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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
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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.

Na zakończenie konferencji „Technologie w transpo-
rcie” doszło do ciekawej debaty na temat praktycznego 
wykorzystania nowych rozwiązań – obecnie i w przy-
szłości. Udział w niej wzięli przedstawiciele różnych 
gałęzi łańcucha dostaw: przewoźników, nadawców 
transportu, dystrybutorów nowych technologii oraz 
usług powiązanych z nimi. Moderatorem był prof. Woj-
ciech Paprocki. Ciekawych wniosków nie zabrakło.

s. 24

Bomba 
z odroczonym 

zapłonem
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„Nie chcę mi się”, „nie 
mam czasu”, „jestem zmę-
czony”, „głowa (brzuszek, 
nóżka – niewłaściwe 
skreślić) mnie boli”, „jest 
brzydka pogoda”, „pójdę 
jutro”. Wielu może dopisać 
swoje wymówki. A potem 
narzekamy na zadyszkę 
wchodząc na I piętro po 
schodach, nadwagę, mło-
dzież siedzącą przy kom-
puterze – biorącą przykład 
z nas dorosłych. Dlatego 
w niniejszym wstępie za-

chęcam Czytelników do aktywności fizycznej i to nie 
tylko tych związanych z kibicowaniem (choć to również 
wspaniała zabawa) podczas futbolowych bojów Lewan-
dowskiego i reszty ferajny. 
Argumentów jest mnóstwo, zna je prawie każdy, więc 
nie będę pisać o tym eseju. Na przykład pomyślmy 
o jakieś chorobie - na zdecydowaną większość z nich 
sport ma wpływ co najmniej pozytywny jeśli nie rewe-
lacyjny. Nawet na lenistwo, które można leczyć. Dzięki 
sportowi lepiej nam się myśli, walczy ze słabościami, 
pracuje w grupie, funkcjonuje w życiu codziennym. To 
doskonała okazja do towarzyskich spotkań (bez wysko-
kowych dodatków). Poza tym nawet największy wy-
siłek może być przyjemny! Odpada też wymówka, że 
nie ma gdzie, bo przecież wystarczą buty do biegania, 
rower, rolki a nawet zwykły karnet na siłownię czy też 

do klubu fitness. Do tego piłka nożna, siatkówka, tenis 
ziemny, sporty walki, rolki i wiele, wiele innych. Każdy 
znajdzie coś dla siebie, mam tutaj na myśli zarówno coś 
co polubi jak i dopasuje ćwiczenia do planu służbowo-
-domowych obowiązków.
Na szczęście w branży TSL nie brakuje osób stawiają-
cych na wysiłek fizyczny o czym można się przekonać 
rozmawiając w kuluarach. Zdradzę rąbka tajemnicy o na-
szej redakcji. Wiele osób gra w tenisa ziemnego. Sporą 
popularnością cieszą się zajęcia na siłowni i bieganie. 
Mnie można spotkać na boisku piłkarskim, przy stole (do 
tenisa stołowego), jadącego na dwóch kółkach lub dwóch 
deskach, ale wciąż niespełnionym marzeniem pozostaje… 
gra w curling. 
Zachęcamy do informowania nas o sportowych pa-
sjach, chętnie je opiszemy tak jak swego czasu eks-
tremalny bieg  Roberta Sadowskiego z Sawa Logistics. 
A może powstanie projekt wspólnej TSL-owej drużyny 
na jakieś zawody lub nawet zorganizujemy jakieś trans-
portowe igrzyska? Jedna prośba - po zakończeniu ćwi-
czeń byłoby nam miło, gdy Państwo wrócili do lektury  
Truck&Business Polska…

 
Tomasz Czarnecki

zastępca redaktora naczelnego

W dobie wielkiej konkurencji dotarcie z usługami do klientów 
jest bardzo trudne. Już nie wystarczy dobra opinia i długa 
obecność na rynku - dziś, żeby nawiązać współpracę lub sprawić, 
by nasze przedsiębiorstwo zafunkcjonowało w świadomości 
usługobiorcy, trzeba się pokazać jak największej grupie 
potencjalnych odbiorców. Jeden ze sposób stanowi aktywne 
istnienie w sieci. Nie tylko za pomocą reklamy, ale również 
pozycjonowania w wyszukiwarce internetowej.

s. 48

Bycie szefem zespołu wiąże się nie tylko 
z pozytywnymi aspektami piastowania 
stanowiska wyższego szczebla. To utrzymywanie 
relacji z ludźmi, tworzenie i budowanie nici 
porozumienia, nawet wtedy, kiedy od razu 
wiemy, że osoba ta i nie oddziałuje na nas zbyt 
pozytywnie. Pozycja kierownicza wymaga 
podołania wyzwaniom związanymi z kontaktami 
interpersonalnymi - przykładem trudna 
rozmowa z pracownikiem czy udzielenie nagany.

s. 51

Jak rozmawiać 
z pracownikiem 

Trafić na  
pierwszą stronę 
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Przewoźnicy poszukiwani
Według szacunków, wielkość rynku przewozu palet oscyluje 
wokół kilkudziesięciu milionów palet rocznie, czyli 15-20% 
wszystkich przewozów. Rok temu na rynku pojawiła się 
firma Palletways.

Najwięksi operatorzy dystrybuują nawet kilka-
dziesiąt tysięcy palet miesięcznie. Przewóz 

hurtowych ilości palet o standardowych roz-
miarach jest zdominowany przez dużych 

operatorów logistycznych, mali i średni 
klienci skazani są na wysokie 
stawki, długie terminy dostaw 
i problemy z nadawaniem prze-
syłek niewymiarowych. Dla du-

żych operatorów zlecenia po kilka pa-
let w odległych zakątkach kraju są nieopłacalne, za 

to lokalne firmy transportowe mają problem z taką organizacją transpor-
tu, aby samochody nie jeździły na pusto. – Jednemu z klientów lokalna 
firma transportowa liczyła za przewóz jednej sztuki drzwi 500 zł. U nas 
ta sama przesyłka kosztuje prawie trzykrotnie mniej – wyjaśnia Marek 
Prószyński, dyrektor zarządzający Palletways w Polsce.
Palletways organizuje usługi transportowe tak, aby przewoźnik miał 
dostęp do większej liczby zleceń, obsługując trasy położone wyłącznie 
w swoim regionie. Zatem mali i średni klienci mają dostęp do szybkie-
go i taniego transportu, a przewoźnicy optymalizują ładunki poszerzają 
zasięg działania. Przewoźnicy obsługują przewozy w swoim rejonie oraz 
codziennie dostarczają palety do centralnego lub regionalnego magazy-
nu. Wszystkie palety trafiają do głównego hubu Palletways, gdzie w nocy 
odbywają się przeładunki. Firma transportowa zarabia tym więcej, ile 
przesyłek „wypuści” poza swój region, obsługując jednocześnie zlecenia 
z innych regionów. Centralny hub Palletways jest połączony linią drob-
nicową z kolejnym hubem centralnym Palletways w Niemczech. Zatem 
przewoźnicy i ich klienci mają bezpośredni dostęp do sieci obejmującej 
20 krajów w Europie.
Palletways w Polsce nawiązała współpracę z kilkunastoma przewoźnika-
mi m.in. Enterprise Logistics, Koenig Spedition, All Cargo czy ACP Global 
Forwarding. Partner Palletways może nadawać i odbierać towary dla swo-
ich klientów w Polsce oraz za granicą, w systemie 24h lub 48h, propono-
wać swoje usługi taniej, z gwarancją terminowej dostawy i możliwością 
śledzenia przesyłki. To też szansa na nowe kontakty handlowe. Każdy 
partner otrzymuje opiekę marketingową oraz szkoleniową. Rozmowy 
z przewoźnikami odbywają się m.in. przez Facebooka.
- Jeśli chcę, mogę realizować dowolne zlecenia poza siecią, a korzystać 
z partnerstwa tylko dla wybranych przewozów – zauważa Zbigniew 
Wrzos, dyrektor finansowy z firmy Kupiec. Aby wejść do sieci, wystarczy 
mały magazyn przeładunkowy, pojazd z windą i jeden samochód liniowy, 
który codziennie może dostarczać palety do magazynu centralnego w Ło-
dzi. Partnerem Palletways może też zostać broker transportowy.
- Nowy partner praktycznie nie ponosi żadnych kosztów początkowych – 
tłumaczy Marek Prószyński. - Przewoźników obowiązują opłata franczy-
zowa, opłata za korzystanie z dedykowanego systemu TMS oraz składka 
na wspólny fundusz marketingowy. Docelowo dążymy do lokalnej współ-
pracy z 50-60 partnerami, a także uruchomienia kolejnych regionalnych 
hubów przeładunkowych i linii międzynarodowych.
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Zaczęli nad garażem
Minął rok od uruchomienia cyfrowej platformy 
frachtowej Saloodo!. Początki były bardzo ciekawe.

- Wiele startupów opowiada historie o tym, jak zaczynali 
w garażu. W przypadku Saloodo! wyglądało to nieco inaczej 
– nasze pierwsze biuro znajdowało się nad garażem - wspo-
mina Elaine Tan, Chief Technology Officer, która nadzorowa-
ła uruchomienie cyfrowej platformy frachtowej rok temu.
Od tamtego czasu wiele się wydarzyło. Młode przedsiębior-
stwo zapewniło sobie stałe miejsce w codziennej pracy dys-
pozytorów i załadowców w ponad 25 krajach Europy. - Nasza 
przewaga nad innymi polega na tym, że zwykle spełnienie 
oczekiwań klientów zajmuje nam niewiele czasu. Ostatnio 
na przykład znaleźliśmy cyfrowe rozwiązanie pozwalające 
zaoszczędzić klientom nerwów związanych z wymianą pa-
let, która jest w logistyce dość problemowa - wyjaśnia Tho-
mas Grunau, CEO firmy Saloodo!.
Firma współpracuje na co dzień z ponad 10 000 załadow-
cami i ponad 6000 firmami spedycyjnymi dysponującymi 
blisko 250 000 ciężarówek podróżujących po 25 krajach 
Europy. Wzrost widać także po stronie pracowników. Na 
początku było ich czterech, obecnie jest ich już tak wielu, 
że Saloodo! przeniosło się z Bonn do Kolonii do nowego, 
znacznie większego budynku.

DKV na Węgrzech
Sieć akceptacji DKV na Węgrzech powiększyła 
się o 100 nowych punktów sprzedaży systemu 
opłat drogowych HU-GO.

Obejmuje on wyznaczone odcinki dróg - autostrady, drogi 
szybkiego ruchu i drogi główne - o łącznej długości 6500 
km. Usługi związane z opłatami drogowymi na Węgrzech, 
takie jak opłaty przedpłacone, bilety trasowe lub winiety, 
można obecnie zakupić w 700 lokalizacjach. Urządzenie 
pokładowe HU-GO jest alternatywą dla biletu okresowego 
do poboru opłat drogowych. Jeśli, na przykład, trasa użyt-
kownika zmieni się z powodu utrudnień w ruchu drogo-
wym, urządzenie pokładowe będzie nadal prawidłowo 
naliczać użytkownikowi opłaty. Natomiast użytkownicy 
biletu muszą podawać dokładną trasę przed podróżą i na-
rażają się tym samym na ryzyko surowych kar finanso-
wych w przypadku odchyleń.

Na terenie Wę-
gier DKV oferu-
je pełen pakiet 
usług wspiera-
jących obsługę 
pojazdu w trasie, 

w tym szeroką sieć stacji paliw m.in. Shell, Lukoil, MOL, 
Agip, a także wiele stacji lokalnych. W kraju naszych bra-
tanków działa także sieć tanich stacji "DKV Bottom Up" li-
cząca ponad 30 stacji.
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Nowości na platformie transportowej
W przeciągu niespełna czterech miesięcy TimoCom wprowadził trzy 
nowe rozwiązania: interfejs GPS integrujący platformę z systemami 
klasy TMS, odświeżoną platformę przetargową TC eBid® oraz nową 
funkcjonalność na giełdzie transportowej TC Truck&Cargo®.

Nowy interfejs GPS jest wynikiem współpracy Spedycji Schwarz - członka zrze-
szenia ELVIS, firmy Arvato System oraz TimoCom. Jest to pewnego rodzaju 
„wtyczka” umożliwiająca automatyczne przesyłanie, a następnie przetwarzanie 
danych lokalizacji pojazdów z ładunkami przez indywidualne systemy TMS 
stosowane w danym przedsiębiorstwie. Dzięki temu firmy zyskują możliwość 
jeszcze lepszego monitorowania transportu oraz szybszego reagowania na nie-
przewidziane sytuacje, jakie mogą pojawić się w trasie. Rozwiązanie ułatwia 
zarządzanie transportem, czyni go transparentnym, skraca łańcuch komunika-
cyjny, a w końcowym efekcie podnosi jakość świadczonych usług. Warunkiem 
korzystania z interfejsu jest posiadanie funkcji trackingowej w TC eMap®, bez-
płatnej dla wszystkich użytkowników platformy TimoCom.
Platforma przetargowa TC eBid® pojawiła się w ofercie TimoCom w 2009 roku. 
Od tego czasu rynek transportowy uległ dużym zmianom. Przedsiębiorstwa 
dążą do skracania i upraszczania procesów, dlatego pojawiła się odświeżo-
na wersja oprogramowania. Aplikacja jest prostsza i bardziej funkcjonalna. 
Wprowadzono powiadomienia zarówno w programie, jak i poprzez e-mail, 
dzięki czemu żadna informacja nie umknie użytkownikowi. TC eBid® prze-
znaczony jest zarówno dla przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, 
operatorów logistycznych, spedycji, jak i przewoźników. Jest narzędziem 
o ogromnym potencjale – zleceniodawcy jednym przetargiem mogą dotrzeć 
nawet do ponad 40 000 firm z 44 krajów w Europie. Usługodawcy mają nato-
miast możliwość składać oferty do przetargów od przedsiębiorstw z całego 
kontynentu, budować sieć międzynarodowych kontaktów i lepiej wykorzy-
stywać własne zasoby. 
W kwietniu pojawiła się kolejna nowość. Na życzenie użytkowników wyra-
żone w ankiecie przeprowadzonej przez TimoCom, firma wprowadziła do 
giełdy transportowej TC Truck&Cargo® nową funkcjonalność – multiwyszu-
kiwanie. Pozwala ono na otwarcie maksymalnie 5 zakładek i jednoczesne 
wyszukiwanie frachtów lub pojazdów o różnych parametrach. Zakładki za-
chowują się jak standardowe okna wyszukiwania w programie: dostępne są 
filtry, możliwość zmiany danych i ich odświeżania. Klienci oszczędzą tym 
samym swój czas i środki.

Specjalność: 
koordynator pojazdów 
autonomicznych
Jedną z możliwości wyeliminowania 
problemu braku kierowców może 
być zastosowanie na szeroką skalę 
pojazdów autonomicznych, które 
przemieszczają się samoczynne pod 
ścisłym nadzorem koordynatora. 
Społeczna Akademia Nauk 
stworzyła innowacyjny program 
edukacyjny „Koordynator pojazdów 
autonomicznych”. Patronat objęła 
redakcja Truck&Business Polska.

Specjalność pod taką samą nazwą realizo-
wana będzie na studiach I stopnia na kierun-
ku logistyka w SAN od roku akademickiego 
2018/2019. Zostanie uruchomiona na uczelni 
we współpracy z partnerami specjalizacji: 
LINK oraz Volvo Group Trucks Poland. Patro-
nat objęła redakcja Truck&Business Polska. 
Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, dyrektor Cen-
trum Rozwoju Akademickiego i kierownik 
Katedry Zarządzania SAN uważa, że uczelnie, 
wypełniając swoją misję, powinny kształcić 
praktyków gotowych do podejmowania pracy 
zawodowej.
Z ramienia SAN projektem i nową specjal-
nością zarządza dr inż. Paweł Morawski - 
opiekun kierunku logistyka. Pomysłodaw-
cą specjalności i koordynatorem projektu 
jest Adrian Wilisz, absolwent SAN posiada-
jący wieloletnią praktykę w branży trans-
portowej, którą zdobył pełniąc funkcje kie-
rownicze w firmach TSL. Jego zdaniem, 
w przyszłości możliwa do osiągnięcia jest 
sytuacja, w której Polska stanie się cen-
trum zarządzania ruchem pojazdów auto-
nomicznych w Unii Europejskiej.
Paweł Moder, dyrektor generalny, czło-
nek zarządu LINK uważa, że pojazdy 
autonomiczne i związana z nimi tech-
nologia oraz procesy zarządzania to 
przyszłość branży transportowej. Pro-
jekt stwarza wiele możliwości dla stu-
dentów SAN, którzy będą mogli odbywać 
praktyki zawodowe w centrali LINK oraz 
jej łódzkim oddziale. Na najlepszych 
czekają oferty zatrudnienia. Działania 
podejmowane przez Społeczną Aka-
demię Nauk wspiera również Instytut 
Transportu Samochodowego.



Od 1 lipca 2018 należy dokonać opłaty za przejazd samocho-
dów ciężarowych nie tylko po niemieckich autostradach, ale 
także po drogach federalnych: łącznie jest to 52 000 kilome-
trów dróg. To oznacza, że jeżeli kierujesz samochodem powy-
żej 7,5 tony, musisz prędzej czy później dokonać opłaty, chyba 
że wybierzesz poruszanie się drogami lokalnymi. Istnieje wiele 
możliwości uiszczenia opłaty drogowej, jednak mogą być one 
wyzwaniem.

Nie musisz się jednak martwić! 
Toll Collect, administrator odpowiedzialny za pobór opłat 
drogowych w Niemczech, wpisał na listę dopuszczonych 
środków płatniczych paysafecard, światowego lidera w dzie-
dzinie rozwiązań prepaid. Dzięki temu opłaty drogowe moż-
na regulować bez gotówki, bez montażu OBU w samochodzie 
i bez problemów.

KORZYSTAJ Z PAYSAFECARD PRZY DOKONYWANIU OPŁATY DROGOWEJ, BO PAYSAFECARD JEST:

BEZPIECZNE
jak płacenie gotówką, ale bez konieczności jej posiadania
 
WYGODNE
z paysafecard możesz uiścić opłatę drogową za pomocą smartfona, tabletu, komputera lub terminala opłat drogowych  
bez zbędnych komplikacji
 
PROSTE
Nie musisz posiadać obcej waluty. Wystarczy wprowadzić 16-cyfrowy PIN i zapłacić!

W Polsce paysafecard jest dostępne w 44 000, a na świecie w ponad 600 000 punktach sprzedaży (stacje benzynowe, 
supermarkety, poczta, kioski itp.), a także online na www.wkv.com.

Od 1 lipca 2018 należy dokonać opłaty za przejazd 
samochodów ciężarowych nie tylko po niemieck-
ich autostradach, ale także po drogach federalnych: 
łącznie jest to 52 000 kilometrów dróg. A to oznacza, 
że jeżeli kierujesz samochodem powyżej 7,5 tony, 
musisz prędzej czy później dokonać opłaty, chyba, że 
wybierzesz poruszanie się drogami lokalnymi. Istnieje 
wiele możliwości dokonania opłaty drogowej, jednak 
mogą być one wyzwaniem. 

Nie musisz się jednak martwić!

Toll Collect, administrator odpowiedzialny za 
pobór opłat drogowych w Niemczech, wpisał na 
listę dopuszczonych środków płatniczych paysafecard, 
światowego lidera w dziedzinie rozwiązań prepaid. 
A to oznacza, że opłaty drogowe można regulować 
bez gotówki, bez montażu OBU w samochodzie i bez 
problemów.

KORZYSTAJ Z PAYSAFECARD PRZY DOKONYWANIU OPŁATY DROGOWEJ, BO PAYSAFECARD JEST:

PRAKTYCZNYM ROZWIĄZANIEM PREPAID 
kup 16-cyfrowy PIN i zrealizuj go przy uiszczaniu opłaty drogowej przez Internet lub 
na terminalu opłat drogowych, bez kosztów i bez oczekiwania na montaż OBU 

ROZWIĄZANIEM NIE WYMAGAJĄCYM POSIADANIA GOTÓWKI  
z tego powodu nie powoduje problemów z drobnymi w punkcie poboru opłat  

BEZPIECZNE 
tak proste i bezpieczne jak gotówka, a jednak nie posiadające jej wad 

CYFROWE  
umożliwia dokonywanie opłaty przez Internet na smartfonie, tablecie lub 
komputerze (na platformie online Toll Collect i przez aplikację) 

BEZPŁATNE  
środek płatniczy jest bez opłat, niewykorzystane środki pozostają do dyspozycji

W Polsce paysafecard jest dostępne w 44 000, a na świecie w ponad 600 000 punktach sprzedaży 
(stacje benzynowe, supermarkety, poczta, kioski itp.), a także online na www.wkv.com

Nie ma bardziej praktycznego rozwiązania:

zapłać opłatę drogową za przejazd samochodów

ciężarowych w Niemczech za pomocą paysafecard

Więcej informacji na stronie www.paysafecard.com/toll-collect

a d v e r t o r i a l
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Z życia BP
Informacji o działaniach BP było ostatnio tak dużo,  
że pozwoliliśmy sobie poświęcić osobną stronę dla  
informacji związanych z brytyjskim koncernem. Toll 
Box BP wpłynie na sprawniejsze administrowanie flotą 
aut ciężarowych jeżdżących w transporcie międzynaro-
dowym. Kilka stacji BP zostało nagrodzonych.  
Do programu Payback dołączył Kaufland.

♦♦  Ogólnoeuropejski system poboru opłat drogowych 
EETS (European Electronic Toll Service) znacznie ułatwi 
działanie firmom transportowym świadczącym usługi 
przewozów międzynarodowych. To bardzo pozytywna 
zmiana a dzięki rozwiązaniu proponowanemu przez BP, 
korzystanie może być szybkie i łatwe.

♦♦ Przez wiele lat przewoźnicy międzynarodowi mieli 
utrudnione życie pokonując płatne trasy na terenie Unii 
Europejskiej. Każde europejskie państwo stosowało wła-
sny system rozliczania opłat drogowych. Zatem kierow-
cy zmuszeni byli często do instalowania w pojazdach 
kilku różnych urządzeń pokładowych. Sytuacja ta zmie-
niła się z początkiem 2018 roku, kiedy wprowadzono uni-
wersalny system poboru opłat drogowych EETS. Dzięki 
tej zmianie już niedługo możliwa będzie instalacja jed-
nego, uniwersalnego urządzenia pokładowego obsługu-
jącego opłaty drogowe we Francji, Hiszpanii, Portugalii, 
Belgii (wraz z Liefkenshoektunnel), Włoszech i Austrii, 
a w przyszłości także w kolejnych krajach, które dołączą 
do systemu. Istniejąca sieć płatnych odcinków dróg zo-
stanie w 2018 roku powiększona o kolejne 40 000 kilome-
trów i obejmie wszystkie drogi federalne.

♦♦ Na rynek transportowy wchodzi Toll Box BP, urządzenie 
pozwalające nie tylko na automatyczne rozliczenie na-
leżności za przejazdy płatnymi drogami w Europie, ale 
również na umieszczenie wszystkich opłat drogowych 
na jednej zbiorczej fakturze, łącznie z paliwem zakupio-
nym przy pomocy kart paliwowych. Instalacja jest pro-
sta typu „włącz i używaj”, można wymieniać urządzenia 

pomiędzy pojazdami oraz posiadać dostęp do funkcji 
raportowania i zarządzania flotą. BP zapewnia, że gdy 
tylko Niemcy i kolejne kraje przystąpią do sieci EETS, ak-
tualizacje oprogramowania będą możliwe do wykonania 
zdalnie. Oznacza to możliwość uruchomienia dostępu do 
kolejnych krajów bez konieczności wizyty w warsztacie.

♦♦ Stacje BP po raz kolejny zostały nagrodzone w konkursie 
Stacja Benzynowa Roku. Wśród tegorocznych laureatów 
znalazły się 4 obiekty. BP Reduta zwyciężyła w kategorii 
"Koncept kawowy na stacji benzynowej", a BP Ostrołęka 
(Polska Centralna), BP Obotrycka (Polska Zachodnia) oraz BP 
Gutkowo (Polska Północna) zostały zwycięzcami w katego-
rii "Franczyzowa/Partnerska Stacja benzynowa koncernu 
paliwowego". Wyniki tegorocznej VII edycji Konkursu Sta-
cja Benzynowa Roku zostały ogłoszone 28 marca 2018 roku 
podczas najważniejszego spotkania przedstawicieli branży 
XVIII Forum Rynku Stacji Paliw PetroTrend 2018.

♦♦ Do programu Payback dołączył Kaufland – jedna z naj-
większych sieci handlowych w Polsce. Klienci mogą 
zbierać punkty i wymieniać na nagrody lub wykorzysty-
wać do realizacji zakupów, m.in. na stacjach BP. Za każ-
de 3 zł wydane na zakupy w marketach Kaufland można 
będzie otrzymać 1 punkt PAYBACK.

♦♦ Rozpoczęła działalność nowa stacja BP Żerań w Warsza-
wie (woj. mazowieckie). Obecnie sieć BP liczy 539 stacji, 
w tym 246 stacji partnerskich i blisko 50 lokalizacji przy 
autostradach i drogach ekspresowych. Obiekt zlokalizo-
wano ul. Płochocińskiej w Warszawie i posiada m.in. 2 
dystrybutory wieloproduktowe, dystrybutor szybkiego 
diesla, sklep, Wild Bean Cafe.

♦♦ Czy ktoś się kiedyś zastanawiał co pojazdy naszej floty 
tankują? Nie mamy na myśli oczywiście różnic między 
olejem napędowym a benzyną… BP dysponuje paliwami 
z technologią ACTIVE. Zawierają one miliony usuwają-
cych zanieczyszczenia cząsteczek. Opracowane zostały 
z myślą o eliminowaniu zanieczyszczeń z silnika przy ich 
stosowaniu. Usuwają brud, chronią silnik przed ponow-
nym zanieczyszczeniem oraz minimalizują problemy 

i szkody spowodowane przez zanieczysz-
czenia (takie jak pogorszenie ekonomiki 
i dynamiki jazdy oraz częstsze naprawy). 
Zwykłe paliwa to paliwa bez dodatków 
spełniające jedynie podstawową polską 
normę PN-EN.

