Manager FCA Poland. – Jeszcze 
w 2017 roku nie posiadaliśmy własnej usługi wynajmu sa-
mochodów dostawczych. Dopiero od lutego 2018 roku roz-
poczęliśmy program abonamentowy dla marki Fiat Pro. Do-
tyczy ona modeli Fiorino, Doblo, Talento, Ducato. Parametry 
oferty abonamentowej LCV: udział własny: 0%, 5% i 10%; li-
mit roczny przebiegu: 20 000, 30 000 i 40 000 km; okres wy-
najmu: 24 miesiące; w cenie: finansowanie, ubezpieczenie, 
serwis; opcjonalnie w cenie wynajmu opony zimowe.

Składniki ceny
Co wpływa na koszty wynajmu długoterminowego aut dostaw-
czych? Uwzględniane są różnice w kosztach związane z napra-
wą w ASO/nie ASO, części oryginalne/zamienniki?
Bartosz Olejnik (Carefleet). - Przy ustalaniu kosztów wy-
najmu aut istotną rolę odgrywają przede wszystkim cena 
zakupu wybranej marki i modelu, przewidywana wartość 
pojazdu na koniec umowy, a także ilość przejechanych 
kilometrów i długość trwania kontraktu. W przypadku sa-
mochodów dostawczych nie bez znaczenia jest też rodzaj 
zabudowy - ogólnie można przyjąć zasadę, że im bardziej 
nietypowa, tym wyższe koszty. Wynika to zarówno z na-
kładów ponoszonych na stworzenie samej zabudowy, jak 
i z faktu, że na pojazdy z niestandardowymi zabudowami, 
tworzonymi na potrzeby konkretnych klientów, trudniej 
znaleźć nabywców po zakończeniu kontraktu. Miesięcz-
na rata stanowi także efekt zakresu usług dodatkowych. 
Intensywna eksploatacja, np. poprzez częste otwieranie 
i zamykanie drzwi, nieustanne zapalanie i gaszenie sil-
nika czy przewożenie towarów mogących zniszczyć za-
budowę, przekłada się na stan techniczny pojazdów, a co 
z tym idzie zwiększenie miesięcznej opłaty za wynajem. 
Tego typu sposób użytkowania jest charakterystyczny np. 
dla firm kurierskich czy przewozowych. Mając na uwadze 
powyższe, wynajem długoterminowy pojazdów dostaw-
czych jest dobrym rozwiązaniem przede wszystkim dla 
przedsiębiorstw nieeksploatujących środków transpor-
tu w ponadnormatywny sposób. Nasi specjaliści zawsze 
wnikliwie analizują działalność klienta, jego potrzeby 
w odniesieniu do praktycznego sposobu wykorzystania 
pojazdów, jak również oczekiwania finansowe. Jeśli cho-
dzi o kwestie serwisowe dotyczące samych pojazdów, fir-
ma Carefleet korzysta głównie z ASO.
Dorota Kozłowska (Peugeot Polska). - Podstawowymi 
czynnikami, które determinują wysokość raty miesięcz-
nej, są wartość początkowa oraz końcowa pojazdu. Na-
leży pamiętać, że klient spłaca jedynie spadek wartości 

Dorota Kozłowska (Peugeot Polska): 
- W 2017 Grupa PSA odnotowała 
wzrost o 88 procent sprzedaży 
aut dostawczych w kanale CFM 
w porównaniu z rokiem poprzednim.

Dobra wiadomość!

Michał Chudzik (Alphabet Polska FM): - Obserwujemy 
systematyczny wzrost zainteresowania usługami 
wynajmu pojazdów dostawczych.
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samochodu, a nie pełną kwotę zakupu. Nie wyodrębnia-
my dwóch różnych stawek serwisowych. Samochody ser-
wisujemy wyłącznie w autoryzowanych stacjach obsługi 
i na częściach producenta lub zgodnych z GVO.
Michał Chudzik (Alphabet Polska FM). - Na cenę wynaj-
mu/leasingu największy wpływ ma cena zakupu pojazdu 
w stosunku do jego wartości rezydualnej. Posiadając umo-
wy z największymi producentami jesteśmy w stanie zaofe-
rować klientom, zwłaszcza z segmentu małych i średnich 
przedsiębiorstw, dużo korzystniejsze warunki niż byliby 
w stanie wynegocjować samodzielnie. Usługi serwisowe 
świadczymy za pośrednictwem ASO i w porozumieniu 
z naszym działem technicznym, który zatwierdza zarówno 
miejsce naprawy, jak i wymieniane części. W trakcie trwa-
nia gwarancji z oczywistych względów wszystkie auta są 
kierowane do Autoryzowanych Stacji Obsługi. Na życze-
nie klienta istnieje możliwość naprawy pojazdu w innych 
stacjach, z którymi współpracuje Alphabet Polska. Trzeba 
jednak pamiętać o tym, że każda naprawa, która nie spełni 
określonych wymogów może skutkować utratą gwarancji, 
a co za tym idzie ostateczny bilans kosztów może okazać 
się dużo wyższy. Jeśli chodzi o zamienniki, dopuszczamy 
ich stosowanie po okresie gwarancji.

Transport międzynarodowy
Czy jest możliwe bezproblemowe poruszanie się wynajętymi 
autami dostawczymi po całej Europie? Co z Europą Wschodnią?
Bartosz Olejnik (Carefleet). - Jeżeli samochody firmowe 
są leasingowane lub wynajmowane, to aby nimi wyjechać 
za granicę potrzebne jest upoważnienie od leasingodawcy 
bądź firmy wynajmującej. W przypadku Carefleet wystar-
czy, że użytkownik pojazdu, mając zgodę od swojego pra-
codawcy, skontaktuje się telefonicznie z Centrum Obsługi 
Kierowców i poprosi o pozwolenia na wyjazd za granicę.  

Zasada ta nie doty-
czy przedsiębiorstw, 
które przy podpi-
sywaniu umowy 
wynajmu zadekla-
rują konieczność 
częstego wyjeżdża-
nia pojazdem poza 
Polskę – wtedy po-
zwolenia wystawia-

my na dłuższy czas. Niektóre kraje, np. Ukraina lub Białoruś, 
wymagają upoważnienia potwierdzonego notarialnie oraz 
poświadczonego przez tłumacza przysięgłego. Za przygoto-
wanie tego typu upoważnień pobierana jest dodatkowa opła-
ta. Należy też sprawdzić, w jakich krajach potrzeba dodatko-

wego ubezpieczenia. Ponieważ w Europie 
nie ma jednolitych przepisów, zalecamy 
przed wyjazdem zasięgnąć informacji 
w ambasadzie danego państwa.
Dorota Kozłowska (Peugeot Polska).  
- Jeżdżenie po krajach strefy Schengen 
nie stanowi problemu. W przypadku 
krajów Europy Wschodniej nie będą-
cych w Unii Europejskiej wymagane 
jest upoważnienie do użytkowania 
pojazdu poza granicami RP poświad-
czone przez tłumacza przysięgłego lub 
wykupienie rozszerzonego ubezpie-
czenia. Zaistniałe koszty są pokrywane 
przez klienta.
Michał Chudzik (Alphabet Polska FM). 
- Poruszanie się po całej Europie jest jak 
najbardziej możliwe i zależy jedynie od 
życzenia klienta, natomiast w przypad-
ku krajów tzw. zwiększonego ryzyka ko-
nieczne jest doubezpieczenie pojazdu.

Programem można sfinansować auta tylko państwa koncernu?
Dorota Kozłowska (Peugeot Polska). - W wynajmie długoterminowym 
PSA oferujemy w pierwszej kolejności marki koncernu. Klient może 
wnioskować o finansowanie aut innych marek, ale pod warunkiem, 
że jest już w programie. Ten warunek zostanie spełniony wtedy, kiedy 
wcześniej zakupił przynajmniej jedno auto objęte naszym produkcie.

Ireneusz Kaczmarski (RCI Banque). - Programem są objęte marki 
Renault oraz Dacia.

Dorota Obłękowska (FCA Poland). – Oferta dotyczy tylko Fiatów.

Czy mamy niemal pewność, że warunki w przypadku państwa marki 
auta będą lepsze/bardzo konkurencyjne względem innych CFM-ów?

Ireneusz Kaczmarski (RCI Banque). - W związku z naprawą samo-
chodów w ASO oraz fakt, że jesteśmy tzw. fabrycznym leasingiem, 
staramy się, aby nasza oferta była bardzo atrakcyjna - co potwier-
dza wzrost sprzedaży 2017/2018.

Pytania tylko do „CFM-ów importerskich”

Dorota Obłękowska 
(FCA Poland):  
– W lutym 2018 roku 
rozpoczęliśmy program 
abonamentowy dla 
marki Fiat Pro.

Od lutego 2018 roku działa program abonamentowy dla marki Fiat Pro.
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Ireneusz Kaczmarski (RCI Banque). - Nie wprowadzamy 
ograniczeń, przy czym na terenie Białorusi i Ukrainy po-
trzebna jest dodatkowa zielona karta, w ubezpieczeniu 
wyłączone jest ryzyko kradzieży.

Zabudowa a wynajem
Czy zabudowy, szczególnie specjalistyczne, także wchodzą 
w skład usługi wynajmu?
Bartosz Olejnik (Carefleet). – Posiadamy w ofercie zarów-
no standardowe wersje samochodów dostawczych, jak 
również te z zabudowami specjalistycznymi takie jak np. 
lawety czy mobilne warsztaty. W formie wynajmu długo-
terminowego finansowany jest cały pojazd łącznie z za-
budową, a koszty jej stworzenia wliczane są w stałą, mie-
sięczną ratę najmu. Współpracujemy z wieloma firmami 
wykonującymi specjalistyczne zabudowy, które realizują 
nawet najbardziej wymagające projekty odpowiadające 
na indywidualne potrzeby klientów. Zabudowy mogą być 
również wykonywane przez podmioty rekomendowane 
przez samych nabywców.
Dorota Kozłowska (Peugeot Polska). - Szczegóły klient 
uzgadnia bezpośrednio z dealerem lub wskazaną przez 
producenta firmą zabudowującą. W przypadku specjali-
stycznych zabudów, koszt ich ewentualnego serwisowa-
nia pokrywa nabywca – nie są one objętą standardową 
obsługą serwisową, uwzględnioną w miesięcznej racie.
Michał Chudzik (Alphabet Polska FM). - Zapewniamy 
możliwość wykonania zabudowy, dopasowanej do po-
trzeb klientów, a jej koszt wliczany jest do kwoty inwesty-
cji i zawarty w miesięcznych ratach.
Ireneusz Kaczmarski (RCI Banque). – Pojazdy modyfiko-
wane (zabudowy) są finansowane w klasycznym leasingu 
operacyjnym.

Pojazdy zastępcze
Jak firma rozwiązuje kwestie aut zastępczych?
Bartosz Olejnik (Carefleet). - Oferujemy pakiety assistan-
ce dedykowane autom dostawczym. W przypadku stan-
dardowych wersji samochodów o d.m.c. do 3,5 t finanso-
wanych w formie wynajmu długoterminowego jesteśmy 
w stanie zapewnić klientom samochody zastępcze. Jeśli 
chodzi o ofertę samochodów zastępczych dla pojazdów 
z zabudowami specjalistycznymi, jest to przedmiotem in-
dywidualnych ustaleń z danym klientem.
Dorota Kozłowska (Peugeot Polska). - Obecnie oferujemy 
różne pakiety assistance. Również takie, które zapewnia-
ją samochód dostawczy, jako auto zastępcze.
Michał Chudzik (Alphabet Polska FM). - Dostępność aut 
zastępczych w przypadku pojazdów użytkowych jest 
oczywiście nieco bardziej skomplikowana, niż w przy-
padku samochodów osobowych. Jednak jeśli tylko ist-
nieje taka potrzeba, to zapewniamy odpowiednie auta 
zastępcze, zgodnie z warunkami ustalonymi z klientem 
w umowie szczegółowej.
Ireneusz Kaczmarski (RCI Banque). - Samochodami za-
stępczymi są u nas pojazdy o takich samych parame-
trach. Jeśli awarii ulegnie Renault Master podstawiamy 
inny Renault Master.
Dorota Obłękowska (FCA Poland). – Auto zastępcze jest 
wliczone w ratę miesięczną.

Rozwój CFM a auta dostawcze
Wynajem pojazdów dostawczych d.m.c. do 3,5t ma realną szan-
sę rozwoju w Polsce czy raczej będzie to marginalna usługa? 
Wyniki sprzedażowe w 2017 roku był lepsze niż rok wcześniej?
Bartosz Olejnik (Carefleet). - Korzyści jakie niesie za sobą 
wynajem długoterminowy pozwalają sądzić, że rozwiąza-
nie będzie cieszyć się rosnącym zainteresowaniem rów-
nież w odniesieniu do samochodów dostawczych. W 2017 
roku udział klientów z flotą dostawczą w liczbie klientów 
ogółem wynosił 4,4 procent, czyli o 0,4 procent więcej niż 
w roku 2016. Obecnie mamy niemal 250 usługobiorców fi-
nansujących pojazdy użytkowe.
Dorota Kozłowska (Peugeot Polska). - Jak najbardziej ma 
szansę rozwoju. W 2017 grupa PSA odnotowała wzrost o 88 
procent sprzedaży aut dostawczych w kanale CFM w po-
równaniu z rokiem poprzednim. Widzimy potencjał tego 
rynku i planujemy wspólnie z firmą ALD w dalszym ciągu 
aktywnie rozwijać sprzedaż w tym segmencie rynku.
Michał Chudzik (Alphabet Polska FM). - Obserwujemy 
systematyczny wzrost zainteresowania usługami wy-
najmu pojazdów dostawczych oraz trend polegający 

Bartosz Olejnik (Carefleet). Jesteśmy jedną z wiodących firm 
z branży Car Fleet Management. Przez 14 lat funkcjonowa-
nia na polskim rynku poznaliśmy doskonale potrzeby zarów-
no dużych przedsiębiorstw, jak też firm z sektora MŚP, dzięki 
czemu możemy oferować usługi precyzyjnie dopasowane do 
potrzeb każdego klienta. Zbudowaliśmy wokół firmy efektywny 
ekosystem podmiotów współpracujących, takich jak dealerzy 
samochodowi, warsztaty naprawcze, specjalistyczne firmy 
oferujące zabudowy czy dostawcy opon. To pozwala nam 
świadczyć usługi na miarę oczekiwań klientów. Obecnie nasza 
flota liczy ponad 14 000 samochodów. Dzięki efektowi skali 
możemy negocjować ceny, które nie byłyby dostępne dla klien-
tów indywidualnych.

Michał Chudzik (Alphabet Polska FM). - Jakość obsługi i zado-
wolenie klientów to kluczowe priorytety Alphabet Polska, które 
stanowią dla nas najważniejszy wyróżnik na rynku wynajmu dłu-
goterminowego pojazdów. Skuteczności starań w tym zakresie 
dowodzą przede wszystkim nagrody branżowe, przyznawane 
głosami decydentów rynku flotowego.

Moja oferta wyróżnia się, bo…

Ireneusz Kaczmarski (RCI Banque). 
- Samochodami zastępczymi są 
u nas pojazdy o takich samych 
parametrach jak wynajęte.
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na upowszechnianiu się usług outsour-
cingu w tym segmencie. Jest to podyk-
towane potrzebą poszukiwania rozwią-
zań, które upraszczają biznes, podnoszą 
konkurencyjność i ograniczają ryzyka. 
Dodatkowo outsourcing zapewnia szyb-
szy i łatwiejszy dostęp do pojazdów, 
pozwalając na oszczędność czasu oraz 
możliwość uzyskania w razie potrzeby 
pojazdów zastępczych - elementy prak-
tycznie nieosiągalne w przypadku za-
kupu. Udział lekkich pojazdów dostaw-
czych w naszej flocie stanowi obecnie 
około 10 procent, a wzrost sprzedaży 
prognozowany przez importerów to 
około 3 procent w ciągu roku.
Ireneusz Kaczmarski (RCI Banque). - Je-
śli chodzi o najem, to perspektywy rynku 
dla furgonów są optymistyczne. Liczby 
dla wszystkich modeli Renault + Dacia: 262 kontrakty 
w 2016 roku oraz 473 kontrakty w 2017 roku.
Dorota Obłękowska (FCA Poland). - Dla klientów MŚP oraz 
wybranych grup/branż jest to idealna oferta i naszym 
zdaniem ma dużą szansę rozwoju.

Najpopularniejsze pojazdy
Jakie pojazdy cieszyły się największą popularnością?
Bartosz Olejnik (Carefleet). - Najpopularniejsze marki sa-
mochodów dostawczych w Carefleet w 2017 roku to Peu-
geot i Volkswagen – po 22,3 procent, Renault – 20,3 pro-
cent, Fiat: 9,3 procent.
Dorota Kozłowska (Peugeot Polska). - Z samochodów do-
stawczych w CFM największa popularnością cieszył się 
Peugeot Partner oraz Citroën Berlingo.
Michał Chudzik (Alphabet Polska FM). - Realizujemy fi-
nansowanie aut wszystkich dostępnych na naszym rynku 
marek, a popularność określonych modeli wynika z kalku-
lacji kosztów względem otrzymywanego w zamian pro-

duktu. Niejednokrotnie istotnym czynnikiem na etapie 
wyboru marki są z góry ustalone polityki flotowe, często na 
poziomie międzynarodowym. W segmencie LCV najwięk-
szą popularnością w naszej flocie cieszą się obecnie Opel, 
Peugeot oraz Ford na równi z Volkswagenem.

Ireneusz Kaczmarski (RCI Banque). - Najpopularniejszym 
modelem wśród samochodów dostawczych był Renault 
Master.

Bartosz Olejnik (Carefleet). – Na 
koszt wynajmu wpływają m.in. 
cena zakupu, wartość rezydualna, 
liczba przejechanych kilometrów, 
długość trwania kontraktu, rodzaj 
zabudowy.

Klienci Renault mogą w RCI Banque wynająć długoterminowo fabryczny  
furgon na okres od 24 do 48 miesięcy.

Wynajem długoterminowy odciąża działanie operacyjne właścicieli i menedżerów firm transportowych.
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Klienci mają coraz większą wiedzę i często sami 
określają własne potrzeby oraz znajdują rozwiąza-

nia zanim skontaktują się z handlowcem. Sprzedawcy 
postrzegają swoją rolę jako tego, którego zadaniem jest 
przekonać klienta o wyższości jego oferty nad propozycją 
innego producenta/usługodawcy. Może dlatego rozmo-
wy często sprowadzają się do podstawowego (a dla wielu 
sprzedawców niestety jedynego) elementu przewagi kon-
kurencyjnej, jakim jest cena.

Czy można inaczej?
Opisywane zasady odnoszą się jak najbardziej również 
do branży TSL, w której nie brakuje nowych rozwiązań 
i propozycji. Warto sobie uświadomić, że obecnie rela-
cja handlowa przestała być już sesją pytań i odpowiedzi 
między kupującym i sprzedającym. To rozmowa rów-
nych sobie partnerów biznesowych skutecznie ze sobą 
współpracujących.
Sprzedaż konsultacyjna to przejście od rozmowy o pro-
duktach do omawiania wyzwań biznesowych klienta. 
Nabywcy nie doceniają wiedzy handlowca na temat pro-
ponowanej oferty, usług/produktów – to stanowi stan-
dard i ewentualne poważne braki dyskredytują go jako 
partnera. Interesuje ich przede wszystkim co sprzedaw-
ca potrafi zrobić z posiadanymi informacjami, aby roz-
wiązać problemy występujące w działalności klienta lub 
jak pomóc osiągnąć wyższy poziom rozwoju firmy. Dla-

tego tak ważną rolę odgrywa od-
powiednie wyedukowania takiej 
osoby z zakresu faktów związa-
nych z bezpośrednim środowi-
skiem biznesowym potencjalne-
go nabywcy (np. rynkiem usług 
transportowych, TSL, ale także 
„zwyczajami” panującymi np. 
przy transporcie części samo-
chodowych). Tak, aby móc odpo-
wiednio zareagować i wesprzeć, 
naturalnie z korzyścią także dla 
siebie i swojego pracodawcy.
Strategia przejścia od rozmowy 
o produktach do rozmowy o wy-
nikach biznesowych opiera się 
na 5 filarach. Są to podstawowe 
elementy nowego podejścia do 
sprzedaży konsultacyjnej, gdzie 
zarówno handlowiec i klient są 
partnerami w rozmowie.
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Koniec ery przeciętnych 
sprzedawców?
Tradycyjna sprzedaż często przypomina monolog. Sprzedawca zachwala swój produkt, a klient słucha. 
Bardziej rozwinięta forma handlowania, to rozmowa dwóch stron oparta na potrzebach i dostosowanych 
do nich rozwiązaniach. Handlowiec podczas dialogu z nabywcą pełni także rolę doradcy.

Ludzie lepiej pamiętają pomysły, 
jeśli formułuje się je jako pytania.

Chcąc podpisać kontrakt warto 
znać środowisko biznesowe 
i branżę klienta.

Marek Waśkiewicz
Vidi Centrum Szkolenia Kadr



Przygotowanie do rozmowy z klientem
Aby wyróżnić się na tle konkurencji należy być 
o krok przed klientem. Nie wystarczy już zdo-
bycie ogólnych informacji o firmie związane 
z szybkim „przeklikaniem” strony internetowej. 
Nabywca oczekuje, że uzyska od sprzedawcy 
szerszą wiedzę od tej, którą już sam posiada, 
poza tym szuka pomocy w rozwiązywaniu nie 
tylko obecnych, ale i potencjalnych wyzwań 
biznesowych. Dysponując wieloma wiadomo-
ściami o branży, w której działa klient, o jego 
przedsięwzięciach i prowadzonych projektach 
oraz o nim samym, łatwiej dokonać oceny sytu-
acji, odkryć potrzeby biznesowe, przygotować 
pomysły jak sobie z nimi poradzić.

Przewidywanie potrzeb nabywcy
Klienci w dużej mierze znają już swoje potrze-
by, porównali dostępne rozwiązania i siada-
ją do rozmów sprzedażowych przygotowani, 
„wyposażeni” w określoną wiedzę. Przewagę 
zyskuje handlowiec, potrafiący już na począt-
ku wypunktować główne wyzwania biznesowe 
(często te, których klient nie był świadomy). 
Handlowiec pokazujący, że doskonale rozumie 
świat partnera biznesowego. Już w pierwszej 
rozmowie warto także pokazać potencjalnemu 
nabywcy nasze możliwości, pozwalające do-
starczyć to na co jest potrzeba. Należy przy tym 
pamiętać, aby unikać jednostronnej komunika-
cji i zbytniej nachalności. Zamiast mówić – za-

dawaj pytania. Ludzie lepiej pamiętają pomy-
sły, jeśli formułuje się je właśnie jako pytania. 
Ich zadawanie często jest bardziej pouczające 
i przekonujące niż zasypywania natychmiasto-
wymi odpowiedziami.

Kreowanie rozwiązań a prezentacja 
korzyści
Wartość produktu lub usługi nie jest już oce-
niania na podstawie jakości. Dziś wartość defi-
niuje się w kategoriach rezultatów oraz wyniku 
finansowego. Kolejna prezentacja usługi/pro-
duktu może być dla klienta frustrująca i nudna. 
Handlowiec powinien zaangażować nabywcę 

w rozmowę o potencjalnych wyzwaniach, po 
czym przygotować i dostarczyć rozwiązanie. 
Warto pamiętać, że sposoby działania jakie za-
pewnimy klientom, są tylko na tyle dobre, na ile 
istotne są problemy, których dotyczą.

Dopasowanie sprzedaży do cyklu 
zakupowego klienta
Klienci posiadają obecnie jasno zdefiniowane 
procesy zakupu. Moment zaistnienia cyklu za-
kupowego, w którym pojawia się nasze przed-
siębiorstwo jako podmiot sprzedający, w dużej 
mierze decyduje o tym, jaki mamy wpływ na 
dalszy przebieg całego procesu. Precyzyjnie 
zdefiniowany proces sprzedaży z określonymi 
celami dotyczącymi każdego z etapów, może 
być źródłem przewagi konkurencyjnej. Nie na-
leży zapominać, że nawet nabywcom będącym 
na zaawansowanym etapie cyklu zakupowego 
warto zaproponować swoją fachową wiedzę, 
ocenę sytuacji czy pomysły. Istnieje bowiem 
wcale nie taka mała szansa na zmianę ich spo-
sobu myślenia. A co za tym idzie może wpłynąć 
na decyzję o zakupie.

Nieoceniona wartość relacji
Mimo wszechobecnej technologii i wiedzy, 
klienci nadal szukają kontaktu na płaszczyź-

nie osobistej. Sprzedaż konsultacyj-
na to nawiązanie długofalowej relacji 
z partnerem biznesowym. Dlatego tak 
ważne jest, aby osoby biorące udział 
w procesie zakupu (będące jedno-
cześnie osobami odpowiedzialnymi 
za wdrożenie rozwiązania) czuły się 
komfortowo w naszym towarzystwie. 
Najważniejsze to skoncentrować się 
na kliencie, co jednocześnie oznacza 

koncentrację na drugim człowieku. Dlaczego? 
Trzeba mieć świadomość, że wciąż potężną rolę 
w decyzjach biznesowych klientów odgrywają 
emocje.
I tak na koniec swego rodzaju „strzał” w stronę 
osób odpowiedzialnych za sprzedaż produk-
tów/usług. Ostatnie badania pokazują, że zaled-
wie 15 procent osób podejmujących decyzje na 
wysokim szczeblu uważało, że ich spotkania ze 
sprzedawcami miały jakąś wartość. Czytelnik 
Truck&Business Polska musi więc sobie ko-
niecznie zadać pytanie - co trzeba zrobić, aby 
on lub jego podwładny znalazł się w tej elitarnej 
grupie a nie wśród większości?
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Wg ostatnich badań, zaledwie 
15 procent osób podejmujących 
decyzje na wysokim szczeblu 
uważało, że ich spotkania ze 
sprzedawcami miały jakąś wartość.

Nowoczesny handlowiec powinien znać rozwiązania nie tylko 
dzisiejszych problemów klienta, ale także tych przyszłych.
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Pracowników brak
Polska branża logistyczna i transportowa przeżywa obecnie rozkwit. Wzrost znaczenia tego sektora 
wspiera rozwój firm transportowych i przyciąga zagranicznych inwestorów. Wszystko to przyczyniło 
się do powstania tzw. rynku pracownika – obecnie po prostu brakuje siły roboczej.

Zgodnie z opinią ekspertów, obecnie na rynku TSL 
najbardziej brakuje kierowców zawodowych, maga-

zynierów, specjalistów ds. spedycji, operatorów wózków 
widłowych czy handlowców usług TSL. O swoim do-
świadczeniu w kwestii problemów zatrudniania pracow-
ników i możliwych rozwiązaniach opowiadają branżowi 
specjaliści.
Co dziś stanowi największe wyzwanie, jeśli chodzi o pracow-
ników w branży TSL?

Justyna Marciniak, Operations Manager, 
Ambro Logistics. - Bez wątpienia dużym 
wyzwaniem jest zatrudnienie odpowiednio 
wykwalifikowanych osób z uprawnienia-
mi do prowadzenia ciągników siodłowych. 