♦♦ Jak już informowaliśmy, BP i Total będą 
wzajemnie akceptować swoje karty pali-
wowe w Europie. Na obiektach Totala moż-
na płacić kartami BP/Aral na stacjach we 
Francji, Belgii, Luksemburgu, Holandii, Pol-
sce i Niemczech. BP/Aral będą honorować 
karty Total w Niemczech, Wielkiej Brytanii, 
Austrii, Luksemburgu, Holandii, Szwajcarii 
i Polsce. Zatem kartami BP/Aral oraz Total 
zapłacimy na dodatkowych 4 00 stacji, czy-
li 22 000 obiektach.



I N F O R M A C J E

WE ARE
EETS

Zamów  
teraz!

Nieterminowi Polacy
Według analizy Hussar Transport dużo mniej opóźnień 
w płatnościach generują zagraniczni kontrahenci.  
Firma otworzyła oddział w Poznaniu.

♦♦ W nowej placówce w Poznaniu działania prowadzą zarówno spe-
dytorzy, jak i dyspozytorzy. Szefem placówki został Rafał Rybar-
czyk. W 2017 roku Hussar Transport wykonała łącznie 25 tysięcy 
zleceń, jednocześnie prognozując ich liczbę w 2018 roku na po-
nad 50 tysięcy zleceń.

♦♦ Przeanalizowano czas rozliczeniowy na uregulowanie należno-
ści po wystawieniu FV. Firmy zagraniczne mają sumarycznie 57 
dni na wpłatę należności, w Polsce - 45 dni. Jak ocenia spółka, 
w najbardziej komfortowym położeniu pod tym względem są 
klienci z Włoch, których okres rozliczeniowy wynosi ponad 60 
dni od końca miesiąca. Największe opóźnienia w płatnościach 
generują podmioty operujące na rynku włoskim i niemieckim. 
Analiza wysokości zadłużenia polskich i zagranicznych firm wy-
konana przez spółkę ujawniła, że podmioty krajowe mają średnio 
16 000 euro długu, a zagraniczne 38 225 euro.

Analizę opracowano w oparciu o dane dotyczące zrealizowa-
nych przewozów w 2017 roku. - Największe problemy związane 
z terminowością rozliczeń generują polskie podmioty. Wpisują się 
w ogólną diagnozę, jaką stawiają analitycy branży. Dlatego, aby 
minimalizować ryzyko utraty płynności finansowej na skutek nie-
wypłacalności naszych kontrahentów, staramy się realizować jak 
największą liczbę zleceń za granicą w 2017 roku było to 84 procent. 

Uważam, że branżę TSL czeka w najbliższym czasie głęboka kon-
solidacja, w efekcie której lokalni operatorzy zostaną wchłonięci 
przez graczy działających na skalę europejską – komentuje Paweł 
Pietrzak, prezes Hussar Transport.
Jak wskazuje zarząd Hussar Transport, jedną z najczęstszych form 
sztucznego przedłużania terminów płatności jest nieterminowe 
przesyłanie dokumentów transportowych. Hussar Transport za-
oferowała przewoźnikom możliwość korzystania z skonta, by przy-
śpieszyć płatności przez obniżenie procentowe wartości transakcji 
w zamian za terminową lub natychmiastową spłatę. Przewoźnicy 
mogą wybrać czas, w którym otrzymają środki za realizację zlece-
nia. Wpłata środków w ciągu 7 dni zostanie pomniejszona o 5 pro-
cent należności, a w przypadku 28 dni terminu wpłaty o 1,5 procent. 
Korzysta z tego prawie połowa przewoźników, najczęściej w ciągu 
14 dni, z czego potrącone zostaje 3% należności.
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Informacje paliwowe
Sieć Moya rozwija się w bardzo szybkim tempie. 
W ostatnich kilku tygodniach otwarto x obiektów, 
wszystkie posiadają Caffe Moya. W sumie w Polsce to 
ponad 170 stacji. Powstaną nowe MOP-y w barwach 
Lotosu. Shell Fleet Solutions wzmocnił Łukasz Klamka.

♦♦ Czynna całą dobę stacja w Wygiełzowie, w województwie mało-
polskim zlokalizowana jest przy drodze nr 780 na trasie Kraków-
-Oświęcim. Posiada m.in. dystrybutory z szybkim wlewem diesla 
i parking dla TIR. Inny całodobowy obiekt, znajdziemy przy drodze 
nr 969 na trasie Stary Sącz-Nowy Targ. Można znaleźć stanowiska 
dla TIR z szybkim wlewem diesla. 33. stacja Moya należąca do An-
wimu, całodobowa, działa w Nadarzynie przy ul. Pruszkowskiej 20E, 
kilometr od wjazdu na trasę S8. Także Bachorzyn (woj. łódzkie) pod 
numerem 38a ma obiekt Moya, przy drodze wojewódzkiej nr 484 na 
trasie Łask-Bełchatów. Kierowcy TIR mają do dyspozycji parking na 
ok. 10 pojazdów oraz prysznic. Stacja w Mszanie Dolnej (woj. mało-
polskie) mieści się przy ul. Orkana 51, niedaleko drogi 968 na trasie 
Mszana Dolna-Kamienica. Posiada stanowiska dla TIR z szybkim 
wlewem diesla. Podobne udogodnienie ma placówka w Gryficach 
przy ul. Piłsudskiego w woj. zachodniopomorskim położona na tra-
sie Płoty-Trzebiatów przy drodze wojewódzkiej nr 109.

♦♦ W Radomsko w pobliżu drogi DK1 na trasie Częstochowa–Łódź, 
niedaleko węzła Radomsko kierowcy TIR-ów mają do dyspozycji 
aż 500 miejsc parkingowych, AdBlue z dystrybutora myjnię dla 
TIR-ów, stanowiska dla TIR z szybkim wlewem diesla. Nowy ca-
łodobowy obiekt, posiadający myjnię dla pojazdów ciężarowych 
powstał także w Nidzicy przy ul. Działdowskiej na trasie Szczyt-
no-Działdowo przy drodze 545, niedaleko stadionu i hali sportowej 
MOSiR. Stacja w Cieszynie funkcjonuje przy ul. Bielskiej 138, nie-
całe 2 km od zjazdu z trasy S52 i około 6 km od przejścia granicz-
nego z Czechami. Z kolei w Tarnobrzegu można zatankować przy 
ul. Sienkiewicza wyposażona w stanowiska z szybkim wlewem 
diesla i dystrybutor płynu AdBlue.

♦♦ Lotos wygrał postępowania przetargowe na dzierżawę dwóch 
Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) w ciągu drogi ekspresowej 

S5, na odcinku Wrocław-Poznań. W sieci Lotos działa obecnie 
20 MOP-ów. W latach 2018-2020 planowane jest uruchomienie 
łącznie ośmiu tego typu stacji paliw. MOP Golina Wielka, II kate-
gorii (w trzystopniowej skali) o powierzchni niemal 5 ha, zloka-
lizowany będzie przy drodze ekspresowej S5, w kierunku Pozna-
nia, na odcinku Wrocław-Leszno, na terenie gminy Bojanowo. 
MOP Folwark, II kat. o powierzchni ponad 8 ha, zlokalizowany 
będzie w ciągu drogi ekspresowej S5, na odcinku Leszno–Wro-
cław, w kierunku Wrocławia, na terenie gminy Rawicz. Oba MO-
P-y powinny zostać wybudowane i oddane do użytku pod ko-
niec 2020 r. W latach 2017-2018 Lotos wygrał postępowania na 
osiem obiektów powstających przy drogach ekspresowych: S7 
– MOP Mała Holandia (woj. pomorskie) i MOP Pawliki (woj. war-
mińsko-mazurskie), S3 – MOP Kochlice Zachód i MOP Kochli-
ce Wschód (oba woj. dolnośląskie), S8 – MOP Kierzno Południe 
i MOP Kierzno Północ (oba woj. wielkopolskie) oraz S5 – MOP 
Golina Wielka i MOP Folwark (oba woj. wielkopolskie).

♦♦ Łukasz Klamka wzmocnił zespół 
Shell Fleet Solutions obejmując 
stanowisko Indirect Account Ma-
nager na Polskę, kraje bałtyckie 
i Ukrainę. Klamka rozpoczął ka-
rierę w strukturach Shell Polska 
w 2012 roku, wnosząc do firmy 
doświadczenie sprzedażowe zdo-
byte w Philip Morris. Przez ostatnie 
lata pracował w zespole sprzedaży detalicznej Shell. W 2013 roku 
region, którym zarządzał, zajął drugie miejsce w Europie Środko-
wo-Wschodniej w globalnym programie Shell dla najbardziej efek-
tywnych menedżerów. Ponadto, jako Territory Manager DO zarzą-
dzał też kontraktami B2B ze stacjami funkcjonującymi w formule 
DODO (ang. dealer-owned, dealer-operated) na terenie całego kra-
ju, był też odpowiedzialny za przygotowanie i wdrożenie procesu 
przekształcania stacji własnych na partnerskie. Absolwent Poli-
techniki Opolskiej i Akademii Ekonomicznej w Katowicach, biegle 
mówi po angielsku. W wolnym czasie podróżuje, biega, jeździ na 
nartach i aktywnie spędza czas z rodziną.

Karty z RFID
IDS (International Diesel Service), emitent kart 
paliwowych, wyposażył swoje karty w technologię 
RFID oraz zapewnił autoryzację każdej transakcji 
w czasie rzeczywistym.

Wbudowany procesor nie tylko sprawia, że karty obsługuje się 
szybciej i łatwiej – w ten sam sposób, co zbliżeniowe karty banko-
we — ale też jeszcze bezpieczniej niż dotychczas. Dzięki bezpiecz-
nemu, wbudowanemu procesorowi, karty nie można skopiować. 
Od czasu wprowadzenia zbliżeniowych kart paliwowych IDS nie 
odnotowano ani jednego przypadku nadużyć.
IDS oferuje zestaw rozwiązań w zakresie transakcji na 600 sta-
cjach w Europie oraz kontrolę nad kartami paliwowymi. Klienci 
mogą zarządzać wszystkimi swoimi kartami paliwowymi pojaz-
dów i kierowców oraz konfigurować je przez Internet za pomocą 

iAccount - transakcje, informacje o kredytach, ceny i informacje 
sieciowe są łatwo dostępne. Więksi klienci mogą w jasny spo-
sób grupować i organizować podwykonawców. Autoryzacja na 
stacjach za pomocą kontroli kodu PIN on-line uniemożliwia do-
konywanie transakcji paliwowych, które nie zostały wstępnie 
autoryzowane. 
W ofercie znajduje się także dwukartowy system płatniczy oparty 
na karcie paliwowej pojazdu i kierowcy, w ramach którego trans-
akcja jest możliwa wyłącznie w przypadku jednoczesnego użycia 
obu kart. Wszystkie transakcje są monitorowane, zaś te podejrzane 
– wykrywane automatycznie. Firma posiada zespół prowadzący 
dochodzenia w sprawie nadużyć. Nieprawidłowości są dokładnie 
sprawdzane, również dzięki ścisłemu kontaktowi z międzynaro-
dowymi organami ścigania. IDS, wchodząca w skład Kuwait Pe-
troleum Corporation, zaopatruje przewoźników w olej napędowy 
i posiada sieć ponad 600 automatycznych stacji paliw w Europie.
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Twoje doświadczenie zawodowe to praca zarówno z flotami 
osobowymi jak i transportowymi. Czy możesz coś opowie-
dzieć o różnicach i przy okazji przybliżyć swoją osobę Czytel-
nikom Truck&Business Polska?
- Z branżą ubezpieczeń komunikacyjnych związany jestem 
już ponad 12 lat. Do Profika Broker przeszedłem z Generali, 
gdzie przez prawie 4 lata zarządzałem działem ubezpie-
czeń flot. Wcześniej były Link4 i Brytyjska Gruba Ubez-
pieczeniowa RSA. Ubezpieczenia flot osobowych są inne 
od tych w transporcie. Wśród klientów Profika Broker nie 
brakuje firm użytkujących mniejsze samochody niż „cięża-

rówki”, ale faktycznie specjalizujemy się we flotach trans-
portowych. Różnic przy pojazdach osobowych i ciężaro-
wych jest wiele, chyba najprościej wytłumaczyć to zasadą 
„małe auto mały kłopot, duże auto duży kłopot” (śmiech). 
W przewozach cargo zakup pojazdów i eksploatacja wyma-
gają większych nakładów finansowych. Pojawiają się dużo 
większe problemy ze szkodami, opłatami, zezwolenia-
mi, kierowcami, itd. Środki transportu często jeżdżą poza 
granice naszego kraju, przewożą ładunki o dużych warto-
ściach – ich polisa musi być optymalnie skrojona pod daną 
flotę. Nadrzędny cel stanowi tu jak najszybszy powrót po-
jazdu na trasę i ciągłość operacyjna, która w transporcie 
drogowym jest bezapelacyjnie priorytetem
Pytanie podstawowe, które z pewnością zadaje niemal każda 
firma transportowa: co zrobić by koszty ubezpieczenia były 
dla przewoźnika możliwie jak najniższe?
- Przede wszystkim aktywnie działać w tym kierunku, a nie 
czekać, aż samo przyjdzie. Tu najważniejsze są dwa czyn-
niki: profesjonalna likwidacja szkód, która w jak najmniej-
szym stopniu obciąży konto właściciela floty a przez to nie 

wpłynie mocno na wysokość składek w przyszłości 
oraz dobry, doświadczony pośrednik, potrafiący wy-
negocjować najlepsze z możliwych warunki.

TANIEJ JUŻ BYŁO
Nawiązując do poprzedniego pytania, jeden z broke-
rów powiedział mi kiedyś, że najlepszym sposobem na 
niskie koszty ubezpieczenia jest ich kompleksowość. 
Zgadzasz się z tym?
- Jeśli jest to kompleksowość rozumiana jako ubez-
pieczanie wszystkich pojazdów razem, jedną polisą 
i w jednym zakładzie ubezpieczeń to pełna zgoda. 
Kiedy idziemy do TU pytając o polisę na 50 czy 100 
pojazdów to nasze możliwości i siła negocjacyjna 
są, co oczywiste, zdecydowanie większe niż w sytu-
acji rozproszenia, czyli ubezpieczania 10 pojazdów 
w jednym towarzystwie, a kolejnych 15 w innym. 
Niektórym przedsiębiorcom wydaje się, że tak wła-
śnie będzie taniej lub nikt im do tej pory dobrze nie 
doradził i stosują taką taktykę. Niestety, w gruncie 
rzeczy jest ona dla nich zupełnie nieopłacalna - fi-
nalnie płacą więcej, nie wspominając już o tym, że 
zamiast jednej kompleksowej polisy mają 10 ma-
łych. A to też przecież ktoś musi w firmach obsłu-
giwać – pilnować terminów, zgłaszać szkody w róż-
nych TU. Zatem z biznesowego punktu widzenia 
rozproszenie ubezpieczeń po kilku towarzystwach 
nie ma żadnego sensu.
Wiem, że proszę o trochę o wróżbiarstwo, ale czy trend 
zwyżkowy, jeśli chodzi o ceny zostanie zatrzymany i za 
kilka lat znów będziemy mówili o tanich ubezpieczeniach?
- To wbrew pozorom jest bardzo częste pytanie. Ta-
nio już było, co niejednokrotnie już mówiłem. Woj-
na cenowa musiała się w końcu skończyć, bo ceny 
polis spadły poniżej progu opłacalności. W efekcie 

15 000 zł za 
urwane lusterko
Z Przemysławem Boną, wiceprezesem Profika 
Broker rozmawia Tomasz Czarnecki
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ubezpieczyciele musieli dokładać do ubezpieczeń komu-
nikacyjnych, a chyba nikogo nie dziwi, że działają jednak 
po to, by na swoich produktach zarabiać. W mojej ocenie 
podwyżek po prostu nie dało się uniknąć, a w najbliższych 
latach nie ma co marzyć o wielkich obniżkach, szczegól-
nie w branży transportowej. Przez ostatnie lata zakłady 
ubezpieczeń odczuły bardzo mocno, mało tego, nadal od-
czuwają, szkody spowodowane przez transport ciężki i na-
wet rady nadzorcze polskich, czy zagranicznych zakładów 
ubezpieczeń kładą dużo większy nacisk na to zagadnienie. 
Czasy, kiedy za OC ciągnika klienci płacili 3000 zł już raczej 
nie wrócą. Kluczem do optymalizacji cen jest efektywna 
likwidacja szkód, zarówno w OC, jak i w AC. Tak, to nie po-
myłka – szkody z OC są bardzo ważne. Do tej pory panował 
stereotyp i przekonanie, że szkody które powodują nasi 
kierowcy nas nie interesują. Nic bardziej mylnego. Z każdej 
takiej szkody wypłacane są odszkodowania, mające naj-
większy wpływ na przyszłoroczne składki. Szczególnie na-
leży monitorować zdarzenia drogowe powodowane poza 
granicami Polski. Urwane za granicą lusterko, uchodzące 
w Polsce za błahą sprawę, tam może w perspektywie 3-4 
miesięcy przynieść roszczenie rzędu 12 000-15 000 zł. Im 
mniej zdarzeń, tym niższe składki. Ciężko oczekiwać, aby 
zakłady ubezpieczeń ubezpieczały szkodowe firmy „po ta-
niości”. Szkodami z OC, jak i z AC można, a wręcz trzeba 
efektywnie zarządzać.

UBEZPIECZENIE TRANSPORTU 
INTERMODALNEGO
Menedżerowie, właściciele niektórych firm mówią, że nie ko-
rzystają z brokerów, bowiem nie posiadają oni ofert wszyst-
kich towarzystw i działają dla tych, z którymi mają najlepsze 
relacje biznesowe…
- Nie mnie to oceniać, mogę mówić, jak pracujemy 
w Profice Broker. Klient, który przychodzi do nas zawsze 
otrzymuje oferty ze wszystkich TU plus naszą analizę, 
ze wskazaniem propozycji najlepiej dobranej do danego 
przedsiębiorstwa. Nie tylko cena odgrywa istotną rolę, 

także zakres ubezpieczenia. Każda flota jest inna i ma 
inne potrzeby, a my jesteśmy od tego, by wynegocjować 
optymalne warunki.
Coraz więcej firm transportowych zajmuje się również usługa-
mi logistycznymi. Sądzisz, że produkty ubezpieczeniowe będą 
również za tym nadążały?
- Jeśli skala tego typu usług będzie rosła to i produkty 
ubezpieczeniowe dostosują się do nich. Może nie wszyst-
kie TU wprowadzą takie rozwiązania lub też nie wszystkie 
jednocześnie, ale jednak. Prawa rynku są tu takie same 
jak wszędzie: będzie popyt, będzie podaż.
Ciekawi mnie jak wygląda ubezpieczenie transportu intermo-
dalnego lub multimodalnego. Czy trzeba każdą część przejazdu 
(pojazd, statek, pociąg, samolot), ubezpieczać osobno czy są 
już produkty kompleksowe a zarazem cenowo „do przyjęcia”?
- Na rynku istnieją już odpowiednie rozwiązania ubez-
pieczeniowe. W praktyce ładunek można ubezpieczyć od 
momentu podniesienia palety w celu załadunku w maga-
zynie dostawcy aż po chwilę, w której paleta dotknie pod-
łogi magazynu u odbiorcy. Są to rozwiązania komplekso-
we i cenowo do przyjęcia – wszystko jest kwestią analizy 
potrzeb i umiejętnego wynegocjowania warunków.

RÓWNOŚĆ WEDŁUG COLTA
Ubezpieczenia to dość skomplikowany temat. Jaką wiedzę 
twoim zdaniem powinien mieć menedżer transportu, właści-
ciel firmy, by świadomie wybrać produkt ubezpieczeniowy? 
I co trzeba wiedzieć, by świadomie wybrać brokera lub nawet 
ubezpieczyciela?
- Odpowiem przekornie pytaniem: tylko po co? Menedże-
rowie czy właściciele flot, z którymi współpracujemy i bez 
tego mają pełne ręce pracy. Rynek produktów ubezpie-
czeniowych jest bardzo rozległy i trzeba by poświęcić na-
prawdę dużo czasu, żeby go poznać i sprawnie się po nim 
poruszać. Dlatego działają profesjonalni pośrednicy. Nie 
znaczy to, że menedżer ma się po ubezpieczeniach poru-
szać po omacku. Kluczową rolę odgrywa wiedza jak działa 
dany produkt, jakiej ochrony potrzeba jego flocie i co trze-
ba zrobić, by uzyskać optymalne rozwiązania. To wszystko 
wytłumaczy broker – jeśli tłumaczyć nie chce, to jest już 
argument za tym, by poszukać innego.
Czym kierować się wybierając brokera? Jego doświadcze-
niem i opiniami innych przedsiębiorców, bo to najlepsze 
świadectwo profesjonalizmu i umiejętności. 90 procent 
nowych klientów trafia do nas z polecenia klientów obec-
nych. To jest, powiem nieskromnie choć z nieukrywanym 
zadowoleniem, fantastyczny wynik i rezultat ciężkiej pra-
cy całego naszego zespołu. Siła rekomendacji ma w usłu-
gach naprawdę wielką moc sprawczą.

Kluczem do optymalizacji cen 
jest efektywna likwidacja szkód, 

zarówno w OC, jak i w AC.

 Każda flota jest inna i ma inne potrzeby, a my jesteśmy od tego, 
by wynegocjować optymalne warunki.
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Na stronie internetowej Profika Broker zauważyłem ciekawy 
cytat: „Bóg stworzył ludzi, Samuel Colt uczynił ich równymi”. 
Mam się bać?
- (Śmiech). Nie, zupełnie nie. Chodzi tu o to, że w pewnych 
obszarach możemy być sobie równi, kiedy dostajemy do 
ręki odpowiedni narzędzie. Absolutnie nie chodzi mi tu 
o to, by do kogokolwiek strzelać (śmiech). Ale niejedno-
krotnie spotykaliśmy się z sytuacją, gdy klient sam nie był 
w stanie wynegocjować z towarzystwem ubezpieczenio-
wym tego, czego potrzebował za kwoty, na które było go 
stać. I tu pojawia się Colt z cytatu: profesjonalny broker 
jest dla klienta właśnie narzędziem wyrównującym szan-
se w kontaktach z ubezpieczycielami – bo broker wie, co 
i jak negocjować, gdzie można uzyskać szerszy zakres 
a gdzie wynegocjować większą zniżkę.

SZKODY ZA GRANICĄ
Specjalizujecie się w likwidacji szkód za granicą. Podczas 
konferencji „Technologie w transporcie” pokazywaliście 
przykłady doskonałego działania pod tym względem. Zapy-
tam więc wprost: w czym jesteście lepsi od konkurencji?
- Żaden inny polski pośrednik nie oferuje takiego zakre-
su usługi likwidacji szkód za granicą jak Profika Broker. 
Uzyskujemy odszkodowanie na warunkach danego kraju, 
a nie polskich. W większości przypadków nie ma kwestii 
typu amortyzacja części, czy ich naprawa. Europa od lat 
wymienia uszkodzone elementy na nowe, oryginalne, bez 
względu na zakres uszkodzeń czy wiek pojazdu. Zatrud-
niamy na etacie rzeczoznawców oraz współpracujemy 
z niezależnymi zagranicznymi rzeczoznawcami w całej 
Europie, w Niemczech (tam likwidujemy najwięcej szkód) 
i na Ukrainie działają na naszą rzecz kancelarie prawne, 
biegłe w sprawach związanych ze szkodami komunika-
cyjnymi w transporcie. Likwidowane szkody zawierają 
roszczenia o pojazdy zastępcze, holowanie, parking, kwe-
stie które w Polsce raczkują, a na zachodzie są standar-
dem. Nasza usługa jest kompleksowa i polega na pełnym 
zrekompensowaniu poszkodowanemu przedsiębiorcy 
poniesionych strat.
Są kraje, w których łatwiej Profice o wyegzekwowanie należ-
ności a i takie, w których trudniej?
- Na terenie Niemiec czujemy się najpewniej i mamy naj-
większe sukcesy, Francja jest bardzo ciężka mentalnie 
i językowo – jestem przekonany, że zgodzi się tu ze mną 
każdy przedsiębiorca wysyłający tam swoje pojazdy. Szko-
dy spowodowane za naszą wschodnią granicą wymagają 
bardziej dogłębnej analizy, dlatego też mamy wyspecjalizo-

waną w tym zakresie kancelarię prawną na Ukrainie. Tak 
naprawdę największym problemem są braki w dokumen-
tacji, a nie kwestia nastawienia poszczególnych ludzi do 
zlikwidowania szkody. Stosuję takie własne powiedzenie 
w tym zakresie: „Nie ważne co się stało. Ważne jakie mamy 
dokumenty, aby to udowodnić”. Jeśli posiadamy dokumen-
tację to kwestia, czy szkoda jest likwidowana na terenie 
Niemiec, Włoch, Austrii, Szwecji, czy jakiegokolwiek inne-
go kraju odgrywa już mniejsze znaczenie.
Ponoć dobrego brokera poznaje się w biedzie a nie podczas 
wybierania polisy. Zapewne mieliście okazję już udowodnić 
na co was stać…
- Niejednokrotnie, choć szanujemy prywatność naszych 
klientów i staramy się nie mówić o współpracy z nimi. Ale 
zdarzało nam się przygotowywać polisy na bardzo duże 
floty w kilka chwil, bo u klienta ktoś się zwyczajnie „zaga-
pił”, czy organizować holowanie z drugiego końca Europy 
do Polski tak, by nasz usługobiorca nie poszedł z tego ty-
tułu „z torbami”. Ci, którzy twierdzą, że ubezpieczenia są 
nudne „nie wiedzą co czynią” (śmiech).

POJAZD ZASTĘPCZY I PARKING
Zaciekawiły mnie hasła Profika FLEX i Profika FIXED. Możesz 
coś więcej na ten temat powiedzieć?
- To nasze autorskie rozwiązanie, z którego korzystają 
transportowcy na czas napraw czy przestoju swoich po-
jazdów. Stanowią jeden z elementów naszego procesu 
likwidacji szkód zagranicznych, ale korzystają z niego 
także firmy potrzebujące dodatkowego auta. Dlaczego 
dwie opcje? Jeśli klient potrzebuje pojazdu zastępczego 
przez cały czas, korzysta z Profika FIXED. Jeśli natomiast 
okazuje się, że pojazd będzie mu potrzeby 4 razy w ciągu 
tygodnia, każdorazowo na 7 godzin – to na taki czas jest 
on mu udostępniany (podstawiany i odbierany ze wska-
zanego przez klienta miejsca) i za taki czas najmu klient 
płaci. Opcja Profika FLEX wielu mniejszym przedsiębior-
com przynosi duże oszczędności, mamy bardzo dobry fe-
edback od nich za wprowadzenie tego rozwiązania.
Posiadacie także w portfolio inne usługi dla transportu, np. 
usługę parkingu.
- Zapotrzebowanie na taką usługę wynika z naszego 
procesu likwidacji szkód zagranicznych. Auto nie za-
wsze holowane jest od razu do Polski czy do warsztatu 
za granicą. W przypadku powstania szkody i wyłączenia 
pojazdu z ruchu klient nie musi szukać, sprawdzać, za-
stanawiać się, gdzie pojazd zostawić. Dzwoni do nas a my 
holujemy środek transportu w takie miejsce, zdejmując 
klientowi z głowy spory problem.

W najbliższych latach nie ma 
co marzyć o wielkich obniżkach 

ubezpieczeń, szczególnie w branży 
transportowej.

- 90 procent nowych klientów trafia do 
nas z polecenia klientów obecnych.
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Myślenie projektowe
W ciągu ostatniego roku na stronie internetowej Grupy TELS zamieszczonych sporo case study, 
które wybitnie pokazują wyniki starań naszych pracowników w zakresie poszukiwania i optymalizacji 
schematów logistycznych dla Klientów. Zaryzykuję stwierdzenia, że twórcze podejście w codziennej 
pracy specjalistów ds. transportu i specjalistów ds. logistyki stanowi obecnie jedną z kluczowych 
umiejętności, umożliwiającą skuteczne radzenie sobie z postawionymi zadaniami.

Jak udało nam się to osiągnąć?
Epoka VUCA (akronim od: Volatility 
- zmienność, Uncertainty - niepew-
ność, Complexity - złożoność, Ambi-
guity - niejednoznaczność) wymaga 
elastycznego i twórczego podejścia 
do wszystkich obszarów codziennego 
życia, w tym do biznesu. Między in-
nymi dlatego w TELS predyspozycje 
do twórczego myślenia pracowników 
zostały włączone do profili stanowi-
skowych. Znalezienie na rynku goto-
wych, profesjonalnie przeszkolonych, 
twórczych osobowości stanowi za-
danie prawie niewykonalne. Jednak 
ludzkie myślenie twórcze jest podat-
ne na rozwój za pomocą specjalnych 
programów szkoleniowych.
Polityka rozwoju Grupy TELS prowa-
dzi pracownika z poziomu nowicjusza 
w logistyce/transporcie do poziomu 
Top Managera, oczywiście, pod wa-
runkiem posiadania przez niego odpo-
wiednich predyspozycji i chęci. Część 
programów szkoleniowych skierowa-
no na podniesienie potencjału twór-
czego. Kładziony jest mocny nacisk na 
rozwój u pracowników elastycznego 

myślenia oraz niestandardowego po-
dejścia do rozwiązywania zadań, któ-
re oczywiście powinny być używane 
w ramach istniejących procesów biz-
nesowych i standardów obsługi.

Działanie reaktywne i proaktywne
Działalność na rynku „konkurencji do-
skonałej”, którym jest również logistyka 
transportowa, zakłada walkę o Klienta 
z dużą liczbą firm o podobnym pozio-
mie obsługi i możliwościach. Skoro tak, 
co może stanowić przewagę konku-
rencyjną? O tym, że dobra jakość usług 
obecnie już nie stanowi wyróżnika 
wiedzą wszyscy. Co więcej, dzisiaj Na-
bywcy oczekują od specjalistów goto-
wości do wykraczania poza ramy zwy-
kłych schematów w sytuacjach, kiedy 
wymagają tego okoliczności. Przewagę 
nie stanowi jednorazowe poradzenie 
sobie z jakimś problemem, lecz rozwią-
zanie kłopotu na zawsze. Zatem nale-
ży nie tylko tymczasowo wyjść poza 
ramy, ale znaleźć akceptowalny algo-
rytm, sposób działania, które następnie 
będzie można stosować w podobnych 
okolicznościach w celu rozwiązywania 
analogicznych zadań.
Dążenie do odnajdowania rozwiązań 
systemowych definitywnie rozwiązu-
jących problemy Klientów, powinno 
dla pracowników na każdym pozio-

mie i stanowisku stać 
się „filozofią” relacji 
z Nabywcami. Będąc 
dostawcą takiego Klien-
ta, powinniśmy nie 
tylko wykonywać zle-
cenia, lecz wykazywać 
się inicjatywą w zakre-
sie optymalizacji jego 
schematów transpor-
towych i logistycznych 
i prewencyjnie niwelo-
wać potencjalne zagro-
żenia. W tym celu warto 
dobrze rozumieć biznes 

partnera, jego rynek. Należy na bieżą-
co analizować zmieniające się oko-
liczności i z wyprzedzeniem zgłaszać 
rozwiązanie powstających problemów, 
niejako je wyprzedzając.
Głównymi ambasadorami wszystkich 
nowości są menedżerowie średniego 
szczebla. Od ich profesjonalizmu, ini-
cjatywy oraz kontroli zależy powodze-
nie wdrożenia nowych modeli pracy. 
Dlatego do programu szkoleniowego 
„Rezerwa kadrowa” (program szkoleń 
dla rezerwy menedżerów średniego 
i wyższego szczebla) wprowadzono 
kurs z zakresu myślenia projekto-
wego. To zupełnie inne podejście do 
obsługi Klienta, względem standardo-
wych modeli pracy. Celem kursu jest 
pokazanie wielu mechanizmów ana-
lizy sytuacji i poszukiwania nowych 
rozwiązań dla partnera biznesowego. 
Myślenie projektowe stanowi proces 
zorientowany na poszukiwanie no-
wych pomysłów w celu kompleksowe-
go rozwiązywania problemów w naj-
różniejszych obszarach. W biznesie to 
przede wszystkim metoda opracowy-
wania nowych produktów, serwisów 
i usług. Znalezione rozwiązania często  
są niespodziewane...

Przykład z IKEA
Prawie wszystkie elementy legen-
darnego modelu biznesowego IKEA 
- salony wystawowe w parze z katalo-
gami, składane meble w płaskich kar-
tonach, dostawa i składanie ich bez-
pośrednio przez samych Nabywców 
- powstały dzięki eksperymentalnym 
odpowiedziom na aktualne pytania. 
Na przykład samodzielny wywóz to-
warów przez Klientów. Pewnego razu 
niezadowoleni Nabywcy sami wtar-
gnęli na magazyn, ponieważ zabrakło 
pracowników, mogących ich obsłużyć. 
Kierownik magazynu docenił „inicja-
tywę” Klientów i zaproponował, aby 
mogli oni zabierać towar osobiście, 

dyrektor HR
Grupa TELS

Olga Zhinko
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oczywiście z zachowaniem wszelkich 
zasad bezpieczeństwa. W Grupie TELS 
postanowiliśmy zastosować to narzę-
dzie w rozwoju naszej aktualnej usługi 
i tworzeniu usług dodatkowych.
Myślenie projektowe zakłada zanurze-
nie się w biznes Klienta po to, aby bardzo 
dokładnie zobaczyć i głęboko odczuć 
jego problemy, zrozumieć potrzeby, do-
kładniej formułować pytania, szybciej 
znajdować odpowiedzi. Aby nasi me-
nedżerowie mogli sami wdrażać me-

todę myślenia projektowego w swoich 
zespołach, w procesie szkolenia dajemy 
nie tylko teoretyczną wiedzę z przed-
miotowego zakresu, ale również do-
świadczenie praktyczne – począwszy 
od wykrycia problemu do stworzenia 
prototypu oraz prezentacji pilotażowe-
go projektu rozwiązania biznesowego. 
Nasi pracownicy opracowują rozwiąza-
nia, bronią swoich projektów, z których 
większość ma praktyczne zastosowa-
nie i wymaga minimalnego dopraco-
wania przed wdrożeniem.

Systemowe rozwiązania
W ciągu minionego roku pracownicy 
Grupy TELS opracowali sporo mini-pro-
jektów dla Klientów działających na 
różnych rynkach. Zaoferowane rozwią-
zania zapewniają optymalizację sche-
matów dostaw ładunków w różnych 
warunkach: deficytu pojazdów, ograni-
czonych możliwości magazynowych 
u Klientów, krótkoterminowego plano-
wania potrzeb produkcyjnych, sytuacyj-
nych wymagań wobec przyśpieszenia 
dostaw ładunków i wielu innych. Nowe 
schematy transportowe i logistyczne 

optymalizują czas i wydatki rozwiązu-
jąc problemy w sposób systemowy.
Pomyślny rozwój relacji z Klientem jest 
możliwy jedynie pod warunkiem, że wi-
dzi On w nas osoby znające się na swo-
im fachu, ufa wnioskom i propozycjom. 
Należy być dla Klienta ekspertem i udo-
wadniać wysokie kompetencje każ-
dego dnia. Posiadając nową technikę 
i zdobywając doświadczenie w jej sto-
sowaniu, nasi specjaliści znajdują roz-
wiązania coraz skuteczniej i szybciej. 
Jej praktyczne zastosowanie pokazało, 
jak mocno poszerzają się zarówno in-
dywidualne możliwości pracowników, 
jak również wachlarz możliwości firmy. 
Kompleksowa obsługa zleceniodawców 
mocno zyskała dzięki oferowaniu do-
datkowych usług, rozwiązujących bie-
żące zadania Klienta.
Sukces jest zaraźliwy. Biorąc udział we 
wspólnym poszukiwaniu rozwiązań, 
obserwując, jak nieoczekiwanie i sku-
tecznie działają koledzy, ludzie coraz 
bardziej zarażają się optymizmem 
i chęcią rozwoju. A najważniejszym 
skutkiem tego wszystkiego jest wzrost 
przewag konkurencyjnych biznesu.

Portal dla transportu  
i logistyki

www.technologiedlatransportu.pl
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Ogromne straty
Świadomość kwestii związanych z bezpieczeństwem dro-
gowym wśród przedsiębiorców rośnie, ale nadal nie jest 
na odpowiednio wysokim poziomie. Część z nich zresztą, 
mając „podstawy teoretyczne”, wychodzi z założenia: „nas 
to nie dotyczy, nic złego mnie i moich pracowników nie 
spotka”. Brak dostrzegania problemu, nie oznacza, że on 
nie istnieje. Kierowcy narażają bezpieczeństwo przewoź-
nika, swoje własne oraz innych użytkowników ruchu za 
każdym razem, gdy gwałtowanie naciskają hamulec, zbyt 
mocno dodają gazu bądź ścinają zakręt. Jeśli menedżer 
transportu, floty, nie widzi w tym kłopotu, nie istnieje spo-
sób, by takie zachowania uległy zmianie.
Według amerykańskiej agencji rządowej OSHA (Admi-
nistracja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy) średni koszt 
wypadków w miejscu pracy wynosi około 16 500 dolarów, 
a jeżeli wystąpią obrażenia ludzi - 74 000 dolarów. W Pol-
sce, według różnych opracowań, to dziesiątki a nierzadko 
nawet setki tysięcy złotych. Przewoźnicy drogowi mają-
cy zerową szkodowość są szczęściarzami. Użytkując we 
flocie kilkanaście, kilkadziesiąt czy kilkaset pojazdów 
trudno bowiem uniknąć zdarzeń drogowych, szczególnie 
jeśli przedsiębiorca użytkuje również pojazdy osobowe 
i dostawcze d.m.c. poniżej 3,5t. Tu ciekawostka. Rozma-
wiając z wieloma Fleet Managerami opiekującymi się au-
tami służbowymi przedstawicieli handlowych, ale także 
dyrektorów i zarządu, nikt nie był zadowolony z poziomu 
szkodowości.

Punktacja bezpieczeństwa
Długoterminowe zarządzanie bezpieczeństwem stanowi 
ważny element rozsądnie prowadzonej polityki firmowej 
także ze względu na potencjalnie niższe koszty ubezpie-
czenia. Wielu przewoźników przyjmuje dane GPS jako 
część ogólnego programu bezpieczeństwa w celu zmniej-
szenia składek. Poza tym, według Raportów Amerykań-
skiego Departamentu Energii agresywna jazda może 
zwiększyć zużycie paliwa nawet o 33 procent. A zysk cza-
sowy często jest minimalny. Do tego dochodzi zwiększo-
ne zużycie części i podzespołów.
Jednym z lekarstw na zwiększenie poziomu bezpie-
czeństwa może być zastosowanie systemu Fleetmatics 
Reveal. Pozwala on analizować sposób jazdy kierowców, 
zupełnie tak jakby przedsiębiorca, menedżer transportu 
siedział na miejscu pasażera. System umożliwia wgląd 
w czasie rzeczywistym w zachowania na drodze, takie 
jak gwałtowne hamowanie, gwałtowne ruszanie i gwał-
towne wchodzenie w zakręt, poprawić sposób prowa-
dzenia pojazdów zmniejszając ryzyko wystąpienia 
niebezpiecznych sytuacji. Proste wskaźniki w Punkta-
cji Bezpieczeństwa dostarczają danych do oceny kie-
rowców, co z kolei stanowi przyczynek dla określenia 
ogólnych celów firmy, związanych ze sposobem jazdy 
a także nagradzania osób poruszających się po drogach 
w sposób najbezpieczniejszy. To ostatnie dla wzbudze-
nia dodatkowej motywacji kierowców, zgodnie z zasadą: 
„wymagaj oszczędności, lecz podziel się nimi”.

Geostrefy
Menedżerowie transpor-
tu powinni się zaintere-
sować również opaten-
towanym narzędziem 
o nazwie „Geostrefy Fle-
etmatics”. Technologia 
pozwala tworzyć obsza-
ry geostref o dowolnych 
kształtach i wielkości. 
Dodatkowo system sam 
może dokonywać auto-
korekty geostrefy oraz 
proponować obszar,  

Opatentowana technologia = autokorekta obszaru geostrefy oraz 
proponowany obszar geostrefy

NIE MA DWÓCH TAKICH 
SAMYCH OBSZARÓW GEOSTREF

• Pełna kontrola nad geostrefami
• Szczelna, dokładna granica
• Obejmuje jedynie to, co jest konieczne

Obszary geostrefy tworzone dzięki Fleetmatics mogą być obszarami dowolnej wielkości i kształtu, ponadto 
mogą ewoluować w zależności od ruchu pojazdu.

SŁABSZE GEOSTREFOWANIE DOKŁADNA GEOSTREFA FLEETMATICS

• Zmarnowana przestrzeń.
• Niedokładna granica obszaru geostrefy.
• Może obejmować mylące pozycje.

Zakładka miejsc pozwala uzyskać 
łatwy dostęp do przeglądu 
miejsc, do których zmierzają twoi 
kierowcy.

Korekty obszarów geostref 
umożliwiają dostrzeżenie miejsc, 
w których obszary strefy zostały 
określone w sposób niewłaściwy 
oraz wskazuje przyczyny takiego 
błędu.

Proponowane obszary geostrefy 
umożliwiają zapoznanie się 
z popularnymi miejscami 
napotykanymi na trasie kierowcy, 
która jeszcze nie została 
ustalona.

ZAKŁADKA MIEJSC KOREKTY OBSZARU 
GEOSTREF

PROPONOWANE 
OBSZARY GEOSTREFA

WWW.POLTRACK.PL
+48 74 6470600
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Obszary geostrefy tworzone dzięki Fleetmatics mogą być obszarami dowolnej wielkości 
i kształtu, ponadto mogą ewoluować w zależności od ruchu pojazdu.

Bezpieczeństwo i optymalizacja
Bezpieczeństwo to słowo, na które przewoźnicy zwracają uwagę, lecz często nie traktują go priorytetowo. 
Część przedsiębiorców wychodzi z założenia, że najważniejsze są sprawy finansowe, optymalizacja 
a dopiero potem wszystko inne. Biorąc pod uwagę tylko pieniądze, firma transportowa nie dbająca 
o właściwe zabezpieczenie swoich kierowców i interesów może ponieść wielkie straty. Do podobnego 
wniosku doszli przedstawiciele Verizon Connect odpowiadając na potrzeby klientów takiej jak: obniżenie 
kosztów, sprawniejsza organizacja oraz ograniczenie ryzyka wypadków.
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który uznaje za bardziej użyteczny od wskazanej przez 
pracownika firmy transportowej.
Poniżej prezentujemy przykład słabszego geostrefowa-
nia. Konsekwencje są łatwe do przewidzenia: zmarno-
wana przestrzeń, niedokładna granica obszaru geostrefy, 
może ona obejmować mylące dla odbiorcy pozycje.

Pełna kontrola nad geostrefami pozwala wytyczyć ich 
szczelną, dokładną granicę, obejmującą jedynie te ele-
menty, których menedżer, dyspozytor ma na myśli. Ob-
szary geostrefy tworzone dzięki Fleetmatics mogą być 
obszarami dowolnej wielkości i kształtu, ponadto ewolu-
ują w zależności od ruchu pojazdu.
System ma kilka zakładek:

♦♦ zakładka miejsc pozwala uzyskać łatwy dostęp do 
przeglądu celów, do których zmierzają kierowcy.

♦♦ korekty obszarów geostref umożliwiają dostrzeże-
nie miejsc, w których obszary strefy zostały określone 
w sposób niewłaściwy oraz wskazuje przyczyny takiego 
błędu.

♦♦ proponowane obszary geostrefy pozwalają zapoznać 
się z popularnymi miejscami napotykanymi na trasie 
kierowcy.

Przekroczenie wyznaczonych dla kierowców geostref, 
system odnotowuje i przysyła osobie zarządzającej trans-
portem alerty. Wątpliwe sytuacje można następnie wyja-
śniać z prowadzącymi ciągniki siodłowe.

Aplikacja terenowa
Tryb pracy osób zatrudnionych w firmach transporto-
wych podlega częstym zmianom w ciągu dnia. Dzia-
łania dyspozytorskie oraz aktualizacja podsta-
wowych informacji o trasie mogą skutkować 
potrzebą nawiązywania rozpraszających połą-
czeń telefonicznych oraz wymiany wielu wiado-
mości tekstowych. Rozwój smartfonów, lapto-
pów i tworzonych do nich aplikacji pozytywnie 
wpływa na zoptymalizowanie zarządzania 
procesami transportowymi. Fleetmatics Re-
veal Field App umożliwia przydzielanie po-
jazdom zadań oraz zgłaszanie trasy dostawy 
do określonego miejsca, korzystając z pro-
stego interfejsu, który 
jest na bieżąco 
aktualizowany.

Fleetmatics Reveal 
Field App pozwala 
pracownikom mo-
bilnym uprościć klu-
czowe zadania za 
pomocą urządzenia 
mobilnego. Kierow-
cy i menedżerowie 
transportu mogą 
uzyskać przegląd 
działań zaplanowa-
nych na dany dzień, 
w tym liczbę posto-
jów, ich miejsca oraz 
przypisane do da-
nych zadań pojazdy. 
Aplikacja korzysta 
z map Google’a. Użyt-
kownicy ciągników 
siodłowych uzyskują 
również informacje 
na temat swojej co-
dziennej pracy. Mogą kontrolować postępy działania 
dzięki punktom odniesienia oraz porównać je z postę-
pami współpracowników. To doskonałe narzędzie dla 
stworzenia grywalizacji.

Eco Buzzer
Ciekawym narzędziem wspierającym ekojazdę jest Eco 
Buzzer. Narzędzie uczy dobrych nawyków na drodze, 
pozwalając unikać wypadków i ograniczając koszty 
eksploatacji samochodów. Przy tym, co ważne, nie roz-
prasza uwagi kierowcy. To alarmowy dwusekundowy 
sygnał, rozlegający się podczas gwałtownego ruszania, 
ostrego hamowania, nagłego skręcania. W sposób cią-
gły występuje, gdy auto przekroczy dopuszczalną pręd-
kość maksymalną na autostradzie (+ około 5 procent). 
Dla kierowcy to więc swego rodzaju przypominacz, 
kontroler, narzędzie wspierające bardziej efektywne 
poruszanie się po drodze.

Aplikacja Terenowa Fleetmatics REVEAL dostępna jest na urządzenia pracujące 
na systemach iOS oraz Android jako część systemu Fleetmatics REVEAL.

ZAPEWNIJ BEZPIECZEŃSTWO KIEROWCOM ORAZ DYSPOZYTOROM

Tryb pracy ulega częstym zmianom w miarę upływu dnia. Działania 
dyspozytorskie oraz aktualizacja podstawowych informacji o trasie dla 
określonego miejsca może zaś skutkować potrzebą nawiązywania wielu 
rozpraszających połączeń telefonicznych oraz wymiany wielu wiadomości 
tekstowych.

W KAŻYM MIEJSCU I CZASIE –  za pomocą jednego kliknięcia możesz 
przydzielić pojazdowi zadanie oraz zgłosić trasy dostawy do określonego 
miejsca, korzystając w tym celu z wygodnego, prostego interfejsu, który jest 
na bieżąco aktualizowany.

Fleetmatics REVEAL Field App umożliwia również twoim pracownikom 
mobilnym uproszczenie kluczowych zadań, a także prześledzenie swoich 
własnych wyników z dowolnego miejsca, korzystając ze smartfona lub 
urządzenia mobilnego.

Jakie plany na dziś?  
Kierowcy mogą uzyskać przegląd działań 
zaplanowanych na dany dzień, w tym ilość postojów, 
ich miejsca oraz przypisane do nich pojazdy.

Jak się tam dostać?
Aplikacja Terenowa Fleetmatics REVEAL korzysta z Map Google 
w celu podania za pomocą telefonu szczegółowych wskazówek 
dotyczących trasy, którą poruszają się twoi kierowcy.

Twoi kierowcy uzyskają informacje na temat ich codziennej pracy 
w oparciu o kluczowe wskaźniki. Mogą oni kontrolować postępy 
działania dzięki punktom odniesienia oraz porównać je z postępami 
swoich współpracowników.

Jak przebiegała moja jazda?

WWW.POLTRACK.PL
+48 74 6470600

©2017 Verizon. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Długoterminowe zarządzanie 
bezpieczeństwem stanowi ważny 
element rozsądnie prowadzonej 
polityki firmowej także ze 
względu na potencjalnie niższe 
koszty ubezpieczenia.
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Bomba z odroczonym zapłonem

Na zakończenie konferencji „Technologie w transporcie” doszło do ciekawej debaty na temat praktycznego 
wykorzystania nowych rozwiązań – obecnie i w przyszłości. Udział w niej wziął przedstawiciel przewoźników, 
nadawców transportu, dystrybutorów nowych technologii oraz usług powiązanych z nimi. Moderatorem 
był prof. Wojciech Paprocki. Ciekawych wniosków nie zabrakło.

Wojciech Paprocki (SGH). 
– Podczas konferen-
cji sporo opowiadałem 
o rynku transportu mię-
dzynarodowego. Wła-
ściwie na początku po-
winienem zapytać - czy 
są punkty, w których się 
nie zgadzamy?
Kamil Wolański (Viaon). 
– Pan profesor powie-
dział bardzo ciekawą 
rzecz odnośnie cen 
frachtu. Jako OCRK ob-
sługujemy ponad 2000 
firm przewozowych. 
Obecnie w Polsce prze-
pisy związane z roz-

liczaniem pracy kierowcy idą w kierunku relacji brutto 
vs netto. Płaca kierowców jest złożona w ¾ ze składni-
ków nieopodatkowanych i nieozusowanych związanych 
z podróżami służbowymi. Prowadzący ciągniki siodłowe 
bardzo mocno walczą o coraz wyższe emerytury i cho-
robowe zatem kwota netto wedle ich wymagań powinna 
zamieniać się w brutto. Zdaniem pana profesora rynek 
europejski byłby w stanie dwukrotnie zwiększyć stawki 
frachtów.
Ja jednak nie spotkałem przewoźnika, który powie-
działby: „minimalna podwyżka kosztów pracowniczych 
jest dla mnie do uciągnięcia”. Wedle opinii słyszanych 
w branży, wszyscy balansują na pograniczu opłacalności 
i jeśli „nie ja pojadę za tę stawkę, to pojedzie ktoś inny”. 
Zgadzam się, że nie ma kto zastąpić polskich przewoźni-
ków. Ani francuscy ani niemieccy kierowcy nie są w sta-
nie pracować w systemie 3 na 1, bo muszą być co tydzień 
w domu. My, próbując zmienić nieco przepisy, biorąc 
udział w konsultacjach z rządem, cały czas spotkamy się 
z informacją od firm transportowych: nie zaakceptujemy 

podwyżki kosztów pracowniczych nawet o 5 procent, bo 
żaden nadawca transportu nam tego nie zrekompensu-
je. Dlatego dziwi mnie rozbieżność między badaniami 
a tym co funkcjonuje na rynku.