Najważniejsze to przełamanie barier wejścia nowych 
kierowców na rynek, utrzymanie ich przez dłuższy okres 
w firmie i nawiązanie długoterminowej współpracy. Obec-
nie zaobserwować możemy znaczny wzrost rotacji pra-
cowników, którzy nie są zbyt zdecydowani w kwestii wy-
magań. Niestety, wielu ludzi zasiadających za kierownicą 
dochodzi do wniosku, że ich zarobki nie rekompensują 
niedogodności związanych z pracą i jej specyficznego 
trybu. Trudno również zatrudnić pracowników na stano-
wiska, które, jak to w transporcie nierzadko bywa, cechują 
się wysokim poziomem stresu. Organizacja transportu 
i dostawy na czas stanowią codzienność w pracy spedy-
tora, logistyka i kierowcy. Przez to wszystko, wkalkulowa-
ne w codzienność branży nerwowe sytuacje, czynią pe-
wien wyznacznik decydujący o ilości chętnych do pracy 
w tym sektorze.

Kameliya Vasileva, Country & Commercial 
Manager, Gopet Poland. - W przypadku re-
krutacji osób bez doświadczenia najwięk-
szymi wyzwaniami przed jakimi stoimy, 
jest wypełnienie dwóch głównych luk. 

Pierwsza dotyczy wiedzy uniwersyteckiej skonfrontowa-
nej z codziennymi sytuacjami biznesowymi, druga - luki 
pomiędzy podstawowymi oczekiwaniami finansowymi 
kandydata, nieposiadającego doświadczenia zawodowe-
go oraz poziomem kompetencji zawodowych, które wnosi 
lub może wnieść do firmy.
Branża TSL jest sektorem mało znanym i przez to mniej 
atrakcyjnym obszarem, jeśli chodzi o nowych pracowników. 
Ostatnio jednak jej walory biznesowe zaczęły przyciągać 
uwagę młodego pokolenia, na co duży wpływ ma rozpoczęta 
współpraca uniwersytetów z branżą. Obowiązek firmy sta-
nowi rozwój umiejętności swojego zespołu. W przypadku 
naszych obecnych pracowników duże wyzwanie dla przed-
siębiorstw stanowi zapewnienie i utrzymanie odpowiednie-
go środowiska pracy, jak również utrzymanie prawidłowego 
balansu pomiędzy pracą, a życiem osobistym. To niezmier-
nie ważne z punktu widzenia zaangażowania pracownika 
w osiąganie sukcesów firmy.

Paweł Drąg, specjalista ds. publikacji w Agen-
cji Pracy Tymczasowej KS Service. - Najwięk-
szym dla nas wyzwaniem w poszukiwaniu 
pracowników dla sektora transportowego 
jest znalezienie pracownika doświadczone-

go i kompetentnego na takim poziomie, na jakim życzy so-
bie tego zleceniodawca. Specjalizujemy się między innymi 
w zatrudnianiu osób z Ukrainy. Dlatego też dla nas pewnym 
poziomem trudności cechuje się również zatrudnianie ta-
kich specjalistów, którzy posiadają wszystkie niezbędne 
dokumenty, pozwalające podjąć legalną pracę w Polsce. Nie 
zawsze bowiem takie formalności są dopełnione.

Artur Lysionek

Paweł Drąg
specjalista ds. publikacji 

w Agencji Pracy Tymczasowej 
KS Service

Kameliya Vasileva
 Country & Commercial Manager
 Gopet Poland 

Justyna Marciniak
Operations Manager
Ambro Logistics
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Z jakimi problemami spotyka się firma, zatrudniająca pracow-
ników z państw wschodnich?

Kameliya Vasileva (Gopet Poland). - Spe-
dycja wbrew pozorom też odczuwa wpływ 
braku odpowiedniej kadry, np. kierowców. 
Obecna migracja kierowców zawodowych 
z państw bloku wschodniego do krajów Eu-

ropy Środkowej i Zach odniej stanowi ostrzeżenie, że utrzy-
manie wysokiego poziomu usług jest zagrożone. Równo-
waga zostaje zachwiana również z powodu zatrudniania 
kierowców nieposiadających odpowiednich kompetencji. 
Wprowadzana w kolejnych państwach Unii Europejskiej 
płaca minimalna znacząco utrudnia pracę i rozwój firmy. 
Dodatkowo kumulujące się koszty pracy mają negatywny 
wpływ na ceny usług, zmniejszają konkurencyjność oraz 
powodują spadek marży.

Paweł Drąg (KS Service). - Nie wszyscy pra-
cownicy z Europy Wschodniej dysponują 
wizami pozwalającymi pracować przez 
dłuższy okres. Dla kierowców zawodowych 
to poważne utrudnienie. Jeżeli w pracy 

przewidziane są delegacje zagraniczne, koniecznie nale-
ży wziąć pod uwagę, że pracownik może być delegowany 
maksymalnie na okres 90 dni. Ponadto wciąż spory odse-
tek potencjalnych pracobiorców ze Wschodu ma problem 
z posługiwaniem się językami obcymi, co niestety często 
jest obowiązkowym wymogiem.
Jaka jest państwa opinia na temat warunków pracy w polskiej 
branży transportowej?

Justyna Marciniak (Ambro Logistics).  
- Warunki pracy w polskiej branży transpor-
towej są dość trudne. Rosnące, niestabilne 
ceny paliw, opłaty drogowe, liczne restryk-
cje - to tylko kilka z czynników podnoszą-

cych próg opłacalności wykonywania usług. Dodatkowo 
nasze państwo nie próbuje pomóc przedsiębiorcom, jak to 
ma miejsce w innych krajach, np. dofinansowania pali-

wa dla przewoźników z Rumunii. Powoduje to, że usługi 
transportowe świadczone przez przewoźników z tych 
krajów, głównie z państw Europy Wschodniej, są bardziej 
konkurencyjne, a to niestety negatywnie wpływa na trud-
ną sytuację polskiego rynku pracy.

Kameliya Vasileva (Gopet Poland). - Grupa 
Gopet zatrudnia ponad 400 pracowników. 
Będąc aktywnym uczestnikiem na rynku 
pracy możemy zdecydowanie powiedzieć, 
że przynajmniej w Polsce od pewnego czasu 

panuje rynek pracownika. Dotyczy to nie tylko kierowców, 
gdzie niedobór pracowników jest najbardziej odczuwalny, 
lecz również osób zatrudnionych w szeroko rozumianej 
branży TSL. Od dwóch lat stawiamy czoła poważnym wy-
zwaniom w zakresie rekrutowania specjalistów z obsza-
rów sprzedaży oraz współpracy z przewoźnikiem. Równie 
trudne jest znalezienie wykwalifikowanych spedytorów 
i ludzi z branży IT. W wielu przypadkach to właśnie pra-
cownicy dyktują warunki zatrudnienia, ponieważ popyt na 
wykwalifikowane osoby nadal znacząco przerasta podaż. 
To sprawia, że pracownicy bez większych problemów są 
w stanie znaleźć swoje miejsce na rynku: wybierają firmy, 
które zadowolą ich nie tylko pod względem finansowym, 
ale również zapewnią możliwości rozwoju osobistego.

Paweł Drąg (KS Service). - Obecnie w Pol-
sce panuje najniższa stopa bezrobocia od 
26 lat, mamy rynek pracownika, w tym 
wszystkim czującego się bardzo dobrze. 
Nie wszyscy pracodawcy są w stanie speł-

nić warunki kandydatów, których chcieliby zatrudnić. 
Dlatego wśród przedsiębiorców powstaje świadomość, że 
zatrudnianie pracowników ze Wschodu wiąże się z niż-
szymi kosztami i mniejszym nakładem czasu, jeśli chodzi 
o proces rekrutacji. Proces legalizacji ich pracy jest rów-
nież mało uciążliwy. Dlatego w związku z tym możemy 
spodziewać się jeszcze większego zainteresowania pra-
cownikami ze Wschodu.

Brak wykwalifikowanej kadry 
stanowi coraz poważniejszy 

problem w Polsce.
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Obniżyć wysiłek klienta
Dla zdecydowanej większości firm, z którymi pracowałam przez ostatnie lata jako coach czy trener, jednym 
z głównych celów jest zapewnienie jak najlepszej obsługi klientów i wysokiego poziomu ich satysfakcji. 
Przedsiębiorcom zależy na stałej współpracy, lojalności a niektóre idą o krok dalej - walczą także o to, by 
nabywca produktu, usługi, polecał nabywane dobra, wręcz je „promował”.

Bez spełnienia oczekiwań, pozyskanie lojalno-
ści graniczy z niemożliwością, nie wspominając 

już o rekomendacji. Owszem, mogłabym podać przy-
kład sytuacji, w której ponawiam zakupy, a jednocze-
śnie nie jestem zadowolonym konsumentem. Dla-
czego? Z bardzo prozaicznej przyczyny – nie mam 
innej alternatywy. Na szczęście dla konsumenta, 
w obecnej dobie konkurencyjności to sytuacja zgo-
ła wyjątkowa. Dla większości z nas decyzja o ponow-
nym skorzystaniu z usługi jest poparta pozytywnym  
doświadczeniem.

Brak efektów
Wiele razy moi znajomi pytają mnie czy poleciłabym im 
jakiś produkt, usługę czy firmę. Długo się zastanawiam. 
Jestem zadowolona, jestem lojalna, co wcale jednak nie 
oznacza, że zawsze powiem, „tak polecam”. Z wielu wzglę-
dów. Po pierwsze - to co mi odpowiada nie zawsze musi 
odpowiadać innym. Po drugie moja lojalność nierzadko 
wynika z faktu braku czasu na poszukiwania innego do-
stawcy, a nie z faktu niezawodności jego serwisu.
Organizacje próbują na wiele sposobów. Inwestują 
w nowe rozwiązania, mierzą różne parametry, optyma-
lizują procesy, szkolą osoby mające kontakt z klientem. 
Jednocześnie tak samo często, jak rozmawiamy o tym co 
jeszcze można byłoby zrobić, tak samo często, pojawia się 
rozczarowanie, niedosyt, że działania, które podejmują 
nie przynoszą oczekiwanego efektu. Jak zatem świado-
mie kształtować relacje z klientami, aby osiągać kolejne 
etapy: satysfakcję nabywcy, lojalność, rekomendacje?

Oczekiwania klientów
Satysfakcja to różnica między doświadczeniem (tu i te-
raz), a oczekiwaniami (z przeszłości). Każdy z nas jako 
klient ma swoje potrzeby i wymagania, które w latach 80-
tych usystematyzował japoński profesor Noriaki Kano. 
Opracował model służący badaniu zależności pomiędzy 
rozwojem usług a poziomem satysfakcji. Zgodnie z nim, 
każdy z nas ma trzy typy oczekiwań.

♦♦  Oczekiwania podstawowe, niewypowiadane. Klient trak-
tuje je jako coś oczywistego, warunek sine qua non. Na 
przykład, jeżeli dzwoni do danej firmy, to zakłada, że ła-
two znajdzie na stronie internetowej numer, który będzie 
aktualny, ktoś odbierze telefon oraz uprzejmie go powita. 
Tak nawiasem – proszę spojrzeć na witryny podmiotów 
gospodarczych i samemu sobie odpowiedzieć jak wiele 
przedsiębiorstw nie spełnia tego rodzaju oczekiwania.

♦♦  Wymagania świadome, które nabywca artykułuje, naj-
częściej mówiąc: „Rozumiem, że państwo dowozicie to-
war pod dowolny adres”, „Jak sądzę wniesienie jest gra-
tis” albo po prostu „Czy dostanę rabat, jeśli skorzystam 
z państwa usług”.

♦♦  Czynniki zachwytu. Podobnie jak w przypadku ocze-
kiwań podstawowych, klient ich nie nazywa z jednego 
prostego powodu - dopóki ich nie doświadczy, nawet nie 
wie, że mógł się ich spodziewać. A kiedy tak się stanie, 
wówczas mamy do czynienia z tzw. efektem „Wow”.

Spełnienie oczekiwań podstawowych powoduje, że 
u klienta występuje brak zadowolenia, natomiast ich nie-
spełnienie wywołuje niezadowolenie. Z kolei spełnione 
wymagania świadome wywołują zadowolenie, a ich nie-
zaspokojenie niezadowolenie, podczas gdy czynniki za-
chwytu wpływają tylko i wyłącznie pozytywnie na satys-
fakcję klientów.

Zachwycić odbiorcę
Patrząc na umieszczony przy tekście wykres, łatwo dojść 
do wniosku: warto właśnie inwestować w tzw. czynniki 
zachwytu. Wiele firm dokładnie to robi. Budżety marke-
tingowe, produktowe, przeznaczana są właśnie na wywo-

Agata Pawłowska
Trener Trainers Team

Firma Szkoleniowa

Przez wielu klientów wysiłek fizyczny postrzegany jest jako „fatygowanie” 
ich w danej sprawie, często niepotrzebne lub nadmiarowe.



ływanie tzw. efektu „Wow”. W jednym z badań 89 procent 
przedsiębiorstw deklarowało, że na tym się koncentrują.
Kilkukrotnie jako klient doświadczyłam czynników za-
chwytu. Na przykład wtedy, kiedy umawiając się na jaz-
dę próbną w okresie zimowym, samochód, był doskonale 
przygotowany: odśnieżony i rozgrzany, a w środku grała 
moja ulubiona muzyka. Inny przykład, gdy w jednej z in-
ternetowych księgarni zamawiałam książkę, a potrzebo-
wałam jej bardzo pilnie, właściciel wysłał ją do mnie nie 
czekając na mój przelew. Z kolei w jednej z sieci hoteli 
zaproponowano mi apartament zamiast standardowego 
pokoju doceniając fakt, że jestem ich stałym klientem. 
Niezależnie od tego czy jest to klient indywidualny czy 
biznesowy, ma on swoje oczekiwania i chce, aby były ona 
zaspokajane. A każda branża może powyższe przykłady 
przełożyć na swoje działania.

Kłopotliwe przeszkody
Niestety, z czynnikami zachwytu jest pewien kłopot. Bar-
dzo często kosztują czas i pieniądze. Poza tym, po pierw-
szych działaniach kolejne mogą być traktowane jako wy-
magania świadome - klienci się do nich przyzwyczają. 
Cechuje je ponadto subiektywizm, bowiem każdego z nas 
może zachwycać coś innego. Owszem czynniki zachwy-
tu budują przewagę konkurencyjną, jednak tylko do mo-
mentu, dopóki konkurencja nie zacznie ich kopiować. 
Powinny ulegać ciągłym zmianom i być coraz bardziej 
zaskakujące, gdyż oczekiwania klientów rosną. We wdra-
żaniu w proces obsługi, zachowań, znaczenie ma w dużej 
mierze, nie kto jest lepszy, ale kto pierwszy.
A co na to klienci? W trakcie szkoleń wielokrotnie pytam 
uczestników, kto z was jako konsument, był w ostatnim 
pół roku bardzo pozytywnie zaskoczony? Zazwyczaj są to 
pojedyncze wypowiedzi, z kolei we wspomnianym wyżej 
badaniu 84 procent osób zadeklarowało, że ich oczekiwa-
nia nie zostały przekroczone.

Wysiłek nabywcy
Skoro z czynnikami zachwytu jest tyle pułapek, to co moż-
na zrobić jeszcze lepiej lub po prostu inaczej? Odpowiedź 
na to pytanie, znajduje się, w artykule w Harward Business 
Review z 2010 roku, którego tytuł po polsku brzmi „Przestań 
zachwycać swoich Klientów”. Myślą przewodnią zawartej 
w nim koncepcji jest ograniczanie wysiłku klienta.
Podobnie jak oczekiwania wysiłek został podzielony na 
trzy rodzaje.

♦♦  Finansowy - związany z koniecznością zapłacenia za 
produkt, usługę. W zależności od sytuacji klient zasta-

nawia się, ile dana usługa, produkt będzie go kosztowa-
ła. Czy nie pojawią się dodatkowe wydatki?

♦♦  Fizyczny. Dotyczy czasu, który musimy przeznaczyć na 
załatwienie sprawy, konieczności pojechania, zaparko-
wania (często nie ma gdzie), wypełniania dokumentów 
(dlaczego ktoś za nas tego nie zrobi?), szukania adresu 
czy aktualnego telefonu na stronie internetowej. Przez 
wielu klientów wysiłek fizyczny postrzegany jest jako 
„fatygowanie” ich w danej sprawie, często niepotrzebne 
lub nadmiarowe.

♦♦  Emocjonalny. Znacznie trudniej go zidentyfikować, 
gdyż ma charakter subiektywny, a dodatkowo klienci 
o nim nie mówią.

Te obawy związane są z wiarygodnością, uczciwością 
osoby obsługującej. Tego jak się klient czuje się w kontak-
cie z handlowcem, doradcą czy każdym innym przedsta-
wicielem firmy. Czy jest dla niego partnerem? Czy czuje 
się, się na tyle komfortowo i swobodnie, aby zadać każde 
pytania, bez obawy, że wypadnie głupio? Czy osoba ob-
sługująca klientów ich nie onieśmiela lub nie zniechęca 
swoim zachowaniem.

Cena, czas, wiarygodność
Należy zacząć od bardzo detalicznej analizy dróg kon-
taktu z klientem. Warto w tym celu, wziąć pod uwagę 
wszelkie informacje, które do firmy trafiają od nabywców. 
Przenalizować reklamacje, gdyż bardzo często zgłaszane 
są nie tylko na produkt czy usługę, ale odnoszą się rów-
nież do procesów. „Musiałem długo czekać na połączenie”, 
„Jest pani trzecią osobą, z którą rozmawiam”, „Nie mogłam 
znaleźć informacji na stronie”, „Długo szukałam państwa 
biura”. Warto więc zastanowić się co nam jako klientom 
najbardziej przeszkadza i zniechęca do korzystania z da-
nej firmy.
Jak pokazują badania, klienci znacznie bardziej sobie ce-
nią dobrą cenę, krótki czas oczekiwania i wiarygodność 
doradcy niż kolejny rodzaj herbaty, którą im zaproponu-
jemy, gdy muszą na coś czekać. Zatem do kluczem do 
budowania satysfakcji jest połączenie działań służących 
wywołania efektu „wow” przy jednoczesnym ogranicza-
niu wysiłku nabywcy.

Trzy rodzaje oczekiwań bezpośrednio związanych z satysfakcją 
klienta.
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Dobra wiadomość!

Kluczem do budowania satysfakcji klienta jest 
połączenie działań służących wywołania efektu „wow” 
przy jednoczesnym ograniczaniu wysiłku nabywcy.

brak 
niezadowolenia

wymagania świadome

wymagania świadome

czynniki zachwytu

zadowolenieniezadowolenie 
Klienta
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Okiełznać piki transportowe
Na tle gwałtownego wzrostu rynku przewozów towarowych firmy spedycyjne muszą działać w warunkach 
deficytu pojazdów do wykonywania transportów międzynarodowych, który powstał wskutek zmniejszenia 
liczebności floty przewoźników w latach kryzysu. Najbardziej dotkliwie jest on odczuwalny w trakcie 
organizacji przewozów z dalszych rejonów Europy do krajów Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej.

Sytuacja wymaga od firm działających na rynku trans-
portowo-spedycyjnym opracowania rozwiązań po-

zwalających na zniwelowanie ryzyka nieterminowej 
dostawy ładunków. Specjaliści z Grupy TELS dzielą się 
swoimi rozwiązaniami z Czytelnikami Truck&Business 
Polska. Pozwalają one uczynić proces dostaw bardziej 
stabilnym i o ile jest taka potrzeba, przyśpieszyć transport 
ładunków w warunkach ostrego deficytu pojazdów.

Dostawa z przeładunkiem
Takie rozwiązanie stosunkowo łatwo da się zrealizować 
w przypadku przewozów ładunków kompletnych, niewy-
magających szczególnych warunków transportu. Na przy-
kład potrzebna jest pilna dostawa ładunku transportem 
drogowym z dalszego rejonu Francji do Rosji. Szybkie znale-
zienie bezpośredniego pojazdu na tej linii w sezonie szczy-
towym czasem graniczy z niemożliwością. W takim przy-
padku można to zrobić „na raty”, z przeładunkiem w Polsce. 
Z reguły na liniach Francja-Polska oraz Polska-Rosja jeździ 
wystarczająca liczba pojazdów dla sprostania popytowi. Za-
tem, pod warunkiem dokładnej organizacji procesu, termin 
dostawy nie zostanie zauważalnie wydłużony.
A teraz skomplikujemy zadanie: trzeba zorganizować do-
stawę ładunku w temperaturze kontrolowanej. Niech to 
będą wyroby farmaceutyczne, których import i wprowa-
dzenie do sprzedaży wymagają nienagannego udokumen-
towania warunków przechowania i transportu. Jeśli takie 
zlecenie wpłynie w sezonie szczytowym, np. przed week-

endem majowym lub Bożym Narodzeniem, znalezienie 
w trybie pilnym bezpośredniego pojazdu z naczepą chłod-
niczą z dalszych rejonów Europy jest prawie nierealne.

Przewóz farmaceutyków
Co radzą eksperci z Grupy TELS? Rozwiązanie w zakre-
sie dostawy z przeładunkiem po drodze realizowane jest 
z poniższymi dodatkami:
a) transport realizują dwie chłodnie;
b) tuż przed przyjazdem pierwszego pojazdu do Polski, druga 
chłodnia już oczekuje na niego z włączonym agregatem;
c) oba auta wjeżdżają na zamknięty magazyn chłodniczy, 
przeładunek odbywa się z jednego samochodu na drugi 
najkrótszą możliwą drogą, przy drzwiach chłodni zamon-
towane są czujniki temperatury.
W związku z tym, że temperatura jest ciągle monitorowa-
na przez obiektywne narzędzia pomiarowe z następują-
cym wydrukiem danych, urząd celny nie ma podstaw do 
wątpliwości na temat przestrzegania warunków trans-
portu. Grupa TELS już zorganizowała pomyślnie dostawę 
produkcji dla jednej z największych rosyjskich sieci aptek 
zgodnie z powyższym schematem. Realizacja wymaga 
jednak dokładnego planowania i wykonania, dlatego po-
radzić sobie z tym wyzwaniem mogą przewoźnicy ściśle 
współpracujący z wysokotechnologicznymi obiektami 
infrastruktury magazynowej w państwach graniczących 
z EAWG – na przykład w Polsce lub na Litwie.

Schemat „ładunków częściowych”
To rozwiązanie może zostać zrealizowane przez firmy 
spedycyjne świadczące usługi w zakresie dostaw ładun-
ków częściowych (LTL). Z reguły takie podmioty mają 
dobrze działające procesy biznesowe i współpracują 
z grupą stałych i solidnych przewoźników, co pozwala 
dokładnie planować i przestrzegać terminów dostaw. Na 
dzień dzisiejszy schemat transportu ładunków częścio-
wych z Europy do krajów EAWG w Grupie TELS wygląda 
w poniższy sposób.
1) Dostawa ładunku od nadawcy ładunku do magazynu 
konsolidacyjnego w Polsce lub na Litwie zajmuje 24-48 
godzin od chwili uzyskania zlecenia.
2) Konsolidacja ładunków odbywa się jeszcze na etapie 
opracowania zlecenia.
3) Samochody ze skonsolidowanymi ładunkami odjeż-
dżają z magazynu do regionów docelowych codziennie. 
Dostawa ładunku do Centralnego rejonu Rosji zajmuje 
7-10 dni od chwili uzyskania zlecenia.

Oleg Germanovich
Director of regional division Grupa Tels

Aby dostawa została dostarczona na czas, nierzadko trzeba 
wykonać dodatkowe działania.
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W warunkach deficytu bezpośrednich pojazdów oraz 
nieznanego czasu na ich poszukiwania, ta opcja staje się 
niezawodną alternatywą, która czyni procesy dostaw ła-
dunków bardziej stabilnymi. Dodatkowym atutem prze-
wozów zgodnie z powyższym schematem jest optyma-
lizacja kosztów. Jeśli objętość ładunku wynosi mniej od 
objętości naczepy standardowej, może zostać przewie-
ziony jako ładunek częściowy z opłata proporcjonalną 
do miejsca zajmowanego w przestrzeni ładunkowej i do-
starczony do wskazanego miejsca rozładunku. Taki spo-
sób działania nie wymaga od klienta ani dodatkowego  
wysiłku, ani więcej czasu.

Zakup pod potrzeby klienta
Poszukiwanie wolnych pojazdów specjalistycznych pod 
specyficzne ładunki jest jeszcze bardziej skomplikowa-
nym zadaniem. Jeśli klient ma zapotrzebowanie na stałe 
dostawy takiego rodzaju ładunków, sytuację można roz-
wiązać za pomocą porozumień długoterminowych:
1. Z klientem w sprawie zlecania stałych wolumenów ła-
dunków.
2. Z przewoźnikiem w sprawie zapewnienia wymaganych 
możliwości przewozowych.
W przypadku zapewnionych zleceń, przewoźnikom ła-
twiej podjąć decyzję o zakupie/wynajmie specjalistycz-
nych pojazdów pod potrzeby nadawcy. Oprócz stabilnych 
możliwości przewozowych atutem tego rozwiązania jest 
również to, że w razie konieczności dostawa może zostać 
przyśpieszona.
Przykład z praktyki. Na prośbę klienta, dostawy ma-
teriałów tłuszczowych z Francji dla przedsiębiorstwa 
spożywczego powinny odbywać się tylko w cysternach 
przeznaczonych dla tłuszczy spożywczych. Produkcja 
ma charakter ciągły, ale w oparciu o planowanie krótko-
terminowe. Należy zatem zagwarantować uzupełnienie 
zapasów tłuszczu, lecz poziom zużycia jest niestabilny. 
Zadanie zostało rozwiązane za pomocą zakupu cysterny 
samochodowej pod potrzeby nadawcy transportu i or-
ganizacji dostaw tłuszczu - zgodnie z harmonogramem 
bazowym, z możliwością przyśpieszenia dostawy w przy-
padku okresowego wzrostu zapotrzebowania.
Istnieją również prostsze sytuacje. W przypadku długo-
terminowych porozumień z dużym klientem w sprawie 
regularnych przewozów ładunków naczepami-plande-
kami, warto umówić się w ramach takiej współpracy 
z przewoźnikiem na zakup naczep typu MEGA ze zwięk-
szoną pojemnością przestrzeni ładunkowej. Zapewnio-
ny transport dodatkowo idzie w parze z optymalizacją 
kosztów.

Podwójna obsada
Z większą lub mniejszą częstotliwością potrzeba pil-
nej dostawy ładunku powstaje niemal u każdego klien-
ta. Schematy przyśpieszenia transportów w okresach 
ostrego deficytu pojazdów cieszą się zapotrzebowaniem 

również dlatego, że pozwalają na zniwelowanie kosztów 
dodatkowych, które powstały z powodu długiego poszuki-
wania wolnych środków transportu.
Dlatego zastosowanie znajduje również przewóz ładunku 
z podwójną obsadą kierowców. Ustawodawstwo krajów 
Europy Zachodniej sztywnie ogranicza czas pobytu kie-
rowców w kabinie pojazdu - niezależnie od tego, czy ktoś 
prowadził samochód, czy odpoczywał w kabinie, powi-
nien on zostawić auto na parkingu i odpocząć w hotelu. 
W celu skrócenia czasu tranzytu, przewóz organizowany 
jest zgodnie z poniższym schematem.
1. Pierwszy kierowca odbiera ładunek od nadawcy i poko-
nuje odcinek trasy do ustalonego miejsca, gdzie oczekuje 
na niego inny kierowca na wymianę.
2. Jeśli dostawa odbywa się z dalszych rejonów Europy, 
wymiana kierowców odbywa się dwukrotnie.
3. W takim przypadku pierwszy kierowca jedzie samo-
chodem osobowym do miejsca następnej wymiany, 
odpoczywa i po przybyciu pojazdu ciężarowego znów 
wsiada za kółko.
Takie rozwiązanie nieco zwiększa koszt dostawy, ale 
przychodzi z pomocą w sytuacjach, kiedy czas jest droż-
szy od pieniędzy.

Spodziewane efekty
Efektem zaproponowanych rozwiązań jest ustabilizowa-
nie terminów dostawy, szczególnie w warunkach niezbi-
lansowanego rynku logistycznego oraz deficytu możliwo-
ści przewozowych. Im szerszy wachlarz działań, posiada 
wykonawca, tym bardziej niezawodne są transporty, nie-
zależnie od bieżącej sytuacji na rynku.

Zakup pod potrzeby klienta to jeden ze sposobów działania 
w pikach transportowych.

Dobra wiadomość!

W warunkach deficytu bezpośrednich  
pojazdów oraz nieznanego czasu na ich 
poszukiwania, opcja „ładunków częściowych” staje 
się niezawodną alternatywą.
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Transport instrumentów muzycznych, w przeciwień-
stwie do przewozu dzieł sztuki wizualnej nie jest ob-

jęty osobnymi regulacjami prawnymi. W takiej sytuacji 
szczególnie ważnym atutem staje się doświadczenie fir-
my przewozowej z danym typem ładunku. Kryterium to 
stosowane jest między innymi przez osoby zarządzające 
mieniem Filharmonii Świętokrzyskiej. Zwłaszcza że, jak 
mówi kierownik Działu Administracji i Kadr tej instytu-
cji, Helena Witkowska, brak dalekich wyjazdów przekłada 
się na niewielkie koszty, a co za tym idzie na stosowanie 
prostszych procedur.

Delikatne przedmioty
Gdy obiektem umowy jest jednorazowy przewóz, filhar-
monia kieruje zapytanie ofertowe do trzech przedsię-
biorstw (to minimalna liczba kandydatów przy tej formie 
wyboru usługodawcy). Jedna z firm zyskała już taką zna-
jomość oczekiwań klienta, że od pewnego czasu więk-
szość zadań realizuje ten sam kierowca, umiejący dosto-
sować swój styl jazdy do przewożonego ładunku.

Ułatwienie dla zleceniobiorców stanowi fakt, że Filharmo-
nia posiada własne skrzynie transportowe („case’y”) stano-
wiące zabezpieczenie instrumentów. Przewoźnik powinien 
jedynie zadbać o ich załadunek i unieruchomienie. Pierw-
sze z tych zadań realizowane jest za pomocą podnośników, 
drugie - przy użyciu pasów i miękkich wypełnień. Zdaniem 
Heleny Witkowskiej, polem, na którym firma transporto-
wa może się wyróżnić, są nie tyle techniki załadunku, co 
właściwości używanych pojazdów, a szczególnie obecność 
klimatyzacji i innych udogodnień. Bardzo istotne jest też 
podejście kierowcy, a konkretnie jego świadomość, że ma 
do czynienia z naprawdę delikatnymi przedmiotami.

Jak podkreśla nasza rozmówczyni, Filharmonia Święto-
krzyska jest gotowa zainteresować się nowym oferentem, 
ale oprócz ceny musiałby on przekonywać także dużą 
dbałością o instrumenty. Główny wymóg formalny, jaki 
powinni spełniać przewoźnicy, to posiadanie ubezpie-
czenia OC o wartości dorównującej cenie przewożonego 
ładunku. Kieleckie koncerty łączące muzykę rozrywkową 
(pop i rock) z brzmieniem orkiestry są najczęściej orga-
nizowane przez samą filharmonię. Przy takich wydarze-
niach opieka nad transportowanymi instrumentami po-
zostaje w gestii solistów.

Muzyk transportowcem
Przewóz wykonawców muzyki rozrywkowej wraz z ich 
instrumentami jest osobnym zagadnieniem. Artyści, 
z którymi udało nam się porozmawiać, dysponują wła-
snym transportem bądź wynajmują busy. Jednooso-
bowa firma, której kapitał to samochód mieszczący do 
dziewięciu osób oraz fakt, że właściciel budzi zaufanie 
jako kierowca, może śmiało ubiegać się o zlecenia od 
wschodzących gwiazd sceny i liczyć na zbudowanie dłu-
goletnich relacji.
Młody przedsiębiorca prowadzący facebookowy profil 
„Transport zespołów muzycznych” wymienia wśród swych 
klientów Tomasza Lipińskiego z Brygady Kryzys, grupę 
Poparzeni Kawą Trzy, Macieja Maleńczuka, Harlem, Od-
dział Zamknięty, OCN, Wojciecha Pilichowskiego, Spirit, 
Corruption oraz „wiele mniej znanych na polskim rynku 
muzycznym zespołów, którym życzy sukcesów”. W opisie 
strony ujawnia też, że stara się rozwijać również jako mu-
zyk. By być bliżej ulubionej dziedziny, gotów jest pomagać 
przy noszeniu sprzętu i jego rozstawianiu przed koncer-
tami, zająć się sprzedażą albumów i gadżetów czy pełnić 
funkcję road managera.

Cztery rodzaje przewozu
Mysłowickie przedsiębiorstwo Transit Tomasz Waroński 
posiada kilkunastoletnie doświadczenie w przewożeniu 
muzyków. Zaczęło się od współpracy z pochodzącą z tego 
samego miasta grupą Negatyw. Później dołączyły Myslo-
vitz, współtworzony przez muzyków Negatywu i Myslo-
vitz rockandrollowy projekt Penny Lane oraz inne śląskie 
zespoły - Łzy i Darzamat. Jednym z ciekawszych epizo-
dów w historii firmy był przewóz Smashing Pumpkins 
przy OFF Festiwalu.

Zadania transportowe związane z muzyką to przede wszystkim zlecenia od instytucji takich jak filharmonie 
i centra kultury, dostarczanie dużych instrumentów domowych w nowe miejsca oraz przewóz zespołów. 
Wiedza, jak przygotować firmę transportową do ich realizacji jest dostępna w wielu źródłach, ale zdobycie 
klientów może okazać się bardzo pracochłonne.

Żeby wszystko grało

Przygotowanie do przewozu 
pianin i fortepianów zazwyczaj 
zgłaszają firmy prowadzące 
działalność przeprowadzkową.

Andrzej Szczodrak
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Wiedza zdobyta w kontaktach z muzykami sprawiła, że 
Tomasz Waroński nawiązał współpracę z oferującą kom-
pleksową obsługę koncertów spółką Target Sound oraz 
zaczął zajmować się techniką sceniczną. Jest to działal-
ność uzupełniająca ofertę przedsiębiorstwa przewozo-
wego, ale niekiedy może stanowić argument decydujący 
o jego wyborze. Jak powiedział nam właściciel mysłowic-
kiej firmy, bywa, że przy organizacji koncertu zatrudnio-
ne są aż cztery przedsiębiorstwa transportowe (nie licząc 
przewożących ochronę i dostarczających catering). Osob-
no przewozi się:

♦♦ zespół, osoby z obsługi technicznej oraz „backline”, czyli 
elementy takie jak zestaw perkusyjny, wzmacniacze gi-
tarowe czy przedwzmacniacz basowy,

♦♦ nagłośnienie,
♦♦ oświetlenie,
♦♦ scenę.

Stawka za 1 kilometr
Nasz rozmówca realizował do tej pory 
pierwsze i ostatnie z tych zadań. Flotę jego 
przedsiębiorstwa tworzą: Mercedesy - bus oso-
bowy (dla ośmiu pasażerów i kierowcy) zwany „VIP 
Busem”, autobus mieszczący 21 pasażerów i kierowcę, 
bus towarowo-osobowy (kierowca, pięciu pasażerów i ba-
gaż), autobus dla 50 osób i duży pojazd dostawczy (o DMC do 
3,5 t), pięcioosobowy kombivan Opel Combo oraz ciężaro-
wy Renault o ładowności 8 t, mający skrzynię o długości 8,5 
m. Same zespoły rzadko korzystają z większych pojazdów 
(grupom o większych potrzebach transportowych wystar-
czy 21-osobowy bus z przyczepką), ale przy przewozie ele-
mentów sceny wykorzystywane są pojazdy ciężarowe.

Podanym na stronie internetowej Transit Tomasz Waroń-
ski stawkom za wynajem poszczególnych pojazdów to-
warzyszy informacja, że ceny te mogą być one przedmio-
tem negocjacji. Wyjściowy koszt ośmioosobowego busa 
z kierowcą (VIP Bus) to 1,85 zł + VAT za 1 km. Za autobus, 
który jest w stanie przewieźć 21 osób oraz za pracę jego 
szofera zapłacić trzeba 2,50 zł + VAT za 1 km. Jeżeli kie-
rowca z busem angażowany jest na cały dzień a koncert 
odbywa się w regionie, w którym działa firma, ustalana 
jest kwota ryczałtowa 500-600 zł.
Wynajem pojazdu ciężarowego kosztuje 3 zł netto za ki-
lometr. Stawka VAT doliczana przy transporcie zespołów 
to 8 procent. Podatkiem o takiej wysokości objęty jest 
bowiem przewóz osób. Przy dowozie sceny obowiązuje 
stawka 23 procent.

Stawki za przewóz zespołów ujawniane są czasem na 
stronach internetowych firm oraz w portalach ogłosze-
niowych.

Transport instrumentów muzycznych, 
w przeciwieństwie do przewozu dzieł 
sztuki wizualnej nie jest objęty osobnymi 
regulacjami prawnymi.

Niektórzy przewoźnicy działający 
w „branży muzycznej” to pasjonaci 
łączący pracę w transporcie 
z miłością do muzyki.
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Przeprowadzki z pianinem
Analogicznie liczony jest VAT dla usług przeprowadzko-
wych. To właśnie firmy prowadzące tego typu działalność 
chętnie podkreślają swoje przygotowanie do przewozu 
pianin i fortepianów. Choć wydawałoby się, że posiada-
nie instrumentu klawiszowego jest już kwestią indywi-
dualnych zainteresowań a nie „wyznacznikiem dobrego 
domu”, zapotrzebowanie na transport tego typu ładunków 
jest niemałe. W czasie, gdy pracowaliśmy nad artykułem, 
na giełdzie clicktrans.pl widniało jedenaście zapytań 
o przewóz pianin i fortepianów oraz cztery dotyczące in-
nych instrumentów. Dla porównania - ofert dotyczących 
antyków i dzieł sztuki było 9, choć aż 28 oferentów szu-
kało usługodawcy, który mógłby przetransportować dla 
nich... łódź.

Przewóz instrumentów (przede wszystkim fortepianów) 
jako swoją specjalność przedstawia między innymi 
mieszczące się w Kościelnej Wsi w woj. wielkopolskim 
przedsiębiorstwo Music-Trans posiadające kilka samo-
chodów dostawczych oraz pojazd ciężarowy Mercedes-
-Benz Atego o ładowności do 12 t. Na temat rozwiązań 
wykorzystywanych do transportu pianin i for-
tepianów napisały na swych stronach warszaw-
ska firma EXpress Przeprowadzki oraz łódzka 
Fortis Przeprowadzki. Wymieniły one: pasy 
transportowe używane do przenoszenia instru-
mentów po klatkach schodowych, futerały chro-
niące frontową część pianina, wózki transporto-
we na kółkach, sanki fortepianowe oraz dźwig 
wykorzystywany do wciągania instrumentów 
na piętro domu.

Pianina i fortepiany
EXpress Przeprowadzki zajmuje się też trans-
portem zespołów muzycznych. Podobny za-
kres usług oferuje przedsiębiorstwo Eleganckie 
Przeprowadzki Warszawa publikujące wśród 
dokumentów z referencjami rekomendację od 
Teatru Polskiego, dla którego przewoziła forte-
pian stanowiący element scenografii. Orienta-
cyjne stawki za transport dużych instrumen-
tów klawiszowych są dość łatwe do ustalenia. 
Działająca od 1955 roku warszawska Firma 
Transportowa "Połeć", która wymienia wśród 
swych stałych klientów Uniwersytet Muzyczny 

im. F. Chopina w Warszawie oraz Filharmonię Narodo-
wą, jako wyjściowe ceny podaje od 300 zł za pianino i od 
400 zł za fortepian. Do cen tych należy doliczyć opłaty za 
wnoszenie instrumentu na każde piętro oraz za dodat-
kowe kilometry przy przewozie poza Warszawę.
300 i 400 zł to też kwoty wyjściowe podawane przez pra-
cującą między innymi dla Narodowego Instytutu Fryde-
ryka Chopina oraz dla Towarzystwa Fryderyka Chopina 
firmę Przeprowadzki, Przewóz Pianin i Fortepianów An-
drzej Wejgt, która informuje również o kosztach wnosze-
nia instrumentów na piętra. W przypadku pianina są to 30 
zł za wnoszenie i 25 zł za znoszenie, a w przypadku forte-
pianu - 40 zł za wnoszenie oraz 30 zł za znoszenie. Kaliska 
firma Transport Raniś za przewóz pianin i fortepianów 
o długości do 2,1 m pobiera opłatę 1,5 zł/km (z sumą mi-
nimalną 150 zł) a przy instrumentach dłuższych - 1,8 zł/
km (z sumą minimalną 200 zł). Dużego problemu nie sta-
nowi też zgromadzenie danych co do kosztów urządzeń 
ułatwiających pracę. Przykładowo, zakup transportera 
schodowego (pianoplanu), wykorzystywanego nie tylko 
przy instrumentach, to koszt około 27 000 zł.

Pasja i transport
Jak można wywnioskować ze słów naszych rozmówców 
oraz z materiałów publikowanych na stronach interneto-
wych, za inwestycjami powinna iść chęć poznania spe-
cyfiki zagadnienia. W niszach rynkowych związanych 
z przewozem zespołów czy też pianin i fortepianów naj-
lepiej poczują się osoby zainteresowane muzyką lub bu-
dową instrumentów, chcące połączyć swe pasje z pracą 
w transporcie.

Filharmonia Świętokrzyska jest 
gotowa zainteresować się nowym 
oferentem, ale oprócz ceny 
musiałby on przekonać także dużą 
dbałością o instrumenty.

Firmy transportowe szukają 
nisz, by dopełnić swoje portfolio 
lub stać się specjalistą w jakieś 

dziedzinie.
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Specjaliści od Niemiec 
i Wielkiej Brytanii

Z Agnieszką Pająk, właścicielką firmy Siga Polska, rozmawia Tomasz Czarnecki.

Na początek warto przedstawić rozmówcę, zatem prosiłbym 
o kilka zdań o firmie.
- Jesteśmy dość młodą firmą transportową bowiem na pol-
skim rynku transportowym pojawiliśmy się w 2010 roku. 
Na początku naszej drogi z branżą zatrudnialiśmy jednego 
kierowcę, dysponując jednym zestawem ciągnik + naczepa. 
Obecnie nasze przedsiębiorstwo liczy około 30 pracowni-
ków: kierowców, spedytorów, magazynierów. W porówna-
niu do początków nasza działalność transportowa dodat-
kowo została wzbogacona o magazyn oraz dział spedycji.
Przygotowując się do rozmowy znalazłem informację, że 
głównymi kierunkami transportu są Niemcy i Wielka Brytania. 
Jak więc radzicie sobie z MiLoG-iem?
- Ma pan dobre źródło – głównymi, a pomijając transport 
krajowy właściwie jedynymi kierunkami, są dla Siga Polska 

Niemcy oraz Wielka Brytania. Naturalnie mamy 
pojazdy załadowane zarówno 

z Polski jak i do Polski. W aspekcie administracji związanej 
z MiLoG-iem korzystamy z usług firmy zewnętrznej. Co-
miesięczne prawidłowe rozliczenie godzin pracy na terenie 
naszych zachodnich sąsiadów, skonfrontowanie tych wy-
liczeń z wynagrodzeniem wynikającym z umowy o pracę 
oraz należnościami wypłaconymi z tytułu podróży służbo-
wych – to właśnie robimy, by sprostać wymaganiom prawa. 
Dopóki koszty z tytułu delegacji można zaliczyć na poczet 
niemieckiej płacy minimalnej, nie podnosi to w znaczny 
sposób kosztów wypłat kierowców.

CZARODZIEJSKA RÓŻDŻKA
Zapewne dokładnie śledzi pani wydarzenia związane z brexi-
tem. Stanowi on dla firmy bardziej obawy czy nadzieje?
- Ani obawy ani nadzieje. Pracujemy na rynku brytyjskim 
od kilku lat, mamy tam między innymi magazyn. Wielka 
Brytania sama nie zrealizuje sobie wszystkich transpor-

tów. Może pojawią się proble-
my z kontrolą paszpor-

tową co na pewno  

Zdaniem naszej 
rozmówczyni największą 
przeszkodę w powstaniu 

jednego zrzeszenia w branży 
transportowej stanowi rozbieżność 

interesów przewoźników jak również samych 
stowarzyszeń.
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dodatkowo spowolni podróżowanie do tego kraju, acz-
kolwiek jesteśmy dobrej myśli. Liczymy na to, że bry-
tyjski rząd zrobi wszystko, aby dotychczasowe zasady 
pozostały niezmienne. Jest to w ich interesie, aby gospo-
darka pozostała niezachwiana.
Pakiet Mobilności budzi przerażenie?
- To temat rzeka. Praktycznie w każdej dziedzinie przed-
siębiorcy borykają się z problemami. Mi jako właścicielce 
podmiotu będącego przewoźnikiem drogowym Pakiet Mo-
bilności najbardziej kojarzy się z nocowaniem kierowców 
poza samochodem. Nasza kadra jest przyzwyczajona do 
nocowania w kabinie pojazdu. Użytkownicy ciągników sio-
dłowych mają tam odpowiednie warunki, by komfortowo 
odpocząć, dlatego moim zdaniem dodatkowy kłopot w po-
staci pakowania walizki każdego wieczoru i pójście spać 
do hotelu nie byłby mile widziany w życiu truckersa. Brak 
możliwości wypłacenia diet (delegacji) kierowców spowo-
duje konieczność podniesienia wynagrodzeń oskładko-
wanych a co za tym idzie wzrost kosztów pracowniczych 
o kilka tysięcy złotych. Pakiet Mobilności budzi wiele wąt-
pliwości, dlatego jeśli miałby zostać wprowadzony, należa-
łoby zastanowić się nad wieloma aspektami w tej kwestii. 
Kto opłacałby hotel, za co, w jakiej kwocie, co się stanie, jeśli 
nie będzie hotelu... I wiele, wiele innych. Na chwile obecna 
uważam, że są problemy wymagające większej atencji i re-
akcji aniżeli Pakiet Mobilności, jak na przykład problemy 
z uchodźcami we francuskim porcie Calais.
Załóżmy, że ma pani wypożyczoną na moment czarodziejską 
różdżkę. Gdyby można zmienić trzy przepisy, regulacje, zasa-
dy, wpływające na działalność przewoźnika to byłyby…
- Zmieniając jedno pewnie posypałaby się lawina zmian 
kolejny podstaw prawnych. Przykładowo - dla mnie jako 
przedsiębiorcy, zapłata VAT-u za jeszcze nie opłacone fak-
tury przez kontrahentów stanowi bardzo niekorzystną za-
sadę. Nieczęsto, jednak bywają takie sytuacje, że przed za-
płaceniem faktury kontrahent kończy swoją działalność 
lub staje się niewypłacalny. Niby wpłacony VAT można 
odzyskać z Urzędu Skarbowego jednak procedura ta trwa 
bardzo długo. Kolejny absurd - nie mogę obciążyć koope-
ranta otrzymanym obciążeniem do czasu jak nie otrzy-
mam wyjaśnienia co składa się na koszty. Dochodzenie 
tych wyjaśnień przed kontrahentem zagranicznym grani-
czy z niemożliwością, tym samym utrudnione jest pocią-
gnięcie od odpowiedzialności faktycznego przewoźnika.

Do tego dochodzą jednolite przepisy dotyczące wszyst-
kich państw członkowskich w Unii Europejskiej związa-
ne z transportem i zatrudnieniem pracowników. Mam tu 

na myśli brak możliwości wprowadzenia wewnętrznych 
zapisów w danych krajach, do których każdy przewoźnik 
musi się dostosowywać. Na przykład należy tłumaczyć 
umowę o pracę na język danego kraju, posiadać dodat-
kowe dokumenty (A1 i inne), posiadać przedstawiciela do 
reprezentacji. Do tego dochodzi niejednolita interpretacja 
przepisów wspólnotowych jak również ich brak stabilności 
oraz precyzyjności zapisów. Poprawa we wspomnianych 
aspektach dałaby szansę na równy dostęp do rynku trans-
portowego. Chyba przekroczyłam wspomniane w pytaniu 
trzy życzenia?!

PRZECHOWYWANIE DŁUGOTERMINOWE 
TOWARÓW
Realizujecie także zlecenia w transporcie krajowym?
- Samodzielnie transport krajowy obsługujemy w bardzo 
małym stopniu. Znacznie częściej wspomagamy się tutaj 
podwykonawcami.
W jaki sposób najczęściej pozyskiwane są zamówienia na 
transport?
- W dużej części nasza działalność oparta jest na stałej 
pracy. W niewielkim stopniu korzystamy z propozycji 
przewiezienia ładunku oferowanych na giełdach trans-
portowych.
Jakie usługi magazynowe świadczy Siga Polska?
- Posiadamy magazyn w Kaliszu – to tutaj zjeżdża-
ją do nas towary z całej Polski, kompletujemy ładunki 
i wysyłamy je do Wielkiej Brytanii, gdzie tak jak wspo-
mniałam, również posiadamy magazyn. Na Wyspach 
Brytyjskich w przypadku braku awizacji lub miejsca 
na docelowym magazynie zrzucamy towary, a kolejny 
transport po nie wraca i zawozi na miejsce przeznacze-
nia. Wśród usług znajduje się także przechowywanie 
długoterminowe towarów.
Planujecie rozszerzać usługi magazynowe?
- Magazynowanie rozpoczęliśmy od powierzchni 200 
metrów kwadratowych. Na magazynie kompletujemy to-
war przeznaczony do wysyłki do Europy Zachodniej, jak 
również przechowujemy, także długoterminowo, niektóre 
produkty. Na chwilę obecną budujemy magazyn na oko-
ło 2000 miejsc paletowych, ale… jak się już teraz okazuje, 
może być to niewystarczająca wielkość.
Ciężka czy wesoła jest „dola transportowca”? Innymi słowy, 
jak pani postrzega obecne warunki prowadzenia biznesu – 
z optymizmem, realizmem, czy jednak drugi raz by pani się nie 
pakowała w tę branżę?
- Prowadzenie własnego biznesu obojętnie czy byłaby to 
kwiaciarnia, sklep czy przewoźnik drogowy, zawsze wią-
że się z ryzykiem. Po siedmiu latach istnienia przedsię-
biorstwa Siga Polska, z pełną świadomością mogę powie-
dzieć, że zaczęłabym przygodę z transportem drugi raz. 
Pracować trzeba wszędzie, rozwiązywać problemy, dzia-
łać. Na dzień dzisiejszy otaczamy się wspaniałymi ludź-
mi, którzy tworzą z nami firmę i nie chcielibyśmy tego 
zmieniać.

Budujemy magazyn na około  
2000 miejsc paletowych, ale jak  
się już teraz okazuje, może być  
to niewystarczająca wielkość.
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LEASINGOWY MULTISOURCING
17 ciągników siodłowych. To aktualne dane?
- Na początku naszej drogi zaufaliśmy marce MAN i w mo-
mencie naszej rozmowy (styczeń 2018 przyp. red) dyspo-
nujemy 17 ciągnikami siodłowymi. Powodem, dla którego 
wybraliśmy te pojazdy, była najniższa cena na rynku wśród 
nowych pojazdów. Wiadomo, początek w branży transpor-
towej jest związany z dużymi wydatkami. Jak się okazało, 
była to słuszna decyzja. Środki transportu są niezawodne, 
spalanie jest na stosunkowo niskim poziomie, dlatego jeste-
śmy zadowoleni z jakości użytkowanych produktów. Choć 
dodam, że ostatnio zostaliśmy zaproszeni do przetestowa-
nia ciągnika marki Mercedes i naszym kierowcom odpo-
wiadał komfort znajdujący się w tym pojeździe, a mi poziom 
spalania. Zatem nie wykluczam zakupu marki z gwiazdą.
Która marka naczep znalazła uznanie osoby odpowiedzialnej 
za zakupy?
- Korzystamy głównie z naczep marki Krone i jesteśmy 
z nich bardzo zadowoleni, dlatego nie planujemy zmian 
w tej materii. Po dłuższym czasie użytkowania pojawiają 
się oczywiście oznaki „starości”, jednak jest to nieuniknio-
ne przy ciągłym korzystaniu z każdego sprzętu. A w tym 
przypadku i trwałość zasługuje na pozytywne słowa.
Siga Polska użytkuje również aut użytkowych d.m.c. poniżej 
3,5t?
- Posiadamy jednego busa. Jest on w trasie każdego dnia, 
ale traktujemy go bardziej jako wspomaganie transportu 
aniżeli stricte zarobkowe użytkowanie.
Sposób finansowania zakupu to leasing czy jakaś inna forma?
- Wszystkie nasze ciągniki siodłowe, naczepy były przez nas 
nabyte w formie leasingu. Nie mamy jednego usługodawcy, 
korzystamy z różnych ofert banków – tych, które mają w da-
nym momencie najbardziej preferencyjne dla nas warunki.

PALIWO WPŁYWA NA FINANSE
Chciałbym zapytać także o serwisowanie. Firma korzysta 
tylko z autoryzowanych punktów czy też jeździcie do nieau-
toryzowanych placówek?
- Ciągniki siodłowe są przez nas serwisowane w autory-
zowanych punktach, natomiast naczepy w tym wymiana 
klocków i drobne usterki w zaprzyjaźnionym warsztacie.

Jak wygląda polityka paliwowa w firmie?
- Udało nam się tak poukładać pracę, że najczęściej tan-
kujemy pojazdy na lokalnej stacji w Kaliszu i jedynie uzu-
pełniamy zbiornik na trasie powrotnej. Od kilku lat ko-
rzystamy z tego samego obiektu i będąc stałym klientem 
możemy liczyć na odpowiednie traktowanie.
Niższe ceny paliwa w Polsce wpłynęły pozytywnie na finanse 
firmy?
- Tak, oczywiście. Przy niższej cenie płaconej za tą samą 
ilość paliwa, którą tankujemy, wynik finansowały wręcz 
musiał ulec pewnej poprawie.
Za to koszty ubezpieczeń nie poprawiają humorów...
- Jeśli chodzi o usługi ubezpieczeniowe. to niedawno pod-
pisaliśmy umowę flotową i dzięki niej zauważamy pewne 
oszczędności. Niestety, wzrost cen za polisy ubezpiecze-
niowe generuje spore wydatki.
W jaki sposób wykorzystywana jest telematyka?
- Korzystamy z urządzeń monitorujących GPS oraz sond pa-
liwa. System dział bez zarzutu, sprawdza się i nie ma dużych 
przekłamań. Na bieżąco wprowadzane są ilości zatankowa-
nego paliwa dzięki czemu systemy wyliczają spalanie oraz 
ilość oleju napędowego znajdującego się w baku.