Biznes to sinusoida
Wojciech Paprocki (SGH). – Całkiem niedawno paliwo 
kosztowało w Polsce o złotówkę więcej niż obecnie. Co by 
się stało, gdyby podczas spadku cen paliwa przewoźnicy 
powiedzieli, że nie widzą powodu, by obniżyć stawki za 
frachty? Przecież gospodarka już przyjęła koszty trans-
portu przy kosztach tankowania około 6 zł za litr. Sytuacja 
jest prosta. Firmy transportowe nie wyobrażają sobie pod-
niesienia kosztów pracowniczych, ponieważ ich zdaniem 
nadawcy nie zaakceptują zwiększenia opłat za przewozy. 
Jeżeli na takie działania zdecydowałoby się jedno przed-
siębiorstwo – przegra z konkurencją – to zrozumiałe. 
Jednak jeśli mamy do czynienia z rozwiązaniami syste-
mowymi, dotykającymi każdego przewoźnika, nadawcy 
zostaną zmuszeni zaakceptować te zmiany, tak jak kilka 
lat temu zaakceptowali podwyżki kosztów paliwa.
Koszty logistyczne w Europie są wyższe niż na innych 
kontynentach. Mimo to przemysł europejski jest w stanie 
zaakceptować drobne podwyżki cen frachtów, bo w skali 
całej działalności nie rzucą one europejskiego przemysłu 
na kolana - z punktu widzenia makroekonomii da się je 
zmieścić w systemie gospodarczym. Niemieckie orga-
ny celne posiadają „kwity” na niemal każdego polskiego 
przewoźnika świadczącego usługi międzynarodowe na 
terenie naszych zachodnich sąsiadów. Mają pięć lat, by 
wrócić do tych dokumentów, ale otrzymały „z góry” pro-
ste dyspozycje, by kar nie stosować. Naturalnie wystar-
czy jedna zmiana tego podejścia a konsekwencje poniosą 
wszyscy, nie tylko Polacy. Oczywiście, z uczciwego punk-
tu widzenia należałoby „nową strategię braku przymyka-
nia oka” ogłosić z wyprzedzeniem: „macie 6 miesięcy na 
dostosowanie do tego podejścia”. Władza europejska jest 
za słaba a zarazem zbyt stabilna, by to uczynić. Wszelkie 
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ruchy musi wykonywać w sposób skoordynowany, by nie 
wyrządzić krzywdy załadowcom mogący w odpowiedni 
sposób zareagować. Zatem sytuację pod tym względem 
można uznać za unormowaną, lecz to wciąż bomba z od-
roczonym zapłonem.

Marek Robert (Gobi 
Transport). – Repre-
zentuję w tej dyskusji 
firmy transportowe. 
Podniesienie płacy mi-
nimalnej z netto do 
brutto to fajna rzecz. 
Uzupełnimy sobie 500 
plus - mamy ponad 600 

000 kierowców co daje nam dwadzieścia kilka miliardów 
złotych. Może się zgodzicie ze mną, może nie, ale polscy 
przewoźnicy w tej chwili są niewolnikami europejskich 
firm logistycznych i spedycyjnych. Podkreślam europej-
skich, ale nie polskich. Dla naszej firmy granica przebiega 
w Berlinie i stamtąd kierowcy zjeżdżają do Zielonej Góry. 
Pracujemy w systemie 3 lub 4 tygodnie jazdy, tydzień od-
poczynku. Co mogę doradzić przewoźnikom to dywersy-
fikacja biznesu. Pójdźcie w jakeś odrębne gałęzie działa-
nia, by mieć zabezpieczenie. Nie kupujcie na potęgę floty, 
bo jest koniunktura. To co powiedział profesor Paprocki 
podczas swojego wystąpienia: dużo starszych firm trans-
portowych zredukowało wielkość floty. Biznes jest sinu-
soidą, raz bywa lepiej, raz gorzej. Nasza grupa kapitałowa 
wyznaczyła sobie w 2004 roku granicę 50 pojazdów i tego 
się trzymamy do dziś.

Branża się zmienia
Wojciech Paprocki (SGH). – Z Markiem nie zgodzę się 
w jednej kwestii. Jeżeli władza publiczna zamieni netto 
na brutto i zabierze te miliardy do budżetu, to one z punktu 
widzenia makroekonomicznego nie przepadną, tylko za-
silą fundusz publiczny. Zmienią sytuację przedsiębiorstw 
w mikroskali i drastycznie poprawią sytuację finansów 
publicznych po drugiej stronie. Polski kierowca obecnie 
dostaje zarabia 160 procent netto średniego wynagrodze-
nia w swoim kraju. Niemiecki kierowca - 98 procent. Róż-
nica jest taka, że Niemiec ma rodzinę na miejscu, a Polak 
daleko do domu z miejsca świadczenia pracy.
Ja zarabiam jako profesor zwyczajny mniej niż kierowca. 
Lekarze rezydenci powiedzieli, że za gów…ne pieniądze nie 
będą pracować. Jak dostali obietnicę pożyczki, to ich szefo-
wie zaczęli mieć pretensje co do swoich zarobków. Jesteśmy 
w przededniu sytuacji, w której będzie można zacząć płacić 
wg kwalifikacji. Kierowcy zarabiają solidnie i dobrze. Ale 
wielu ludzi działa w zawodach niezapewniających godziwe-
go wynagrodzenia. Część osób mówi: w Polsce brakuje rąk 
do pracy. Naprawdę? Łódź, w której odbywa się ta debata, 
nie jest bogatym miastem. Jeśli wyjedziecie poza centrum, 
policzcie, ile działa sklepików na osiedlach. Ile te mają one 
obrotu dziennie? 2000 zł? W handlu detalicznym marża wy-

nosi 20 procent. Zatem przypada 400 zł na sklep, nie na oso-
bę! Z tego handlu trzeba wypędzić 30 procent osób. A z grona 
kierowców nie wypędzimy, bo nie mamy pomysłu na zwięk-
szenie wydajności. Transport drogowy działa z wydajnością 
na poziomie europejskim, ale w wielu innych branżach ta 
wydajność sięga zaledwie 60 procent. I to jest problem. Bez 
ubruttowienia tych pensji tego nie zrobimy. Punkt widzenia 
przedsiębiorcy a punkt widzenia gospodarki to co innego.

Piotr Pierzak (Philips). 
– Pozwolę sobie zabrać 
głos z punktu widzenia 
nadawcy transportu. 
Pracując z wielkimi fir-
mami widzimy jakie 
stosują strategie, także 
poprzez pracę z prze-
woźnikami. Mamy bar-

dzo duże ciśnienie technologiczne, przejawiające pewną 
transparentność, niestety nie istniejącą w naszej branży, 
co stanowi duży problem z punktu widzenia gracza chcą-
cego postawić na rozwój. Poza tym bardzo fragmenta-
rycznie patrzymy na potrzeby klientów, często widzimy 
to co chcemy widzieć. Z mojej perspektywy, największe 
wyzwanie jeśli chodzi o branżę to, no właśnie nie wiem, 
czy możemy użyć tego słowa, „zaufanie”. Pytanie jak ten 
biznes będzie wyglądał za 5-10 lat, moim zdaniem inaczej 
niż obecnie. Nie wiem czy dywersyfikacja portfela stano-
wi dla przewoźnika najlepsze rozwiązanie, lecz strumień 
wartości, które państwo dziś tworzycie jest nieadekwat-
ny do tego jakie będą potrzeby. Pan profesor Paprocki po-
wiedział podczas konferencji, że Polska prześciga Europę 
w pewnych aspektach. Weźmy jednak pod uwagę pewną 
kwestię: „oni już tam byli” i poszli dalej. Znaleźli bowiem 
zajęcia, na których zarabiają więcej. Tutaj mamy otwartą 
kwestię dla naszej gospodarki w odniesieniu do innowa-
cyjności. Tych moim zdaniem wciąż jest za mało. W Phi-
lipsie składamy około 4500 wniosków patentowych rocz-
nie, czyli trzy razy więcej niż kraj nad Wisłą… To świadczy 
o tym jak firma zatrudniająca około 100 000 osób chce się 
pozycjonować w branży. Lecz z drugiej strony jako pań-
stwo nie potrafimy stworzyć tego w branżach odgrywa-
jących dla nas kluczowe znaczenie, by budować pozycję 
pozwalającą działać nie z pozycji siły tylko partnerstwa.
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Dialog z nadawcami
Adam Błuś (Eurologistics). – A nie wydaje się państwu, 
że my trochę narzekamy na niskie stawki, ale wynika-
ją one z ułomności i niezdolności organizacyjnych? Czy 
przewoźnicy zbyt często nie jeżdżą „z pustą taczką” z po-
wodu braku porozumienia między firmami transportowy-
mi a nadawcami odnośnie łańcucha dostaw? Zatem idąc 
dalej tym tropem, pieniądze w tej branży są marnowane 
przez złą organizację transportu. Tak przy okazji, słysza-
łem, że aby przewoźnicy drogowi wrócili na drogę inwe-
stycji, musieliby podnieść ceny frachtów o 5 procent.
Marek Robert (Gobi Transport). – Przez ostatnie lata nie 
było współpracy między nadawcami a przewoźnikami. 
Samochód przyjeżdżał o godzinie 6 pod załadunek i stał 
- trzy, pięć, osiem, dwanaście godzin... Zmiany na rynku, 
związane między innymi z brakiem kierowców, są powo-
li dostrzegane przez nadawców i zaczynamy wracać do 
rozmów. Usługobiorcy widzą, że brakuje firm transpor-
towych zdolnych przewozić ich towar i zaczynają być 
gotowi na pewne działania, na przykład otwarcie maga-
zynu przez 24 godziny. Dlatego widzę pozytywne symp-
tomy. Bardzo ważne, by nadawcy nie poprzestali na tym 
i kontrakty przygotowywali nie na rok, tylko na trzy lata. 
W transporcie międzynarodowym przewoźnicy wymie-
niają flotę co trzy lata, by sprostać normie Euro6 i zadbać 
o bezawaryjność parku maszyn, co wpływa oczywiście na 
zminimalizowanie sytuacji, w której towar nie dojedzie 
na czas. Warto zatem, by klienci firm transportowych pro-
wadzili negocjacje z nimi na dłuższy czas.

Glos z sali. Kamil Sobociński 
LKW Walter. – Warto zauwa-
żyć, że w tym, by rynek stał się 
bardziej przejrzysty pomógł 
Internet. Dlatego nie ma obec-
nie możliwości windowania 
stawek do niebotycznych wy-
sokości. Między innymi dzię-
ki Internetowi polskie firmy 

wyparły z transportu międzynarodowego podmioty nie-
mieckie. Teraz czas na kolejny krok. Sieć to zlepisko wielu 
informacji, które nie są odpowiednio posegregowane. Pa-
nowanie nad informacją będzie moim zdaniem kluczem 
do likwidacji pustych przebiegów.

Informacja to nie dane
Remigiusz Kaczewski (SKK). – Informacji trafiających 
do systemów nadawców i odbiorców jest coraz więcej 
a będzie jeszcze więcej. Przejrzystość Internetu pomaga, 
bo dzięki odpowiednim systemom możemy skracać czas 
oczekiwania na załadunek i rozładunek. Systematycznie 
są wprowadzane nowe funkcjonalności, z których korzy-
stają wszyscy członkowie łańcucha dostaw. Nie jestem 
spedytorem, ale moim zdaniem, człowieka z boku, to ry-
nek decyduje o cenie transportu. Ktoś składa ofertę, ktoś 
ją przyjmuje i tak to się odbywa.
Wojciech Paprocki (SGH). – Mam profesorską prośbę do 
państwa. Nie używajmy zamiennie słów dane i informa-
cje. Jest coraz więcej danych, które rejestrujemy, ale to 
nie są jeszcze informacje. Ponieważ nie potrafimy zago-
spodarować danych, wiele z nich ląduje w śmieciach. Jak 
znajdziemy metodę, by je wykorzystywać, przestaną być 
bezużyteczne. Informacjami są tylko te dane, które zosta-
ły przetworzone i znaleziono do nich odpowiedni kon-
tekst. Danych może być dużo więcej niż mamy i musimy 
przejść na nowy etap ich wykorzystywania.
Gospodarska cyfrowa posiada jedną podstawową ce-
chę: połączenie. Tylko nieliczni są wykluczeni z niego, 
bowiem użytkowników smartfonów mamy na świecie 
wręcz miliardy. Warto powiedzieć o czterech istotnych 
wydarzeniach. W 2004 roku powstał Facebook, dwa lata 
później Amazon World Service czyli pierwsza profesjo-
nalna chmura obliczeniowa a w 2007 iPhone – pierwszy 
użyteczny smartfon. Szacunkowo między 2006 a 2008 
rokiem człowiek po raz pierwszy wydał więcej pieniędzy, 
by doskonalić rozwiązania organizacyjne niż wytwarzać 
maszyny potrzebne do inwestycji. Wszystkie rozwią-
zania typu software są aktywami niematerialnymi i nie 
poddają tym samym regułom rozliczania ekonomiczne-
go co maszyny. To się dzieje na naszych oczach, Musimy 
jako menedżerowie postawić sobie ważne pytanie: kiedy 
dorośniemy, by tę sytuację wykorzystać. Moim zdaniem 
problem nie jest w pustych przebiegach tylko w pustych 
głowach. W transporcie pasażerskim wchodzi na rynek 
FlixBus. Będzie jeden operator i wozacy, którzy zajmą się 
podstawianiem autobusów i kierowców. W transporcie 
drogowym taka sytuacja nie nastąpi. Przy naszym stole 
siedzi przedstawiciel przewoźników, człowiek, mający ty-
siące zamówień a to co innego niż kupno jednego biletu 
przez pojedynczego konsumenta. Dlatego operator cargo 
nie uzyska takowej przewagi, cyfryzacja w przewozie rze-
czy będzie się odbywać dużo oporniej niż w przypadku 
przewozu ludzi, choć wystąpi w określonych formach.
Dzisiaj dajemy sygnał, że wiele problemów jakie były wciąż 
pozostały nierozwiązane a do tego gospodarka cyfrowa 
przynosi nam kolejne. Kto w tej sytuacji znajdzie swoje 
miejsce, będzie wygranym, ale nie wszyscy pozostaną w tej 
grupie. Aczkolwiek pojawią się również nowi gracze, to nor-
malne. I jeszcze jedno. Jesteśmy pod coraz większą presją, 
że ziemia tego wszystkiego nie wytrzyma, bo transport dro-
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gowy z silnikiem Diesla jest na cenzurowanym. I ta droga 
związana z ochroną środowiska także odegra istotną rolę.

Technologie, ale…
Kamil Wolański (Viaon). – Chciałbym jeszcze coś dodać 
odnośnie sytuacji w Europie w aspekcie socjalnym. Nowe 
przepisy „wyrzucają” kierowców na odpoczynek weeken-
dowy z kabin pojazdów do hoteli, w których warunki są 
w 90 procentach przypadków gorsze niż w ciągnikach sio-
dłowych. To uszczęśliwianie pracowników na siłę a przy 
okazji próba wyeliminowania naszych przewoźników 
z rynku, choć tak naprawdę nikt nie wie po co. Bo wszy-
scy się zgadzamy: obecnie niemożliwe jest zastąpienie 
polskiego przedsiębiorcy transportowego. Nie wiem do 
czego zmierzają prawodawcy zwiększający koszty dzia-
łania firm. Bardzo ważne, aby inwestowały one w tech-
nologie. Nadchodzące zmiany związane z pakietem mo-
bilności i wyliczaniem płacy minimalnej, gdzie kierowca 
może być w ciągu trzech tygodni w pięciu czy dziesięciu 
krajach, wymusi taki ogrom pracy administracyjnej, że 
przedsiębiorca międzynarodowy, który nie zainwestuje 
w telematykę i systemy pomagające mu zminimalizo-
wać obciążania administracyjne, zostanie prawdopodob-
nie wyparty z rynku. Nie mówię tylko o kwestii samego 
wynagrodzenia, bo to ulegnie prędzej czy później zmia-
nie. Dojdzie kwestia raportowania, wypłaty odpowiedniej 
kwoty za jazdę w danym państwie – jeśli tego rodzaju 
obowiązki nie zostaną dopełnione, kary przyczynią się do 
likwidacji takich firm.
Piotr Pierzak (Philips). – Przedmówca zastanawiał się, 
dlaczego włodarze Europy Zachodniej chcą zwiększyć 
koszty polskich firm transportowych. Otóż moim zda-
niem to kwestia „usprawiedliwienia” na wprowadzenie 
pojazdów autonomicznych, co czeka nas w niedalekiej 
przyszłości, zresztą trwają już przecież testy tego rodzaju 
środków transportu.
Marek Robert (Gobi Transport). – Nowoczesne technolo-
gie… Fajnie się o tym słucha i z pewnością ich stosowanie 
stanowi konieczność. Ale… Miałem okazje być ostatnio na 
stacji paliw Shella w Szwajcarii. Nagle zabrakło sygnału 

Wi-Fi. Efekt? Cała stacja sparaliżowana. Miałem zatan-
kowane 70 litrów, chciałem zapłacić gotówką, otrzymać 
„kwit” i odjechać – nie mogłem. Uczulam zatem, trzeba 
zachować rozwagę przy wprowadzaniu nowych techno-
logii. Jak rozpoczynałem biznes miałem podobną flotę jak 
obecnie i wyliczałem rentowność firmy na kartce papie-
ru. Teraz mamy dużo danych, informacji, znany dokład-
ną porę załadunku i rozładunku, wiemy nawet kiedy kie-
rowca idzie „za potrzebą”. Tych wszystkich wiadomości 
jednak nie wykorzystujemy, jest ich stanowczo za dużo. 
Zatem technologiom mówię tak, z pewnym „ale”.

Relacje międzyludzkie
Remigiusz Kaczewski 
(SKK). – Jeżeli chodzi 
o dane, to ich wykorzy-
stywanie będzie coraz 
bardziej efektywne i to 
dość szybko. Niektóre 
przedsiębiorstwa bardzo 
intensywnie rozwijają 
się stosując akwizycję 

firm softwarowych tylko po to, by móc sprawniej zarzą-
dzać swoimi flotami. Ciekawe są rozwiązania testowane 
w stanach Zjednoczonych, na przykład przez Amazon, któ-
ry chce świadczyć usługi spedycyjne i mieć własną flotę 
nie samochodów a dronów, dostarczających paczki. Do 
tego wspominane pojazdy autonomiczne. Rynek trans-
portowy ulega zmianom i to coraz bardziej dynamicznym. 
Mam nadzieję, że każdy z państwa, przedstawicieli firm 
transportowych, znajdzie swoją niszę, aczkolwiek ten mo-
del biznesowy może być w przyszłości nieco zachwiany.
Marek Robert (Gobi Transport). – Oprócz technologii war-
to budować relacje biznesowe na żywo. Przykład BMW – 
aktualnie czekamy 48 godzin na rozładunek. I technolo-
gie tutaj w niczym nie pomogą. Jeśli nie będzie kontaktu, 
relacji biznesowych, międzyludzkich, technologie nic nie 
zdziałają. Może minimalizować puste przebiegi, lecz czas 
nie wróci do tytułu.

Notował Tomasz Czarnecki
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Uwaga na wzrost  
kosztów osobowych

W perspektywie kilku lat oczekiwany jest wzrost kosztów osobowych dla przewoźników drogowych. Sporo 
miejsca na ten temat poświęcono w publikacji „Stan i perspektywy rozwoju międzynarodowego transportu 
drogowego rzeczy w Polsce” pod redakcją prof. Wojciecha Paprockiego i Zdzisława Kordela, wydanej 
w formie ebooka przez Eurologistics. Poniżej publikujemy fragment publikacji.

Wzrost kosztów osobowych będzie następować na 
skutek oddziaływania:

♦♦ wzrostu realnego poziomu wynagrodzeń w całej gospo-
darce w krajach Europy Środkowej, kreowanego pod 
wpływem utrzymywania się dobrej koniunktury gospo-
darczej na całym Starym Kontynencie,

♦♦ nasilającego się niedoboru kierowców o wysokich kwa-
lifikacjach i gotowych do wykonywania pracy związa-
nej z długotrwałym przebywaniem poza domem, kre-
owanego pod wpływem zmiany struktury wiekowej 
osób dostępnych na rynku pracy w Polsce oraz pogłę-
biania się luki edukacyjnej wśród ludzi trafiających na 
rynek zatrudnienia,

♦♦ coraz większego znaczenia regulacji administracyj-
nych, których celem jest ograniczanie dostępu do ryn-
ku pracy w Europie Zachodniej osobom zatrudnionym 
w krajach Europy Środkowej.

Według badania przeprowadzonego w II kwartale 2017 roku 
przez niemiecką spółkę konsultingową Railistics GmbH, 
środowisko zachodnioeuropejskich zleceniodawców, któ-
rzy korzystają z usług przewoźników międzynarodowych 
z krajów Europy Środkowej, liczy się z perspektywą wzro-
stu kosztów transportu w najbliższych latach. Użytkowni-
cy transportu, czyli przedsiębiorstwa przemysłowe, han-
dlowe, operatorzy logistyczni, mają świadomość, że koszty 
osobowe ponoszone przez przewoźników międzynarodo-
wych będą się wyrównywać do poziomu już obecnie wy-
stępującego w tej branży w Europie Zachodniej.

Oddzielić cykle pracy
Zjawisko konkurencji między przewoźnikami między-
narodowymi z różnych regionów Europy będzie wymu-
szać na firmach transportowych z Polski (oraz innych 
krajów Europy Środkowej) poszukiwanie rozwiązań, któ-
rych wdrożenie pozwoli na przeniesienie możliwie małej 
części wzrostu kosztów osobowych na zleceniodawców. 
Pełne przenoszenie wzrostu tych kosztów na zlecenio-
dawców prowadziłoby do szybkiego wzrostu cen usług 
oferowanych przez przewoźników międzynarodowych 
z Europy Środkowej, czego konsekwencją byłaby utrata 
przewagi konkurencyjnej tych przewoźników w stosunku 
do ich konkurentów z Europy Zachodniej.
Przy nasilającym się niedoborze odpowiednich kierow-
ców podstawowe znaczenie odgrywa przygotowanie i za-

stosowanie rozwiązań pozwalających na istotną poprawę 
wydajności pracy kierowców. Przewoźnicy międzyna-
rodowi z Polski (oraz innych krajów Europy Środkowej) 
mają jeszcze małe doświadczenie w wykorzystywaniu 
danych o przebiegu procesów przewozowych w celu 
racjonalizacji przebiegu tych procesów. Współcześnie 
eksploatowane ciągniki siodłowe są wyposażone w urzą-
dzenia rejestrowania i transmisji danych, dzięki którym 
można śledzić przebieg procesu przewozowego w cza-
sie rzeczywistym (online). Jednocześnie wielu polskich 
przewoźników międzynarodowych nie dysponuje tabo-
rem naczep, wyposażonych w podobne urządzenia jak 
ciągniki siodłowe. Przy powszechnym stosowaniu tech-
nologii JKJS (jeden kierowca jeden samochód) przewoź-
nicy z kraju nad Wisłą nie dostrzegli jeszcze możliwości 

Przedmiot analizy Wartość

Liczba godzin pracy w cyklu dwutygodniowym:

Nominalny czas pracy podczas prowadzenia 
pojazdu [h] 90

Czas pracy podczas wykonywania innych 
czynności [h] 6

Liczba przepracowanych cykli dwutygodniowych 
w roku 23

Łączna liczba przepracowanych godzin w roku 2208

Koszty osobowe jednego kierowcy [euro/
miesiąc] 2000

Roczne koszty osobowe jednego kierowcy [euro] 24000

Koszty godzinowe jednego kierowcy [euro] 10,8695652

Wartość rocznych korzyści z tytułu wydłużenia 
efektywnego czasu jazdy o jedną godzinę 
dziennie [euro]**

2750

Potencjalne zmniejszenie zatrudnienia 
kierowców w przypadku wydłużenia 
efektywnego czasu jazdy o jedną godzinę 
dziennie

12,2%

* Przy założeniu, że kierowca w tygodniu nie pracuje więcej niż 
48 godzin. To daje rocznie 368 nadgodzin ponad limit 40 godzin 
pracy w ramach pełnego etatu tygodniowo, co stanowi liczbę 
przekraczającą o ponad 100% normę kodeksu pracy wskazującą 
standardową liczbę 150 nadgodzin w roku.
** Przy założeniu, że kierowca średnio w tygodniu pracuje 5,5 dób 
(średnia dla 46 tygodni).

Źródło: opracowanie własne.

Kalkulacja jednej godziny pracy kierowcy zatrudnionego 
przez polskiego przewoźnika międzynarodowego.
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racjonalizacji wykorzystania czasu pracy kierowców, 
jeśli udałoby się na masową skalę oddzielić cykle pracy 
ciągników siodłowych od cykli pracy naczep.

Spór między zleceniodawcami a przewoźnikami
Podstawową rezerwą w pracy kierowców jest czas ocze-
kiwania na realizację czynności w punktach załadunku 
i rozładunku. Z punktu widzenia zleceniodawców więk-
sze znaczenie obecnie ma racjonalizacja działania ich 
własnego personelu w magazynach i punktach wyda-
wania bądź przyjmowania ładunków niż racjonalizacja 
procesów logistycznych, których przebieg determinuje 
racjonalność wykorzystania czasu pracy kierowcy. Sto-
sowanie koncepcji realizacji dostaw just in time oznacza 
w praktyce, że przewoźnik ma podporządkować organiza-
cję procesu przewozowego wymaganiom zleceniodawcy 
co do miejsca i czasu (okna czasowego) realizacji czynno-
ści załadunku i rozładunku pojazdu. Aby zapewnić wyma-
ganą punktualność podstawiania taboru firma transpor-
towa zmuszana jest do tolerowania czasu oczekiwania 
przez tabor i kierowcę na wykonanie w wyznaczonym 
oknie czasowym, a często z opóźnieniem, czynności or-
ganizowanych przez zleceniodawcę.
Opisana praktyka od wielu lat jest przedmiotem sporu 
między zleceniodawcami a przewoźnikami (zarówno 
międzynarodowymi, jak i krajowymi) w krajach Europy 
Zachodniej. Obie strony szukają pozytywnych rozwiązań, 
czego przejawami są:

♦♦ obopólne zaangażowanie w utrzymanie dyscypliny 
reżimu czasowego,

♦♦ gotowość ze strony użytkowników transportu do dostoso-
wania czasu pracy magazynów do rytmu pracy przewoź-
ników, a także do reagowania na sytuacje szczególne (np. 
wynikające z występowania złych warunków drogowych),

♦♦ obopólne zaangażowanie w rozwój nowych technologii, 
m.in. przejmowania od przewoźników 
naczep oraz wydawania przewoźnikom 
tych naczep na placu zarządzanym 
przez zleceniodawcę.

Walka pod rampą
Wprowadzenie nowych rozwiązań może 
i powinno dawać pozytywne skutki 
wszystkim uczestnikom rynku. W prak-
tyce spotykane są liczne sytuacje, które 
potwierdzają, że nowe rozwiązania two-
rzą lub pogłębiają zróżnicowanie pozy-
cji poszczególnych uczestników ryn-
ku. Zarówno w Europie Zachodniej, jak 
i w innych regionach kontynentu, w tym 
w Polsce, obserwowane są praktyki 
preferowania dużych przewoźników 
kosztem pozostałych podmiotów. Użyt-
kownicy transportu tłumaczą to możli-
wością zawierania z większymi firmami 

(w przeciwieństwie do mniejszych, często incydentalnie 
wykonującymi swoje usługi) odpowiednich porozumień 
i wdrażania rozwiązań operacyjnych.
Konsekwencją występowania praktyk dyskryminowania 
„pod rampą” niektórych uczestników rynku jest pozba-
wianie ich szansy na uzyskiwanie oczekiwanej nadwyżki 
przychodów nad kosztami. Mali przedsiębiorcy w takiej 
sytuacji mogą reklamować stosowanie praktyk dyskry-
minacyjnych, kierując odpowiednie zgłoszenia do władz 
administracyjnych. Jest to jednak metoda charakteryzu-
jąca się małą skutecznością w walce o własne interesy. 
Alternatywę stanowi wykorzystywanie technologii cyfro-
wych i tworzenie wirtualnych platform, których działanie 
może służyć upowszechnianiu wśród licznych, ale roz-
proszonych przewoźników międzynarodowych standar-
dów sterowania procesami operacyjnymi oczekiwanych 
przez zleceniodawców. Wówczas może wzrosnąć zdol-
ność do konkurowania niewielkich firm transportowych 
z dużymi organizacjami.

Koszt krańcowy
Należy się spodziewać, że w perspektywie kilku lat walka 
o miejsce „pod rampą” w pożądanym oknie czasowym na-
sili się w wielu punktach załadunku i rozładunku taboru. 
Przyczyną może być postępująca popularyzacja taboru do 
przewozu ładunków wyposażonego w silniki elektrycz-
ne. O ile w transporcie na dalekie odległości, czyli przede 
wszystkim w transporcie międzynarodowym, przez dłuż-
szy czas będzie eksploatowana flota z tradycyjną jednost-
ką wysokoprężną, to w transporcie regionalnym, szcze-
gólnie w citylogistics, przybędzie e-vanów oraz e-trucków. 

Wydłużanie czasu pracy magazynów w niektórych sytuacjach 
może znacznie przyczynić się do racjonalizacji wykorzystania 
czasu pracy floty i kierowcy.
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Tam, gdzie liczba ramp oraz plac manewrowy są dostępne 
w ograniczonym zakresie, wprowadzenie preferencji dla 
pojazdów elektrycznych wywoła dodatkowe ogranicze-
nia w swobodzie planowania i realizowania procesów na 
rampie z udziałem taboru tradycyjnego.
Wydłużanie czasu pracy magazynów jest rozwiązaniem, 
które w niektórych sytuacjach może znacznie przyczy-
nić się do racjonalizacji wykorzystania czasu pracy flo-
ty i kierowcy. U wielu użytkowników transportu zasto-
sowanie tego rozwiązania może być jednak niemożliwe, 
a tam, gdzie rampa jest już obsługiwana przez 24 godziny 
na dobę w ogóle nie wchodzi w rachubę. Przy rachunku 
ekonomicznym, który pozwala na porównanie efektyw-
ności funkcjonowania łańcuchów dostaw należy ze-
tknąć ze sobą koszty wydłużenia czasu pracy magazynu 
z oszczędnościami zleceniodawcy.
W niektórych przypadkach w rachunku kosztów można 
się posłużyć metodą analizy kosztu krańcowego. Poszu-
kiwana jest wówczas wartość przyrostu kosztów bezpo-
średnich, np. pracy magazynierów i operatorów sprzę-
tu w dodatkowym czasie, oświetlenia obiektu itd., przy 
uwzględnieniu ewentualnej oszczędności związanej z re-
dukcją zatrudnienia w trakcie trwania pracy magazynu 
w czasie standardowym. Do uwzględnienia jest brak przy-
rostu kosztów bezpośrednich operacji handlingowych, 
gdyż ich zakres nie ulega zwiększeniu a jedynie przesu-
nięciu w ciągu doby. Zleceniodawca może jednocześnie 
uzyskać oszczędności przy zakupie usług przewozowych, 
jeśli lepsze wykorzystanie czasu pracy kierowców wyni-
kające z wydłużenia czasu pracy magazynu prowadzi do 
ograniczenia kosztów zakupu usług przewozowych.

Kierowca tylko ma kierować
Analiza takich oszczędności jest utrudniona, jeśli źródło 
oszczędności zleceniodawcy nie stanowi bezpośrednio 
redukcja stawek za przewóz ładunków. Prowadzenie roz-
szerzonej analizy staje się uzasadnione, gdy nadawca 
transportu zaczyna napotykać na ograniczenia w dostę-
pie do usług. Na rynku, na którym nie występuje struk-
turalnie nadwyżka podaży usług nad popytem, kryterium 
akceptacji zleceń przez przewoźników przestaje być jedy-
nie poziom stawek frachtowych, a dodatkowym – o rosną-
cym znaczeniu – staje się ocena złożoności warunków 
wykonywania przyjętego zlecenia. Istotnym elementem 
kreującym tę złożoność zaczyna być czas oczekiwania 
taboru i kierowcy w punktach załadunku i rozładunku.
Upowszechnienie rozwiązania, które przewiduje oddzie-
lenie czasu pracy ciągników siodłowych i kierowców od 
czasu pracy naczep, może przynieść korzyści wszystkim 
uczestnikom łańcucha dostaw. Podstawowym warun-
kiem wprowadzenia nowych rozwiązań jest redukcja 
czynności koniecznych do wykonania przez kierowcę. 
W zakresie jego działalności dotychczasowe zadanie pod-
stawowe, tj. prowadzenie pojazdu, powinno się stać wy-
łącznym zadaniem do wykonania.

Sposób na brak kierowców?
Wykonywanie czynności dodatkowych, np. sprawdzanie 
poprawności dokumentów towarzyszących przesyłce, ich 
dostarczanie wskazanemu odbiorcy itd. są już przejmo-
wane w coraz większym zakresie przez systemy zarzą-
dzania informacjami. Oczekiwanie na załadunek i rozła-
dunek pojazdu zacznie podlegać redukcji, eliminacji, gdyż 
praca wysoko wykwalifikowanego kierowcy ciągnika 
siodłowego będzie równie racjonalnie organizowana jak 
jest obecnie racjonalnie organizowana praca specjalisty 
w przedsiębiorstwie przemysłowym lub usługowym. Ob-
sługa ładunku oraz taboru, czyli naczepy lub wymiennego 
nadwozia, w którym ładunek się znajduje, zostanie prze-
jęta częściowo przez pracowników wykonujących swoje 
czynności w punktach załadunku i rozładunku, a częścio-
wo zautomatyzowana.

Wartość oszczędności, które przewoźnicy międzyna-
rodowi z naszego kraju mogą osiągnąć zwiększając 
o jedną godzinę na dobę czas jazdy kierowcy w ramach 
czasu jego pracy, można oszacować na 687,5 mln euro 
rocznie. Odwołując się do danych ujętych w tabeli, wy-
mieniona kwota została wyliczona jako iloczyn rocznej 
oszczędności wynikającej z wydłużenia efektywne-
go czasu jazdy kierowcy oraz szanowanej na 250 000 
liczbie kierowców zatrudnionych przez polskich mię-
dzynarodowych przewoźników drogowych rzeczy.
Wskazana oszczędność w wielkości zatrudnienia na po-
ziomie 12,2% oznacza, że 
wykonując tę samą pracę 
eksploatacyjną (mierzoną 
w wozokm) racjonalne by-
łoby zatrudnienie o około 
30 000 kierowców mniej.

12,2 procentowa oszczędność 
w wielkości zatrudnienia oznacza, 

że wykonując tę samą pracę 
eksploatacyjną racjonalne byłoby 

zatrudnienie o około 30 000 
kierowców mniej.
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Niewłaściwe oszczędzanie
Krzysztof Pusłowski, Sales & Project Manager 
w Trimble Polska odpowiada na pytania Tomasza 
Czarneckiego.

Przewoźnicy narzekają na zmiany europejskich przepisów. 
Moim zdaniem jednak dostawcy systemów informatycznych 
wcale nie powinni się martwić, bowiem mogą dostarczyć roz-
wiązania pomagające firmom transportowym.
- Wymagania rosną w aspekcie usług teleinformatycz-
nych, to prawda. Trudno cieszyć się z nieszczęścia swoich 
klientów, poza tym również bez zmian w prawie wpływa-
liśmy na obniżenie kosztów pracy przewoźników. Elek-
troniczne systemy wspierające istnieją w świadomych 
firmach transportowych, podkreślam świadomych, bo-
wiem część nadal korzysta tylko z „papieru”, co nie sprzy-
ja płynności działań. Nawet jeśli systemy już są cyfrowe, 
a nie mają możliwości pobierania danych z ciągników 
siodłowych on-line, przestają być wydajne. Coraz częściej 
reagowanie „po fakcie” kompletnie nic nie daje. Podam 
prosty przykład, gdy kierowca i koordynator transportu 
nie wiedzą o poważnym wypadku po trasie, do którego 
doszło 50 kilometrów przed przemieszczającym się zesta-
wem. Co wtedy? Kierowca dojedzie i stanie w korku. Jeśli 
taka informacja nie dotrze do nich wcześniej, transport 
nie dojedzie na czas, a nadawca nie będzie wiedział o sy-
tuacji. Efekt nietrudno przewidzieć – konieczność zapła-
cenia kary i utrata reputacji niezawodnego dostawcy…

KIEROWCY A TELEMATYKĄ
Zdaniem wielu ekspertów biznes transportowy za 5, 10 lat 
będzie wyglądał inaczej. Niedawno powiedziałeś, że imple-
mentując system warto przewidywać co się może wydarzyć. 
Zapytam więc o twoje prognozy…
- Tak naprawdę nikt nie wie co się wydarzy, można tyl-
ko spekulować, przewidywać. Moim zdaniem rynek idzie 
w stronę szczególnej informatyzacji. Tylko firmy, które 
będą w stanie przetworzyć dużą ilość informacji i z nich 

skorzystać, wyciągać wnioski, odniosą sukces. Branża 
działa na granicy opłacalności, na co wpływają między in-
nymi niskie marże, zwiększone koszty pracownicze, nie-
doskonałości w procesach łańcucha dostaw, zmiany praw-
ne. Narzędzia informatyczne pozwalają „urywać procenty”, 
zwiększać „performance”. Inwestując w systemy telema-
tyczne, prędzej czy później trzeba dołożyć kolejne systemy 
informatyczne po stronie back office jak np. systemy TMS 
lub mieć możliwość integracji z już istniejącymi. Zabrzmi 
to stereotypowo, ale zadajemy wiele pytań klientom na te-
mat ich działań i planów, by niejako za nich „przewidzieć 
przyszłość” i dopasować nasze usługi do ich teraźniejszych 
potrzeb jak i w niedalekiej przyszłości. Wielu przedsiębior-
ców chce wiedzieć co się dzieje z zestawem, jak jeździ dany 
kierowca, aby wykorzystywać jego czas pracy optymalnie, 
czy przesyłka dojedzie na czas, otrzymać zeskanowane do-
kumenty wprost z kabiny pojazdu.
Tylko dobry system telematyczny, powiązany z TMS-em 
i systemem księgowym upraszcza procesy, pozwala mi-
nimalizować ryzyko popełnienia błędów ludzkich, unikać 
rozbudowanej kadry pracowniczej, w sposób jednolity 
i spójny otrzymywać informacje od kierowcy. Era komu-
nikacji za pomocą SMS-ów i korzystania ze zwykłych na-
wigacji odchodzi do lamusa. Wielu przewoźników twierdzi, 
że kierowców nie da się wdrożyć w system telematyczny. 
To nie prawda. Oczywiście, jeżeli wyświetlacz jest niewiel-
ki, funkcjonalnie niedopasowany do „rąk” kierowcy, jaki 
i jego wzroku oraz słabej jakości, może być problem. Już 
od ponad 20 lat staramy się, aby było prosto i łatwo obsłu-
żyć nasze komputery w kabinie. Praktycznie każda osoba 
prowadząca ciągnik siodłowy posiada laptopa, więc jest 
zinformatyzowana. Pojazd ciężarowy nie osiągnie lepsze-
go spalania, jeżeli nie będziemy monitorować na bieżąco 
zachowania kierowcy na drodze. No, chyba że wejdzie era 
aut elektrycznych, ale to też jest dyskusyjne, bowiem ob-
ciążenie ekologiczne wyprodukowania tej energii zostaje 
przesunięte w stronę elektrowni, co nie ma nic wspólnego 
z ochroną środowiska – dalej spalamy w większości pali-
wa kopalne, aby tą energię uzyskać. Trzeba zatem cały czas 
szukać poprawienia efektywności gdzie indziej.

PRZYSPIESZONE CASH FLOW
Systemy telematyczne mogą wpłynąć także na politykę HR?
- Jako dostawca usług opartych o telematykę, jesteśmy 
w stanie wpłynąć na wiele czynników, które firmy wykonują 
w sposób manualny, przez to na przykład rozbudowują ka-
drę. Nie chcemy nikogo zwalniać, tylko upraszczać procesy 
i pozwalać na ich automatyzację. Pracy przybywa, lecz nie 
trzeba zatrudniać nowych osób. Mówiąc o firmie mającej 
100, 200, 300 pojazdów, samo kserowanie dokumentów po-
woduje konieczność oddelegowania jednej osoby wykonują-
cej tylko tę czynność w trybie cyklicznym, nie wspominając  
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o marnotrawstwie i kosztach papieru. Poza tym automatyza-
cja wpływa na oszczędności czasowe – szybciej otrzymuje-
my potrzebne informacje. Na przykład przebywając w biurze 
nie tylko mamy dokument dostawy kilka minut po załadun-
ku, rozładunku bądź innym zdarzeniu, ale jesteśmy w stanie 
sprawdzić czy dokumentacja papierowa jest zgodna ze zle-
ceniem. W formie elektronicznej szybciej wyślemy klientowi 
fakturę, przyspieszając cash flow.
W jednej ze swoich prezentacji mówiłeś także o zwracaniu 
uwagi na ukryte koszty związane z wyborem dostawcy tele-
matyki. Co miałeś na myśli?
- Wybierając system trzeba zwrócić uwagę, czy firma ofe-
ruje sam produkt czy także szereg usług z nim związanych. 
Odwołując się do przykładu biurowego komputera – zakup 
to nie wszystko, trzeba jeszcze mieć oprogramowanie, by 
go wykorzystać. Kolejną kwestię stanowi stabilność sys-
temu. Wymagania niektórych klientów sięgają tutaj nawet 
100 procent SLA (nieprzerwany dostęp do systemu i jego 
działanie). Wcale im się nie dziwię. Po co telewizor, w któ-
rym śnieży i zanika obraz? Czy zobaczymy w nim wszyst-
ko, co nas interesuje, czy nic nam nie umknie? Jasne, że 
nie. Co ważne, bezproblemowe działanie wpływa na wyniki 
finansowe firm transportowych, bowiem nierzadko zlece-
niodawcy, czyli klienci firm transportowych również tej 
niezawodności wymagają. Jeśli coś pójdzie nie tak, prze-
woźnik może nawet stracić kontrakt.
Dokonując wyboru dostawcy trzeba wiedzieć, jak bę-
dzie wyglądała współpraca po instalacji systemu – czy 
przewoźnik otrzyma odpowiednią opiekę, pomoc przy 
wdrożeniu pracowników, serię szkoleń, jak wygląda per-
spektywa integracji z innymi systemami, nie tylko tymi 
podstawowymi, ale także tymi nowymi, które klient wy-
bierze w przyszłości. Nawet takimi, których właściwości 
na daną chwilę nie znamy. Jeśli twórca systemu nie prze-
widuje takiej możliwości, za kilka lat będzie trzeba kupić 
nowy system telematyczny…. My nie oddajemy produktu 
podpisując klauzulę typu: „wszystko skończone i za każ-
dą kolejną czynność prosimy o przelew”. Przykładem są 
usługi wdrożenia i modyfikacji w trakcie współpracy jak 
i serwisy pogwarancyjne i gwarancyjne. Może się okazać, 
że klient musi zapłacić za zmiany w systemie lub sam 
wymontować produkt z samochodu, na własny koszt go 
odesłać, zapłacić za naprawę i powrotne otrzymanie urzą-
dzenia. W takim przypadku po prostu brakuje opieki nad 
projektem jak i gwarancji door to door.

ZWROT OD ZARAZ
Przewoźnicy faktycznie mają problemy z zaplanowaniem 
wydatków?
- Robią to nieświadomie. Warto mieć pewność podpisując 
kontrakt na rok, dwa, trzy, pięć lat, jakie poniesiemy cał-
kowite wydatki w tym czasie, po prostu zaplanować bu-
dżet. Naturalnie wszystkiego nie jesteśmy w stanie prze-
widzieć, na przykład wypadku ciągnika z urządzeniem 
zamontowanym w samochodzie, wymiany pojazdu, itp. 

Ale znając wszystkie koszty warto dokładnie skalkulować 
działania i wiedzieć czego od dostawcy można spodzie-
wać się w przyszłości. Dlatego przestrzegam, bywają usłu-
godawcy ukrywający koszty pod przykryciem atrakcyjnej 
pierwszej ceny w ofercie lub umowie, z czego klienci nie 
zdają sobie sprawy. Bez dokładnej analizy umowy, dopie-
ro po pewnym czasie, w razie problemów, dodatkowych 
potrzeb, właściciel firmy transportowej poznaje TCO. Py-
tanie, więc do Czytelników Truck&Business Polska - stać 
państwa, by w taki sposób oszczędzać? Mnie nie…
 „Ma pan fajny system, ale kiedy otrzymam z niego zwrot”. Jak 
odpowiadasz na takie pytania?
- Wdrożenie tylko wtedy ma sens, jeżeli jego realizacja po-
lega na „podłączeniu” całej floty, co niejednokrotnie wiąże 
się z dużym jednorazowym zaangażowaniem środków po 
stronie przewoźnika. My podchodzimy do tego inaczej - 
oferujemy pakiet finansowania, nie związany z kredytem, 
czy leasingiem. Klient czerpie z systemu wszelkie korzy-
ści od samego początku, a Trimble czeka aż ta inwestycja 
się zwróci.

TRASA Z TMC
Na koniec pytanie o systemy wykrywania korków, także wpły-
wające na jazdę. Ponoć nie ma idealnego rozwiązania.
- Nigdy nie będzie idealnych rozwiązań, np. CB Radio jest 
dalej stosowane, choć ma krótki zasięg i mało wiarygodne 
informacje w długiej dynamicznie zmieniającej się trasie. 
Mapy w nawigacjach też nie zastąpią myślenia po stronie 
kierowcy. TMC to radiowy system informacji o aktualnej 
sytuacji na drodze, którego nie mogliśmy doczekać się 
w Polsce. Jednak staramy się wykorzystywać te funkcjo-
nalności tych dobrodziejstw, aby ułatwić działania w biu-
rze i kabinie ciągnika. W strukturach Trimble T&L mamy 
firmę technologiczną ALK, zajmująca się tylko systemem 
nawigacyjnym jakim jest CoPilot, co bardzo pozytywnie 
wpływa na jakość naszych usług. System ten na stałe za-
implementowano w nasze komputery pokładowe. Posia-
da najnowsze mapy z informacjami dla aut ciężarowych, 
wbudowany mechanizm TMC, jest powiązany ze zlece-
niami przesyłanymi do kierowcy.
Jeśli chodzi o wszystkie niezależne od kierowcy wyda-
rzenia mogące niekorzystnie wpłynąć na czas dotarcia do 
celu, to właśnie nasze urządzenia są wyposażone w TMC 
pobierający dane m.in. z naszych serwerów, również od-
nosząc się do sytuacji na drogach w Polsce. Te same dane 
widzi zarówno kierowca jak i dyspozytor/spedytor. Co waż-
ne, aktualizacja ruchu na drodze następuje co 5-15 minut. 
Już na etapie wytyczania trasy kierowca widzi jak wygląda 
sytuacja, gdzie może spodziewać się korka, wypadku lub 
np. zamkniętej drogi. Na podstawie tych informacji sys-
tem przelicza, która droga będzie bardziej efektywna, jaki 
będzie czas dotarcia do celu i ile kilometrów kierowca ma 
przed sobą. Dzięki temu zarówno kierowca jak i spedytor 
dokładnie widzą czy zaplanowane okno czasowe dojazdu 
do celu będzie możliwe do realizacji.
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Kto nie idzie na przód ten… 
może wypaść z rynku
Przewoźnicy, którzy nie zainwestują w telematykę transportową, prawdopodobnie pozostaną w tyle za 
konkurencją. To tylko jeden z wniosków konferencji „Technologie w transporcie. Transport drogowy w nowej 
gospodarce cyfrowej”. Spotkanie organizowane przez czasopismo „Truck&Business Polska” zgromadziło 
około 200 osób z branży TSL, głównie przewoźników drogowych.

Nie będziemy udawać fałszywej skromności. Już 
pierwsza prezentacja, na otwarcie spotkania, zwią-

zana z zaistnieniem firmy w mediach społecznościowych 
niemal zapełniła salę konferencyjną łódzkiego mHotelu. 
Rafał Skarżyński z agencji DO IT crew mówił konkretnie 
i dosadnie. – Firmy transportowe wrzucają w media spo-
łecznościowe zdjęcia swojej floty, działając w mediach 
społecznościowych nierzadko bez konkretnej strategii. To 
marnowanie czasu pracowników, bo przecież tego rodza-
ju czynności powinny czemuś służyć. Warto pamiętać, że 
w social media na pewno jest nasz klient – potencjalny, 
niedoszły, niezadowolony, zadowolony, były, obecny. Są też 
pracownicy, konkurenci a także… ZUS i Urząd Skarbowy.  

Nie mamy szansy na kontrolowanie tego, co zostało 
opublikowane o nas, lecz można słuchać, reagować 
i kształtować ogólny wizerunek – opowiadał Rafał 
Skarżyński.

Sztuczna inteligencja w zleceniach transportu
Olbrzymim zainteresowaniem cieszyło się stoisko oraz 
wystąpienie firmy Cargonexx. Agata Porazińska i Ale-
xander Buja opowiadali o produkcie opartym na sztucznej 
inteligencji, kierowanym zarówno do przewoźników jak 
i nadawców transportu. Platforma ocenia zlecenia trans-
portowe, w ciągu milisekund proponując automatycznie 
ceny rynkowe. Są one niższe od cen niemieckich spedy-
cji, oferujących ładunki online, o około 15-25 procent. Gdy 
oferta zostaje zaakceptowana przez zleceniodawcę, Car-
gonexx przejmuje odpowiedzialność za realizację trans-
portu. System szuka w swojej sieci przewoźników, u któ-
rych prawdopodobieństwo przyjęcia zlecenia jest bardzo 
wysokie, nie ograniczając się do współpracy ze stałymi 
partnerami biznesowymi.
Wszystko działa automatycznie. Co ważne, użytkownicy 
nie płacą za użytkowanie platformy - firma zarabia na 
marży między kupnem a sprzedażą ładunków.

Dodać wartość klientom
Remigiusz Kaczewski i Sławomir Studnicki z SKK opo-
wiadali o sposobach na uproszczenie i zwiększenie wy-
dajności dostaw. Jeden z nich to zastosowanie systemów 
Proof of Delivery, by szybciej wykonać załadunek, spraw-
niej rozwieźć towar, łatwiej uniknąć błędów przy wyda-
niu towaru a także usprawnić zarządzanie opakowaniami 
zwrotnymi i reklamacjami. Menedżer ma do dyspozycji 
jedno narzędzie do obsługi całego procesu, komplet infor-
macji o przebiegu trasy, bez papierowych dokumentów. 
System obsługuje pięć kluczowy etapów dostawy: plano-
wanie, załadunek, transport, samą dostawę oraz rozlicze-
nie. Takie rozwiązanie stanowi wartość dodaną od firm 
przewozowych dla klientów.

Rozliczanie kierowców a telematyka
Telematyka ma zastosowanie w rozliczaniu czasu pracy 
kierowców. Kamil Korbuszewski, dyrektor Działu Sprze-
daży VIAON omówił kilka problemów, zagrożeń a następ-
nie analizował rozwiązania. Oto przykład:

Tomasz Czarnecki
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Problem. Kierowca odbiera odpoczynek w kraju, w któ-
rym obowiązują wyższe ryczałty, a mógłby odebrać go we 
wcześniejszym/późniejszym państwie.
Zagrożenie. Nieprawidłowe naliczenie wynagrodzenia 
minimalnego, wyższe koszty przedsiębiorcy, nieprawi-
dłowe rozpisanie delegacji.
Rozwiązanie. Raporty przekroczenia granic, weryfikacja 
danych zawartych w rozpisce delegacji.