ROZBIEŻNOŚĆ INTERESÓW PRZEWOŹNIKÓW
Problem z kierowcami również dotyczy państwa firmy?
- Oczywiście, choć wielu kierowców pracuje u nas od po-
czątku. W ubiegłym roku w okresie wakacyjnym odeszło 
od nas trzech prowadzących ciągniki siodłowe, praktycz-
nie z dnia na dzień. Sytuacja stała się o tyle kłopotliwa, że 
był to czas zaplanowanych urlopów, przez co nasi pracow-
nicy albo musieli je poprzesuwać albo skracać. Wspólny-
mi silami, dzięki zaangażowaniu ludzi daliśmy sobie radę 
z tym swego rodzaju kryzysem.
Wśród przewoźników jest wiele zrzeszeń. Czy Siga Polska na-
leży do jednego z nich? A może jest ich za dużo i przydałaby 
się konsolidacja?
- Nie jesteśmy zrzeszeni w żadnym stowarzyszeniu. Kie-
dyś nawet myśleliśmy o przystąpieniu, jednak liczba orga-
nizacji jest tak wielka, że najnormalniej w świecie zabra-
kło mi cierpliwości na zapoznanie się z ich działalnością. 
Konkurencja na rynku przewoźników doprowadziła do 
rozdrobnienia rynku firm transportowych. Im mniejsze 
przedsiębiorstwo, tym mniejsze koszty związane z biuro-
kracją wymaganą do dostosowywania się do wszystkich 
wymogów prawnych dotyczących firm transportowych. 
Zrzeszyć zrzeszenia… Czy miałaby to sens - nie wiem. 
Można działać w imieniu wszystkich firm transporto-
wych z ramienia kilku zrzeszeń, kiedy ma się dokładnie 
określone cele i jasno sprecyzowane sposoby ich osiąga-
nia. Wówczas skuteczność działania jest większa, zatem 
łatwiej pewne poglądy przeforsowywać. Jednak chyba 
największą przeszkodę w tej idei stanowi rozbieżność 
interesów przewoźników jak również samych zrzeszeń. 
Każdy funkcjonuje skupiając się na danym obszarze dzia-
łań transportowych, nie patrząc na branżę globalnie.

Liczymy na to, że brytyjski rząd zrobi wszystko, aby po Brexicie 
dotychczasowe zasady pozostały niezmienne.
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Dwa sposoby rozliczania kierowców
Istnieją dwa główne sposoby rozwiązania problemu rozliczania kierowców: wewnętrznie - korzystanie 
ze specjalistycznego oprogramowania oraz outsorcing (czyli zlecenie tych działań firmie zewnętrznej). 
Oczywiście jest jeszcze trzecia opcja: nic nie robić, ale z tego sposobu zdecydowanie warto zrezygnować.

Szukamy ofert. Zadajemy zapytania o warunki świad-
czenia usług, a z drugiej strony oglądamy propozycje 

producentów oprogramowania do wykonywania rozli-
czeń. Co jest dla naszej firmy najlepsze? Wybór wcale 
nie jest oczywisty. Każde z rozwiązań będzie wymagało 
zaangażowania czasu i uwagi – zarówno naszej jak i pra-
cowników biurowych. Prześledźmy oba przypadki: jak 
wygląda proces przygotowania danych do wysyłki do biu-
ra rozliczającego i czym się wyróżnia praca na własnym 
programie do rozliczania kierowców.

Outsourcing: potrzebne dane
Aby rozliczyć kierowców, firma outsourcingowa musi 
otrzymać komplet danych, czyli:
- odczyty cyfrowe kart kierowców,
- informację o urlopach i zwolnieniach lekarskich,
- dane o wyjazdach - daty i godziny wyjazdów, przekro-
czeń granic państw UE,
- na potrzeby rozliczania płac minimalnych niezbęd-
na będzie również informacja o zleceniach docelowych 
i przejazdach tranzytowych przez kraje UE.
Dane musi przygotować ktoś w naszej firmie. Zebrać od-
czyty, wykonać zestawienia nieobecności, pogrupować po-
lecenia wyjazdów w delegacje. W zależności od liczby kie-

rowców, takie działania zajmują od kilkudziesięciu minut 
do kilku godzin miesięcznie. Biura rozliczeń kierowców 
mają swoje wymagania. Na przykład czasem dane muszą 
być na specjalnych formularzach, co wymaga większego 
nakładu pracy (i czasu) ze strony przewoźnika.

Outsourcing: diety, ryczałty, IT
Procedura w biurze usługowym przewiduje najpierw 
wstępną weryfikację kompletności przesłanych danych. 
Jeśli czegoś brakuje, klient jest o tym informowany 
i czasem wszystkie rozliczenia czekają na uzupełnienie 
braków. Po sprawdzeniu oraz potwierdzeniu, że wszyst-
kie dokumenty zostały doręczone, następuje fizyczne 
analizowanie i rozliczenie czasu pracy. Wszystkie firmy 
rozliczające czas pracy korzystają ze specjalnych progra-

mów komputerowych, których jest na 
polskim rynku kilka, ale o tym za chwi-
lę. Taki program można również kupić 
na własny użytek i robić dokładnie to 
samo co firma rozliczająca. Z informa-
cji o aktywnościach, rejestru urlopów 
i nieobecności chorobowych generowa-
na jest ewidencja czasu pracy za dany 
miesiąc. Na podstawie tak wyliczonych 
godzin pracy obliczane są składniki wy-
nagrodzeń, stawki dodatków za nadgo-
dziny, dyżury, nocne.
Oprócz składników wynagrodzeń, zna-
czącym składnikiem rozliczeń z kie-
rowcami są diety i ryczałty noclegowe. 
Jako składniki nieopodatkowane i nie-
oskładkowane stanowią jednocześnie 
koszt dla pracodawcy, a zatem popraw-
ność ich naliczania jest dość dokładnie 
kontrolowana przez urzędy skarbowe 

oraz ZUS. Tutaj warto wspomnieć o odpowiedzialności 
firmy rozliczającej – warto współpracować z wiarygod-
nymi partnerami, aby mieć pewność, że działania, które 
podejmują pozostają zgodne z prawem i wymogami.

Outsourcing: efekt końcowy
Ostatnim zadaniem pracowników firmy usługowej jest we-
ryfikacja kwot wynagrodzeń z wymaganiami przepisów 
o płacy minimalnej w krajach UE. Jeśli „polska wypłata” 
oraz świadczenia z tytułu wyjazdów służbowych nie po-
krywają wymogów zagranicznych, należy jeszcze naliczyć 
wartość dopłaty do wynagrodzenia z tytułu płacy minimal-
nej obowiązującej w danym państwie Wspólnoty.

Mariusz Hendzel
Kancelaria Transportowa ITD-PIP

Czas pracy kierowców można samodzielnie lub z pomocą wyspecjalizowanej firmy.
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Efekt końcowy pracy biura rozliczającego stanowi zestaw 
dokumentów zawierających kwoty wynagrodzeń, diet, 
noclegów oraz zestawienia godzinowe, ewidencję nad-
godzin i listę wykrytych naruszeń. Dokumentacja takowa 
zostaje przesłana w postaci plików PDF lub na życzenie 
wydrukowana i zarchiwizowana w biurze na potrzeby 
ewentualnych kontroli ITD lub PIP.

Outsourcing: czy to się opłaca?
Jaka jest zatem największa zaleta zlecenia rozlicze-
nia swoich kierowców do firmy zewnętrznej? To przede 
wszystkim oszczędność czasu naszych pracowników. 
Chociaż przygotowanie dokumentów dla podmiotu 
świadczącego usługi outsourcingu musimy zrobić sa-
modzielnie, takie czynności nie wymagają specjalnych 
umiejętności, a za poprawność wyliczeń odpowiada firma 
zewnętrzna. Od chwili przekazania kompletu danych do 
otrzymania gotowych rozliczeń mija najczęściej kilka dni 
roboczych.
Czy to się opłaca? Dla firmy zatrudniającej od 3 do 5 
kierowców koszt miesięczny nie jest wysoki i faktycz-
nie większość małych przedsiębiorstw decyduje się na 
obsługę zewnętrzną. Zazwyczaj cena wsparcia w rozli-
czaniu kierowcy to 100-150 zl. A co jeśli zatrudniamy 30, 
50 lub nawet 200 kierowców? Według moich analiz, sko-
ro i tak ktoś z ramienia naszego przedsiębiorstwa musi 

kompletować dane od kierowców i być zaangażowanym 
do kontaktu z firmą outsourcingową, to lepiej, żeby taka 
osoba stworzyła własny dział rozliczeń kierowców bez 
udziału podmiotu zewnętrznego.

Samodzielnie: zdobywamy wiedzę
Co będzie potrzebne? Przede wszystkim wiedza. I tutaj 
nie ma żadnych dywagacji, wątpliwości, odstępstw. Tylko 
znajomość przepisów i umiejętne poruszanie się między 
nimi może ustrzec przed popełnianiem błędów. Ogólna 
dostępność szkoleń pozwala poznać tajniki sztuki rozli-
czania kierowców. Należy jednak uczyć się od sprawdzo-
nych ekspertów, którzy cieszą się dużą renomą w branży 
transportowej. Źle przeprowadzone zajęcia mogą nie wy-
starczyć, aby nabyć informacje, które pozwolą nie tylko 
na rozliczanie czasu pracy, ale i przygotowanie się do 
kontroli ITD lub PIP.
Przed decyzją o uczestniczeniu w kursie warto dopytać: 
ile czasu organizator przewiduje na zadawanie pytań, 
czy prelekcja zostanie oparta o przykłady z życia wzięte 
czy też teorię, itp. Koszty udziału w takich zajęciach za-
zwyczaj wahają się w granicach 500-600 zł plus dojazd 
i ewentualny nocleg. Co ważne, w tego typu szkoleniach 
warto brać udział przynajmniej raz do roku a nawet 
częściej – w przypadku ważnych zmian w regulacjach 
prawnych.

W tym samym czasie:
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Przeczytanie ustawy o czasie pracy kierowców na pew-
no nie wystarczy. Naturalnie można to uczynić (a nawet 
trzeba), lecz są to na tyle skomplikowane przepisy, że 
praktyczna wiedza znacznie ułatwi pracę. Oprócz wiedzy 
i chęci rozwoju potrzebujemy jeszcze narzędzia - specjali-
stycznego oprogramowania do analizy i rozliczania czasu 
pracy kierowców.

Samodzielnie: wybieramy oprogramowanie
Na co warto zwrócić uwagę przy wyborze oprogramowa-
nia? Cena, wbrew pozorom, nie powinna być tutaj naj-
ważniejszym czynnikiem. Należy wziąć pod uwagę, że 
chcemy kupić narzędzie analizujące naruszenia drogo-
we, których nieprzestrzeganie może kosztować setki lub 
tysiące euro. Wartość operacji finansowych wykonywa-
nych przez takie oprogramowanie przekracza w każdym 
miesiącu kilkakrotnie jego kwotę nabycia, więc oszczę-
dzanie nie jest tutaj wskazane. Z drugiej strony, nie za-
wsze czas obecności na rynku lub konieczność zapłace-
nia krociowych sum stanowi wyznacznik jakości.
Pracownicy firmy transportowej w przypadku korzysta-
nia ze „swojego” programu będą wykonywać dokładnie te 
same czynności co eksperci z biur outsourcingowych. Po-
bieranie danych z kart kierowców i tachografów, wstępna 
analiza poprawności, wprowadzenie nieobecności, wyli-
czenie ewidencji, diet i dopłat do płacy UE. Takie funkcje 
są dostępne we wszystkich markowych systemach, ale 
jak zawsze diabeł tkwi w szczegółach.

Samodzielnie: schemat działania
Programy komputerowe mają przyspieszać pracę, a nie ją 
utrudniać. Przykład: wczytujemy dane o aktywnościach 
kierowców. Im większa liczba kierowców, tym oczywiście 
większa ilość danych do wprowadzenia. Jakie są różnice 
między programami? Wczytywanie 200-300 plików cyfro-
wych potrwa w zależności od posiadanej aplikacji od kil-
kudziesięciu sekund do kilkudziesięciu minut. A jak wia-
domo, w transporcie każda minuta jest na wagę złota.
Następnie weryfikujemy naruszenia kierowców i wykry-
wamy ich błędy obsługi tachografu. Robimy to drukując od-
powiednie szablony pouczeń – tym sposobem możemy się 
już zabezpieczyć przed ewentualną kontrolą i ukaraniem. 
Wykryte błędy łatwo skorygujemy w programie, np. zamie-
niając nieprawidłowy wpis o innej pracy na odpoczynek. 
Takie zmiany wykonuje się jednym kliknięciem myszki.

Po przeanalizowaniu aktywności i ko-
rekcie ewentualnych pomyłek, wpro-
wadzamy do kalendarza informacje 
o urlopach i zwolnieniach lekarskich. 
Ewentualne braki aktywności uzupeł-
niamy generując zaświadczenia o dzia-
łalności kierowcy, czyli tzw. urlopówki. 
Niektóre programy pozwalają wykorzy-
stać do tego celu informacje z dowolne-
go systemu GPS, który rejestruje prze-

kroczenia granic pojazdu. Po zaimportowaniu gotowych 
danych i wygenerowaniu w kilku krokach rozliczeń 
podróży służbowych, możemy wydrukować rozliczenia 
tych wyjazdów i przekazać je do podpisu kierowcom. 
Ostatnią operację stanowi przeliczenie ewidencji czasu 
pracy z podziałem na pracę w nadgodzinach i w nocy 
oraz naliczenie stawek wynagrodzenia (kwot brutto) 
oraz ewentualnych dopłat do płacy minimalnej UE. Po-
wtarzalność tych działań pozwoli po 2-3 miesiącach na-
brać wystarczającego doświadczenia na tyle, aby samo-
dzielnie rozliczać kierowców.

Wybór: decydujący test
Posiadanie własnego programu może być tańsze z punk-
tu widzenia ceny. Zakup zwraca się nierzadko po około 
2-3 miesiącach rozliczania usługowego. Przykładowo 
Super Tacho w najdroższej wersji, kupowanej zazwyczaj 
przez dużych przewoźników kosztuje 6000 zł, do tego 
dochodzi roczna aktualizacja w wysokości 25 procent 
ceny zakupionej wersji. Korzystanie z programów wy-
maga jednak o wiele większego zaangażowania czaso-
wego i pełnej odpowiedzialności za wiedzę stosowaną 
podczas takiego rozliczania. Dlatego też przy większej 
flocie liczącej około 100 zestawów i więcej powinno się 
przyjąć do pracy mającą odpowiednią wiedzę lub cho-
ciaż jej podstawy, by szkolenie nie było „od zera”. Obecnie 
mamy rynek pracownika, lecz zapewniając odpowiednie 
warunki można znaleźć wartościową kadrę, niekoniecz-
nie za „minimalną krajową”. W przypadku małych i śred-
nich przedsiębiorstw warto rozważyć opcję przekazania 
działań związanych z obsługą programu już zatrudnio-
nym osobom.
Wybierając firmę usługową lub dostawcę oprogramowa-
nia należy wymagać „jazdy próbnej”. Zanim podpiszemy 
umowę na kilkadziesiąt miesięcy z firmą rozliczającą ze-
wnętrznie lub wydamy kilka tysięcy złotych na oprogra-
mowanie i zatrudnimy na czas nieokreślony pracownika, 
zróbmy testy. Sprawdźmy przez miesiąc czy lepiej tylko 
wysyłać dane do profesjonalnego przedsiębiorstwa mając 
ich wsparcie i opiekę, czy będzie umieli poradzić sobie we 
własnym zakresie z programem.

Programy komputerowe mają 
przyspieszać pracę, a nie ją utrudniać.

Solidnym wsparciem w rozliczaniu 
czasy pracy kierowców może być 
odpowiednie oprogramowanie.
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Hitachi przeciętnemu odbiorcy kojarzy się z telewizorami 
i elektroniką a nie logistyką…
- To oczywiście słuszne skojarzenie, z racji tego, że Hi-
tachi jest producentem szerokiej gamy urządzeń, które 
każdy może posiadać w domu. To jednak tylko niewiel-
ki wycinek działalności grupy. Zajmuje się ona także np. 
budową elektrowni, pociągów, aparatów USG czy dysków 
macierzowych na całym świecie. Co logiczne, taka skala 
działalności musiała za sobą pociągnąć rozbudowę w la-
tach 60-tych minionego wieku obszernego działu logisty-
ki, z którego doświadczeń wywodzi się Hitachi Transport 
System i czerpie ESA Logistika.
Polski oddział ESA podlega czeskiemu a ten z kolei japońskie-
mu. Jak wygląda swoboda działania polskiego oddziału?
- Sama ESA Logistika powstała na początku lat 90-tych 
w Czechach i bardzo szybko została wiodącym przed-
siębiorstwem w zakresie transportu i magazynowania. 
Podobnie historia potoczyła się na Słowacji, co było po-
wodem zainteresowania działalnością spółki w 2007 roku 
przez Hitachi. Z początkiem 2008 roku doszło do przejęcia 
przez Japończyków 51 procent udziałów, a następnie dal-
szych dużych inwestycji oraz otwarcia oddziału w Polsce. 

Polska ESA jest oczywiście niezależnym podmiotem, ale 
zdecydowanie korzystamy z doświadczeń naszych cze-
skich, słowackich i przede wszystkim japońskich kole-
gów. Jednak, odpowiadając na pana pytanie, stawiamy 
nie na hierarchiczność, tylko na współpracę. Dobrze ob-
razuje tę ideę chociażby fakt, że będąc dyrektorem za-
rządzającym ESA w Polsce sprawuję także funkcję ESA 
Group Chief Business Development Officer, odpowiadając 
i współtworząc strategię rozwoju biznesowego wszyst-
kich spółek na terenie Europy Środkowo-Wschodniej.

MULTIMODALNA PRZYSZŁOŚĆ
Ze strony internetowej wynika, że państwa oferta jest wręcz 
nieograniczona… Różne rodzaje transportu drogowego, multi 
i intermodalny, spedycja, logistyka, magazynowanie, pewnie 
coś pominąłem. Co stanowi core biznes?
- Trudno będzie nie uznać mojej wypowiedzi za czysty 
marketing, ale rzeczywiście, podchodzimy bardzo kom-
pleksowo do obsługi całego łańcucha dostaw. Jeżeli cho-
dzi o Polskę, zaczynaliśmy od spedycji międzynarodowej 
i dalej jest to jedna z głównych gałęzi naszej działalno-
ści. Poszerzona o transporty krajowe stanowi doskonałe 
uzupełnienie naszej oferty. Kolejna to z pewnością ma-
gazynowanie, ponieważ dysponujemy w kraju nad Wisłą 
powierzchnią ponad 60 000 metrów kwadratowych. Wy-
różnia nas tu duże doświadczenie, jeśli chodzi o operacje 
typu in-house - gdzie bardzo specjalizujemy się w obsłu-
dze logistycznej wszystkich procesów przyprodukcyj-
nych w fabrykach klientów. Dział transportów specjal-
nych zasłynął spektakularnymi operacjami przy okazji 
realizacji przewozów ponadgabarytowych dla Elektrowni 
Kozienice czy Turów a teraz oferuje także usługi lotnicze, 
morskie, kolejowe oraz multi i intermodalne. Na tych fi-

larach w Polsce budujemy pozycję kom-
pleksowego operatora logistycznego, ale 
oczywiście nie są to wszystkie asy, które 
chowamy w rękawie.
Jaką przyszłość widzą państwo przed trans-
portem multimodalnym i intermodalnym?
- Obserwujemy trend wzrostowy jeśli 
chodzi o transporty tego rodzaju, co nie 

tylko jest skutkiem działań Unii Europejskiej, ale przede 
wszystkim oczekiwań klientów, którym taki model gwa-
rantuje większą szybkość, dokładność i elastyczność do-
staw. Stąd też logicznym wydaje się dalszy rozwój tego 
trendu. Preferowane rodzaje połączeń uzależnione są od 
kierunku, na którym dostawy chcemy zoptymalizować 
a także od priorytetyzacji celów kontrahenta – czy np. na-
szym głównym celem jest szybkość czy obniżenie kosz-
tu? W przewozach tego rodzaju wszystko stanowi kwestię 
indywidualnie budowanych rozwiązań. Jednak musimy 

- Przy obecnym tempie rozwoju globalnej 
gospodarki oraz przeciążeniu infrastruktury 
drogowej w Europie, transport multimodalny 
będzie miał coraz większe znaczenie.

Automatyzacja  
to już nie  
science fiction
Z Teodorem Kulą, dyrektorem zarządzającym 
ESA Polska, rozmawia Tomasz Czarnecki.
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mieć świadomość, że przy obecnym tempie rozwoju glo-
balnej gospodarki oraz coraz większych niedostatkach 
infrastruktury drogowej w Europie - mam na myśli szcze-
gólnie jej przeciążenie – łączony transport multimodalny 
będzie miał coraz większe znaczenie.

RYNEK PRZEWOŹNIKA
Największym atutem ESA jest komplek-
sowość usług?
- Na pewno to najbardziej widoczny na 
pierwszy rzut oka aspekt naszej dzia-
łalności, ale bardzo ważne są także 
takie wartości jak indywidualne trak-
towanie zapytań klienta a wręcz tzw. 
engeenering logistyczny, który ma być rozwiązaniem 
wszystkich logistycznych bolączek kontrahentów i to nie 
tylko w Polsce. Bardzo często wykorzystujemy współpra-
cę z kolegami z Japonii i ich doświadczenia optymaliza-
cyjne. Pod tym kątem powołaliśmy kilka lat temu specjal-
ny departament – Business Excellence odpowiedzialny 
między innymi za przygotowywanie dedykowanych roz-
wiązań logistycznych, planowanie i wdrażanie poszcze-
gólnych procesów.
Nadawcy transportu twierdzą, że to przewoźnicy dyktują wa-
runki rynkowe. To prawda? Jak to jest w przypadku usług lo-
gistycznych?
- Można powiedzieć, że jako operator logistyczny pełnimy 
rolę mediatora między nadawcą a fizycznym wykonaw-
cą usługi, stąd też naszą rolą jest uzyskanie kompromisu, 
który zadowala obie strony i jednocześnie zrealizowanie 
także swoich celów finansowych. Zdecydowanie rynek 
transportowy w Polsce zmienił się w ciągu ostatnich lat 
i obserwujemy, używając popularnego hasła „rynek prze-
woźnika”. Podobnie bardzo gwałtownie zmienia się rynek 
powierzchni magazynowej, której wciąż brakuje.
W Czechach, na Słowacji, Węgrzech i w innych krajach, w któ-
rych działacie również są problemy z pracownikami działów 
spedycji, logistyki oraz wśród kierowców?
- Zdecydowanie jest to główny problem branży TSL, zwią-
zany przede wszystkim z boomem na usługi logistyczne. 
Jednym z najbardziej jaskrawych przykładów może być 

sytuacja w Czechach, gdzie nasze inwestycje w rozbudo-
wę floty muszą być ściśle skorelowane z „dopływem” kie-
rowców. A jest to na pewno bardzo dużym wyzwaniem. 
W Polsce niemałą rolę w zapewnieniu płynności operacji 
logistycznych odgrywa znacznie bardziej liberalna polity-
ka zatrudniania pracowników zza wschodniej granicy.

TELEMATYKA TO STANDARD
Zapewniacie codziennie pokrycie terenu Czech 200 własnymi 
pojazdami i 500 spedycyjnymi. A jak to jest w przypadku Polski?
- Tak jak wspominałem dział spedycji to jeden z filarów 
działalności ESA w Polsce. W naszym kraju opieramy się na 
flocie stałych przewoźników, obsługujących naszych kon-
traktowych klientów. Z wieloma firmami transportowymi 
współpracujemy od początków naszej działalności. Obecnie 
to ponad 200 pojazdów, które działają zarówno w kraju nad 
Wisłą jak i obsługują transporty międzynarodowe. Oczy-
wiście posiadamy również znaczną grupę przewoźników 
współpracujących z ESA w bardziej luźnej formie.
Gdzie zatem najczęściej można spotkać pojazdy użytkowane 
przez kierowców państwa firmy? W skali globalnej, jaką flotą 
dysponujecie?
- Prawdopodobnie nikt nie podjął się jeszcze zliczenia ca-
łej floty Hitachi Transport System. To prawie 200 firm na 
całym świecie, stąd też mogę z całą odpowiedzialnością 
powiedzieć, że nie ma kraju czy zakątka globu, gdzie jesz-
cze nie byliśmy. Same transporty ESA Logistika w Polsce 
rozciągają się na całą Europę i Azję a także spotowo na 
pozostałe kontynenty.
Jakie narzędzia telematyczne mają do dyspozycji kierowcy, 
pracownicy firmy?
- Nie sądzę, aby w dzisiejszych czasach jakakolwiek firma 
związana z logistyką mogła funkcjonować, bez GPS, prób 
pozyskiwania zleceń z giełd czy optymalizowania pracy 

- W Polsce niemałą rolę w zapewnieniu 
płynności operacji logistycznych odgrywa 

liberalna polityka zatrudniania pracowników 
zza wschodniej granicy.

Transport i spedycja to niezwykle istotne elementy 
działalności firmy ESA Polska.
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przez wprowadzenie dodatkowych ulepszeń. Telematyka to 
standard. Mogę w tym miejscu wrócić do naszego Działu Bu-
siness Excellence, który zajmuje się także innowacyjnością 
w operacjach w tym także telematyką czy automatyką.

TRANSPORT ŻYWYCH TRZMIELI
Jak państwo postrzegają automatyzację transportu, logistyki? 
Czy to możliwe, że za 20-30 lat kadra menedżerska/kierowni-
cza będzie zarządzać firmą niemal bez kierowców, z niewielką 
liczbą pracowników magazynowych, z biura zlokalizowanego 
np. na Wyspach Kanaryjskich wyposażonego w laptop, smart-
fon oraz… leżak?
- Nie da się ukryć, że brzmi kusząco (śmiech). Patrząc na 
tempo wdrożeń rozwiązań automatyzacyjnych o jakich 
jeszcze w latach 90-tych robiono filmy science fiction, 
perspektywa 20 lat jest jak najbardziej realna. Oczywi-
ście sami badamy wiele takich rozwiązań np. automaty-
zujące picking na magazynach, testując roboty autono-
miczne zastępujące wózki widłowe, rozwijając autorski 
program do zarządzania transportem. Ale też warto pa-
miętać o tym, że oszczędności wygenerowane w ten spo-
sób warto inwestować w tak pięknie zwany kapitał ludz-
ki. A więc mimo absolutnie pewnej automatyzacji pracy 
w kolejnych latach, czynnik ludzki będzie miał krytyczne 
znaczenie. Jak by to nie brzmiało trywialnie – firma to 
ludzie… niezależnie od stopnia automatyzacji.
Europejscy czy krajowi ustawodawcy, którzy bardziej dają się 
we znaki jeśli chodzi o codzienną działalność? Czy ustawy 
o płacy minimalnej, monitoringu pojazdów, nadchodzący Pa-
kiet Mobilności, że tylko wymienię te świeże znacząco wpły-
wają na zwiększenie kosztów pracy?
 - Na pewno zaobserwowaliśmy zwiększenie kosztów 
transportu, jednak oczekiwalibyśmy tego niezależnie 
od powyższych ustaw. Wspomniane przez pana akty 
prawne utrudniają życie codzienne naszym przewoźni-
kom i kierowcom, ale też staramy się ich w tych kwe-
stiach wspomagać swoimi rozwiązaniami. Najważniej-
sze z mojego punktu widzenia to tzw. trzymanie ręki na 
pulsie – na bieżąco monitorujemy wszystkie te inicja-

tywy i szukając optymalnych rozwiązań, by zyskiwać 
przewagę nad konkurencją dzięki zdolności adaptacji 
i elastyczności naszej organizacji. Poza tym tego typu 
„sytuacja legislacyjna” w Unii Europejskiej rodzi najwię-
cej problemów szczególnie dla małych i średnich firm 
transportowych (których jest najwięcej na naszym ryn-
ku). Jestem przekonany, że z czasem będzie im się opła-
cało coraz częściej pracować nie bezpośrednio z klien-
tami, ale z operatorami logistycznymi takimi jak ESA. 
Jesteśmy i będziemy w stanie proponować im rozwiąza-
nia oraz pomoc prawną w aspekcie radzenia sobie z tego 
typu wyzwaniami.

Przy takim zakresie usług musiały się zdarzyć nietypowe, 
dziwne zlecenia…
- Na pewno nasze literalnie najcięższe zlecenie to 461-to-
nowy stojan generatora dla Elektrowni Kozienice w 2015 
roku. Operacja, którą mógłbym opisywać godzinami, ponie-
waż wymagała prawie 2 lat przygotowań. Łączyła w sobie 
transport morski, kolejowy, jak i wiele prac montażowych 
w samym porcie. Wymagała użycia specjalistycznych wa-
gonów (dostępne tylko 2-3 jednostki w całej Europie, mo-
gące obsłużyć tego typu ładunek) i przede wszystkim była 
dostawą na konkretny termin - bez marginesu opóźnienia 
– czyli just-in-time. Ale może zaproszę do poszperania na 
Youtube i zobaczenia na własne oczy jak sobie radzimy 
z takimi wyzwaniami. A tak na świeżo, w 2017 roku zapadł 
mi w pamięć ładunek 10 palet z Belgii na Ukrainę, które za-
wierały żywe trzmiele. Trzmiele nie jechały w celach rekre-
acyjnych, ale do pracy w szklarniach.

- Operacja transportu 
461-tonowego stojana generatora 

dla Elektrowni Kozienice wymagała 
prawie dwóch lat przygotowań.

ESA działa także w Czechach.
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Wyposażenie odgrywa coraz większą rolę w ciągnikach siodłowych. Powodem tego jest rozwój technologii, 
działania marketingowe producentów, sytuacja w branży TSL. Niemal każda firma transportowa bowiem 
dba nie tylko, by transport dotarł na czas, ale chce także przygotować komfortowe warunki pracy 
swojemu kierowcy.

Pojazd ciężarowy jak i dostawczy jeszcze wcale nie tak 
dawno kojarzył się jako środek transportu pozbawio-

ny jakichkolwiek wygód dla kierowcy. Obecnie sytuacje 
ulega diametralnie zmianie. Zresztą już nawet minimalne 
wyposażenie ciągników siodłowych zawiera więcej niż 
kierownica, skrzynia biegów, prędkościomierz i kabina.

Rosną wymagania klientów
- Widzimy bardzo duży wzrost wymagań stawianych 
przez klientów dotyczący komfortu i bezpieczeństwa 
użytkowników ciągników siodłowych. Nie zdarzają się już 
wypowiedzi osób kupujących bardzo skąpe wyposażenie 
typu „przecież to nie ja będę jeździł, tylko kierowca, więc…”. 
Dodatkowym argumentem jest rynek pracy. Wobec braku 
wykwalifikowanej kadry praktycznie nie sposób ściągnąć 
rzetelnego pracownika do firmy jeżdżącej starymi pojaz-
dami nie mającymi choćby minimum komfortu. Staramy 
się sugerować własnym handlowcom jakie powinno być 
minimalne wyposażenie ciągników siodłowych zarów-
no pod względem wygody pracy jak i bezpieczeństwa.  

Jednocześnie wymuszamy kompletację spełniającą speł-
nienie przepisów ruchu drogowego oraz różnych wyma-
gań dotyczących przewozów międzynarodowych – mówi 
Piotr Głowacki, PR & Marketing Mercedes-Benz Trucks.
I zaraz dodaje: - Podstawowa cena najtańszych obecnie 
sprzedawanych ciągników siodłowych jest o około 15 -20 
procent wyższa niż teoretyczny najprostszy „rejestrowal-
ny” ciągnik z kierownicą, skrzynią biegów i kabiną. Od 
dłuższego czasu wyposażenie „krajowe” pojazdów Merce-
des-Benz zaspokaja większość potrzeb klienta. Wszystkie 
auta mające być przeznaczone do ruchu międzynarodowe-
go, wyposażone są w ogrzewania postojowe, klimatyzację 
i lodówki. Dzieje się to także dlatego że na przykład przy 
transportach do Hiszpanii wymóg stanowi klimatyzacja 
postojowa. Jedynie w pojazdach do ruchu dystrybucyjne-
go, jeżdżących wokół przysłowiowego komina, w których 
kierowcy nie nocują oferujemy uboższe wyposażenie, choć 
i ono, nie mając ogrzewania postojowego, obejmuje klima-
tyzację – mówi Piotr Głowacki z Mercedes-Benz Trucks.
Mercedes w 2017 roku zamówił i sprzedał ponad 2100 no-
wych Actrosów. Wyposażenie ich zawiera prawie w 100 
procentach fotele zawieszone na poduszce powietrznej, 
dwa łóżka, klimatyzację, ogrzewanie niezależne. Te ele-
menty nie podlegają negocjacjom.

Przewoźnicy chcą większe silniki
- Standardy wyposażenia pojazdów użytkowanych 
w transporcie dalekodystansowym rosną z roku na rok. 
W zdecydowanej większości ciągniki siodłowego do 
tego rodzaju zastosowania posiadają zautomatyzowane 

Kierunek: komfort i bezpieczeństwo

Dobra wiadomość!

Standardy wyposażenia pojazdów użytkowanych 
w transporcie dalekodystansowym rosną z roku na rok.

Tomasz Czarnecki
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skrzynie biegów, automatyczną kli-
matyzację, komfortowe fotele, szero-
kie leżanki, elektrycznie sterowane 
i podgrzewane lusterka, funkcjonalne 
schowki, stoliki oraz lodówki. Obser-
wujemy, że właściciele firm transpor-
towych dbają o wygodę pracy swo-
ich kierowców. Zdają sobie sprawę 
z prostego faktu: osoba podróżująca 
w komfortowych warunkach jest wy-
poczęta a co za tym idzie bardziej 
wydajna i efektywna. Lepsze wypo-
sażenie pojazdu może być również 
wykorzystywane jako element do-
datkowej gratyfikacji dla pracownika 
– mówi Łukasz Zieliński, specjalista 
ds. sprzedaży w Scania Polska.

- Istnieje grono odbiorców Volvo Trucks, które zamawia po-
jazdy z podstawowym wyposażeniem. Należy jednak pa-
miętać, że już w standardowej specyfikacji naszych samo-
chodów ciężarowych znajdują się takie udogodnienia jak 
zautomatyzowana skrzynia biegów, klimatyzacja, ogrze-
wanie postojowe kabiny czy radio w wersji podstawowej. 
Rzadkością są pojazdy ze standardowym silnikiem (13-li-
trowy, 420 KM) - tutaj przeważnie dominują mocniejsze jed-
nostki napędowe (460, 500 i 540 KM) - dodaje Piotr Werner, 
menedżer ds. produktu i logistyki w Volvo Trucks Polska.

Dodatkowe wyposażenie
Firmy często korzystają z możliwości zamówienia do-
datkowych elementów wyposażenia takich jak… - Przede 
wszystkim to wyposażenie wpływające na komfort kie-
rowcy: rozbudowany fotel prowadzącego ciągnik siodło-
wy - regulowany w wielu płaszczyznach, wentylowany/

ogrzewany. Do tego dochodzą wzbogacone systemy au-
dio, lub w obecnej chwili zestawy infotaiment zawierające 
aplikacje muzyczne, nawigację i wiele innych. Częstym 
wyposażeniem dodatkowym jest także klimatyzacja po-
stojowa zintegrowana z wentylacją pojazdu czy odbiornik 
telewizyjny – mówi Piotr Werner z Volvo Trucks Polska.
Dużą popularnością, jeśli chodzi o elementy dodatkowego 
wyposażenia w pojazdach marki Scania stanowią czuj-
nik deszczu, reflektory LED z automatycznie włączanymi 
światłami mijania oraz system informacyjno-rozrywko-
wy z nawigacją. W Mercedesie spora część dodatkowo 
płatnych doposażeń wynika z oszczędności paliwa lub 
konieczności zapewnienia trochę luksusu w pracy dla 
kierowcy (więcej w ramce).

Martwe pole i aktywne wspomaganie
Przewoźnicy mają oczywiście do wyboru szereg funk-
cji wspierających bezpieczeństwo. - Na chwilę obecną 
standard w nowych samochodach ciężarowych sta-
nowią systemy awaryjnego hamowania. Jednak coraz 
częściej zamawiane są pojazdy z pełnym pakietem bez-
pieczeństwa zawierającym aktywny tempomat, system 
wspomagający zmianę pasa ruchu czy najnowsze roz-
wiązanie - kamerę martwego pola znajdującą się w osło-
nie przeciwsłonecznej. Wszystkie środki transportu po-
siadają wyposażone oczywiście w pasy bezpieczeństwa, 
lecz tutaj też właściciele decydują się na kolor czerwony 
pasów, wychodząc z założenia, że właśnie ta barwa bę-
dzie przypominała o ich używaniu – mówi Piotr Werner 
z Volvo Trucks Polska.
Wszystkie pojazdy Scania są standardowo wyposażone 
w elektroniczne systemy aktywne: od ABS przez ESP, 
aż do asystenta pasa ruchu (LDW) i asystenta hamowa-
nia (AEB). - Dodatkowa opcja często wybierana przez 
klientów to aktywny tempomat, który dostosowuje za-
programowaną prędkość jazdy do prędkości pojazdu po-
przedzającego. Bardzo popularny element wyposażenia 
wpływający również na bezpieczeństwo jazdy stanowi 

Kierowca powinien czuć się komfortowo 
nie tylko w warunkach zimowych.

Podstawowa cena  
najtańszych obecnie 
sprzedawanych ciągników 
siodłowych jest o około 15-20 
procent wyższa niż teoretyczny 
najprostszy „rejestrowalny” 
ciągnik z kierownicą, skrzynią 
biegów i kabiną.

Wyposażenie ciągnika siodłowego jest coraz 
bardziej zaawansowane.
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Scania Retarder, czyli dodatkowy, hydrauliczny hamulec 
zintegrowany ze skrzynią biegów. Jego cena jest na tyle 
atrakcyjna, że około 95 procent klientów pojazdów dale-
kodystansowych decyduje się na jego zakup – mówi Łu-
kasz Zieliński ze Scania Polska.
I zaraz dodaje, że Scania jako pierwszy producent pojaz-
dów ciężarowych na świecie oferuje boczne, kurtynowe 
poduszki powietrzne, poza tymi montowanymi w kole 
kierownicy. Zestaw poduszek powietrznych w połączeniu 
z napinaczami pasów, wpływa nie tylko na poczucie bez-
pieczeństwa kierowcy, ale także może zminimalizować 
jego obrażenia podczas zdarzenia drogowego.
Poza tym, jak mówi Łukasz Zieliński, Scania jako pierwsza 
na rynku wprowadziła asystenta martwego pola. - System 
kontroluje pas o szerokości 3,5 metra po prawej stronie na 
długości całego zestawu pojazdów plus 2 metry z przodu 
i z tyłu. Pozwala to na zapobieżenie najechania naczepą 
na pojazdy lub osoby znajdujące się w martwym polu. Jeśli 
chodzi o koszty, rozumowanie jest proste – wydatki zwią-
zane z niedoszłą stłuczką stanowią równowartość sfinan-
sowania zakupu tego udogodnienia. Innym elementem 
coraz chętniej wybieranym przez właścicieli pojazdów 
jest tempomat z regulacją odstępu. Wyposażenie stanowi 
połączenie elementu bezpieczeństwa - utrzymywanie sta-
łej odległości od pojazdu poprzedzającego - z elementem 
komfortu. Podczas jazdy w korku system samoczynnie 
zatrzymuje i rusza pojazdem, zakładając, że postój trwał 
nie dłużej niż 2 sekundy. Stanowi to duże odciążenie dla 
kierowcy – opowiada Łukasz Zieliński ze Scania Polska.

Nietuzinkowe rozwiązanie
W ciągnikach stosowane są również nietuzinkowe roz-
wiązania, z których klienci nie zawsze zbyt chętnie ko-
rzystają. – Ciekawą opcją, zwłaszcza dla pojazdów, które 
są wykorzystywane do pracy w ciepłych rejonach klima-
tycznych południa Europy, może być klimatyzator posto-
jowy zintegrowany z nawiewami w desce rozdzielczej. 
Klimatyzator utrzymuje komfortową temperaturę, pod-
czas gdy pojazd stoi z wyłączonym silnikiem. Równie 
przydatną opcją w ciepłym klimacie okaże się wentylacja 
foteli – dodaje Łukasz Zieliński ze Scania Polska.
- Do interesujących rozwiązań, lecz niestety rzadko spo-
tykanych, na pewno, należą skrzynia biegów I-Shift Dual 
Clutch z systemem podwójnego sprzęgła, aktywny układ 
wspomagania kierownicy Volvo Dynamic Stearing (VDS) 
czy bezprzewodowy pilot sterowania zawieszeniem, któ-
ry może być zintegrowany z naczepą bądź zabudową – 
mówi Piotr Werner z Volvo Trucks Polska.

Bezpieczeństwo czy komfort
Przewoźnicy mają określony budżet na działania zakupowe. 
Stają zatem nierzadko przed nie lada dylematem – wybrać 
elementy wyposażenia sprzyjające bezpieczeństwu czy też 
komfortowi kierowcy. I czy to się opłaca. Na szczęście…
- Niektóre opcje nie zmuszają do wybierania jednej alter-
natywy. Klimatyzacja postojowa to element wspierający 

- Właściciele pojazdów ciężarowych 
chętnie inwestują w czynne 
wyposażenie zwiększające 

bezpieczeństwo kierowcy, np. 
retarder czy aktywny tempomat.

Systemy hamowania mogą uratować życie nie tylko  
kierowcy ciągnika siodłowego.



zarówno komfort jak i bezpieczeństwo. 
Koncentracja kierowcy, który spędził okres 
pauzy w nagrzanej kabinie, bo przecież nie 
wolno używać klimatyzacji napędzanej sil-
nikiem pojazdu na postoju, będzie z pewno-
ścią dużo mniejsza niż osoby mającej moż-
liwość odpoczynku w korzystniejszych 
warunkach. Wspomniany asystent mar-
twego pola odpowiednio wcześnie poinfor-
muje kierowcę o przeszkodzie w miejscu, 
jakie nie ma szans dostrzec z pomocą lu-
sterek. Każdy, nawet banalny wypadek, to 
strata czasu i pieniędzy. Wiele pojazdów 
jest zamawianych ze wzmocnionym ha-
mulcem silnikowym. Zatem właściciele 
firm transportowych doskonale rozumieją, 
że w dłuższej perspektywie taki rozwiąza-
nie się po prostu opłaca. Oszczędność na 
klockach hamulcowych zauważymy już po 
przejechaniu kilkudziesięciu tysięcy kilo-
metrów – mówi Piotr Głowacki, PR & Mar-
keting Mercedes-Benz Trucks.
Standardy wyposażenia w pojazdach cię-
żarowych bardzo wzrosły w ciągu ostat-
nich lat. Dotyczy to zarówno wyposażenia 
podwyższającego komfort pracy, jak i bez-
pieczeństwo kierowcy – obie grupy ele-
mentów ciągnika siodłowego są podobnie 
chętnie wybierane przez klientów.
- Właściciele pojazdów ciężarowych chęt-
nie inwestują w czynne wyposażenie 
zwiększające bezpieczeństwo kierowcy, 
np. retarder czy aktywny tempomat. Wy-
nika to między innymi również z moż-
liwości zmniejszenia ryzyka wypadku 
i kolizji, co przyczynia się do ogranicze-
nia bezproduktywnego postoju pojazdu, 
dodatkowych kosztów naprawy i wzro-
stu opłat ubezpieczeniowych. Inwestycja 
w bierne wyposażenie bezpieczeństwa 
oraz wyposażenie podwyższające komfort 
kierowcy podyktowana jest troską o pra-
cowników, ich wysoką efektywność i zadowolenie. Ma to 
duże znaczenie w obliczu zauważalnego deficytu dobrze 
wyszkolonych osób - komentuje Łukasz Zieliński, spe-
cjalista ds. sprzedaży w Scania Polska.
Zdaniem Piotra Wernera, bardzo trudno dokonać po-
równania między elementami sprzyjającymi bezpie-
czeństwu i komfortowi. - Tak naprawdę większość wy-

posażenia poprawiającego bezpieczeństwo, poprawia 
równocześnie komfort kierowcy. Jak na przykład układ 
aktywnego tempomatu wyposażony w system awaryj-
nego hamowania. Oprócz polepszenia bezpieczeństwa 
wpływa na komfort pracy kierowcy, który w trasie może 
skupić się tylko na kierowaniu, a nie na wszystkim co 
ma miejsce dookoła pojazdu. Biorąc jednak pod uwa-
gę tylko wyposażenie, bardziej popularne jest to wpły-
wające na komfort pracy - czego przyczynę stanowi 
przede wszystkim ogólne zapotrzebowanie kierowców 
i chęć uatrakcyjnienia im miejsca pracy – powiedział 
Piotr Werner, menedżer ds. produktu i logistyki w Volvo 
Trucks Polska.
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Predictive Powertrain Control (PPC). System predykcyjnego sterowania układem 
napędowym, który łączy informacje GPS z cyfrowymi mapami drogowymi 3D, two-
rząc w ten sposób elektroniczny horyzont. Kosztuje prawie 1000 euro, sprzedawany 
jest w 88 procentach ciągników.
Układ kontroli ciśnienia w ogumieniu. Bezprzewodowy układ kontroli ciśnienia po-
wietrza w oponach osi jest elektronicznym systemem bezpieczeństwa, który stale 
monitoruje ciśnienie powietrza we wszystkich oponach ciągnika oraz naczepy/przy-
czepy. Koszt kilkaset euro, sprzedaż na poziomie 19 procent.
Oświetlenie pojazdu. Dotychczas oferowane światła przeciwmgielne halogenowe 
(bezpłatne) sprzedają się na poziomie 2 procent i ustępują miejsca reflektorom 
przeciwmgielnym wraz ze światłami dziennymi LED, sprzedawanymi w 90 procen-
tach pojazdów.
Kabiny kierowcy. Najlepiej sprzedawaną kabiną (46 procent) jest komfortowa Bi-
gSpace o szerokości 2,50 metra z płaską podłogą. Na drugim miejscu plasuje się 
kabina StreamSpace, również z płaską podłogą, określana jako najbardziej aerody-
namiczna – 42 procent sprzedaży. Niewielka różnica w cenie daje prawie 100 litrów 
powierzchni bagażowej więcej, co przy dłuższych trasach odgrywa niebagatelną rolę
Systemy bezpieczeństwa. Obowiązujący od końca 2015 roku system hamowania 
awaryjnego nie jest już zamawiany we wszystkich pojazdach. Ponad 8 procent 
sprzedaży to znacznie przewyższający wymagania system Active Brake Assist 
4. Spełnia rolę asystenta w kwestii bezpieczeństwa, wspomagającego kierowcę 
w przypadku rozpoznania niebezpieczeństwa wypadku i zmniejszającego prędkość 
w ramach trzystopniowego systemu ostrzeżeń aż do pełnego hamowania. W gra-
nicach działania systemu rozpoznaje ruchome oraz nieruchome przeszkody oraz 
poruszające się osoby. Pomimo znaczącej dopłaty znajduje wielu zwolenników.
Fotel kierowcy. Obecnie zwykły fotel zawieszony na poduszkach powietrznych ustę-
puje miejsca fotelowi komfortowemu. Amortyzowany pneumatycznie fotel kierowcy 
w wersji komfortowej jest wyposażony między innymi w pneumatyczną regulację 
wysokości oraz regulację nachylenia i głębokości siedziska, łamane oparcie z regu-
lacją barkową, Dwustopniową regulację wzdłużną, funkcję szybkiego opuszczania 
wspomagającą wysiadanie, bezstopniową regulację amortyzacji, a także w zinte-
growany zagłówek i zintegrowany automatyczny trzypunktowy pas bezpieczeństwa 
z regulacją wysokości oraz ogrzewanie fotela z regulacją elektroniczną. Dopłata nie-
wielka, z opcji korzysta 72 procent zamawianych pojazdów.
Hamulec silnikowy o podwyższonej mocy. Oferowany hamulec silnikowy jest sys-
temem hamowania silnikiem o dużej mocy, skonstruowanym na bazie hamulca Ja-
cobsa. Moc ta w systemie o wysokiej wydajności wynosi w przypadku silnika:
- OM470 maksymalnie ok. 340 kW przy 2300 obr./min,
- OM471 maksymalnie ok. 410 kW przy 2300 obr./min.
Zdaniem Piotra Głowackiego z Mercedes-Benz Trucks dopłata za powiększoną moc 
hamowania jest niewielka a sprzedaż plasuje się na poziomie 61 procent.

Przykłady dodatkowego wyposażenia w Mercedesie

Klimatyzacja postojowa to element 
wspierający zarówno komfort jak 
i bezpieczeństwo.
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Czy polski rynek usług spedycyjnych jest już dobrze rozwinięty?
- Polski aparat spedycyjny nie różni się od tego, który funk-
cjonuje w innych krajach. Działają tu przedsiębiorstwa 
zróżnicowane co do wielkości i zakresu usług, począwszy 
od globalnych koncernów, a skończywszy na firmach za-
trudniających po kilka lub kilkanaście osób. Jedni posiada-
ją pełną paletę produktów dla TSL, przygotowaną w oparciu 
w własny potencjał magazynowy, mniejsi wystę-
pują w roli „domowych” spedytorów, znających 
dobrze potrzeby swoich klientów. Pomiędzy nimi 
funkcjonuje duża liczba firm różnej wielkości, 
wykonująca zarówno tradycyjne usługi spedy-
cyjne, jak i starająca się wzbogacać swoją ofertę 
o niektóre czynności dodatkowe i logistyczne.
Co należy poprawić, by nasi spedytorzy dorównali 
zachodnioeuropejskim?
- O jakość usług, kompetencje pracowników, czy ciekawe 
pomysły nie należy się martwić. Problem firm spedycyj-
nych z polskim kapitałem tkwi gdzie indziej. Otóż cierpią 
one na niedobór wspomnianego kapitału. I tym się różnią 
od zachodnioeuropejskich, a szczególnie od niemieckich. 
Poprawić tę sytuację nie będzie łatwo. Jednym z rozwią-
zań są fuzje i przejęcia, ale jak dotychczas jest to zjawisko 
słabo zauważalne w branży spedycyjnej w Polsce.

ZNIKOMA INTERNACJONALIZACJA
Czyli trudno konkurować polskim firmom z zagranicznymi 
przedsiębiorcami?
- Badając procesy internacjonalizacji polskich firm spedy-
cyjnych zauważamy, że na palcach jednej ręki można po-
liczyć te, które mają własne oddziały czy spółki za granicą. 
Mało znaczący jest też ich udział w międzynarodowych 
sieciach spedycyjnych. Pewnym wytłumaczeniem takiej 
sytuacji są względy historyczne. Rodowód „najstarszych” 
polskich firm spedycyjnych, z kilkoma wyjątkami, sięga 
początków lat 90-tych XX wieku. W związku z niewielkimi 
wymaganiami formalnymi i kapitałowymi, potrzebnymi do 
rozpoczęcia działalności, branża kształtowała się dynamicz-
nie, choć przy tym nieco chaotycznie. Nie przyciągnęła też 
znaczącego kapitału. Powyższe stwierdzenia stanowią swe-

go rodzaju uogólnienie, ponieważ można znaleźć wyjątki. 
Niestety, tylko wyjątki a nie tendencja lub większy zbiór.
Jak zatem wygląda konkurencyjność wśród spedytorów?
- Branża usług spedycyjnych jest bardzo konkurencyjna, 
a klienci teraz zwracają uwagę głównie na cenę. W takiej 
sytuacji marże są niewysokie, a niektórzy zdesperowani 
konkurenci nie grają fair. Spotykamy firmy zadłużone, po-

ważnym problemem są nieterminowe płatności 
za wykonane usługi. Obserwując branżę wyraź-
nie widać, że rozwój większości przedsiębiorstw 
spedycyjnych dość szybko dochodzi do pewnego 
pułapu zatrudnienia, obrotów, przychodów i… stają 
w miejscu. Niektórzy właściciele robią to zapewne 
z wygody, inni jednak chcieliby rozwijać się dalej, 
jednak brakuje im środków.

LEPSZE WYKORZYSTANIE TRANSPORTU
Dobre usługi spedycyjne zapewne mają pozytywny wpływ na 
rozwój polskiego transportu.
- Przypomnijmy, że spedycja polega na organizowaniu pro-
cesów transportowych i sama jako taka stanowi część dzia-
łalności transportowej. Jednak racją istnienia spedytorów 
jest dbanie o interesy swoich zleceniodawców, czyli dyspo-
nentów towarów. Spedytorzy nie wyręczą firm przewozo-
wych, składowych, czy przeładunkowych w inwestycjach 
taborowych oraz infrastrukturalnych. Mają oni wpływ na ich 
funkcjonowanie przede wszystkim w sferze jakościowej.
W jaki sposób?
- Przykładowo przyspieszają obrót środków transporto-
wych poprzez wcześniejsze przygotowanie i skomasowa-
nie ładunków. Zapobiegają także przestojom tych środków 
dzięki czasowemu koordynowaniu procesów transporto-
wych, zapewniają ich lepsze wykorzystanie między inny-
mi poprzez tworzenie przesyłek zbiorowych. Do tego dopa-
sowują do ładunków specjalistyczne środki transportowe, 
czy też zmniejszają ryzyko ich uszkodzenia dzięki właści-
wemu przygotowaniu towarów do transportu. Jest to sfera 
działań spedytorów często niedostrzegana, mająca jednak 
istotne znaczenie dla funkcjonowania wykonawców pro-
cesów transportowych.

Trudno  
konkurować 
z europejskimi 
spedytorami
Z prof. Januszem Neiderem, kierownikiem Zakładu Transportu Międzynarodowego i Spedycji na Wydziale 
Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego, rozmawia Janusz Mincewicz

Niewielu 
polskich 

spedytorów 
ma oddziały 
za granicą.
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Z Dariuszem Smazą, w-ce dyrektorem ds. logistyki w Dziale Logistyki Grupy Maspex rozmawia Tomasz 
Czarnecki.
Zapewne niewielu ludzi, nawet przewoźników kojarzy Grupę 
Maspex. Ma to wpływ na początku rozmowy o współpracy, czy 
usługodawcy szybko „odrabiają lekcje”?
- Cała historia naszej spółki nie była budowana na pro-
mocji brandu korporacyjnego, ale poszczególnych marek 
produktów. To świadomy wybór takiej strategii działania 
i nie planujemy w tym obszarze zmian. Dzisiaj w ofercie 
Maspeksu jest cała gama rozpoznawalnych i bardzo moc-
nych marek doskonale znanych naszym konsumentom 
takich jak np. Tymbark, Kubuś, Lubella, Łowicz, Krakus, 
Kotlin, Puchatek, Ekland, DecoMorreno, Cremona, La Festa 
i Plusssz. To zdecydowani liderzy w swoich kategoriach, 
produkty, cieszące się ogromnym zaufaniem konsumen-
tów nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach Euro-
py Środkowo-Wschodniej. To nas wyróżnia spośród wielu 
innych firm i stanowi olbrzymią wartość przedsiębiorstwa. 
Maspex stanowi markę znaną głównie w relacjach bizne-
sowych – jej rozpoznawalność w tym obszarze jest zde-
cydowanie większa niż u konsumentów. Myślę, że trudno 
dziś o ugruntowanego na rynku przewoźnika, który nie 
dostarczałby surowców do któregoś z naszych zakładów 
produkcyjnych, czy też produktów do klientów.
W strukturze terytorialnej dominuje transport krajowy?
 - Transport krajowy stanowi w odniesieniu do wartości 
obrotu Grupy Maspex zdecydowanie największy udział 
i kształtuje się na poziomie około 70 procent całości. Wynika 
to przede wszystkim z umiejscowienia naszych najwięk-

szych odbiorców, jak 
również i zakładów 
produkcyjnych. Pro-
dukty dostarczamy 
ze wszystkich za-
kładów zlokalizo-
wanych w Polsce, 
a jeżeli spojrzymy na 
klientów, to są nimi 
wszyscy znaczący 

partnerzy handlowi, zarówno w handlu tradycyjnym, jak 
i nowoczesnym. Kierunki transportowe dość szczelnie po-
krywają cały kraj.