Dobra reputacja
Kamil Wolański, ekspert OCRK ds. analiz i rozliczeń opo-
wiadał o KREPTD, czyli Krajowym Rejestrze Elektronicz-
nych Przedsiębiorców Transportu Drogowego. Zawiera 
on ewidencje przedsiębiorców, którzy mają zezwolenie 
na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. A do 
tego informacje o poważnych naruszeniach przepisów 
określających obowiązki lub warunki przewozu drogowe-
go oraz osób uznanych za niezdolne do kierowania opera-
cjami transportowymi przedsiębiorcy. Dlatego tak ważną 
rolę odgrywa dbałość o dobrą reputację.
Przed wydaniem decyzji o utracie dobrej reputacji bra-
na jest pod uwagę m.in. liczba stwierdzonych naruszeń 
w odniesieniu do liczby kierowców i skali prowadzo-
nych operacji transportowych. Poza tym także doku-
menty, określające, że w firmie podjęto działania mające 
wdrożyć prawidłową dyscyplinę pracy oraz zapobiegać 
powstawaniu naruszeń - regulaminy, audyty, szkolenia, 
kontrole. Pozytywnie na decyzję o braku utraty dobrej re-
putacji może wpłynąć członkostwo w polskim zrzesze-
niu przewoźników drogowych, działającym co od naj-
mniej trzech lat, a przede wszystkim dobra opinia takiej 
organizacji o firmie.

Dwa wejścia TimoComu
Aż dwa razy do mównicy podchodził Marcin Kutzmann 
z TimoComu. Najpierw opowiadał o tym jak ominąć zagro-
żenia wynikające z działalności kabotażowej. Negatywną 
cechą wykonywania tego rodzaju przewozów stanowią 
problemy związane z przepisami, brakiem zleceń, koszty 
jazdy. Z drugiej strony pojawia się szansa na rozwój, współ-
pracę z firmami zagranicznymi, odpowiednio wysokimi 
stawkami. Pomóc może korzystanie z giełdy transporto-
wej, na której można znaleźć wiele zleceń z za granicy.
Podczas drugiego „wejścia antenowego” Kutzmann mó-
wił o optymalizacji procesów za pomocą cyfrowych roz-
wiązań IT na platformie transportowej. Odnosił to między 
innymi do działania TC Transport Order. Zleceniodawca 
może jednocześnie składać wiele zapytań o transport, 
a potem przydzielać je cyfrowo usługobiorcom. Zlece-
niobiorca ma szansę zwiększać obroty, składając oferty 
do otrzymanych propozycji wykonania przewozu. Wśród 
korzyści warto wymienić także m. in. oszczędność cza-
su i kosztów, zawieranie umów bez korzystania z dodat-
kowych form komunikacji, ceny w czasie rzeczywistym, 
możliwość porównywania ofert, itp.



36 | TRUCK&BUSINESS

t e c h n o l o g i e  d l a  t r a n s p o r t u

Nowe przepisy
Starając się pozostać na bieżąco z nowymi regulacjami 
prawnymi dotyczącymi przewoźników drogowych, za-
prosiliśmy na konferencję kancelarię Chałas i Wspólni-
cy. Nie bez przyczyny – od 28. lutego obowiązują nowe 
przepisy związane ze sposobem przewozu ładunku. Mał-
gorzata Kosela-Rębowska, radca prawny powiedziała, że 
jeżeli umowa lub przepis szczególny nie stanowią inaczej, 
czynności ładunkowe należą do nadawcy/odbiorcy. Czyn-
ności trzeba wykonać w sposób niepowodujący zagro-
żenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, przekroczenia 
dopuszczalnej masy pojazdów lub przekroczenie dopusz-
czalnych nacisków osi. Kierowca musi „tylko” prowadzić 
pojazd bezpiecznie, zgodnie z przepisami dotyczącymi 
ruchu drogowego. Ma on też obowiązek (niezależnie od 
obowiązków nadawcy) kontrolować proces załadunku.

Polskie firmy lepszymi klientami od niemieckich
Nietypowy charakter miała prezentacja firmy Verizon 
Connect. Już nie po raz pierwszy typową prelekcję za-
stąpiliśmy rozmową na żywo – tym razem z Krzyszto-
fem Kurosem. Nasz rozmówca opowiadał między innymi 
jak wyobraża sobie w przyszłości systemy telematyczne 
w transporcie. Wykorzystując jego świetną znajomość 
rynku niemieckiego zapytaliśmy także, czy pod wzglę-
dem stosowanych w codziennej pracy rozwiązań techno-
logicznych polscy przewoźnicy pozostają mocno w tyle 
za zachodnimi sąsiadami. Odpowiedź była niezwykle 
optymistyczna – firmy transportowe z kraju nad Wisłą 
zamawiają często produkty z lepszym wyposażeniem, 
większą liczbą opcji niż konkurencji z ojczyzny Angeli 
Merkel. Przypomnimy, że Verizon Connect od niedawna 
na rynku polskim łączy doświadczenia Verizon Telema-
tics, Fleetmatics i Telogis.

Proces zakupowy systemu
Wybór właściwego systemu telematycznego jest niezwy-
kle istotny. Krzysztof Pusłowski z firmy Trimble zwracał 
między innymi uwagę na istotne elementy procesu za-
kupowego, wymieniając koszt całkowity inwestycji wraz 
z dodatkowymi, często „ukrytymi” wydatkami”, dodatkowe 
nakłady inwestycyjne związane z infrastrukturą, dopasowa-
nie usługi do własnych potrzeb. To nie wszystko. Ważną rolę 
odgrywa pomoc usługodawcy przy wdrożeniu, szkolenia, 
serwis, późniejsza opieka nad projektem, szybkość reakcji 
w razie kłopotów, a także możliwości rozbudowy platformy 
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i integracji z innymi elementami IT. Nie można zapominać 
o SLA platform, czyli operacyjnego czasu ciągłego działania, 
uzyskania referencji od klientów dostawcy.

Cztery razy wyższe odszkodowanie
Rozliczanie szkód zagranicznych to niemały problem dla 
wielu przewoźników drogowych. Lekarstwo na to ma Pro-
fika Broker. Zdaniem Przemysława Bony, likwidując szko-
dy z firmą, w której jest wiceprezesem, klienci otrzymują 
średnio cztery razy wyższe odszkodowania niż realizując 
ten proces w Polsce. Oprócz korzyści finansowych, dzię-
ki cyfryzacji całego procesu zaoszczędzony zostaje także 
czas związany z działaniami administracyjnymi.

Flotowa oferta czterech pierścieni
Nowe technologie są masowo wprowadzane nie tylko we 
flotach ciężarowych, ale także w pojazdach osobowych, 
którymi poruszają się włodarze firm transportowych. 
Jednym z liderów rynku jest Audi, zaprosiliśmy więc Gero 
Albersa z Audi Centrum Łódź, by przybliżył co marka ma 
do zaproponowania. Możliwości nie brakuje, jedną z cie-
kawszych stanowi odciążenie kierowcy od prowadzenia 
pojazdu w ulicznym korku – środek lokomocji niemal 
wszystkie czynności wykonuje samodzielnie. To pozwala 
zmęczonemu użytkownikowi na chwilę psychicznego re-
laksu. Uczestnicy konferencji skorzystali zresztą z okazji 
i przetestowali teoretyczne informacje w praktyce. Mar-
ka spod znaku czterech pierścieni, co nie stanowi regu-
ły wśród marek premium, dba o klientów biznesowych, 
stwarzając ciekawą ofertę flotową.

Perspektywy rozwoju transportu drogowego
Bywają takie konferencje, gdy po lunchu część osób już 
nie wraca na prezentacje tylko kieruje swoje kroki do 
drzwi wyjściowych. My jednak przygotowaliśmy de-
ser i nie mamy na myśli tylko słodkości serwowanych 
w restauracji, tylko przede wszystkim wystąpienie pro-
fesora Wojciecha Paprockiego, które wprowadzało do 
debaty przez niego przeprowadzonej. Profesor Paprocki 
mówił na temat stanu i perspektyw rozwoju międzyna-
rodowego transportu drogowego rzeczy w Polsce. Nasi 
przedsiębiorcy wdrażają nowe rozwiązania techniczne 
i organizacyjne, aby osiągać pożądane efekty takie jak 
zwiększenie wydajności pracy kierowców i produktyw-
ności taboru oraz obniżenie kosztów administracyjnych. 
Proces cyfryzacji gospodarki otwiera nowe możliwości 
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organizowania procesów gospodarczych, w tym kształ-
towania więzi między firmą a użytkownikiem ciągnika 
siodłowego.
Po stronie podaży dominuje „brak strategii” działania, co 
ujawnia jedno z dwóch zachowań: „oddanie się” pod ku-
ratelę dużego operatora lub załadowcy; funkcjonowanie 
na rynku spotowym, bez własnej polityki rozwoju. Ope-
ratorzy i załadowcy koncentrują się na „oportunistycznej 
grze”, nie szukają długookresowej strategii, która dzię-
ki nowym rozwiązaniom prowadziłaby do zwiększenia 
efektywności pracy przewoźników. Ze względu na krótki 
czas amortyzacji inwestycji taborowych (przy zastoso-
waniu różnorodnych wariantów finansowania) można 
przetrwać działając bez strategii długookresowej.
We wspomnianej debacie udział wzięli: Remigiusz Ka-
czewski (SKK), Kamil Wolański (Viaon), Marek Robert 
(Gobi Transport) oraz Piotr Pierzak (Philips), reprezen-
tujący firmy dystrybuujące nowe technologie, prze-
woźników drogowych oraz nadawców transportu. Jej 
szczegółowy zapis można przeczytać w innym miejscu 
bieżącego wydania TBP.
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Ratujmy stacje kontroli
System badań technicznych w Polsce to nie tylko stacje kontroli pojazdów, procedury techniczne oraz 
wykwalifikowany personel. To przede wszystkim trzydziestoletni wysiłek i determinacja kilku tysięcy 
przedsiębiorców, którzy angażując swój prywatny potencjał merytoryczny i finansowy, wypełnili lukę 
w zakresie oceny technicznej pojazdów. Powstała ona w systemie dopuszczenia pojazdów do ruchu 
drogowego po zmianach ustrojowych na początku lat 90-tych ubiegłego wieku.

System był wielokrotnie dostosowywany do zmienia-
jących się norm technicznych oraz postępu technolo-

gicznego związanego z rozwojem motoryzacji. Największe 
zmiany wprowadzone zostały w 1998 roku ustawą Prawo 
o ruchu drogowym. Przypisała ona samorządowi powiato-
wemu nadzór nad stacjami kontroli pojazdów. System roz-
wijał się systematycznie, a przedsiębiorcy dostosowywali 
swoje stacje do coraz to wyższych wymagań określanych 
przepisami prawa. Ostatnia duża modyfikacja prawa regu-
lująca ten obszar działalności gospodarczej wprowadzona 
została w 2010 roku. Z uwagi na rozmiar zmian, ich wymiar 
i skutki ekonomiczne, ustawodawca przewidział 5-letni 
okres dostosowania dla przedsiębiorców prowadzący SKP. 
W zakresie wymagań organizacyjnych i technicznych sys-
tem dostosowano do przepisów UE.

Kontrola NIK
Stacje kontroli pojazdów to praktycznie w 100 procentach 
prywatny biznes, funkcjonujący w realiach urzędowych 
opłat za wykonywane badania techniczne. Ustawodawca 
ustanowił wymagania dla prowadzenia tej działalności, 
natomiast samorząd powiatowy nadzoruje i kontrolu-
je stacje kontroli pojazdów oraz jakość wykonywanych 
czynności. Starostowie mają możliwość korzystania ze 
wsparcia merytorycznego w zakresie techniki motory-
zacyjnej, powierzając czynności kontrolne dyrektorowi 
Transportowego Dozoru Technicznego. Inspektorzy TDT 
realizujący zgodnie z ustawą obowiązki jednostki do-
puszczającej SKP do wykonywania badań technicznych 
pojazdów, wykonują w takim przypadku także kontrole ja-
kości i rzetelności przeprowadzanych przez stacje badań 
technicznych pojazdów.
System organizacyjnie i technologicznie osiągnął zakłada-
ne przez ustawodawcę parametry oraz jest w pełni wydolny 
w odniesieniu do stale wzrastającej liczby badań technicz-

nych. Obecnie funkcjonuje w kraju prawie 5 tysięcy stacji 
kontroli. Najsłabsze ogniwo systemu stanowi niewydolny 
nadzór nad badaniami, co zresztą wskazała Najwyższa Izby 
Kontroli. Rozproszone kompetencje oraz niedostateczne fi-
nansowanie powodują brak jednolitego standardu i skutecz-
ności. NIK w swojej ocenie końcowej po dokonanej kontroli 
koncentruje się jednak bardziej na fakcie stwierdzonych 
przypadków braku wykonywania nadzoru pozostawiając 
w cieniu wnioski oraz ocenę jakości i rzetelności wykony-
wanych przez przedsiębiorców badań technicznych.

Ekonomia sprzed dekady
Poza rzetelną i wnikliwą analizą znalazła się sfera uwa-
runkowań ekonomicznych zarówno prowadzonej działal-
ności gospodarczej jak i finansowanie czynności kontro-
lnych wykonywanych przez organ nadzoru. Od prawie 10 
lat władze nie interesowały się warunkami ekonomicz-
nymi prowadzenia SKP. Opłaty za badania techniczne 
pozostały niezmienione przez ten okres, pomimo zasad-
niczych zmian w uwarunkowaniach ekonomicznych 
prowadzenia działalności (obowiązkowa wymiana i dozór 
techniczny urządzeń diagnostycznych, wzrost kosztów 
pracy, wzrost należności wobec państwa, podatki opłaty 
środowiskowe, itd.). Zatem wymagany przepisami nowo-
czesny system badań musi działać w realiach finanso-
wych sprzed prawie dekady. Odrębnym problemem jest 
sytuacja, że ustawodawca nigdy nie przewidywał finaso-
wania wykonywania nadzoru nad SKP i prowadzeniem 
badań technicznych przez starostę.
Minister właściwy ds. transportu nigdy nie wykonał żadnej 
analizy działania systemu. Nie podjęto także weryfikacji 
prawidłowości przyjętych rozwiązań prawnych lub oceny 
warunków społeczno-ekonomicznych w jakich zobowiąza-
ni są działać przedsiębiorcy prowadzący stacje kontroli po-
jazdów. Zamiar zmiany systemu badań technicznych podjął 
poprzedni rząd opracowując projekt ustawy zawierający 
szereg znaczących i bardzo kontrowersyjnych propozycji. 

Andrzej Bogdanowicz
dyrektor generalny OZPTD

Projekt regulacji nie pozwala na optymizm co do poprawy 
bezpieczeństwa drogowego.
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Projekt następnie został nieznacznie przepracowany i jest 
obecnie dalej procedowany. Prace legislacyjne aktualnie są 
na poziomie decyzji Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Dodatkowe opłaty
Projekt ustawy w zasadniczej swojej części dotyczy zmia-
ny funkcjonowania systemu badań technicznych w Polsce 
oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w za-
kresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów. Oceniając go 
nie bez znaczenia pozostaje fakt, że prowadzenie SKP jest 
działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy o swobo-
dzie działalności gospodarczej. Czy to właściwe unormo-
wania prawne dla tego rodzaju działalności gospodarczej? 
Taki stan prawny przekłada się na wszystkie aspekty po-
dejmowania, prowadzenia oraz nadzoru nad stacjami kon-
troli pojazdów? Wybiórcze stosowanie ustawy o swobo-
dzie działalności gospodarczej, w tym podjęta w projekcie 
próba wyłączenia części jej przepisów dotyczących zasad 
prowadzenia kontroli, w żaden sposób nie poprawi nadzo-
ru. Błędne rozwiązanie spowoduje dualizm proceduralny 
w prowadzeniu kontroli, skutkujący potencjalnym konflik-
tem w relacji kontrolujący-przedsiębiorca.
Zmianą najbardziej rzutującą na przyszłość systemu ba-
dań technicznych pojazdów jest wprowadzenie dodatko-
wych obciążeń finansowych dla przedsiębiorców prowa-
dzących stacje kontroli pojazdów. Nowa danina publiczna 
w postaci opłaty przeznaczonej na zapewnienie prawidło-
wej jakości badań technicznych pojazdów to nic innego 
jak obłożenie tej działalności dodatkowym 3,5-procento-
wym podatkiem. Projekt wprowadza kilkanaście nowych 
lub podwyższonych kwot pobieranych od firm prowadzą-
cych stacje kontroli. Jedynym beneficjentem nowych 
opłat ma być Transportowy Dozór Techniczny.

Kontrowersyjne odsunięcie diagnosty
Kolejną zmianą jaka uderzy w przedsiębiorców i podmioty 
prowadzące stacje kontroli pojazdów jest nowy przepis, wg 
którego diagnosta podlega wyłączeniu od wykonania bada-
nia technicznego w przypadku, gdy w związku z badaniem:

♦♦ pozostaje z właścicielem lub posiadaczem pojazdu w ta-
kim stosunku prawnym, że wynik badania może mieć 
wpływ na jego prawa lub obowiązki;

♦♦ jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym do dru-
giego stopnia właściciela lub posiadacza pojazdu;

♦♦ jest osobą związaną z przedsiębiorcą prowadzącym 
stację kontroli pojazdów lub zatrudnionym przez niego 
diagnostą z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;

♦♦ był świadkiem lub biegłym;
♦♦ jest osobą, przeciw której wszczęto postępowanie dys-
cyplinarne lub karne.

Przedsiębiorcy transportowi, przedsiębiorstwa komu-
nikacyjne w tym podmioty prowadzące komunikację 
miejską zainwestowali w budowę i wyposażenia dużych 
okręgowych stacji kontroli pojazdów, ponieważ po zmia-
nie przepisów w 2010 roku tylko na takich stacjach można 
było wykonywać badania samochodów ciężarowych i au-
tobusów. Absurdalny jest proponowany przepis wyłącza-
jący od wykonania badania diagnostę, który w związku 
z tym badaniem był świadkiem lub biegłym - przecież nie 
można wyłączyć kogoś wstecznie do wykonanej czyn-
ności. Jak można zabronić wykonywania badań, jeżeli 
wobec osoby prowadzone jest postępowanie karne lub 
dyscyplinarne? Postępowania toczą się latami i często 
kończą brakiem ustalenia winy, zatem dlaczego w tym 
okresie osoba ma być pozbawiona prawa wykonywania 
zawodu? Przepisy te budzą poważny sprzeciw branży wy-
nikający nie tylko z proponowanych rozwiązań, ale także 
z faktu możliwej szerokiej ich interpretacji.

Kto będzie lepszy?
Projekt ustawy przypisuje wszystkie kompetencje w za-
kresie dopuszczenie do działania i ewidencji oraz nad-
zoru nad SKP dyrektorowi Transportowego Dozoru 
Technicznego. Podstawą takiej decyzji jest wskazywany 
w raporcie NIK brak rzetelnego nadzoru starosty nad SKP. 
Należy jednak pamiętać, że dyrektor TDT nadzoruje stacje 
w imieniu co najmniej kilkudziesięciu starostów i syste-
mowo stacjach na nich sytuacja nie różni od pozostałych. 
Zatem jeżeli przekazanie kompetencji mające podnieść, 
jakość i skuteczność nadzoru, to przyjęte rozwiązania 
prawne nie dają takiej gwarancji.
Zmiana zasad sprowadzająca się praktycznie do wyko-
nywania doraźnych niezapowiedzianych kontroli i może 
być skuteczna wyłącznie w pierwszym okresie funkcjo-
nowania tych przepisów. Później w „odpowiedniej cenie” 
będzie wyłącznie system powiadamiania o kontroli. Sta-
rostowie zatrudniają ponad 400 osób sprawujących nad-
zór nad SKP. Czy około 300 pracowników TDT wykona le-
piej to zadanie? A przecież otrzymają jeszcze dodatkowe 
zadania do wykonania np. zatwierdzanie badań, analiza 
materiałów archiwalnych, itd.

Obawa o nadużycia
System nadzoru zaproponowany w projekcie w wykonaniu 
służb TDT jest przede wszystkim za drogi i będzie powo-
dował wyłącznie negatywne skutki dla przedsiębiorców 
prowadzących SKP. Nowe rozwiązanie umożliwiające po-
wstanie autorskich stacji dyrektora TDT finansowanych 
z publicznych środków, wyłączonych spod jakiegokolwiek 

Nowe przepisy to jak celownik wymierzony 
w stronę mikro i małych firm.
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nadzoru, wskazuje w perspektywie na poważne problemy 
przedsiębiorców prowadzących SKP, stopniową degradację 
tych firm, a następnie ekonomiczną likwidację.
Zgodnie z planem dyrektor TDT otrzyma nieograniczoną 
i w żaden sposób niekontrolowaną władzę nad systemem 
przeprowadzania badań technicznych pojazdów. Skon-
centrowanie w jednym organie wszystkich elementów 
nadzoru nad działalnością SKP z jednoczesnym umoż-
liwieniem temu organowi przeprowadzania badań tech-
nicznych pojazdów we własnych lub wynajmowanych 
stacjach jest co najmniej nieetyczne, pozostaje w konflik-
cie interesów i będzie w przyszłości prowadzić do nad-
użyć. Opisane w projekcie ustawy procedury wydawania 
uprawnień, ustaleń z kontroli oraz cofania uprawnień za-
równo wobec przedsiębiorców, jak też wobec diagnostów, 
nie przewidują nawet możliwości skutecznego odwołania 
się od decyzji wydanej przez TDT.

Nawet nie ma personelu
Powstaje pytanie - Jak zapisany w projekcie ustawy: "Nad-
zór nad stacjami kontroli pojazdów, w celu zapewnienia 
obiektywizmu i wysokiej, jakości badań technicznych” bę-
dzie prowadzony na zasadzie dwuinstancyjności? Jeżeli 
faktycznie ma dojść do poprawy i podniesienia skutecz-
ności nadzoru nad SKP, to czynności w zakresie nadzoru 
powinien nadal wykonywać w pierwszej instancji starosta 
a dyrektor TDT weryfikować prawidłowość sprawowanego 
nadzoru. Mógłby to robić przez kontrole w starostwie i kon-
trole weryfikujące na SKP w zakresie sprawdzenia pra-
widłowości prowadzenia działalności gospodarczej oraz 
wykonywania badań technicznych pojazdów. Szczególnie 
ważne w tym systemie byłoby zajmowanie wiążącego sta-
nowiska w sprawach różnic w interpretacji przepisów.
Wskazany w uzasadnieniu do ustawy brak przygotowania 
starostw do sprawowania nadzoru to niepotrzebna demago-
gia. Starostowie realizują to zadanie od około 20 lat a obecnie 
TDT nie jest przygotowany do tego. Personel ma być dopie-
ro rekrutowany, brakuje mu oczywiście praktyki i specjali-
stycznego szkolenia. Koszty przygotowania starostw i TDT 
do wdrożenia dyrektywy 2014/45/UE są porównywalne, na-
tomiast o wiele mniejsze będą koszty utrzymania pracowni-
ków realizujących kontrolę i nadzór w przypadku pozosta-
wienia tego zadania w kompetencji starosty.

Firmy mogą nie wytrzymać
Projekt wskazuje na inne nowatorskie podejście do 
sprawowania nadzoru – starosta wykonywał to zadanie 
z wykorzystaniem środków własnych, natomiast TDT 
za przeprowadzane kontrole oraz wykonywanie innych 
czynności nadzoru nad SKP będzie pobierał od przed-
siębiorcy wysokie opłaty. Trudno się oprzeć wrażeniu, że 
zmiana systemu to typowy „skok na kasę”.
Trudno nie zgodzić się, z faktem, że stan techniczny po-
jazdów ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo w ruchu 
drogowym. Natomiast uzasadnienie do ustawy nie zawiera 

informacji, jaka część wypadków drogowych była spowo-
dowana złym stanem technicznym pojazdu, który był pod-
dany badaniu technicznemu w niewielkim odstępie czasu 
przed wypadkiem (np. 1 miesiąc). Takich analiz nigdy nie 
prowadzono. W oficjalnych danych policji zły stan tech-
niczny pojazdów stanowi bezpośrednią przesłankę zdarze-
nia drogowego w niecałym procencie przypadków. To mo-
głoby ewentualnie wskazać na nierzetelne wykonywanie 
badań i potrzebę zmian w ich metodyce, ponieważ nadzór 
jest wyłącznie sprawą wtórną. Codzienny nadzór przed-
siębiorcy nad pracą i wykonywaniem czynności przez 
diagnostę to droga do sukcesu, w jakości wykonywanych 
badań technicznych i tą drogą idą polscy przedsiębiorcy.
Projektodawca zmienianej ustawy nie podaje danych ani 
nie prowadzi analizy liczby i przyczyn cofniętych upraw-
nień dla SKP, które wskazywałoby na potrzebę tak zasad-
niczych i kosztownych dla branży zmian systemowych. 
Proponowane zmiany mają głębokie oddziaływanie na 
warunki prowadzenia działalności gospodarczej z trud-
nymi do oszacowania skutkami ekonomicznymi dla całej 
branży transportowej. Odbieranie praw nabytych poprzez 
zmianę zakresu uprawnień do wykonywania badań tech-
nicznych, wprowadzenie dodatkowych i podnoszenie 
dotychczasowych opłat, wyłączanie z działalności stacji 
prowadzonych przez przedsiębiorców transportowych, to 
poważne ryzyko upadku wielu mikro i małych firm.