200 PRZEWOŹNIKÓW
To prawda, że współpracujecie z aż 200 przewoźnikami?
- Tak, stała baza przewoźników liczy około 200 firm o róż-
nej wielkości. Siłą Grupy Maspex jest zapewnienie dużej 
różnorodności dostawców usług transportowych. Często 
są to przedsiębiorstwa rodzinne, mające korzenie związa-
ne z początkiem naszej firmy - przewoźnicy lokalnie skon-
centrowani wokół zakładów, jak również doskonale znają-
cy specyfikę współpracy z takim klientem jak my, dzięki 
czemu oceniamy ją bardzo dobrze. Może nie jest najłatwiej 
zarządzać tak rozdrobnioną strukturą usługodawców, lecz 
jakość pracy i spora elastyczność w dostosowaniu się do 
zmieniających wymogów rynku, dla tej grupy nigdy nie 
stanowiła problemu. To jest bardzo ważne.
Jakie mają państwo średnie zapotrzebowanie transportów 
na dobę?
- To zależy od okresu roku. Można powiedzieć, że średnie 
roczne zapotrzebowanie na transport produktów w postaci 
spaletyzowanej w dystrybucji wynosi obecnie 10 000 palet 
na dobę. Do tego dochodzą dostawy półproduktów i surow-
ców w innej postaci. Główne kierunki transportowe są ściśle 
powiązane z umiejscowieniem centrów dystrybucyjnych 
odbiorców produktów oraz z zaludnieniem, a więc Polska 
centralna oraz Górny Śląsk. Coraz popularniejsze stają się 
również dostawy do nowo powstałych placówek w Wielko-
polsce oraz w województwie kujawsko-pomorskim.

WYMAGANIA DLA PRZEWOŹNIKÓW
Jakie są wymagania co do floty?
- Z racji szerokiego portfolio asortymentowego mamy 
możliwość dostosować wielkość i rodzaj ładunku do 
możliwości przewozowych prawie każdego samochodu. 

- Siłą Grupy 
Maspex jest 
zapewnienie dużej 
różnorodności 
dostawców usług 
transportowych.

Nieznany potentat
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Oczywiście najbardziej preferowane z przyczyn kosz-
towych są standardowe zestawy z naczepą o długości 
13,60. W większości nasze produkty wymagają transportu 
w warunkach neutralnych, ale preferujemy samochody 
o zabudowie izoterma lub chłodnia. Wymagamy pojaz-
dów sprawnych i czystych oraz przede wszystkim speł-
niających wymagania obowiązujących przepisów w za-
kresie transportu produktów spożywczych.
Jakie są wymagania względem samych przewoźników?
- Każdy przewoźnik przechodzi proces weryfikacji i szko-
lenia na etapie nawiązywania współpracy. Wymagamy 
standardowo odpowiedniej wielkości polisy OCP zabezpie-
czającej zlecany do przewozu ładunek oraz weryfikujemy 
potencjalnego kontrahenta na podstawie dokumentów re-
jestrujących firmy oraz referencji. Wszystkie firmy trans-
portowe po przejściu procesu weryfikacji stają się unikal-
nym podmiotem zarejestrowanym w naszych systemach 
operacyjnych i mają możliwość dostarczać usługi dla każ-
dego podmiotu wchodzącego w skład Grupy Maspex.

24 GODZINY WCZEŚNIEJ
Z jakim wyprzedzeniem przysyłają państwo zlecenia?
- To zależy od czasu wyprzedzenia dla złożonych przez na-
szych klientów zamówień. Najczęściej zlecamy pracę z wy-
przedzeniem 24-godzinnym przed żądaną datą dostawy.
Ile wynosi standardowy czas obowiązywania podpisywanych 
umowy i co decyduje o wyborze danej firmy?
- Czas trwania umowy zawsze wynika z indywidualnych 
ustaleń i zależy od wielu czynników. Decydujące przy wy-
borze usługodawcy zawsze jest nasze zapotrzebowanie 
oraz dostępność oferty. Nie bez znaczenia pozostają rów-
nież okazywane referencje i doświadczenie w transporcie 
produktów branży FMCG.
Jak często przeprowadzane są przetargi?
To zależy od naszych potrzeb. Na pewno jednak nie czę-
ściej niż co 6 miesięcy.

Czy istnieje także zapotrzebowanie na samochody dostawcze 
d.m.c. do 3,5t?
- Czasami zdarzają się tzw. expressowe ładunki i wów-
czas korzystamy z mniejszych pojazdów, jednak na więk-
szą skalę współpracujemy z przewoźnikami użytkujący-
mi samochody zdecydowanie większe.

POLSCY VS EUROPEJSCY PRZEWOŹNICY
Ciekawi mnie pana ocena poziomu świadczenia usług przez 
polskich przewoźników. Mógłbym prosić o wymienienie ich 
największych zalet i wad.
- Nie bez przyczyny polski przewoźnik w skali całej Unii 
Europejskiej jest tak licznym udziałowcem. Mówi się, że 
przewozimy od 25 procent do nawet 30 procent całej masy 
towarowej wszystkich krajów członkowskich Wspólno-
ty. Wynika to z dużej elastyczności firm transportowych 
z kraju nad Wisłą oraz umiejętności dostosowania się do 
potrzeb rynkowych, jak i wysokiej jakości świadczonych 
usług. Współpracujemy z bardzo dobrymi firmami trans-
portowymi i trudno znaleźć te słabe strony. Na pewno bar-
dzo wysoko oceniam przewoźników skoncentrowanych 
wokół naszych zakładów np. w Tymbarku, czy w Wado-
wicach. Wiele osób mówi o charakterystyce górali - osób 
upartych i wytrwałych. Jeżeli chodzi o przewoźników z ca-
łej Polski, to do tych cech, dodałbym jeszcze ponadstan-
dardową zdolność adaptacji do zmieniającego się rynku 
i bardzo pozytywne nastawienie do pracy. W przeszłości 
często przedsiębiorcy udowadniali nam, że droga, która 
jest nieprzejezdna dla większości przewoźników z innych 
rejonów kraju, dla nich nie stanowi problemu. Drobne awa-
rie, czy inne zdarzenia tego typu na drodze również bardzo 
rzadko stają się powodem do niewykonania zlecenia. Jed-
nym słowem to przewoźnicy szanujący wspólne ustalenia, 
ceniący lojalność i potrafiący wyjątkowo silnie zaangażo-
wać się w realizację podjętych zobowiązań.
Współpracujecie także z przewoźnikami z innych krajów?

- Oczywiście, że tak. W krajach, 
gdzie mamy zakłady produkcyjne 
korzystamy z usług lokalnych prze-
woźników, którzy doskonale znają 
specyfikę lokalnego rynku i przez 
to o wiele zyskują na efektywno-
ści. Doskonałym przykładem funk-
cjonowania takiego modelu jest 
obsługa klientów u naszych połu-
dniowych sąsiadów. Zarówno do-
stawy do nabywców w Czechach, 
jak i na Słowację są realizowane 
w dużej części z naszego głównego 
centrum dystrybucyjnego w Ty-
chach przez firmy transportowe 
z krajów docelowych. To bardzo 
duże ułatwienie, szczególnie wte-
dy, kiedy pojawiają się problemy 
w trakcie realizacji zleceń.

Nazwa firmy Maspex może nie jest szerzej znana, ale za to jej marki, takie jak Tymbark, 
Kubuś, Lubella, Łowicz, Krakus czy Kotlin są bardzo dobrze rozpoznawalna
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Zwracacie uwagę, czy osoby prowadzące pojazdy w firmach 
transportowych przekraczają czas pracy kierowców, czy po-
zostawiacie to przewoźnikom?
- Staramy się dostosowywać propozycję pracy do aktual-
nych możliwości kierowców, naturalnie tam, gdzie taką 
informację mamy. Często jednak zlecając pracę przewoź-
nikowi nie posiadamy stosownej wiedzy, wówczas obszar 
pozostawiamy całkowicie w gestii firmy transportowej.

PROBLEMY PRZY ROZŁADUNKU I DOSTAWIE
Dla zdyscyplinowania usługodawców zapewne w umowach prze-
widziane są kary za niedopełnienie jej warunków umowy… Czy 
znajdują zastosowanie bonusy dla tych, którzy pracują dobrze?
- Preferujemy partnerską formę współpracy. Nie narzuca-
my zleceń do realizacji, lecz wspólnie z przewoźnikiem 
ustalamy, czy ją wykona, czy też z jakiegoś powodu nie. 
W sytuacjach problemowych oczekujemy szybkiej i rze-
czowej informacji i reakcji oraz wspólnie uzgadniamy dal-
sze działania. Oczywiście dla stałych i rzetelnych firm 
transportowych mamy też dodatkowe formy motywacji.
Ważną rolę w pracy Grupy Maspex odgrywają operatorzy logi-
styczni. Co należy do ich zadań a co wykonujecie samodzielnie?
- Operatorzy logistyczni w naszej firmie świadczą usługi 
logistyczne związane z przewozem, dystrybucją oraz ma-
gazynowaniem towaru. Zajmują się krajowym oraz mię-
dzynarodowym transportem drobnicowym, w mniejszym 
stopniu całopojazdowym. W obrębie oferowanych usług 
zapewniają zrealizowanie dostawy poprzez odebranie to-
waru z naszego magazynu i dostarczeniem go bezpośred-
nio do klienta wymaganym przez niego środkiem trans-
portu, bądź przewiezieniem go na swój magazyn i dostawę 
w terminie późniejszym do miejsca docelowego. Jeśli za-
dania transportowe dają możliwości samodzielnej reali-
zacji, przy zachowaniu uzasadnienia kosztowego zawsze 
robimy to we własnym zakresie. Tam, gdzie możemy, chce-
my oferować możliwość podjęcia zlecenia z tzw. pierwszej 
ręki. Nasi kontrahenci od lat to sobie mocno cenią.
Dlaczego nie są oni w stanie załatwić zapotrzebowania na 
transport?
Problemy przewoźników w zrealizowaniu wszystkich do-
staw to przede wszystkim szczególne wymagania klien-
tów oraz produktów, gdzie brak standaryzacji skutecznie 

utrudnia samodzielną realizację. Wymagania nabywców 
dotyczą przede wszystkim rozładunku i częściowo ogra-
niczonego dojazdu na miejsce docelowe. Współpracuje-
my z wieloma podmiotami, do których duży samochód 
nie może dotrzeć ze względu na utrudnienia drogowe (np. 
mosty, wąskie drogi, ograniczenia tonażowe). Szczególne 
wymaganie może stanowić forma rozładunku: potrzebny 
jest na przykład samochód z windą i z tzw. paleciakiem. 
Co do kwestii bezpośrednio związanych z produktem - 
oferujemy również asortyment, który musi być przewożo-
ny w temperaturze kontrolowanej, gdzie z racji wielkości 
przesyłki często bezzasadna kosztowo staje się realizacja 
dedykowana z miejsca nadania.

ZMIANY W 2018 ROKU
Zatem tym bardziej będzie interesujący schemat współpracy: 
Grupa Maspex – operator logistyczny – przewoźnik?
- Zlecenia kierowane do operatorów logistycznych to 
przeważnie zlecenia drobnicowe o strukturze 2-6 palet 
na miejsce dostawy. Palety dla takich przesyłek posiada-
ją bardzo zróżnicowaną wysokość oraz wagę. Często typ 
rozładunku zostaje ograniczony wymaganiami samocho-
dów o mniejszej ładowności z jednoczesną potrzebą roz-
ładunku na miejscu dostawy, bo np. punkt ma charakter 
sezonowy. Operator logistyczny obsługuje również kanał 
farmaceutyczny. Jest on w naszej firmie obecny od wielu 
lat i podlega dodatkowym wymogom. Z kolei przewoźnik 
obsługuje zlecenia transportowe, których wielkość daje 
możliwość uzasadnionej ekonomicznie realizacji samo-
chodem dedykowanym oraz zdecydowanie skraca czas 
realizacji zamówienia do naszego odbiorcy. To ważne, po-
nieważ zawsze klient i jego potrzeby są najważniejsze.
Współpracujecie tylko bezpośrednio z przewoźnikami czy tak-
że z firmami spedycyjnymi? Jak to się rozkłada procentowo?
- Preferujemy współpracę bezpośrednią z przewoźnikami, 
ale nie zawsze jest to możliwe. Około 30 procent usług reali-
zujemy za pośrednictwem spedycji. Jakość i elastyczność 
podczas realizacji wykonywanych usług zawsze stanowiły 
i stanowią mocny atrybut firm przewozowych. To szczegól-
nie ważne, kiedy działania logistyczne oparte są na tak moc-
no rozbudowanej strukturze produkcyjno–magazynowej.
Jakie są plany na 2018 roku w aspekcie transportu i logistyki?
- Rok 2018 wiąże się z bardzo dużymi zmianami w obszarze 
logistyki Grupy Maspex. W Lublinie oraz w Olsztynku zo-
staną uruchomione nowe magazyny automatyczne, dzięki 
którym nie tylko wzrosną nasze dotychczasowe możliwo-
ści budowania zapasów, ale przede wszystkim pojawią się 
nowe możliwości realizacji zadań dystrybucyjnych. A to 
w odniesieniu do obecnych naszych zasobów stanowić bę-
dzie bardzo istotną zmianę. Mamy nadzieję, że ponoszone 
nakłady inwestycyjne znajdą przełożenie na kolejny skok 
jakościowy we współpracy z naszymi klientami, czy też 
dostawcami usług. Co w efekcie zaowocuje wzrostem ob-
rotów zarówno jeśli chodzi o współpracę z klientami, jak 
i również z przewoźnikami.

W Grupie Maspex stosowane są najnowocześniejsze  
technologie, także w obszarze logistyki.
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Blaski i cienie SENT
O SENT pisaliśmy już niejednokrotnie. Tym razem jednak oddajemy głos osobie, którą skutki przepisów 
dotykają bezpośrednio – przedstawicielce firmy spedycyjnej. Przedstawia ona nie tylko cienie, ale 
i pozytywne aspekty wprowadzonej rok temu regulacji.

Transport drogowy to od wielu lat branża dynamicznie 
rozwijająca się, elastycznie dopasowująca do przepi-

sów i regulacji prawnych zarówno w naszym kraju jak 
i poza jego granicami. Na przestrzeni chociażby ostatniej 
dekady mogliśmy zaobserwować wpływ na nią czynni-
ków zewnętrznych. Determinowały one popyt a co za tym 
idzie i podaż środków transportowych w poszczególnych 
regionach Europy i Azji i przyczyniły się do wielu sukce-
sów jak i porażek biznesowych. Wymagały elastyczności 
usług, ale również innowacyjności proponowanych roz-
wiązań, co w efekcie niejednokrotnie owocowało nowo-
czesnymi modelami biznesowymi. To z kolei miało prze-
łożenie na oszczędności, przyczyniając się do większej 
świadomości przewoźników jeśli chodzi o ekologię i za-
nieczyszczenie środowiska.

Kryzys i ograniczenia
Jednym z poważniejszych czynników, który w znaczą-
cym stopniu przełożył się na jakość, wielkość oraz dostęp-
ność transportu drogowego w Europie był kryzys z 2008 
roku. Stanowił on przyczynę uszczuplenia wielkości tabo-
ru niejednej firmy, miał bezpośredni skutek w postaci pro-
blemów z płynnością finansową przedsiębiorców, a co za 
tym idzie brakiem chęci i możliwości do inwestowania.

Kolejnym utrudnieniem okazały się systematycznie nakła-
dane ograniczenia w handlu z krajami dawnego bloku socja-
listycznego. Embarga na produkty Unii Europejskiej zmusiły 
wielu przedsiębiorców do szukania alternatyw dla prowa-
dzenia własnego biznesu. Nadawcy transportu analizowali 
nowe rynki zbytu, dogłębnie studiowali zasady i przepisy 
dotyczące eksportu/importu do wskazanych miejsc. Prze-
woźnicy drogowymi także przechodzili przemiany dosto-
sowując się do nowych wymogów, wykazując cierpliwość 
i elastyczność zarządzania dużo niższymi frachtami.
Kiedy firmy transportowe już ustabilizowały sytuację, zo-
stały zmuszone do walki z nowymi wyzwaniami, np. płacą 
minimalną w krajach Unii Europejskiej. Jak pamiętamy, za-
sady rozliczeń kierowców spowodowały w pierwszym od-
ruchu bunt, wycofanie się z realizacji transportów we wska-
zanych krajach i ogólny strach przed nowym. Wiele mówiło 
się i pisało na forach o wysokościach kar nakładanych za 
niedopełnienie obowiązków wypłaty wynagrodzeń zgodnie 
z obowiązującymi stawkami w poszczególnych państwa. 
Jak do tej pory jednak wszelkie niejasności w dokumenta-
cji są rozwiązywane na drodze porozumienia, dzięki cze-
mu nie słyszymy o karach za niedopełnienie obowiązku 
utrzymania płacy minimalnej i ta kwestia nie stanowi już 
przeszkody w realizacji zleceń transportowych. Jedyny 
problem to samo podejście przewoźników do regulacji.

Marzena Piotrowicz
współwłaściciel firmy Bial-mich

Przepisy pozwalają na pewność, że nasz samochód 
nie zostanie wykorzystany do transportu towaru 

nieewidencjonowanego w sprzedaży VAT.
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Ustawa z marca 2017 roku
Nie mniej wątpliwości i negatywnych emocji w środowi-
skach zarówno transportowych i spedycyjnych ale rów-
nież handlowych budzi ustawa o systemie monitorowa-
nia drogowego przewozu towarów z dnia 9 marca 2017 
roku. Z założenia ma być ona skutecznym narzędziem dla 
uszczelnienia systemu podatkowego oraz wyeliminowa-
nia nierejestrowanych transakcji handlowych. Nakłada 
obowiązek rejestracji transportu zakupionego bądź sprze-
danego towaru na odpowiednią stronę procesu kupna 
sprzedaży. Objętych jest nią szereg towarów wrażliwych, 
do których zaliczyć należy paliwa płynne oraz ich pochod-
ne, oleje smarowe, alkohole i wyroby zawierające w swoim 
składzie alkohol etylowy, susz tytoniowy a od niedawna 
również oleje roślinne. Dotyczy to przewozu masy powyżej 
500 kilogramów wagi oraz 500 litrów objętości przesyłki.
Obowiązek rejestracji przemieszczenia ładunku podczas 
transakcji handlowych należy odpowiednio do nadawcy, 
odbiorcy bądź przewoźnika. Niedokonanie tej czynności 
oraz uzupełnienia zgłoszenia skutkuje nałożeniem na 
odpowiednią stronę transakcji kar finansowych zgodnie 
z treścią ustawy.

Okiem producenta
Codzienność z SENT? Otóż bywa bardzo różnie. W zależ-
ności od stopnia w jakim dany podmiot uzależniony jest 
od handlu lub transportu towarów wrażliwych, doświad-
czenia z nową ustawą są różne. Właściciele firm paliwo-
wych, producenci alkoholi, olejów, podmioty handlujące 
produktami pochodnymi ropy czy też alkoholu etylowego 
etc. w porównaniu do przewoźników drogowych nie mają 
wyboru w kwestii dostosowania się do nowych zasad 
opisanych w ustawie. Chcąc realizować swoje dostawy 
zgodnie z przepisami przeorganizowali swoją działalność 
tak, by w rzetelny sposób sprostać obowiązkowi rejestra-
cji przewozu. W przypadku wielu naszych kontrahentów 
wiązało się to z koniecznością zatrudnienia i wyszkolenia 
personelu oraz stworzenia nowych procedur oraz opisa-
nia procesów zachodzących w trakcie realizacji dodatko-
wych zadań. Analizując kilka miesięcy funkcjonowania 
tak zwanego „pakietu przewozowego” wskazali kilka klu-
czowych trudności, napotykanych w swojej pracy.
Pierwszą trudnością była platforma PUESC i odpowiednie 
rejestrowanie transportu. Pojawiały się wątpliwości co do 
tego, kto jest odpowiedzialny za dokonanie zgłoszenia, 
która funkcja do tego służy, jakie dane powinno zawierać 
i jak dokonać go poprawnie, by nie ponieść konsekwencji 
swojego działania.

Terminowość zamknięcia zgłoszeń
Po opanowaniu umiejętności poprawnego rejestrowania 
przemieszczenia przesyłki przyszła kolej na wykonawcę 
transportu. O ile właściciel towaru nie miał wyboru i mu-
siał zapoznać się z procedurą zgłoszeń SENT o tyle prze-
woźnik mógł odmówić przewozu wskazanego towaru ze 

względu właśnie na dodatkowy obowiązek. Problem po-
zostawał po stronie klienta. Rozwiązaniem w tym przy-
padku nie była również spedycja będąca pośrednikiem 
przy organizacji transportu, jako że za aktualizację da-
nych odpowiada bezpośrednio właściciel pojazdu wyko-
rzystywanego do przewozu towaru objętego ustawą, bądź 
osobę do tego upoważnioną. Upoważnienie osoby trze-
ciej do uzupełnienia zgłoszenia SENT nie znosi jednak 
odpowiedzialności firmy transportowej za poprawność 
danych zawartych w niniejszym zgłoszeniu. To między 
innymi jest do chwili obecnej jednym z powodów, dla któ-
rych właściciele przedsiębiorstw przewozowych nie de-
cydują się na transport towarów wrażliwych.
Następny problem dotyczący dużej części przedsiębior-
ców rejestrujących przemieszczenie sprzedanego towaru 
do odbiorcy jest terminowość z jaką ci odbiorcy dokonują 
zamknięcia zgłoszeń w systemie. O ile duże firmy mają 
świadomość odpowiedzialności za zakończenie procesu 
transportu i potwierdzenia odbioru towaru na platformie 
PUESC, o tyle w przypadku odbiorców prywatnych wyeg-
zekwowanie odpowiednich czynności stanowi dużą trud-
ność. Mam tu na myśli na przykład transakcje sprzeda-
ży paliwa do odbiorcy prywatnego (często rolnika), który 
zastrzega, że ze względu na brak umiejętności pracy na 
komputerze w sieci, nie dopełni swojego obowiązku. Prze-
kazuje pełnomocnictwo do odpowiednich działań swoje-
mu kontrahentowi, co w efekcie wymaga od sprzedawcy 
wykonania dodatkowych czynności ale jednocześnie 
gwarantuje realizację transakcji zgodnie z ustawą.

Dwie grupy przewoźników
Sprzedawca towaru (tudzież kupujący) zaakceptował nowe 
okoliczności prowadzenia biznesu, zwiększył zatrudnie-
nie i odpowiednio przeszkolił personel. Nie dało to jednak 
pewności wykonania transakcji zgodnie z ustawą o moni-
toringu przesyłek. Kolejną przeszkodą okazała się bowiem 
awaryjność systemu. Przerwy w działaniu platformy PU-
ESC powodują brak możliwości nadania przesyłki, postój 
środka transportu, czasami konieczność pozostawania po 
godzinach w pracy celem odpowiedniej rejestracji prze-
wozu. Jeszcze innym problem stanowi sytuacja, w której 
odbiorca musi dokonać zgłoszenia, ale nie posiada gestii 
transportowej. Przewoźnikiem jest podmiot zagranicz-
ny, często nieświadomy obowiązku uzupełnienia danych 
w zgłoszeniu. W takich przypadkach niejednokrotnie cięż-
ko przekonać zagraniczną firmę transportową do rejestra-
cji na PUESC oraz odpowiedniego uzupełnienia danych. 
Bywa, że przewoźnicy ignorują ten obowiązek komplikując 
cały proces i narażając się na wysokie kary.
A co z tym przewoźnikiem? Dlaczego firmy transportowe 
unikają rejestrowania się na PUESC i realizacji transpor-
tów z obowiązkiem aktualizacji danych na zgłoszeniach 
SENT? Dlaczego duża część przedsiębiorców nie jest za-
interesowana zapoznaniem się z zasadami przewozu to-
warów objętych monitorowaniem?
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Na podstawie własnej obserwacji współpracy z przewoź-
nikami dostrzegam dwie grupy przedsiębiorców. Jedna, 
szczęśliwie się powiększająca to firmy akceptujące obo-
wiązek uzupełnienia danych. Zapoznały się one ze szcze-
gółami i wymogami ustawy i dla nich priorytet stanowi 
należyta realizacja zleceń transportowych. Druga grupa 
to podmioty, które odmawiają przewozu towarów wraż-
liwych mimo wyraźnie lepszych frachtów, uzasadniając 
swoje decyzje obawą przed kontrolami, ewentualnymi 
karami, tudzież ogólną niechęcią do wykonania dodatko-
wych czynności związanych z transportem.

Kontrola to kłopot?
Przewożąc towar podlegający ustawie o monitoringu 
przesyłek należy dokonać aktualizacji zgłoszenia SENT 
bądź w przypadku transportu, dla którego Polska jest kra-
jem tranzytowym dokonać zgłoszenia SENT 300 - bezpo-
średnio przez przewoźnika. Nie podlega również dyskusji 
fakt, że dane w nim zawarte muszą być zgodne ze szcze-
gółami transportu. Należy skrupulatnie uzupełnić infor-
macje dotyczące swojej firmy i samochodu, sprawdzić 
zgodność ze stanem faktycznym a głoszenia/aktualizacji 
dokonać przed rozpoczęciem przewozu.
Kontrolowany kierowca, posiadający list przewozowy, któ-
ry zawiera dane i informacje zgodne z przewożonym towa-
rem a także ze zgłoszeniem SENT oraz posiadający numer 
tego zgłoszenia nie powinien się niepokoić. Kontrola może 
odbyć się również w siedzibie przewoźnika, gdzie zostanie 
on poproszony, by okazać właściwe dokumenty dotyczące 
określonego transportu. W przypadku należycie prowa-
dzonej administracji i księgowości, również taka kontrola 
przebiegnie ze skutkiem pozytywnym.

Obowiązki przewoźnika
Na co zatem zwrócić szczególną uwagę w przypadku 
przewozu towarów należących do grupy podlegającej 
monitorowaniu? Przed przyjęciem zlecenia, przewoźnik 

musi otrzymać jasną informację dotyczącą nazwy to-
waru, jego kodu celnego, relacji w jakiej ma zrealizować 
transport i kto odpowiada za dostarczenie mu numeru 
zgłoszenia SENT. W obecnej sytuacji definitywnie powin-
na skończyć się era tak zwanego „towaru neutralnego na 
paletach”, jak najczęściej określany jest ładunek w zlece-
niach otrzymywanych od spedytorów. Przewoźnik musi 
wiedzieć dokładnie co wiezie, aby móc sprawdzić, czy nie 
podlega on ustawie o monitoringu przewozu towarów. 
To szczególnie istotne w przypadku transportu tranzy-
tem prze Polskę, gdzie w gestii żadnej ze stron kontraktu 
(nadawcy/odbiorcy) nie leży obowiązek rejestracji towaru 
na platformie PUESC. Jedyna odpowiedzialność, również 
finansowa, za nie dopełnienie formalności spoczywa na 
firmie transportowej.
Po załadunku towaru należy zweryfikować ilość i ro-
dzaj towaru, który został mu załadowany z tym opisa-
nym w zgłoszeniu SENT. Przewoźnik ma prawo nanieść 
swoje zastrzeżenia co do ewentualnych niezgodności 
w trakcie uzupełnienia zgłoszenia, dzięki temu uniknie 
odpowiedzialności za potwierdzenie danych niezgod-
nych ze stanem faktycznym przesyłki. W trakcie reali-
zacji transportu jest zobowiązany do wykonania usługi 
zgodnie z danymi umieszczonymi w zgłoszeniu - wska-
zana granicy państwa, numeru drogi, numeru ciągnika 
i naczepy etc. Gdy usługa zostanie zrealizowana, należy 
przechowywać dokumentację transportową z kopiami 
listów przewozowych potwierdzonych przez faktyczne-
go odbiorcę.

Rola spedytora
A gdzie w całym tym „zamieszaniu” jest miejsce dla spe-
dytora? Czy spedytor może pomóc, czy stanowi tylko 
przeszkadzające ogniwo w procesie transportowym? Jak 
SENT wpłynął na pracę niektórych spedytorów?

Firma transportowa ma prawo nanieść swoje zastrzeżenia co  
do ewentualnych niezgodności w trakcie uzupełnienia zgłoszenia.

ORGANIZATOR: OPIEKUN MEDIALNY: PARTNER GŁÓWNY: PARTNER STRATEGICZNY:

www.targi.paliwa.pl
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Jako pośrednik przy transporcie rze-
czy, realizujemy zlecenia naszych 
klientów starając się zrozumieć za-
równo specyfikę ich branży jak i ich 
oczekiwania. Stąd też bezwarunkowo w momencie wej-
ścia w życie ustawy o systemie monitorowania drogowe-
go przewozu towarów jednym z priorytetów było zgłębie-
nie jej wymagań i wypracowanie krok po kroku wspólnie 
z partnerami planu realizacji dostaw przy zachowaniu 
jak najpłynniejszego procesu transportowego. Niejedno-
krotnie tłumaczyliśmy na czym polega obowiązek ak-
tualizacji danych SENT. W wielu przypadkach otrzymy-
waliśmy upoważnienia i w ich imieniu dokonywaliśmy 
aktualizacji zgłoszeń zgodnie ze stanem faktycznym. 
Wypracowane zostały dzięki temu instrukcje opisujące 
krok po kroku aktualizację danych przewoźnika, którymi 
dzielimy się z każdym, kto tego potrzebuje. Priorytetem 
jest zarówno terminowość dostaw jak i bezpieczeństwo 
przewozu oraz zachowanie zgodności z wymaganiami, 
nakładającymi się na każdą ze stron kontraktu ustawa.

Trudności i korzyści
Czy jest trudniej? Na pewno na początku obowiązywania 
przepisów zmniejszyła się liczbą chętnych przewoźników 
do realizacji tego typu zleceń. Jednak z każdym miesią-

cem coraz więcej firm transportowych rozpoznaje bliżej 
procedury, podejmując decyzję o świadczeniu tych specja-
listycznych usług, więc sytuacja ulega poprawie. Być może 
powód stanowi rosnąca świadomość, że prędzej czy póź-
niej będą mieli styczność z towarem wrażliwym, zachęta 
to także nieco atrakcyjniejsza cena takiego transportu.
Poza ceną, która niejednokrotnie jest wyższa w przypad-
ku tego typu przewozów niż standardowych, bezsprzecz-
ną korzyść wynikającą z realizacji transportu towaru 
monitorowanego stanowi pewność, że nasz samochód 
nie zostanie wykorzystany do transportu towaru nieewi-
dencjonowanego w sprzedaży VAT. Każdy zarejestrowany 
przewóz gwarantuje uczciwość naszego zleceniodawcy, 
uiszczającego opłaty wszelkich należności podatkowych 
wynikających ze sprzedaży danego towaru.
Nie należy mieć obawy przed rejestracją i aktualizacją da-
nych w zgłoszeniach SENT. Jeśli jednak podejmujemy się 
tego obowiązku, dołóżmy wszelkich starań, by zrobić to 
w sposób rzetelny i zgodny z wymaganiami, by tym sa-
mym zabezpieczyć własny interes i interes naszych part-
nerów biznesowych.

Przewoźnik musi wiedzieć dokładnie co 
transportuje, aby móc sprawdzić, czy przewóz nie 

podlega ustawie o monitoringu przewozu towarów.

ORGANIZATOR: OPIEKUN MEDIALNY: PARTNER GŁÓWNY: PARTNER STRATEGICZNY:
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Przedsiębiorcy mogą być obecnie kontrolowani w ra-
mach dwóch reżimów prawnych.

Kontrola podatkowa. Funkcjonowała już wcześniej i pro-
wadzona jest przez naczelników urzędów skarbowych (US), 
w oparciu o przepisy ordynacji podatkowej (o.p.) i ustawy 
o swobodzie działalności gospodarczej (o.s.d.g.).
Kontrola celno-skarbowa to nowy model kontroli. Prowa-
dzona jest przez naczelników urzędów celno-skarbowych 
(UCS), w oparciu o przepisy ustawy o Krajowej Administracji 
Skarbowej (KAS) oraz w drodze odpowiedniego stosowania 
niektórych przepisów ordynacji podatkowej. Wyłączenie - 
regulacje ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
Oprócz kontroli podatkowej i kontroli celno-skarbowej po-
zostały już wcześniej obowiązujące mniej groźne i mniej 
sformalizowane czynności sprawdzające (uregulowane 
w o.p.). Ponadto ustawa KAS wprowadziła zupełnie nową 
instytucję urzędowego sprawdzenia.

Kontrola vs kontrola
Zarówno kontrola podatkowa, jak i kontrola celno-skarbo-
wa mogą dotyczyć tych samych obszarów, tych samych 
podatków i ich rozliczeń. Warto jednak od razu zaznaczyć, 
że podstawową formą weryfikacji rozliczeń podatkowych 
nadal pozostaje kontrola podatkowa, która według zapew-
nień resortu finansów dotyczy 90 procent przypadków. 
Natomiast kontrola celno-skarbowa z założenia ma słu-
żyć wykrywaniu i zwalczaniu najpoważniejszych niepra-
widłowości na szeroką skalę – oszustw, wyłudzeń, karu-
zeli podatkowych.
Kontrola celno-skarbowa może obejmować zarówno duże 
firmy, jak i mniejsze podmioty, mające niewielkie obroty. 

Jednakże prowadzenie czynności przez funkcjonariuszy 
Służby Celno-Skarbowej nie oznacza, że jest to kontrola 
stricte celno-skarbowa i dotyczy nadużyć. Bowiem do za-
dań kontrolerów należą również inne czynności oprócz 
sprawdzania spraw celno-skarbowych, np. kontrola prze-
wozu tzw. towarów wrażliwych (ustawa o systemie moni-
torowania drogowego przewozu towarów). Kontrolowanie 
przewoźników przez funkcjonariuszy KAS w tym obsza-
rze nie oznacza, że prowadzona jest kontrola celno-skar-
bowa lub dotyczy to najpoważniejszych naruszeń. Podob-
nie będzie w przypadku tzw. kontroli stałej wykonywanej 
w sposób ciągły, prowadzenia urzędowego sprawdzenia, 
obejmowanie towarów procedurami celnymi.
Z powyższej analizy wynika prosty wniosek - obszary 
podlegające kontroli celno-skarbowej i podatkowej nie 
są rozłączone. Jednak jak wynika z zapewnień resortu 
finansów, podstawowym trybem kontrolowania rozliczeń 
ma pozostać kontrola podatkowa prowadzona przez pra-
cowników urzędów skarbowych na dotychczasowych 
zasadach. Kontrola celno-skarbowa według założeń ma 
dotyczyć najpoważniejszych nadużyć na wielką skalę.

Twarda procedura
Nowy model kontroli celno-skarbowej jest określany mia-
nem tzw. twardej procedury kontrolnej. Dzieje się to ze 
względu na cel jaki przyświecał ustawodawcy wprowadza-
jącemu ten rodzaj kontroli, czyli zwalczanie najpoważniej-
szych oszustw podatkowych oraz szerokie uprawnienia 
organów kontrolnych i wyłączenie stosowania przepisów 
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
Dla nowego modelu kontroli celno-skarbowej specyficz-
ne jest wiele elementów. Część z nich pozwoliliśmy sobie 
poniżej wymienić.

♦♦ Przy kontroli celno-skarbowej nie stosuje się przepisów 
rozdziału 5 ustawy z 2.7.2004 roku o swobodzie działal-
ności gospodarczej, zawierającego ogólne przepisy do-
tyczące kontroli przedsiębiorców.

♦♦ Kontrolujący nie mają obowiązku zawiadamiania przed-
siębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli.

Obowiązujące od roku przepisy o kontroli celno-skarbowej skłaniają 
do poczynienia kilku uwag. Została ona wprowadzona zamiast wcze-
śniej obowiązującej kontroli skarbowej, ale obok, a nie zamiast kon-
troli podatkowej. W związku z tym od 1 marca 2017 roku obowiązują 
dwa reżimy prawne.

Kontrola celno-skarbowa

Dawid Korczyński
Adwokat, Prawnicy Transportu

Podstawową formą weryfikacji 
rozliczeń podatkowych nadal 
pozostaje kontrola podatkowa, która 
według zapewnień resortu finansów 
dotyczy 90 procent przypadków.
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♦♦ W przypadku podejrzenia, że nie są przestrzegane prze-
pisy prawa a okoliczności przemawiają za niezwłocz-
nym przeprowadzeniem kontroli, może być ona prowa-
dzona na tzw. Legitymację.

♦♦ Nie ma zakazu prowadzenia kontroli równoczesnych.
♦♦ Kontrolowanemu nie przysługuje sprzeciw na działania or-
ganu podejmującego i wykonującego czynności kontrolne.

♦♦ Podczas przeprowadzania kontroli celno-skarbowej, limi-
ty dotyczące łącznego czasu trwania czynności nie ist-
nieją. Natomiast ustawodawca w art. 63 KAS wskazał, że 
kontrola powinna zostać zakończona bez zbędnej zwłoki, 
lecz nie później niż w terminie 3 miesięcy od jej wszczęcia. 
Z drugiej strony, może być ona przedłużona ponad wska-
zany czas, co wymaga powiadomienia kontrolowanego.

♦♦ Zniesiona została właściwość miejscowa naczelników 
UCS. Kontrolę może przeprowadzić każdy naczelnik 
UCS, na całym terytorium RP, niezależnie od siedziby 
kontrolowanego (art. 61 KAS).

♦♦ Kontrola celno-skarbowa kończy się wynikiem, który 
zawiera informacje o stwierdzonych nieprawidłowo-
ściach lub ich braku.

♦♦ Organom przysługuje prawo do przeprowadzenia kontro-
li krzyżowej, w zakresie przedmiotowym szerszym niż 
wcześniej zakładano (dokumenty, wyciągi z ksiąg podat-
kowych, wyjaśnienia kontrahentów). Poza tym może ona 
dotyczyć nie tylko bezpośrednich kontrahentów kon-
trolowanego, ale również innych podmiotów biorących 
udział w łańcuch dostaw towarów lub usług (art. 79 ust 2 
KAS). Należy zaznaczyć, że zmianie uległ również zakres 
podmiotowy kontroli krzyżowej prowadzonej w ramach 
kontroli podatkowej prowadzonej w oparciu o przepisy 
ordynacji podatkowej przez urzędy skarbowe.

♦♦ Kontrolowanemu nie przysługuje prawo wniesienia za-
strzeżeń do wyniku kontroli. Jeżeli kontrolowany nie 

zgadza się z wynikiem kontroli i nie złoży korekty de-
klaracji, może on swoje racje przedstawić w toku postę-
powania podatkowego, w które przekształca się w takim 
przypadku kontrola.

♦♦ Odwołania od decyzji wydanych przez naczelnika UCS po 
przeprowadzeniu postepowania podatkowego, w które prze-
kształciła się kontrola celno-skarbowa, rozpatruje naczelnik 
UCS – zatem ten sam organ, co wykonywał kontrolę...

Korekta deklaracji
W związku z prowadzoną kontrolą celno-skarbową, kon-
trolowanym przysługuje prawo złożenia korekty deklara-
cji, pomimo tego, że została ona objęta kontrolą, w dwóch 
przypadkach:

♦♦ w terminie 14 dni od wszczęcia kontroli;
♦♦ w terminie 14 dni od dnia doręczenia wyniku kontroli 
stwierdzającej nieprawidłowości.

W przypadku, gdy kontrolowany zdecyduje się złożyć 
korektę deklaracji, powinien to zrobić do właściwego dla 
siebie urzędu skarbowego, a nie UCS, który prowadził 
kontrolę. Jeżeli kontrola celno-skarbowa wykryje niepra-
widłowości, a kontrolowany nie złoży korekty deklaracji 
lub złożona korekta nie zostanie uwzględniona przez 
organ, kontrola przekształca 
się w postępowanie po-
datkowe, prowadzone 
przez naczelnika urzę-
du celno-skarbowego.

W ramach kontroli celno-skarbowej kontrolujący mogą:

nakładać zamknięcia 
urzędowe na urządzenia, 
pomieszczenia, naczynia 
oraz środki przewozowe

wchodzić na teren 
kontrolowanego i poruszać 

się po nim (dotyczy to 
gruntu, budynku, lokalu)

badać towar, surowce, 
półprodukty, wyroby, 
pobierać ich próbki  

w celu zbadania

żądać złożenia wyjaśnień 
dotyczących przedmiotu 
kontroli celno-skarbowej

przesłuchać kontrolowanego 
lub inne osoby

zbierać inne niezbędne 
materiały dotyczące 
przedmiotu kontroli

żądać przeprowadzenia 
spisu z natury

filmować, fotografować, 
nagrywać, kopiować, 

sporządzać szkice

przeszukać pomieszczenia, 
lokale, miejsca i rzeczy

zasięgać opinii biegłych
zabezpieczać zebrane 

dowody
dokonywać oględzin

żądać udostępnienia 
dokumentów związanych 

z przedmiotem kontroli 
i sporządzać z nich odpisy, 

kopie, notatki

legitymować lub w inny 
sposób ustalać tożsamość 

osób, jeżeli jest to niezbędne 
na potrzeby kontroli

żądać zamknięcia 
dokumentacji dotyczącej 

towarów i czynności 
podlegających kontroli 
celno-skarbowej w celu 

umożliwienia porównania 
stanu rzeczywistego ze 
stanem ewidencyjnym

przeprowadzać rewizję 
towarów wyrobów 

i środków przewozowych, 
przeszukiwać osoby, 

kontrolować przesyłki 
pocztowe

Kontrolujący nie mają
 obowiązku zawiadamiania 
przedsiębiorcy o zamiarze 

wszczęcia kontroli.

KONTROLA

CELNO-SKARBOWA
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Kary za odpoczynek są legalne
W wielu państwach Unii Europejskiej wprowadzono zakaz odbywania 45-godzinnego odpoczynku 
w kabinie samochodu ciężarowego. Wprowadzenie zakazu wiąże się z koniecznością ponoszenia kar 
przez naruszających zakaz kierowców i przedsiębiorców.

Warto przeanalizować jaka jest podstawa prawna 
wprowadzania takiego zakazu, a co za tym idzie 

nakładania kar za jego naruszenie w krajach członkow-
skich. Rządy belgijski, francuski i niemiecki stoją na sta-
nowisku, że do państw należących do Unii Europejskiej 
należy ustanawianie właściwych kar z tytułu naruszenia 
rozporządzenia (WE) nr 561/20061 zaś brak możliwości od-
bywania 45-godzinnego odpoczynku w kabinie samocho-
du ciężarowego wynika z treści art. 8 ust. 8 Rozporządze-
nia 561/2006. Według przedstawicieli niektórych państw 
w treści Rozporządzenia 561/2006 nie ma wyraźnych 
przepisów w tym zakresie.

Sprawa belgijska
W grudniu Trybunał Sprawiedliwości zajął się wykładnią 
art. 8 ust. 6 i 8 Rozporządzenia nr 561/2006 i w dniu 20 
grudnia 2017 roku wydał wyrok w sprawie C-102/162 ma-
jącej za przedmiot wniosek o wydanie (na podstawie art. 
267 TFUE) orzeczenia w trybie prejudycjalnym w postępo-
waniu Vaditrans BVBA przeciwko Belgishe Staat (państwo 
belgijskie). Wykładni należy dokonywać w taki sposób, że 
kierowca nie może spędzać w pojeździe regularnych ty-
godniowych okresów odpoczynku.3

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
został złożony w ramach sporu pomiędzy Vaditrans BVBA 
a Belgische Staat. Dotyczył on stwierdzenia nieważności 
dekretu królewskiego zmieniającego dekret królewski 
z dnia 19 lipca 2000 roku w sprawie zapłaty i zdepono-
wania kwoty pieniężnej przy stwierdzeniu określonych 

naruszeń w transporcie osób i towarów w ruchu drogo-
wym z dnia 19 kwietnia 2014 roku. Przepisy przewidywały 
między innymi nałożenie kary w wysokości 1800 euro na 
kierowców samochodów ciężarowych, którzy spędzają 
obowiązkowy tygodniowy okres odpoczynku w pojeździe, 
a nie poza nim.

2 razy odpoczynek
Zgodnie z treścią art. 8 ust. 6 Rozporządzenia nr 561/2006 
w ciągu dwóch kolejnych tygodni kierowca wykorzystuje 
co najmniej:

♦♦ dwa regularne tygodniowe okresy odpoczynku
lub

♦♦ jeden regularny tygodniowy okres odpoczynku i jeden 
skrócony tygodniowy okres odpoczynku trwający co 
najmniej 24 godziny. Skrócenie to należy jednak skom-
pensować równoważnym odpoczynkiem wykorzysta-
nym jednorazowo przed końcem trzeciego tygodnia na-
stępującego po danym tygodniu.

Tygodniowy okres odpoczynku rozpoczyna się nie póź-
niej niż po zakończeniu sześciu okresów 24-godzin-
nych licząc od końca poprzedniego tygodniowego okre-
su odpoczynku.
Zatem kierowca w ciągu dwóch kolejnych tygodni wyko-
rzystuje co najmniej dwa regularne tygodniowe okresy 
odpoczynku lub jeden regularny tygodniowy okres odpo-
czynku i jeden skrócony tygodniowy okres odpoczynku, 
w którym muszą zostać spełnione określone warunki.
Jeżeli kierowca dokona takiego wyboru, dzienne okresy 
odpoczynku i skrócone tygodniowe okresy odpoczynku 
poza bazą można spędzać w pojeździe, o ile posiada on 
odpowiednie miejsce do spania dla każdego prowadzące-
go ciągnik siodłowy i pojazd znajduje się na postoju (art. 8 
ust. 8 Rozporządzenia).

Małgorzata Kosela-Rębowska
Radca prawny, Kancelaria Chałas i Wspólnicy

1Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 roku w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się 

do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 

3820/85 (zwanego dalej „Rozporządzeniem nr 561/2006”).
2Wyrok z dnia 20 grudnia 2017 roku, Vaditrans BVBA, C-102/16, EU:C:2017:1012.
3Art. 8 ust. 6 i 8 Rozporządzenia 561/2006.
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Regularne i skrócone wolne
W powyższym przepisie mowa o dziennych okresach od-
poczynku oraz skróconych tygodniowych okresach odpo-
czynku. Przez „dzienny okres odpoczynku" należy rozu-
mieć dzienny okres, w którym kierowca może swobodnie 
dysponować swoim czasem i obejmuje swym zakresem:

♦♦ „Regularny dzienny okres odpoczynku" - oznacza nie-
przerwany odpoczynek trwający co najmniej 11 godzin. 
Alternatywnie, regularny dzienny okres odpoczyn-
ku można wykorzystać w dwóch częściach, z których 
pierwsza musi nieprzerwanie trwać co najmniej 3 go-
dziny a druga co najmniej 9 godzin,

lub
♦♦ "Skrócony dzienny okres odpoczynku", który oznacza 
nieprzerwany odpoczynek trwający co najmniej 9 go-
dzin, ale krócej niż 11 godzin.4

Natomiast w myśl Rozporządzenia nr 561/2006 "tygodnio-
wy okres odpoczynku" oznacza tygodniowy okres, w któ-
rym kierowca może swobodnie dysponować swoim cza-
sem i obejmuje:

♦♦ "Regularny tygodniowy okres odpoczynku", który ozna-
cza odpoczynek trwający co najmniej 45 godzin,

lub
♦♦ "Skrócony tygodniowy okres odpoczynku" - odpoczynek 
trwający krócej niż 45 godziny, który można, na warun-
kach ustalonych w art. 8 ust. 6, skrócić do nie mniej niż 
24 kolejnych godzin.5

Geneza art. 8 ust. 8 Rozporządzenia nr 561/2006
Początkowo zagadnienie odpoczynku kierowców regulo-
wało rozporządzenie Rady (EWG) nr 543/69.6 W art. 11 ust. 
5 stanowiło ono, że dzienny okres odpoczynku wykorzy-
stywany jest poza pojazdem. Jeśli jednak pojazd posiada 
miejsce do spania, wówczas okres odpoczynku może być 
wykorzystany na tym miejscu do spania podczas posto-
ju pojazdu”. Rozporządzenie zostało uchylone z dniem 
29 września 1986 roku i zastąpione rozporządzenie Rady 
(EWG) nr 3820/85.7

Następnie rozpoczęto prace nad Rozporządzeniem nr 
561/2006. Pierwotnie w jego projekcie wprowadzono re-
gulację, w myśl której „Dzienne i tygodniowe okresy od-
poczynku mogą być wykorzystywane w pojeździe, jeśli 
jest on wyposażony w odpowiednie miejsce do spania dla 
każdego kierowcy i znajduje się na postoju”, jednakże Ko-
mitet Ekonomiczno-Społeczny stwierdził w swej opinii, 
iż „byłoby wskazane, aby tygodniowy okres odpoczynku 
spędzany był poza pojazdem”.8

W pierwszym czytaniu Parlament Europejski skreślił 
wyrazy odnoszące się do tygodniowych okresów odpo-
czynku w tym przepisie 9, wskazując w uzasadnieniu, że: 
„W pojeździe na postoju mogą być spędzane dzienne okre-
sy odpoczynku, lecz nie tygodniowe okresy odpoczynku. 
Pozwolenie na spędzanie tygodniowych okresów odpo-
czynku w taki sposób stanowiłoby pogorszenie w porów-
naniu z obecnie obowiązującym rozporządzeniem, przy 
czym byłoby nieodpowiednie dla zachowania przez kie-
rowcę higieny i dobrego samopoczucia”.10

Komisja przyjęła, że tylko skrócony tygodniowy okres od-
poczynku wykorzystywany poza bazą mógłby być spędza-
ny w pojeździe. We wspólnym stanowisku Rada podzieliła 
powyższy pogląd: „w pojeździe można wykorzystać jedy-
nie skrócone tygodniowe okresy odpoczynku”.11 Parlament 
Europejski w drugim czytaniu ponownie zmienił przepis 
w ten sposób, że była w nim mowa tylko o dziennych okre-
sach odpoczynku: „Skreśla się możliwość spędzania przez 
kierowcę skróconych tygodniowych okresów odpoczynku 
w pojeździe”.12 Finalnie we wspólnym tekście zaaprobowa-
nym przez Komitet Pojednawczy zostało przyjęte obecne 
brzmienie art. 8 ust. 8 rozporządzenia nr 561/2006.13

Zdaniem prawodawców, Rozporządzenia 
nr 561/2006 ma na celu m.in. poprawę 
warunków pracy pracowników sektora 
transportu drogowego.

4Art. 4 lit. g) Rozporządzenia nr 561/2006. 
5Art. 4 lit. h) Rozporządzenia nr 561/2006.
6Rozporządzenia Rady (EWG) nr 543/69 z dnia 25 marca 1969 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu 
drogowego (Dz.U. 1969, L 77, s. 49).

7Rozporządzenia Rady (EWG) nr 3820/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu 
drogowego (Dz.U. 1985, L 370, s. 9).

8Za: Opinia Rzecznika Generalnego Evgeniego Tancheva przedstawiona w dniu 2 lutego 2017 r., EU:C:2017:82.
9Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 14 stycznia 2003 r. (Dz.U. 2004, C 38 E, s. 152), za: Rzecznika Generalnego Evgeniego Tancheva 
przedstawiona w dniu 2 lutego 2017 r., EU:C:2017:82.

10Raport Parlamentu Europejskiego z dnia 12 listopada 2002 r., A5 0388/2002 wersja ostateczna, opinia Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych z dnia 29 
maja 2002 r., poprawka 22, za: Opinia Rzecznika Generalnego Evgeniego Tancheva przedstawiona w dniu 2 lutego 2017 r., EU:C:2017:82.

11Wspólne stanowisko Rady, Doc 11337/2/04 REV 2 z dnia 9 grudnia 2004 r., s. 19, Doc 11337/2/04 REV 2 ADD 1 z dnia 9 grudnia 2004 r., s. 5, za: Opinia Rzecznika 
Generalnego Evgeniego Tancheva przedstawiona w dniu 2 lutego 2017 r., EU:C:2017:82.

12Raport Parlamentu Europejskiego z dnia 23 marca 2005 r., A6 0076/2005 wersja ostateczna, poprawka 31;
13Wspólny tekst zaaprobowany przez Komitet Pojednawczy, Doc PE CONS 3671/3/05 REV 3 z dnia 31 stycznia 2006 r.; rezolucja legislacyjna Parlamentu 

Europejskiego z dnia 2 lutego 2006 r.; Doc 7580/06 z dnia 21 marca 2006 r.
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Stanowisko Rzecznika Generalnego
W opinii z dnia 2 lutego 2017 roku, rzecznik generalny Try-
bunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Evgeniego Tan-
cheva14 uznał, że art. 8 ust. 6 i 8 rozporządzenia nr 561/2006 
należy interpretować w ten sposób, że regularnych tygo-
dniowych okresów odpoczynku w rozumieniu art. 8 ust. 
6 nie wolno kierowcy spędzać w pojeździe. Ponadto brak 
jest podstaw do kwestionowania możliwości nakładania 
przez państwa kar za naruszenie tego zakazu.

Uzasadnienie Trybunału Sprawiedliwości
W uzasadnieniu swojego wyroku Trybunał Sprawiedliwości 
wskazał, że zakaz odbywania 45-godzinnego odpoczynku 
w kabinie samochodu ciężarowego wynika wprost z treści 
art. 8 ust. 8 Rozporządzenia nr 561/2006, genezy tego prze-
pisu oraz z celu Rozporządzenia nr 561/2006. Według składu 
orzekającego, zakaz wynika w sposób oczywisty z brzmie-
nia art. 8 ust. 6 akapit pierwszy tego rozporządzenia, w któ-
rym mowa jest zarówno o regularnym, jak i skróconym ty-
godniowym okresie odpoczynku.15 Skoro zatem w art. 8 ust. 
8 Rozporządzenia nr 561/2006 mowa jest wyraźnie o dzien-
nych okresach odpoczynku i skróconych tygodniowych 
okresach odpoczynku, to sugeruje to, że regularnych tygo-
dniowych okresów odpoczynku kierowcy nie wolno spę-
dzać w pojeździe. Za taką interpretacja przepisu, w ocenie 
Trybunału Sprawiedliwości przemawiania w szczególności 
fakt, iż gdyby prawodawca Unii zamierzał objęć zakresem 
art. 8 ust. 8 tego rozporządzenia jednocześnie regularne ty-
godniowe okresy odpoczynku i skrócone tygodniowe okre-
sy odpoczynku, mógł równie dobrze poprzestać na użyciu 
wyrażenia „tygodniowe okresy odpoczynku”, aby objąć jego 
zakresem oba jego rodzaje. Ponadto, gdyby dozwolone było 
odbywanie wszystkich okresów odpoczynku w kabinie sa-
mochodu ciężarowego, rozróżnienie przeprowadzone w art. 
8 ust. 8 Rozporządzenia nr 561/2006 pozbawione byłoby racji 
bytu, a przepis ten traciłby w ten sposób swą skuteczność.