Gorsza jakość badań
Projekt nowych rozwiązań prawnych nie ma na celu ochro-
ny przedsiębiorców prowadzących SKP, a takie były „obiet-
nice” składane w programie wyborczym oraz kolejnych 
inicjatywach prawnych wspierających przedsiębiorców. 
Wręcz przeciwnie - rozszerza katalog podmiotów „quasi 
przedsiębiorców”, którzy mogą prowadzić na terenie kraju 
stacje kontroli pojazdów. Biorąc pod uwagę, że większość 
firm świadczących usługi SKP to mikro i mali przedsię-
biorcy, dodatkowa konkurencja finansowana z pieniędzy 
publicznych z pewnością przyczyni się do likwidacji wielu 
podmiotów i na pewno będzie miała ujemny wpływ, na ja-
kość przeprowadzanych badań technicznych pojazdów.
Ratujmy stacje kontroli pojazdów. Są dla nas wszystkich 
niezbędnym ogniwem oceny stanu technicznego pojaz-
dów. Jakość i rzetelność wykonywanych badań to nie jest 
kwestia nadzoru starosty lub innego organu lub instytucji 
to sprawa wszystkich - jak wyegzekwujemy swoje prawa 
do właściwej oceny stanu technicznego pojazdu.

Proponowane zmiany będą oddziaływać 
na prowadzenie działalności 
gospodarczej z trudnymi do 
oszacowania skutkami ekonomicznymi 
dla całej branży transportowej.
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Blaski i cienie leasingu
Najbardziej popularnym sposobem finansowania zakupu środków trwałych w transporcie w ostatnich latach 
stał się leasing, najczęściej w formie operacyjnej. Dla przypomnienia - wśród przewoźników drogowych to 
sposób zakupu kredytowego pojazdów poprzez jego użytkowanie i wykup ratalny w określonym czasie 3-5 
lat. Ciągnik siodłowy przez ten okres jest własnością leasingodawcy, a leasingobiorca pokrywa wszelkie 
koszty jego eksploatacji, ubezpieczenia i opłaty obsługi „kredytowej”. Po zakończeniu umownego okresu 
leasingobiorca może za umówioną kwotę wykupić używany przez siebie pojazd na własność.

W momencie zawieranej umowy leasingu zazwyczaj 
zwracamy uwagę na zasadnicze warunki wynajmu 

takie jak całkowity koszt leasingu, cena końcowa, stopa 
procentowania, liczba rat, wysokość czynszu dzierżawne-
go i jego oprocentowanie (odsetki) oraz kwotę wykupu. Te 
informacje zawarte są na pierwszych stronach umowy. Po-
zostałe warunki są zawarte w załączniku do umowy na 4-5 
stronach, napisane zwykle drobnym drukiem. I właśnie tej 
części porozumienia trzeba się dokładnie przyjrzeć w myśl 
zasady, że „diabeł tkwi w szczegółach”. Umowa jest napisa-
na przez prawników leasingodawcy w taki sposób, by za-
bezpieczyć przede wszystkim jego interesy.
Zatem tego rodzaju porozumienie ma głównie charakter 
jednostronny, bo wszelkie obowiązki, płatności i kary po-
nosi jedynie leasingobiorca. Każda próba dyskusji na te-
mat zawartych zapisów i ich negocjacji lub zmian kończy 
się najczęściej stwierdzeniem, że treść umowy obowiązuje 

wszystkich klientów, nie podlega negocjacjom i albo leasin-
gobiorca podpisuje treść warunków umowy, albo następuje 
odstąpienie od jej zawarcia - oczywiście pod rygorem po-
krycia wszelkich kosztów przez leasingobiorcę. Takie sta-
nowisko stanowi jawne nadużycie i świadczy o braku za-
chowania warunku równości stron umowy.
Zapisy w warunkach umowy, na które warto zwrócić 
szczególną uwagę:
1. Sposób księgowania wpłat czynszu dzierżawnego 
i innych opłat.

♦♦ Najczęściej stosuje się zapis, że wszelkie wpłaty i potra-
cenia mogą być rozliczane narastająco do wcześniej-
szych faktur. Zatem leasingodawca potrąca wszelkie nie-
dopłaty czy opóźnione raty z uprzednio poczynionych 
wpłat. Pozwala to na naliczanie odsetek od całej wartości 
faktury, z której naliczono potracenie, co w efekcie zde-
cydowanie podnosi wartość odsetek za zwłokę. Ponadto 
w przypadku reklamacji możliwe jest naliczenie odsetek 
pomimo zakwestionowanego roszczenia.

♦♦ Ustalenie terminu wpłat czynszu na dzień księgowania 
na konto leasingodawcy. Istnieje możliwość manipu-
lacji datą przyjęcia wpłaty np. w przypadku terminów 
weekendowych (wpłaty piątkowe zawsze są księgowa-
ne w poniedziałek).

2. Opłaty dodatkowe za obsługę.
♦♦ Wszelkie powiadomienia, mandaty i inne należności 
z wynikające z użytkowania pojazdu są bezdyskusyjnie 
wymagalne do zapłaty w pełnej wysokości przez leasin-
gobiorcę i powiększane jeszcze o koszty obsługi. Braku-
je jakiejkolwiek odpowiedzialności leasingodawcy za 
błędy i zaniedbania jego pracowników np. przetrzyma-
nie dokumentów, utrata terminu odwołania, itp.

♦♦ Stosowanie dodatkowych opłat za każdy wydany doku-
ment wynikający z zawartej umowy (50-200 zł) pomimo 
pobieranych odsetek, opłat manipulacyjnych, itp.

♦♦ Brak wstrzymania biegu naliczania dodatkowych opłat 
i karnych odsetek w przypadku reklamacji i spraw spor-
nych do czasu ich rozstrzygnięcia.

♦♦ Wywieranie presji zastosowania przepisu o odstąpie-
niu od umowy i możliwości zastosowania konieczności 
zwrotu niezapłaconej części kredytu praktycznie w każ-
dej sytuacji spornej.

♦♦  Dodatkowe opłaty za wszelkie opóźnienia wpłat (oprócz 
karnych odsetek). Przykład – wezwania do zapłaty 
w cenie 50-100 zł za egzemplarz… przesłany mailem.

Andrzej Nowrotek
wiceprzewodniczący OZPTD

Ukryte zapisy w umowach mogą wiele kosztować firmę 
transportową.
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3.Ubezpieczenia pojazdów.
♦♦ Nacisk na zawieranie umów ubezpieczeniowych w firmie 
brokerskiej bezpośrednio związanej z leasingodawcą, ce-
lem powiększenia jej dochodów. Oferty tych podmiotów 
najczęściej są zdecydowanie droższe od propozycji uzy-
skiwanych na rynku ubezpieczeń (o 20-30 procent).

♦♦ Mnożenie barier i dodatkowych wymagań w przypadku 
chęci zawarcia umowy poza leasingiem:

- warunek uzyskania zgody leasingodawcy,
- złożenie wniosku ze znacznym wyprzedzeniem 
(min. 30 dni) pod rygorem jego nieważności,
- kwestionowanie wartości wyceny pojazdu w poli-
sach AC,
- opłata za wydanie zgody na zawarcie polisy poza 
leasingiem.

4. Koszty obsługi i zmian w umowach
♦♦ Brak reakcji na zmiany wskaźników na rynku finanso-
wym mających wpływ na wysokość oprocentowania 
kredytu (wibor, stopy procentowe), szczególnie w przy-
padku ich spadków.

♦♦ Brak elastycznego podejścia do przejściowych proble-
mów leasingobiorcy i możliwości kształtowania róż-
nych terminów opłat.

Opisane „cienie” zawarte w umowach leasingowych nie 
wyczerpują wszystkich spraw związanych z ich obsługą. 
Jednak koszty opisanych działań ponosi zawsze leasin-
gobiorca, a w ciągu trwania porozumienia nazbiera się 
naprawdę poważna suma, która nie zawsze była brana 
pod uwagę w chwili podpisywania dokumentu. Należy 
również zwrócić uwagę na uprzywilejowaną pozycję firm 
leasingowych w stosunku do klientów. Moim zdaniem już 
pora na zweryfikowanie i uporządkowanie stosunków 
pomiędzy dwoma stronami takiej umowy, zmianę niektó-

rych zapisów oraz” działania z pozycji siły” przez niektó-
rych leasingodawców.
Na zakończenie pragnę ostrzec przewoźników przed 
„kruczkami” zawartymi w ostatnio coraz bardziej popular-
nymi umowami wynajmu pojazdu. Pojazd jest wynajmo-
wany na okres najczęściej 3 lat z pełnym pakietem obsłu-
gowym: ubezpieczeniem, serwisem, naprawami, obsługą 
awarii i holowaniem. To wszystko pozostaje po stronie fir-
my będącej właścicielem ciągnika siodłowego, gwarantu-
jącej również możliwość wykupu po okresie najmu. Wynaj-
mujący płaci czynsz najmu w wysokości około 50 procent 
wartości ceny pojazdu nowego i po upływie wyznaczonego 
okresu oddaje go z powrotem właścicielowi.
Rozwiązanie to ma wiele zalet dla przewoźnika, ale 
trzeba pamiętać, że odbiór techniczny samochodu zo-
stanie przeprowadzony bardzo drobiazgowo przez wy-
specjalizowane służby właściciela i za wszelkie stwier-
dzone usterki zostanie obciążony najemca. Sporządzono 
w tym celu specjalne wytyczne, które obejmują kryteria 
ocen i weryfikacji usterek. Koszty usunięcia usterek 

są rozliczane wg cen obowiązują-
cych w autoryzowanych serwisach 
naprawczych danej marki. Dlate-
go naprawdę warto szczegółowo 
przeanalizować zapisy umowy 
najmu przed jej podpisaniem i za-
pewnić choćby weryfikację stanu 
oddawanego pojazdu przez nie-
zależnego rzeczoznawcę lub jego 
udział podczas weryfikacji oraz od-

powiednio wcześniej przygotować pojazd do zwrotu.
Przewoźnicy powinni zacząć twardo negocjować wa-
runki i treści zawieranych umów finansowania zakupów 
pojazdów oraz egzekwować swoje prawa podczas okresu 
ich spłaty. Należy częściej korzystać z pomocy prawnej, 
aby zrównoważyć warunki i wymagania stawiane przez 
firmy finansujące zakupy i pamiętać, że w końcowym 
efekcie to przewoźnik ponosi pełne ryzyko i swoją pracą 
musi zapewnić pełną obsługę finansową zaciągniętego 
zobowiązania.

Umowy leasingu mają bardzo często charakter jednostronny  
– obowiązki są głównie po stronie leasingobiorcy.

Oferty firm leasingowych dotyczące zawarcia 
umowy z partnerem ubezpieczeniowym są 
nierzadko zdecydowanie droższe od tych, 
które można uzyskać samodzielnie analizując 
propozycje ubezpieczycieli.
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Co dla firmy Knauf jest najważniejsze w wyborze przewoźnika?
- Przede wszystkich wysoka jakość świadczonych usług 
przy rozsądnych kosztach. Ponadto ważnymi czynnika-
mi przy doborze nowych firm są środki transportu jakimi 
firma dysponuje, referencje od innych klientów oraz ela-
styczne dopasowanie się do naszych potrzeb.
Zwracają państwo uwagę na to czy osoby prowadzący pojaz-
dy w firmach transportowych przekraczają dozwolony czas 
pracy, czy pozostawiacie to przewoźnikom?
- Jeśli chodzi o czas pracy kierowców, to ufamy oświad-
czeniom przewoźników.
W jaki sposób Knaf wyłania firmy transportowe, z którymi za-
mierza rozpocząć współpracę i ilu oferentów się zgłasza?
- Na stronie internetowej firmy Knauf dostępny jest link 
do formularza aplikacyjnego https://sml.knauf.pl/oferto-
wanie/. Każdy przewoźnik zainteresowany współpracą 
może więc złożyć aplikację na wspomnianej witrynie 
w dowolnym momencie. Okresowo dokonujemy weryfi-
kacji propozycji współpracy. Następnie wybrane podmio-
ty zapraszamy na spotkanie doprecyzowujące warunki 
i na tej podstawie wyłaniamy firmy do współpracy na 
okresie testowym. Jeżeli przewoźnik po okresie testo-
wym uzyska pozytywną ocenę, to kontynuujemy współ-
pracę. Jeśli chodzi o liczbę zgłaszających się oferentów, 
średnio jest to kilkanaście firm w miesiącu.

TRZY PUNKTY WYSYŁKOWE
Na jak długo są podpisywane kontrakty?
- Po wspomnianym okresie testowym trwającym trzy 
miesiące i uzyskaniu pozytywnej oceny, współpraca jest 
przedłużana na czas nieokreślony.
Współpracujecie tylko z firmami polskimi czy także zagra-
nicznymi?
- Współpracujemy zarówno z firmami polskimi jak i za-
granicznymi.
Na jakiego rodzaju transporty zapotrzebowanie ma firma 
Knauf?
- W związku z faktem, że realizujemy dostawy zarówno 
materiałów sypkich jak i towarów na paletach, wykorzy-
stujemy głównie naczepy typu wywrotka, cysterna, plan-
deka. W okresie zimowym przy niskich temperaturach 
używamy również chłodni. Warto tutaj dodać o naszych 
wymaganiach – w przypadku plandek do zabezpieczenia 
towaru przewoźnik musi używać narożników i pasów.
Knauf posiada w Polsce pięć fabryk w trzech lokalizacjach, 
więc jak sądzę najczęściej wyjazdy są właśnie z tych miejsc?
- Tak, dostawy realizujemy głównie z trzech punktów 
wysyłkowych: Opole, Jaworzno i Rogowiec. Natomiast 
miejsca docelowe to głównie terytorium całej Polski, ale 
również eksporty na południe Europy do takich krajów jak 
Czechy, Węgry i Słowacja.

Z Anną Sztanderską, Logistics Development 
Manager w Knauf Service rozmawia Tomasz 
Czarnecki.

Współpraca na lata
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Firma ma zasięg globalny. Czy zatem korzystają państwo tak-
że z transportów intermodalnych lub kolejowych/ morskich/
lotniczych?
- Firma jest globalna, natomiast polski oddział realizuje 
dostawy lokalnych spółek grupy - zarówno transportem 
drogowym jak i kolejowym.

FORMULARZ DLA PRZEWOŹNIKA
W najbliższym czasie będą ogłaszane jakieś przetargi?
- Nasza firma nie przeprowadza przetargów sensu stric-
to. Prowadzimy ciągły proces zbierania ofert, który został 
już przez mnie wcześniej przedstawiony. Właśnie jeste-
śmy w trakcie weryfikacji zgłoszeń mających miejsce 
w ostatnim czasie. Kolejna jest wstępnie zaplanowana na 
III kwartał tego roku.
Czy w dotychczasowej współpracy były przypadki zerwania kon-
traktu z przewoźnikiem? Z jakiej przyczyny może to nastąpić?
- Tego typu sytuacje zdarzają się sporadycznie. Rozwią-
zanie kontraktu następowało nie tylko z naszej strony, 
ale także ze strony przewoźnika. W pierwszym przypad-
ku główną przyczyną był spadek jakości wykonywanych 
usług, natomiast w drugim decydujący czynnik dotyczył 
zmiany relacji obsługiwanych przez przewoźnika bądź 
po prostu nie byliśmy w stanie sprostać jego oczekiwa-
niom cenowym.
 Prowadzą państwo specjalne audyty działań przewoźników?
- Ocena pracy firmy transportowej jest dokonywana na 
bieżąco na podstawie KPI.
Interesuje mnie, jak pani ocenia poziom świadczenia usług 
świadczonych przez przewoźników?
- Pozwolę sobie przytoczyć opinię mojego przełożone-
go: najlepszą oceną poziomu świadczonych usług przez 
przewoźnika jest fakt, że mało się o nim mówi. Czyli fir-
ma sprawnie rozwiązuje problemy, bez zbytniego angażo-
wania naszych pracowników. Dodatkowo wysoka ocena 
ma odzwierciedlenie w wieloletniej współpracy, nie tylko 
z nami, lecz także z innymi nadawcami.
A jak pani ocenia przygotowanie ofert mających na celu za-
chęcić firmę Knauf do współpracy z danym przewoźnikiem?
- Nasze doświadczenia zdobywane przez wiele lat wskazy-
wały, że przewoźnicy w ofertach często zawierali informa-
cje, które nie do końca były istotne dla nas jako nadawcy. 
W celu uniknięcia podobnych problemów w przyszłości, 
a także zapewnienia transparentności procesu i uprosz-
czenia weryfikacji aplikacji, sporządziliśmy jednolity for-
mularz do wypełnienia w formie elektronicznej.

OKNA CZASOWE
Firma Knauf korzysta z giełd transportowych, a jeśli tak to 
w jakim zakresie?
- Do bieżącej oceny oraz trendów na rynku transpor-
towym wykorzystujemy informacje z giełd: Timocom 
i Trans.eu. Giełdy te dysponują bardzo dużą ilością da-
nych, na bazie których można uzyskać dodatkowe in-
formacje wspomagające procesy podejmowania decyzji 
związanych z transportem.
Na ile decyzyjny w sprawach transportowych jest polski od-
dział firmy a na ile centrala?
- Decyzje strategiczne odnośnie współpracy w zakresie 
zakupu usług transportowych podejmuje centrala. Nato-
miast dobór partnerów i warunków realizacji usług trans-
portowych pozostaje w gestii lokalnych oddziałów, takich 
jak na przykład nasz polski.
Sądzi pani, że w najbliższym czasie nadawcy transportu 
będą musieli być bardziej otwarci na „postulaty” przewoź-
ników drogowych związane chociażby z długością czeka-
nia na załadunek/rozładunek oraz wyższe ceny frachtów?  
Ponoć to niemały problem.
- Moim zdaniem kwestia oczekiwania na załadunek/roz-
ładunek to jeden z głównych problemów, z jakimi bory-
kamy się w naszej branży, który również mocno rzutuje 
na koszty transportu. Wiele firm, w tym również nasza, 
wdraża okna czasowe pozwalające na częściowe rozwią-
zanie tego rodzaju kłopotów. Jeśli okienka czasowe są do-
pasowywane do rytmu przyjazdu samochodów, a nie tylko 
stanowią „uporządkowanie” kolejności załadunków/rozła-
dunków, to z pewnością wpływają na skrócenie oczekiwa-
nia i upłynnienie procesu. Krótszy okres oczekiwania ma 
bezpośrednie przełożenie na większą liczbę zrealizowa-
nych transportów, z czego odnoszą korzyści także nadaw-
cy transportu. Odpowiadając na drugą część pytania, co-
raz trudniejsza sytuacja na rynku usług transportowych 
przejawiająca się między innymi brakiem kierowców 
powoduje, że nadawcy będą musieli najprawdopodobniej 
partycypować w części wzrastających kosztów.

- Po trzymiesięcznym 
okresie testowym i uzyskaniu 
pozytywnej oceny, współpraca 
z przewoźnikiem jest przedłużana 
na czas nieokreślony.

Kwestia oczekiwania na załadunek/rozładunek to jeden 
z głównych problemów współpracy między nadawcą 

a przewoźnikiem, który mocno rzutuje na koszty transportu.



InfoPraca.pl przygotował raport na temat zatrudnienia w logistyce i transporcie za I kwartał 2018 roku. 
W porównaniu do IV kwartału 2017 roku, liderem wzrostu ofert w logistyce jest województwo łódzkie 
a w transporcie/spedycji/dystrybucji - województwo lubelskie. Najwięcej chętnych do pracy w logistyce 
oraz transporcie/spedycji/dystrybucji mamy za to na Mazowszu i Śląsku.

Zgodnie z danymi GUS, w styczniu 2018 roku stopa 
bezrobocia wzrosła o 0,3 procent w porównaniu do 

grudnia 2017 roku, osiągając poziom 6,9 procent. W lutym 
doszło do spadku – stopa wyniosła 6,8 procent, a w mar-
cu 6,6 procent, zgodnie z danymi Ministerstwa Pracy i Po-
lityki Społecznej. Ze spadkami mamy do czynienia we 
wszystkich województwach, najbardziej w lubuskim (4,9 
procent), zachodniopomorskim (4 procent), opolskim (3,8 
procent) i warmińsko-mazurskim (3,7 procent).
Według Licznika rynku TSL* w I kwartale 2018 roku w ser-
wisie InfoPraca.pl najwięcej ofert związanych z rynkiem 
TSL pracodawcy opublikowali w kategorii logistyka – nie-
mal 2500, zaś w kategorii transport/spedycja/dystrybucja – 
niemal 1700. Dla porównania I kwartał 2017 roku w logistyce 
zamknął się liczbą niemal 1700 ogłoszeń, a transport/spe-
dycja/dystrybucja około 900. W IV kwartale 2017 roku, liczby 
te wynosiły odpowiednio: ok. 2300 i ok. 1500 ogłoszeń.

Konkurencja między pracodawcami
Analizując I kwartał bieżącego roku, najwięcej ofert pra-
cy w logistyce pochodziło z zagranicy (ok. 510), Śląska (ok. 
300), Mazowsza (ok. 270), województwa łódzkiego (ok. 240) 
i Wielkopolski (ok. 210), najmniej zaś z podlaskiego, war-
mińsko-mazurskiego (ok. 30) i lubelskiego (ok. 40). Pozy-
cję lidera wzrostu liczby ofert pracy w porównaniu do IV 
kwartału 2017 roku dzierży łódzkie (+63 procent), wysokie 
wzrosty pochodzą także ze świętokrzyskiego (+47 procent) 
i zachodniopomorskiego (+38 procent). Lider spadków to 
kujawsko-pomorskie (-22 procent), niewiele ustępuje mu 
dolnośląskie (-19 procent). W sumie, w 11 województwach 

i za granicą ofert przybyło, w 4 ubyło, a jedno (pomorskie) 
utrzymało wynik z IV kwartału.
Biorąc pod uwagę dane rok do roku, najwięcej ofert przybyło 
na Podlasiu, na uwagę zasługują także wzrosty w podkar-
packim, opolskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim 
i za granicą – w każdym powyższym przypadku o kilkadzie-
siąt sztuk. Spadki zanotowały 3 województwa: w tego rodza-
ju stawce przewodzi kujawsko-pomorskie (-32 procent), a za 
nim pomorskie (-18 procent) i mazowieckie (-10 procent).
Transport/spedycja/dystrybucja to domena zagranicy 
(blisko 500 ofert), Mazowsza (ok. 180) i Wielkopolski (ok. 
170). Stawkę zamykają: warmińsko-mazurskie i lubelskie 
(ok. 30). W porównaniu do IV kwartału 2017 roku, 13 woje-
wództw i zagranica zwiększyły liczbę ofert, 2 zmniejszyły, 
a 1 (lubuskie) pozostało bez zmian. Na czele wzrostów lu-
belskie (+43 procent), a następnie zagranica (+37 procent), 
zachodniopomorskie (+30 procent), łódzkie, opolskie (po 
29 procent), warmińsko-mazurskie (27 procent) i święto-
krzyskie (26 procent). Listę spadków otwiera kujawsko-
-pomorskie (-9 procent), a zamyka śląskie (-2 procent). 
Zestawiając te dane z tym samym okresem 2017 roku naj-
większe wzrosty liczby publikowanych ofert są udziałem 
podlaskiego, opolskiego, warmińsko-mazurskiego i świę-
tokrzyskiego. Tylko w jednym województwie – śląskim – 
ofert ubyło (-3 procent) i także w jednym – zachodniopo-
morskim – ich liczba pozostała bez zmian.

Regiony a kandydaci
Licznik rynku TSL InfoPraca.pl wskazuje, że w logisty-
ce najwięcej kandydatów jest zainteresowanych pra-
cą na Mazowszu, Śląsku, za granicą, na Dolnym Śląsku, 
w łódzkim, Wielkopolsce i Małopolsce, zaś w transporcie/
spedycji/dystrybucji na Mazowszu, Śląsku, za granicą, 
w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. Patrząc na aplikacje, 
w logistyce liderem jest zagranica – złożono tu przeszło 

dwa razy więcej CV niż na Śląsku i cztero-
krotnie więcej niż na Mazowszu. Tabelę za-
myka warmińsko-mazurskie.
W transporcie/spedycji/dystrybucji rów-
nież przewodzi zagranica, z trzykrotną 
przewagą nad Mazowszem, Śląskiem i Wiel-
kopolską, także tu tabelę zamyka warmiń-
sko-mazurskie. Porównując do ostatniego 
kwartału poprzedniego roku, warmińsko-
-mazurskie zanotowało rekordowy wzrost 
liczby aplikacji w logistyce (o 45 procent), 

Licznik rynku TSL
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Znalezienie pracownika to nie koniec problemów, 
sztuką jest także utrzymać go.

Adam Mikołajczyk
PR Manager 
InfoPraca.pl



zaś lubelskie (o 82 procent) w transporcie/spedycji/dys-
trybucji. Rekordowy spadek w logistyce jak i transporcie/
spedycji/dystrybucji należy do zachodniopomorskiego 
(odpowiednio o 64 i 67 procent). Porównując dane rok 
do roku, w logistyce najwięcej CV przybyło w podlaskim, 
a ubyło w kujawsko-pomorskim. W transporcie/spedycji/
dystrybucji listę otwiera podlaskie, zamyka zachodniopo-
morskie z ponad 70-procentowym spadkiem.

Oczekiwanie na pracowników
Pracodawcy z branży TSL chętnie zatrudniają, ale na pew-
no nie w takiej skali, jaką zakładają. Niedobór pracowni-
ków mocno doskwiera – potwierdzają to dane InfoPraca.
pl. W porównaniu do I kwartału 2017 roku liczba kandy-
datów w transporcie/spedycji/dystrybucji zmniejszyła się 
we wszystkich województwach, łącznie z tymi, którzy de-
klarują chęć pracy za granicą. Największy spadek – o 64 
procent – dotknął województwo kujawsko-pomorskie, 
niemal taki sam – 61 procent – lubuskie.
Pocieszające, że odnosząc się do danych z IV kwartału 2017 
roku, kandydatów przybyło w 11 województwach, w tym wią-
żących swoją przyszłość z pracą za granicą, a w 6 – ubyło. 
Największy przyrost zanotowało Podkarpacie (o 113 procent), 
a najmniejszy śląskie i pomorskie (o 9 procent). Spośród 
spadkowiczów, na czele jest warmińsko-mazurskie (-36 pro-
cent). W logistyce sytuacja wygląda podobnie. I kwartał 2018 
roku w każdym województwie wypadł gorzej niż I kwartał 
2017 roku Rekordziści spadków to podlaskie (-65 procent) 
i kujawsko-pomorskie (-60 procent). Jeśli za punkt odnie-
sienia posłuży nam IV kwartał 2017 roku, sytuacja poprawiła 
się w 10 województwach (włączając zagranicę), a pogorszyła 
w 7. Na największym plusie podkarpackie i zagranica (+20 
procent), a minusie podlaskie (-55 procent).