W ocenie Trybunału Sprawiedliwości powyższa wykładnia 
art. 8 ust. 8 Rozporządzenia nr 561/2006 znajduje potwier-
dzenie również w genezie tego przepisu. A geneza, zgodnie 
z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości również może 
być użyteczna przy ustalaniu zamiaru prawodawcy Unii 
leżącego u podstaw regulacji, tym samym potwierdzając 
dokonaną wykładnię.16 Ma to w szczególności znaczenie, 
gdy została wprowadzona zmiana w rozpatrywanym prze-
pisie prawa Unii w trakcie procesu decyzyjnego, z którego 
można wnosić o zamiarze prawodawcy Wspólnoty. Z od-
rzucenia pierwotnego wniosku Komisji stanowiącego, że 
„dzienne i tygodniowe okresy odpoczynku mogą być wy-
korzystywane w pojeździe” oraz z uzgodnienia włączenia 
tylko dziennych okresów odpoczynku i skróconych tygo-
dniowych okresów odpoczynku poza bazą można wnosić, 
że prawodawca Unii zamierzał wyłączyć regularne tygo-
dniowe okresy odpoczynku z zakresu stosowania art. 8 ust. 
8 Rozporządzenia nr 561/2006. Zatem geneza art. 8 ust. 8 
Rozporządzenia nr 561/2006 stanowi mocny dowód na oko-
liczność, że prawodawca UE zamierzał wyłączyć regularne 
tygodniowe okresy odpoczynku z zakresu tego przepisu.
Za przyjęciem powyższej interpretacji przemawia również 
cel Rozporządzenia nr 561/2006, a w szczególności cel art. 8 
ust. 8, którym jest poprawa warunków pracy pracowników 
sektora transportu drogowego, ogólna poprawa bezpie-
czeństwa drogowego oraz ujednolicenie warunków konku-
rencji w odniesieniu do sektora transportu drogowego.17

Znaczenie wyroku Trybunału Sprawiedliwości
Jak wskazał Evgeni Tanchev przedmiotowa sprawa wiąże 
się z „rozważeniem złożonych zagadnień społecznych, ma-
jących ogromne znaczenie dla codziennego życia obywateli 
Unii i dla państw członkowskich, takich jak zapewnienie 
bezpieczeństwa na drogach europejskich i ochrona pracow-
ników”. Dokonana przez Trybunał Sprawiedliwości wykład-
nia art. 8 ust. 6 i 8 Rozporządzenia nr 561/2006 ma doniosłe 

znaczenie praktyczne. Co prawda 
nie zawiera ono żadnego przepisu, 
który wyraźnie regulowałby sposób, 
w jaki kierowca pojazdu powinien 
spędzać regularne tygodniowe okre-
sy odpoczynku, ale umożliwia pań-
stwom członkowskim wprowadza-
nie w ustawodawstwach krajowych 
kar za odbywanie 45-godzinnego od-
poczynku w kabinie samochodu cię-
żarowego. Zgodnie bowiem z treścią 

14Opinia Rzecznika Generalnego Evgeniego Tancheva przedstawiona w dniu 2 lutego 2017 r., EU:C:2017:82;
15W art. 8 ust. 6 akapit drugi ograniczono się do odwołania do „tygodniowego okresu odpoczynku”. Zaś artykuł 8 ust. 8 Rozporządzenia nr 561/2006 powta-

rza rozróżnienie wprowadzone art. 4 lit. g) i h), odwołując się do „dziennego okresu odpoczynku”, który obejmuje swym zakresem zarówno regularne, jak 

i skrócone okresy dziennego odpoczynku, oraz do „skróconych tygodniowych okresów odpoczynku”.
16Wyrok z dnia 16 listopada 2016 r., DHL Express (Austria) (C 2/15, EU:C:2016:880, pkt 26).
17Wyrok z dnia 19 października 2016 r., EL–EM 2001, C 501/14, EU:C:2016:777.

Odpoczynek w kabinie samochodu 
może zostać ukarany.
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art. 19 kraje UE ustanawiają przepisy dotyczące nakładania 
kar w przypadku naruszeń tego Rozporządzenia i rozporzą-
dzenia (EWG) nr 3821/85 oraz podejmują wszelkie środki 
niezbędne do zapewnienia ich stosowania. Konsekwencje 
muszą być skuteczne, proporcjonalne, odstraszające oraz 
niedyskryminujące. Państwa członkowskie upoważniają 
właściwe organy do nakładania kar na przedsiębiorstwo 
i/lub kierowcę za naruszenie niniejszego rozporządzenia 
ujawnione na jego terytorium, które nie zostało jeszcze uka-
rane, nawet gdy naruszenie takie miało miejsce na teryto-
rium innego kraju Wspólnoty lub państwa trzeciego.
Tym samym, jako że zgodnie z Rozporządzeniem nr 
561/2006 na państwach członkowskich spoczywa obo-
wiązek stanowienia kar za naruszanie tego rozporządze-
nia, państwa te dysponują pewną swobodą uznania co do 
charakteru stosowanych kar.18

5 państw wprowadziło kary
Zakaz spędzania regularnego tygodniowego odpoczynku 
w kabinie samochodu ciężarowego wprowadziło 5 państw 
UE. Dania rozważa wprowadzenie podobnych regulacji, 
zaś w: Austrii, Włoszech i Hiszpanii podobny postulat 
zgłaszają związki transportowe.
Niemcy. 25 maja 2017 roku w Niemczech wprowadzono 
kary za 45-godzinny odpoczynek w kabinie samochodu 
ciężarowego. W przypadku ustalenia, że kierowca odby-
wa tygodniowy okres odpoczynku w kabinie samochodu 
ciężarowego nakładane są następujące konsekwencje:

♦♦ na kierowcę - 60 euro za każdą godzinę nieprawidłowo 
wykorzystanego odpoczynku,

♦♦ na przewoźnika - 180 euro za każdą godzinę nieprawi-
dłowo wykorzystanego odpoczynku tygodniowego.19

Francja. Od 11 lipca 2014 roku we Francji niezapewnienie 
przez pracodawcę możliwości odbioru przez kierowcę 
tygodniowego wypoczynku poza kabiną samochodu jest 
zagrożone sankcją karną: 30000 euro grzywny lub karą 1 
roku pozbawienia wolności.20

Belgia. Od 21 czerwca 2014 roku w Belgii obowiązuje regu-
lacja, zgodnie z którą wobec kierowcy samochodu cięża-
rowego, który spędza regularny tygodniowy odpoczynek 
w pojeździe można wymierzyć karę grzywny w wysoko-
ści 1800 euro.21

Wielka Brytania. Od 1 listopada 2017 roku w Wielkiej Bry-
tanii obowiązują kary za 45-godzinny odpoczynek odby-
wany przez kierowcę w kabinie samochodu ciężarowego. 
Wysokość kary wynosi do 300 funtów.
Holandia. Od maja 2014 roku holenderskie prawo przewidu-
je karę za odbywanie 45-godzinnego odpoczynku w kabinie 
samochodu ciężarowego w wysokości 1500 euro. Kara na-
kładana jest na przedsiębiorcę. Zakaz ten do dnia wydania 

wyroku z dnia 20 grudnia 2017 roku przez Trybunał Sprawie-
dliwości nie był egzekwowany, bowiem rząd holenderski nie 
miał pewności co do interpretacji art. 8 ust. 8 Rozporządze-
nia nr 561/2006. Niemniej jednak niezwłocznie po wydaniu 
wyroku Inspekcja Środowiska Naturalnego i Transportu (In-
spectie Leefomgeving en Transport - ILT) w Holandii wydała 
broszurę, w której informuje o wprowadzeniu wyżej wspo-
mnianych konsekwencji. Wskazuje ponadto, że pracodawca 
zobowiązany jest do przestrzegania tego przepisu oraz jego 
obowiązek stanowi umożliwić kierowcom powrót do bazy 
lub zapewnić odpowiednie zaplecze socjalne.22

Najważniejsze fakty
Trybunał Sprawiedliwości stoi na stanowisku, że kabina 
samochodu ciężarowego nie jest dostosowana do okresów 
odpoczynku dłuższych niż dzienne okresy odpoczynku 
i skrócone tygodniowe okresy odpoczynku. Kierowcy po-
winni zatem mieć możliwość spędzenia regularnych tygo-
dniowych okresów odpoczynku w miejscu, które zapewnia 
odpowiednie warunki zakwaterowania. Bez znaczenia po-
zostaje również fakt, że projektowanie pojazdów znacznie 
rozwinęło się w ciągu ostatnich 30 lat, zaś kabiny pojazdów 
prezentują bardzo wysoki standard, niejednokrotnie wyż-
szy niż standard w przydrożnych motelach.
Wydany przez Trybunał Sprawiedliwości w dniu 20 grudnia 
2017 roku wyrok ma doniosłe znaczenie praktyczne, bowiem 
niektóre z kraje UE do jego wydania posiadały wątpliwości 
co do interpretacji art. 8 ust. 8 Rozporządzenia nr 561/2006 
i wstrzymywały egzekwowanie kar za jego naruszenie bądź 
w ogóle nie podejmowały prac legislacyjnych w celu wpro-
wadzenia regulacji mających na celu zapewnienie odbywa-
nia przez kierowców 45-godzinnego odpoczynku poza kabi-
ną samochodu ciężarowego. Obecnie przepisy nie powinny 
budzić wątpliwości. Regulacje krajowe wprowadzane w celu 
jego realizacji bezspornie będą stanowić narzędzie do reali-
zacji porozumienia Alliance de Routier podpisanego pomię-
dzy ministrami transportu krajów takich, jak Francja, Au-
stria, Belgia, Dania, Niemcy, Włochy, Luksemburg, Norwegia, 
Szwecja. Ma ono na celu, zgodnie z deklaracją sygnatariu-
szy, zwalczanie nieuczciwej konkurencji w transporcie.

18Wyrok z dnia 9 czerwca 2016 r., Eurospeed, C 287/14, EU:C:2016:420.
19Gesetz über das Fahrpersonal von Kraftfahrzeugen und Straßenbahnen (Fahrpersonalgesetz - FPersG).
20Art. L. 3315-4-1. ustawy nr 2014-790 z dn. 10 lipca 2014 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji socjalnej (ustawa Savary);
21Art. 2 dekretu królewskiego zmieniającego dekret królewski z dnia 19 lipca 2000 r. w sprawie zapłaty i zdeponowania kwoty pieniężnej przy stwierdzeniu  

określonych naruszeń w transporcie osób i towarów w ruchu drogowym) z dnia 19 kwietnia 2014 r.
22www.ilent.nl.

Niekiedy warunki bytowe w kabinach ciągników siodłowych  
są lepsze niż w motelach.
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Umowa zlecenie to jedna z umów cywilnoprawnych, której regulacje określone są w Kodeksie Cywilnym. 
W przeciwieństwie do umowy o dzieło, którą nazywa się również „umową rezultatu”, a jej funkcjonowanie 
w ramach „zatrudniania” kierowców było wielokrotnie kwestionowane przez Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych, w umowie zlecenie znaczenie ma sam fakt świadczenia usługi na rzecz zleceniodawcy.

Podstawową różnicą między umową zlecenie a umową 
o pracę jest to, że wykonujący zlecenie nie są pracowni-

kami, czyli nie podlegają regulacjom Kodeksu Pracy. Przed-
siębiorcy korzystający z tej formy współpracy nie mają obo-
wiązku przestrzegania, tak jak w przypadku umów o pracę, 
przepisów dotyczących między innymi urlopów wypoczyn-
kowych, wypłaty wynagrodzeń chorobowych i dodatko-
wych składników wynagrodzenia np. za godziny nadlicz-
bowe czy nocne. Przy umowach zlecenie nie ma również 
przepisów dotyczących ochrony pracownika w zakresie 
wypowiedzenia umowy.
Obie formy zatrudnienia łączy konieczność zapewnienia 
przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków 
pracy, bez względu na formę współpracy. Zgodnie z brzmie-
niem art. 304 § 1 Kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany 
zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy (o których 
mowa w art. 207 § 2), osobom fizycznym wykonującym pra-
cę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy 
lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. Musi po-
czynić takie działania także względem osób prowadzących 
na własny rachunek działalność gospodarczą w zakładzie 
pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę.

Minimalne wynagrodzenie
Od początku 2017 roku nowelizacją ustawy o minimal-
nym wynagrodzeniu wprowadzone zostały istotne zmiany 
w sposobie rozliczania i wynagradzania zleceniobiorcy. 
Określona została „minimalna stawka godzinowa” – czyli 
w tym przypadku minimalna wysokość wynagrodzenia za 
każdą godzinę wykonania zlecenia, przysługująca osobie 
przyjmującej zlecenie. W 2018 roku jest to 13,70 zł/h (wzrost 
o 5 procent względem roku 2017).
Głównym celem tych przepisów, oprócz ustalenia minimal-
nego wynagrodzenia, było również zrównanie jego wysoko-
ści z minimalną płacą przysługującą osobom zatrudnionym 
na podstawie umowy o pracę. Co interesujące, w przelicze-
niu na średnią liczbę godzin w miesiącu pracy – zgodnie 
z Kodeksem Pracy wynoszącą średnio 167 godzin miesięcz-
nie – umowa zlecenie jest pod względem płacy (pomijając 
dodatkowe składniki wynagrodzenia) bardziej korzystna dla 

osoby ją realizującej w stosunku do minimalnego wynagro-
dzenia przy umowie o pracę. Przeliczając w skali miesiąca 
uzyskujemy wynik 2292 zł/miesiąc przy umowie zleceniu, 
w porównaniu do 2100 zł/miesiąc przy umowie o pracę.

Czas pracy
Kolejną cechę upodabniającą zlecenia do umów o pracę sta-
nowi zasada, że w przypadku umowy zlecenie obejmującej 
okres dłuższy niż jeden miesiąc, konieczna jest wypłata wy-
nagrodzenia co najmniej raz w miesiącu w wysokości mini-
malnej stawki godzinowej. Na wzór praw wynikających ze 
stosunku pracy, regulacja ta ma na celu zapewnienie zlece-
niobiorcy wypłaty wynagrodzenia w regularnych odstępach 
czasu. Wiąże się to z koniecznością tworzenia rejestru cza-
su wykonywania zlecenia, który pozwoli określić wysokość 
należnego w danym miesiącu wynagrodzenia.
Ustawodawca uregulował również czas pracy osób wyko-
nujących zlecenia. Zgodnie z rozdziałem 3a Ustawy o cza-
sie pracy kierowców, dotyczącym kierowców niepozosta-
jących w stosunku pracy, wskazane jest, że obowiązują ich 
podobne normy dotyczące średniego (48 godzin) i maksy-
malnego czasu pracy (60 godzin), jak te określone dla pra-
cowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Praca w tym samym 
charakterze
Stosunek pracy, a więc pracę 
na podstawie umowy o pracę 
określa art. 22 Kodeksu Pracy:
Art. 22. § 1. Przez nawiązanie 
stosunku pracy pracownik 
zobowiązuje się do wyko-
nywania pracy określonego 
rodzaju na rzecz pracodaw-
cy i pod jego kierownictwem 
oraz w miejscu i czasie wy-
znaczonym przez praco-
dawcę, a pracodawca – do 
zatrudniania pracownika za 
wynagrodzeniem.

Kamil Wolański
Ekspert OCRK ds. analiz i rozliczeń

Umowę zlecenie i umowę o pracę 
łączy konieczność zapewnienia 

przez pracodawcę bezpiecznych 
i higienicznych warunków pracy.

Umowa zlecenie dla kierowcy  
– czy warto?
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§ 11. Zatrudnienie w warunkach określonych w § 1 jest za-
trudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu 
na nazwę zawartej przez strony umowy.
§ 12. Nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę 
umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wy-
konywania pracy, określonych w § 1.
Przytoczony artykuł wyraźnie wskazuje, jakie okoliczności 
towarzyszą stosunkowi pracy. Jeżeli z treści umowy zlece-
nie lub z charakteru świadczonej usługi wynika konieczność 
wykonywania określonej pracy w warunkach podporządko-
wania, w określonym miejscu i czasie, a także osobiście oraz 
odpłatnie, umowa ta jest w rzeczywistości umową o pracę.
W zdecydowanej większości przypadków, charakter pra-
cy kierowcy zawodowego spełnia te przesłanki, gdyż to 
przedsiębiorca, spedytor czy dyspozytor decydują o miej-
scu i czasie wykonywania pracy, a osobiste jej świadczenie 
stanowi warunek niezbędny. Zatem niezmiernie ważne, 
w celu uniknięcia możliwości zakwestionowania umowy 
zlecenie, jest prawidłowe określenie tych obowiązków oraz 
odpowiednie jej sformułowanie.

Uprawienia PIP i przewidziane kary
Czy kierowca ma szansę na uczciwą umowę adekwatną 
do wykonywanych obowiązków i kto może mu w tym 
pomóc? Zgodnie z Art. 10. ust. 1. Ustawy o PIP do zadań 
Państwowej Inspekcji Pracy należy prawo wnoszenia po-
wództw, a za zgodą osoby zainteresowanej - uczestnictwo 
w postępowaniu przed sądem pracy, w sprawach o ustale-
nie istnienia stosunku pracy.
Dodatkowo, zgodnie z art. 281 Kodeksu Pracy, kto, będąc pra-
codawcą lub działając w jego imieniu, zawiera umowę cy-
wilnoprawną w warunkach, w których zgodnie z art. 22 § 1 
[wskazanym wyżej] powinna być zawarta umowa o pracę, (…) 
podlega karze grzywny w wysokości od 1000 do 30 000 zł.
Jak poinformował Główny Inspektorat Pracy w publikowa-
nym corocznie sprawozdaniu, w 2016 roku w wyniku dzia-
łań PIP zawarto 8800 umów o pracę z osobami pracującymi 
wcześniej na podstawie umów cywilnoprawnych lub bez 
żadnej umowy.
W praktyce, podczas kontroli w przedsiębiorstwie inspek-
tor pracy ma możliwość stwierdzenia, chociażby w formie 
przesłuchania pracowników czy dane umowy cywilno-
prawne nie posiadają cech charakterystycznych dla umo-
wy o pracę. Jeśli zostanie ustalone, że wskazane umowy 
zostały zawarte w warunkach właściwych dla stosunku 

pracy, wówczas kontrolujący wystąpi do przedsiębiorcy 
o przekształcenie umowy cywilnoprawnej w umowę o pra-
cę, a w przypadku odmowy skieruje wniosek do właściwe-
go sądu o ustalenie stosunku pracy. W przypadku umów 
o dzieło powiadomiony zostanie także ZUS.

Wyrok Sądu Okręgowego
Na temat zawierania umów zlecenia przez kierowców w cza-
sie trwania umów o pracę, w ostatnim czasie wypowiedział 
się również Sąd Okręgowy w Lublinie [sygn. akt. VIII Pa 3/17]. 
W przytoczonej sprawie, kierowca w czasie odbywania urlo-
pów w spółce, w której był zatrudniony na umowie o pracę, 
świadczył pracę związaną z podróżami służbowymi w ra-
mach „tańszej” umowy zlecenia w drugim przedsiębiorstwie, 
powiązanym kapitałowo i właścicielsko z pierwszą spółką. 
Jako zleceniobiorca wykonywał zadania o tym samym cha-
rakterze, jak te realizowane na umowie o pracę.
Pracownik, w ramach pozwu wystąpił do sądu o zapła-
tę świadczeń z tytułu pracy za cały okres współpracy ze 
spółkami wraz z wypłatą ekwiwalentu za urlop, na którym 
„przebywał”. Sąd przychylił się do wniosku kierowcy, argu-
mentując wyrok w sposób następujący: zawarcia pomię-
dzy powodem a Spółką B umów zlecenia nie uzasadniała 
zasada swobody umów, wyrażona w art. 3531 k.c. Zawarcie 
umów zlecenia które stanowi nadużycie prawa, nie korzy-
sta z ochrony prawnej.
W tej sytuacji zasadne było uznanie, że realizowane w tym 
czasie podróże służbowe, były faktycznie wykonywane 
na rzecz spółki A, z którą łączyła powoda umowa o pracę. 
Konsekwencją takiego stanowiska jest również uznanie, że 
w tym czasie nie korzystał też z urlopu wypoczynkowego.

Pomysły komisji kodyfikacyjnej
Ograniczenie możliwości zawierania umów cywilnopraw-
nych, jest jednym z zagadnień, nad którym od dłuższego 
czasu trwają prace w ramach Komisji Kodyfikacyjnej Pra-
wa Pracy przy MRPiPS. Nieoficjalne informacje wskazują, 
że planuje się zasadniczo zrezygnować z możliwości za-
trudniania pracowników w ramach takich umów jak umo-
wa zlecenie czy umowa o dzieło, a praca na etacie ma stać 
się standardem.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podkre-
śla, że czeka na oficjalne zakończenie prac Komisji, która 
w marcu przedstawi resortowi projekty nowych Kodeksów. 
W dalszym ciągu będą to jednak tylko propozycje zmian, 
a nie ostateczne regulacje.

W przypadku umowy zlecenie 
obejmującej okres dłuższy niż 
jeden miesiąc, konieczna jest 
wypłata wynagrodzenia co najmniej 
raz w miesiącu w wysokości 
minimalnej stawki godzinowej.

Przy umowie zlecenie przedsiębiorcy 
nie muszą przestrzegać przepisów 
dotyczących m.in. urlopów 
wypoczynkowych, wypłaty 
„chorobowego” i dodatków np. za 
godziny nadliczbowe, nocne.
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Łatwiej utrzymać prawo jazdy
4 czerwca 2018 roku zmianie ulegną zasady odbywania szkoleń „kasujących” posiadane przez kierowców 
punkty karne. Zasadnicza różnica polega na odebraniu możliwości zredukowania posiadanej liczby punków 
przez użytkowników pojazdów, którzy niebezpiecznie zbliżyli się do przekroczenia ich limitu wynoszącego 
24 pkt. Z możliwości takiej chętnie korzystały osoby prowadzące samochody zawodowo.

Nowe przepisy przewidują obowiązek odbycia kursu re-
edukacyjnego, ale dopiero po przekroczeniu limitu 24 

punktów. W tej sytuacji kierowca w razie nie odbycia kursu 
lub nieprzedstawienia zaświadczenia o jego ukończeniu, 
będzie miał zatrzymane prawo jazdy. Z tego wynika pewien 
słabszy reżim odpowiedzialności użytkowników pojazdów, 
ponieważ przekroczenie limitu punktów karnych nie skut-
kuje automatycznym zatrzymaniem prawa jazdy.

Obowiązkowy kurs
Od 4. czerwca do zatrzymania prawa jazdy dojdzie w razie 
przekroczenia przez kierującego pojazdem liczby 24 punk-
tów za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 5 
lat od wydania skierowania na kurs reedukacyjny. Skierowa-
nie na zajęcia odbywa się w drodze decyzji administracyjnej 
starosty podjętej z urzędu lub na wniosek organu kontroli ru-
chu drogowego lub dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu 
drogowego. Musi zostać odbyty w ciągu miesiąca od skiero-
wania, natomiast zaświadczenie o jego ukończeniu należy 
przedstawić staroście w ciągu 6 tygodni od skierowania.
Zajęcia obejmą zagadnienia dotyczące skutków wypadków 
drogowych, czynników mających wpływ na bezpieczeń-
stwo ruchu drogowego oraz psychologii kierowania pojaz-
dami i jazdy wśród innych uczestników ruchu. Kurs ma 
wymiar 28 godzin i odbywać się będzie w ciągu 4 dni i po 
jego odbyciu liczba punktów karnych wraca do zera. W przy-
padku niedoręczenia właściwym organom zaświadczenia 
o ukończeniu szkolenia reedukacyjnego, kierowca utraci 
prawo jazdy. Podobna dolegliwość go spotka, gdy ponownie 
przekroczy limit punktów w ciągu 5 lat od ukończenia kur-
su. Wówczas nie przysługuje prawo do ponownego szkole-
nia i anulowania naliczonych punktów.

Prowadzenie bez uprawnień
Konieczność ponownego zdania egzaminu państwo-
wego potwierdzającego posiadanie kwalifikacji do 
kierowania samochodami w razie ich utraty pozostaje 
natomiast bez zmian. Zgodnie z art. 49 Ustawy z dnia 
5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami, spraw-
dzenie kwalifikacji w formie egzaminu państwowego 
dokonuje się (między innymi) wobec osób ubiegają-
cych się o uzyskanie po raz pierwszy uprawnień do 
prowadzenia pojazdów silnikowych lub przywrócenie 

takowych uprawnień cofniętych na okres przekraczający 
rok lub cofniętych w związku z utratą kwalifikacji.
Warto w tym miejscu wspomnieć o zmianie przepisów 
w zakresie konsekwencji prowadzenia aut bez wyma-
ganych prawem uprawnień. Od 1 czerwca 2017 roku obo-
wiązują nowe regulacje, według których w razie ucieczki 
przed kontrolą drogową lub prowadzenia samochodu bez 
uprawnień, obligatoryjne zastosowanie znajdzie środek 
karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów 
mechanicznych. Ponadto osoba kierująca nie stosująca się 
do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do 
kierowania pojazdami podlega karze grzywny, ogranicze-
nia wolności lub pozbawienia do lat 2.

Cofnięcie decyzji
Również na podstawie orzeczenia lekarskiego lub psycho-
logicznego albo wskutek negatywnego wyniku egzaminu 
państwowego starosta jest uprawniony do wydania decy-
zji administracyjnej o cofnięciu uprawnień do kierowa-
nia pojazdami. Innymi przyczynami jest niezgłoszenie na 
egzamin, wcześniejsza sądowa utrata uprawnień, kolejne 
przekroczenie limitu 24 punktów karnych w ciągu 5-let-
niego okresu po kursie reedukacyjnym, popełnienie trzech 
wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji 
w ciągu okresu próbnego. Starosta cofa wydaną w powyż-
szych okolicznościach decyzję po ustaniu przyczyn, które 
spowodowały jej cofnięcie oraz po uiszczeniu opłaty.

Już niedługo zlikwidowane zostaną kursy pozwalające 
zredukować liczbę punktów karnych,.

Radosław Pluciński
Radca Prawny
www.radcyprawni.net

Tomasz Czarnecki, 
redaktor prowadzący Truck&Business Polska
- Z punktu widzenia przewoźnika przepisy są na pewno 
korzystne, bowiem każdy kierowca mający uprawnienia 
jest „na wagę kontraktu”. A co bardziej potrzebujący na-
wet opłacą szkolenie pracownikowi. Niestety, złagodzone 
regulacje, a tak te zmiany odbieram, nie poprawią bezpie-
czeństwa na drodze. Im łagodniejsze konsekwencje dla 
użytkownika pojazdu, tym większa samowolka na drodze.
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