Niesłyszący za kierownicą?
Przedsiębiorcy liczą, że remedium (w jakimś stopniu) na 
spadki są zmiany w treści ustawy o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy, która weszła w życie z począt-

kiem stycznia bieżącego roku Pojawiły się w niej zapisy 
modyfikujące dotychczasowy system zatrudniania obco-
krajowców na terenie Polski. Wprowadzono dwa nowe ze-
zwolenia: na pracę sezonową na dziewięć miesięcy oraz 
na pracę krótkoterminową na sześć miesięcy.
Pisząc o ułatwieniach, być może już od października 
o prawo jazdy na ciężarówki będą mogły się starać osoby 
niedosłyszące i niesłyszące. To na razie projekt, który tra-
fi pod głosowanie w Sejmie. – Nie sposób odmówić racji 
temu rozwiązaniu, zważywszy chociażby, że z powodze-
niem funkcjonuje w innych krajach, np. Szwecji czy Irlan-
dii. Zachętą dla rozważających tę pracę może być opła-
cenie przez Wojewódzki 
Ośrodek Ruchu Drogowego 
tłumacza języka migowego 
podczas egzaminu – mówi 
Marek Jurkiewicz, dyrektor 
InfoPraca.pl.

Polska a Europa
Branża TSL to jeden z fila-
rów całej gospodarki. Nie-
dobór wyspecjalizowanych 
pracowników znacząco 
ogranicza jej rozwój. Bez-
robocie utrzymuje się na 
niskim poziomie w wielu 
europejskich krajach, trwa 
więc zażarta walka o kan-
dydatów, szczególnie o spe-
cjalistów, czego objawem 
jest m.in. pojedynek na wy-
sokość wynagrodzeń, choć 
liczą się także pozapłacowe 
benefity. W ostatnim czasie 
(lata 2016-17), wg danych 
Eurostat, pensje osiągnęły 
najwyższy wzrost w Ru-
munii (+19 procent), na Wę-
grzech (+15 procent), w Cze-
chach (+11 procent), Estonii 
(+9 procent) i Polsce (+8 pro-
cent). Pozyskanie specjali-
stów to jedna rzecz, drugą 
stanowi ich utrzymanie. 
I tu i tu koszty ponoszone przez pracodawców rosną. Po-
dobnie wygląda sytuacja z kierowcami. Dodajmy do tego 
kolejne wymogi unijne, nie tylko dotyczące wysokości mi-
nimalnej płacy czy emisji spalin, ale również wyposażenia 
samochodów, np. w inteligentne tachografy (obowiązko-
we od 15 czerwca 2019 roku), by zrozumieć, z jak różnorod-
nymi wyzwaniami musi się branża TSL mierzyć.
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*Licznik rynku InfoPraca.pl jest kwartalną informacją o danych z rynku pra-
cy. Źródłem danych zawartych w Liczniku rynku InfoPraca.pl są informacje 
wewnętrzne, statystyki i raporty przygotowane przez zespół InfoPraca.pl

Dobra wiadomość!

Być może już od października o prawo jazdy na ciężarówki 
będą mogły się starać osoby niedosłyszące i niesłyszące.

Oferty pracy w branży TSL 
(na portalu InfoPraca.pl)
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Artur Lysionek

Trafić na pierwszą stronę
W dobie tak wysokiej konkurencji, jaka panuje w branży transportowej, dotarcie ze swoimi usługami do 
klientów jest bardzo trudne. Już nie wystarczy dobra opinia i długa obecność na rynku - dziś, żeby nawiązać 
współpracę lub sprawić, by nasze przedsiębiorstwo zafunkcjonowało w świadomości usługobiorcy, trzeba 
się pokazać jak największej grupie potencjalnych odbiorców. Jeden ze sposób stanowi aktywne istnienie 
w sieci. Nie tylko za pomocą reklamy, ale również “zwykłego” pozycjonowania w wyszukiwarce internetowej.

Na początku warto zaznaczyć, że pozycjonowanie 
i SEO to pojęcia, które bardzo często są używane jako 

synonimy, tymczasem to dwa różne terminy, choć doty-
czą działań z jednego obszaru marketingu.

SEO a pozycjonowanie
Search Engine Optimalization, czyli SEO, stanowi optyma-
lizację strony internetowej pod wyszukiwarki. W Polsce 
związane głównie z Google, jako że korzysta z niej około 
97 procent użytkowników z kraju nad Wisłą. SEO jest czę-
ścią pozycjonowania - ogółu działań, mających na celu 
wywindowanie usług danego przedsiębiorstwa do góry 
w wynikach wyszukiwania w odniesieniu do konkret-
nych zapytań w Google. Zatem na działania z zakresu SEO 
przypada optymalizacja treści na stronie, kodu i struktury 
kodu witryny, natomiast na pozycjonowanie - SEO, con-
tent marketing i budowanie linków (link building).
Działania pozycjonujące mają na celu skierowanie użyt-
kowników poszukujących odpowiednich usług, na naszą 
stronę firmową. Warto mieć na uwadze fakt, że w bran-
ży transportowej potencjalni kontrahenci są sprawdzani 

i weryfikowani przede wszystkim w sieci. W efekcie, zde-
cydowana większość uczestników TSL jest w Internecie 
obecna (inna sprawa to jakość witryn, lecz to zupełnie 
inny temat). Przy tak ogromnej konkurencji dotarcie do 
klienta nie jest łatwe, dlatego działania SEO i wszystkie 
inne kroki pozycjonujące usługi mają duże znaczenie.

Pierwsze miejsce
Weźmy dla przykładu firmę kamieniarską, która produku-
je rzeźby i wysyła je do Czech. Właśnie szuka przewoźni-
ka do stałej współpracy. Jako że najczęściej są to ładunki 
wielotonowe, jest zainteresowana współpracą z przedsię-
biorstwem, które między innymi świadczy usługi trans-
portu ponadgabarytowego. W pierwszej kolejności zaczy-
na przeglądać dostępne w sieci oferty i zaczyna od hasła 
“polska czechy transport ponadgabarytowy”.
Na początku Google wskaże te firmy, które zadbały o odpo-
wiednie zaplecze do pozycjonowania - posiadają w swoich 
opisach, meta tagach i słowach kluczowych odpowiednie 
hasła kluczowe: transport z Polski do Czech, transport po-
nadgabarytowy, usługi transportu ponadgabarytowego itp. 
W danej sytuacji im wyżej w wynikach wyszukiwania znaj-
dzie się firma transportowa, tym lepiej. Dlaczego? Zgodnie 
z wynikami badań Chitika, strona firmy, która znajduje się 
na pierwszej pozycji w wynikach Google, zyskuje około 32 
procent ruchu, druga - już tylko 18 procent, trzecia - 11 pro-
cent czwarta - 8 procent, piąta - 6 procent, itd. Z kolei ba-
dania firmy Compete wskazują, że w pierwsze 5 wyników 
w wyszukiwarce kliknie około 87 procent użytkowników 
i co roku liczba ta ulega zwiększeniu. Coraz mniej użyt-
kowników przegląda drugą i kolejne strony wyników.

Uczciwość popłaca
Jak Google to robi? Za pomocą niezwykle zaawanso-
wanych algorytmów, które biorą pod uwagę ponad 200 
wskaźników. Te wskaźniki bardzo dokładnie analizują, 
czego użytkownik poszukuje. Im bardziej ścisłe zapyta-
nie, tym bardziej precyzyjnie dopasowane wyniki pokażą 
algorytmy. Google nieustannie aktualizuje swoje algoryt-
my. Aktualizacje posiadają nawet własne nazwy - Panda, 
Pingwin, Koliber i Gołąb. Ich wdrożenie ma na celu jesz-
cze lepsze dopasowywanie wyników do wyszukiwań. Co 
jest niezwykle istotne - aktualizacje uwzględniają cha-
rakter działań firm. Uczciwą pracę algorytmy nagradzają 
mocną pozycją, natomiast wyniki nieuczciwych zagrań 
lądują bardzo nisko.

Aby działania przyniosły efekt, trzeba zainwestować pieniądze.



Optymalizacja słów kluczowych
Słowa kluczowe to frazy, które najdokładniej opisują ro-
dzaj biznesu i oferowanych usług. Powinny być bardzo 
ściśle dopasowane. Dzięki temu jest większe prawdopo-
dobieństwo, że na naszą stronę internetową trafią wła-
ściwe osoby. Są one skierowane do tzw. zaplecza SEO 
(umieszcza się je w CMS-ie, np. Word Pressie) i ich dobór 
musi być bardzo szczegółowy. Niestety, hasła “transport” 
czy “przewozy” dla firmy transportowej nie wystarczą. 
Należy je maksymalnie uściślić, na przykład:

♦♦ transport Polska - Niemcy chłodnia
♦♦ transport do 7,5 t Kraków
♦♦ spedycja Hiszpania Polska 24 t

Jakie hasła wybrać w przypadku firm branży transporto-
wej? Oto kilka przykładów:

♦♦ Transport + nazwa miasta lub nazwa województwa + ro-
dzaj transportu, np. transport drogowy Wrocław do 3,5 t, 
transport drobnicowy Warszawa Kraków;

♦♦ Transport + nazwa kraju docelowego + rodzaje ładun-
ków, np. transport chłodniczy Francja Polska Francja, 
transport niskopodwoziowy Polska Czechy;

♦♦ Przewóz międzynarodowy + ładunek + nazwa miasta, 
np. przewozy międzynarodowe mebli do Czech.

Wyrażenia kluczowe muszą nie tylko opisywać usługi 
świadczone przez firmę, ale przede wszystkim powinny 
być często wyszukiwane przez użytkowników i oczywi-
ście - zyskowne. W pozycjonowaniu można wyróżnić trzy 
rodzaje wyrażeń kluczowych: brandingowe (nazwa firmy 
lub marki), ogólne (1-2 wyrazy) oraz długi ogon (zestaw 3 
i więcej ściśle dopasowanych wyrazów).
W doborze odpowiednich słów kluczowych pomagają 
specjalistyczne programy, na przykład Planer Słów Klu-
czowych, Ubersuggest, Wordstream czy Keyword Eye. 
Więcej o optymalizacji słów kluczowych można przeczy-
tać tutaj: http://bit.ly/2uTrRdt

Współczesne działania pozycjonujące
Wraz z postępującymi nowymi, coraz bardziej inteligent-
nymi aktualizacjami algorytmów, Google zaczęło nieco 
zmieniać zasady obecności firm w sieci. Koncern z Do-
liny Krzemowej od dawna chciał mieć wpływ na postać 
Internetu i teraz mu się to udało. Jakkolwiek wcześniej 
za odpowiednią opłatą można było osiągnąć wysokie po-
zycje, tak dziś bez tworzenia unikatowych treści trudno 
jest uzyskać odpowiednio wysokie miejsca w wyszuki-
warce (no chyba, że skorzystamy z płatnych reklam Ad-
Words). Treść całkowicie wyparła stare, tradycyjne meto-
dy pozycjonowania. Coraz mniejsze znaczenie mają meta 
tagi, hasła kluczowe, rankingi. Google postanowiło pójść 

na rękę drobnym przedsiębiorcom - jeśli mała firma dba 
o content i pozycjonuje się sumiennie, jej usługi będą się 
pozycjonować o wiele lepiej, niż konkurencyjnego molo-
cha, który tego nie robi.
Dowodem tego stanu rzeczy jest aktualizacja z 2014 roku. 
Panda 4.0 skoncentrowała się na witrynach z treściami 
bardzo niskiej jakości (skopiowanymi z innych stron, po-
wielanymi, przesyconymi na ślepo hasłami kluczowymi, 
z zapożyczonymi zdjęciami, spamem, słabymi linkami). 
Wynikiem analizy Pandy 4.0 było ukaranie tych firm ni-
skimi pozycjami w wyszukiwarce. Ucierpiały setki tysią-
ce stron internetowych z całego świata, działania tysięcy 
ekspertów poszły na marne. W ciągu jednej nocy pozy-
cje wielu przedsiębiorstw - małych i korporacji - runęły 
w dół na łeb na szyję. Takim sposobem w pozycjonowaniu 
wzrosło znaczenie content marketingu.

Systematyczne publikacje
Jedną z podstawowych zasad dobrego pozycjonowania 
jest uczciwość i wytrwałość. Jeśli firma będzie pozycjo-
nować swoją stronę uczciwie, korzystając z zalecanych 
sposobów budowania słów kluczowych oraz tworząc 
unikatowe treści na swojej stronie, algorytmy Google 
zadbają o dobrą pozycję. Na osobną uwagę zasługują 
treści na stronie. Zgodnie ze stwierdzeniem, że content 
marketing wypiera tradycyjne pozycjonowanie, firma 
musi zadbać o tworzenie i publikowanie unikatowych 
treści na swojej witrynie. Jak podaje Aberdeen, rocz-
ny wzrost odwiedzin strony internetowej jest 7,8 razy 
wyższy w przypadku firm korzystających z content 
marketingu. Przy tym stopa konwersji jest wyższa aż 
sześciokrotnie.
Wyszukiwarka Google sprzyja tym przedsiębiorstwom, 
które angażują się w działania content marketingowe. 
Prowadzenie bloga, działu aktualności czy centrum wie-
dzy pozwala firmie osiągać bardzo wysokie pozycje w sie-
ci. Badania eMarketer wskazują, że 60 procent sprzedaw-
ców tworzy przynajmniej jedną nową treść każdego dnia. 
Dla średniej i małej firmy na ogół zaleca się publikowa-
nie treści przynajmniej raz w tygodniu. Ważne jednak, by 
były to działania systematyczne. W 2014 roku organizacja 
Custom Content Council opublikowała wyniki badań - 69 
procent sprzedawców uważa, że content marketing jest 
bardziej efektywny niż bezpośredni mailing oraz działa-
nia Public Relations.

Są jednak pewne zasady:
1. Tworzenie contentu musi być systematyczne.
2. Treść musi być unikatowa, kopiowanie jest niedopusz-
czalne.
3. Przed rozpoczęciem działań content marketingowych na-
leży bardzo dokładnie ułożyć plan i ściśle się go trzymać.
4. Plan powinien zawierać: kalendarz redakcyjny, formy 
dystrybucji (promocji) contentu, ustalony budżet, cele 
i sposób mierzenia efektów.

z a r z ą d z a n i e  p r z e d s i ę b i o r s t w e m

TRUCK&BUSINESS | 49

Dobra wiadomość!

Wyszukiwarka Google sprzyja tym 
przedsiębiorstwom, które angażują się w działania 
content marketingowe.
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O czym należy pamiętać:
1. Efekty content marketingu nie przychodzą od razu, 
trzeba na nie poczekać.
2. Zmiany w pozycji mogą być widoczne już po trzech 
miesiącach od momentu systematycznego publikowania 
unikatowych treści.
Więcej o roli content marketingu w pozycjonowaniu moż-
na przeczytać tutaj: http://bit.ly/2vWxNBY

Skąd przyszli do nas klienci
Ciągła obserwacja zachowań i mierzenie efek-
tów ma ogromne znaczenie w pozycjonowaniu. 
Wiedza na temat zachowań klientów na stronie, 
tego, skąd na naszą witrynę trafili użytkownicy, 
co przynosi najlepsze efekty, w co lepiej zainwe-
stować itd. powinna decydować o całym procesie 
pozycjonowania. Do jednych z najlepszych narzę-
dzi monitorujących zachowanie użytkowników na 
stronie należy darmowy Google Analytics. Poniżej 
przedstawiam kilka źródeł odwiedzin naszej stro-
ny, jakie możemy znaleźć w tym narzędziu.
Organic Search – najbardziej pożądane źródło. Użytkow-
nik trafia na stronę po wpisaniu jakiegoś zapytania. Im 
większy procent odwiedzin pochodzi ze źródła organicz-
nego, tym lepiej.
Direct – bezpośrednie przejście na stronę, kiedy użytkow-
nik trafia na naszą stronę za pomocą wpisania adresu.
Referral – użytkownik trafia na stronę z innej strony po-
przez kliknięcie w link, jaki tam się znajduje. Im więcej 
takich linków, tym lepiej. Ale uwaga: muszą się one znaj-
dować na aktywnych stronach.
Social – przejście z mediów społecznościowych.
Paid Search – przejście z płatnych reklam, np. AdWords.
Display – przejście pośrednictwem reklam banerowych.
E-mail – przejście z maila, który klient od nas otrzymuje.
Other – źródła nieznane.

Koszty i specjaliści
Na pytanie, jakie koszty wiążą się z pozycjonowaniem, 
wcale nie jest tak łatwo odpowiedzieć. Wszystko zależy 
od tego, jak bardzo chcemy się w to zaangażować. W przy-
padku działań samodzielnych możemy liczyć na mniej-
sze koszty, ale bez odpowiedniego specjalisty trudniej 

o osiągnięcie dobrych efektów. Duże koncerny logistycz-
ne zatrudniają do tej pracy całe działy lub duże agencje 
marketingowe, zapisując po stronie wydatków kwoty rzę-
du przynajmniej kilku tysięcy złotych miesięcznie.
Firmy z segmentu średnich przedsiębiorstw mogą liczyć 
się z kosztami około 500-1000 złotych miesięcznie, choć 
osobiście zalecałbym wydatki rzędu od 1000 do 2000 zło-
tych. W tym zakresie cenowym można zmieścić efek-
tywne działania specjalistów - optymalizację strony, ge-
nerowanie wysokiej jakości contentu, link building itd. 

Propozycje poniżej 500 złotych są raczej odpowiednie 
tylko dla małych firm, pozycjonujących prostą witrynę 
i kilka zwykłych fraz.

Efekty długotrwałe
Nie należy się jednak zrażać danymi kwotami. Trwałe 
pozycjonowanie, wykonywane przed dobrego specjalistę, 
po pewnym czasie obniża koszty (pojawiają się efekty, 
zmniejsza się zakres pracy, skraca czas działań). Zawsze 
też warto próbować różnych modeli - korzystać z droż-
szych, jakościowych usług, wykupić abonament w jakiejś 
agencji marketingowej, obniżać co jakiś czas budżet. I ob-
serwować efekty. Faktem jest jednak, że bez eksperta czy 
wyspecjalizowanej w pozycjonowaniu firmy zdziałamy 
niewiele.
Istnieją różne, nieraz szybsze i tańsze działania, mające 
na celu generowanie ruchu i ściąganie klientów na naszą 
stronę. Jednak pozycjonowanie ma tę ogromną zaletę, że 
jego efekty są długotrwałe, zwłaszcza jeśli zostaną połą-
czone ze strategią content marketingową. I im bardziej 
się w to zaangażujemy, tym większych zwrotów z inwe-
stycji możemy się spodziewać.

Wyrażenia kluczowe muszą nie tylko 
opisywać usługi świadczone przez 

firmę, ale przede wszystkim powinny 
być często wyszukiwane przez 

użytkowników i oczywiście - zyskowne.

Ciągła obserwacja zachowań i mierzenie efektów ma ogromne znaczenie w pozycjonowaniu.



Bycie menedżerem czy szefem zespołu wiąże się nie tylko z pozytywnymi aspektami piastowania 
stanowiska wyższego szczebla, takimi jak samorealizacja czy wysokie zarobki. To praca z ludźmi, czyli 
utrzymywanie z nimi relacji, tworzenie i budowanie nici porozumienia, nawet wtedy, kiedy od razu wiemy, 
że osoba ta nie jest nam bliska i nie oddziałuje na zbyt pozytywnie. Pozycja kierownicza wymaga podołania 
wyzwaniom związanymi z kontaktami interpersonalnymi - przykładem trudna rozmowa z pracownikiem 
czy udzielenie nagany. Czy można zdobyć i umiejętnie wykorzystywać wiedzę dotyczącą tych delikatnych 
zadań, wymagających dużej umiejętności właściwej komunikacji a zarazem stanowczości?

Jak rozmawiać 
     z pracownikiem

Model wojenny
Obecnie dużo się zmienia w relacjach pomiędzy szefem 
a podwładnymi, między innymi za sprawą wprowadza-
nia nowych technik konwersacyjnych, szkoleń i kursów. 
Informacje oraz tendencje uczestniczenia w tego rodzaju 
zajęciach przychodzą do Polski z Europy Zachodniej. Wie-
le jest jednak jeszcze do zmiany, ponieważ w niektórych 
firmach pracują ludzie, którzy nie mają zamiaru pokazy-
wać swoich słabości i nawet nie próbują rozumieć dru-
giego człowieka, motywować go. Jedyny ich cel stanowi 
walka o własne autorytarne zdanie.
Taki obraz jest idealnym opisem jednego z powszech-
nych modeli, a więc tzw. modelu wojennego. To schemat 
rozmowy, w którym obie strony starają się szukać czyjejś 
winy i za wszelką cenę ją udowadniać. Konwersacja prze-
staje więc być kreatywna, a staje się wojennym poligo-
nem, gdzie na pierwszym planie mamy już tylko walkę 
rozmówców. Tego rodzaju dialog nierzadko wymyka się 
spod kontroli. Zarówno szef, jak i pracownik sięgają nawet 
osobiste animozje względem siebie, dochodzi do krzyków 
oraz innych negatywnych zachowań. Nie wnoszą one do 

rozmowy żadnej merytorycznej wartości, a tylko bardziej 
pogarszają relację, powodując napiętą atmosferę w dziale 
lub nawet całym przedsiębiorstwie.

Model TQM-owski
Oto zupełnie przeciwny model do przedstawionego powy-
żej. Tutaj nie odgrywa ważnej roli kwestia winy, ale raczej 
skupienie się na intencjach oraz uczuciach. Istotną rolę od-
grywa ustalenie faktów, zatem bardzo konkretne trzymanie 
się danej sprawy. Niedopuszczalne są w ogóle uwagi zwią-
zane z życiem prywatnym i osobistym drugiej osobie. Nie 
ma wręcz mowy o wyrządzaniu sobie wzajemnie słownej 
przykrości. Cała rozmowa toczona jest bowiem w atmosfe-
rze pokojowej, wzajemnego szacunki i wyjaśniania punk-
tów spornych. Najważniejszą cechę tego modelu dialogu 
stanowi doprowadzanie do sytuacji, kiedy dwie strony zo-
stają zwycięzcami, czyli osiągnęły porozumienie. Udowad-
nianie komuś winy lub uświadamianie, że jej postępowanie 
jest zwyczajną porażką nie będzie twórcze i rozwojowe, dla-
tego trzeba wykluczyć tego rodzaju negatywne aspekty.

Podstawowe cechy udanej rozmowy
Każda rozmowa pomiędzy szefem a pracownikiem, także 
ta trudna, może się charakteryzować konkretnymi cecha-
mi jakie pomogą jej zostać efektywną. Na pewno istotną 
rolę odgrywają niżej wymienione.

Beata Motor
Vidi Centrum Szkolenia Kadr
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♦♦ Rezygnacja z walki – nieustanne poszukiwanie poro-
zumienia.

♦♦ Zbieranie dokładnych informacji. Każda rozmowa po-
winna coś ze sobą nieść - jakieś rozwiązanie, pozytyw-
ny efekt. Nie uda się jednak tego osiągnąć bez zebrania 
wszystkich faktów, dlatego konieczne jest słuchanie 
drugiej strony i konfrontowanie zaistniałych zdarzań.

♦♦ Współdzielenie problemu. Nic nie dzieje się bez przy-
czyny oraz bez udziału obu zainteresowanych stron. 
Wszyscy wpływamy na daną sytuację, dlatego zarówno 
szef, jak i pracownik powinni uznać w takim samym 
stopniu swoją winę lub zaangażować w rozwiązanie 
tej trudnej sytuacji. Nikt nie może wykluczać swojego 
udziału w danym zdarzeniu.

♦♦ Unikanie oskarżeń. Rzucanie oskarżeń, często bezpod-
stawnych, a do tego bez dogłębnej znajomości sprawy 
jest zawsze niedojrzałe i ma przełożenie tylko na nega-
tywne emocje oraz konflikty. Lepiej powstrzymać się od 
wydawania sądów i opinii, ponieważ mogą być niemia-
rodajne, a do tego krzywdzące dla jednej ze stron. Z pew-
nością tego rodzaju zachowania nie wnoszą niczego do 
konstruktywnej rozmowy.

Nagana dla pracownika
Konieczność udzielenia nagany to bardzo trudna sytuacja. 
Jest nieprzyjemna nie tylko dla pracownika, ale też pra-
codawcy, który musi się z tym zmierzyć odpowiedzialnie 
i konstruktywnie. Ważne, aby komunikat płynący z jego 
strony został prawidłowo odebrany, co wcale nie stanowi 
łatwej sprawy. Sugerujemy więc poczynić odpowiednie 
przygotowania do tej rozmowy.
W pierwszej kolejności, nie stawiajmy sobie żadnych limi-
tów czasowych, ponieważ jest to mocno ograniczające dwo-
je ludzi. Każdy powinien mieć szansę, by wytłumaczyć swój 
błąd/błędy, a jeśli nie otrzyma na to wystarczającej ilości 
czasu, nie uda się poznać jego motywacji. Ponadto ważną 
rolę odgrywa przygotowanie sobie miejsca rozmowy - na 
osobności i oczywiście udziału innych osób. Początkowo 
należy przedstawić konkretny problem, jakiego ma doty-
czyć nagana czy rozmowa. Musi być związany z jasnym ko-
munikatem. Następnie trzeba się do niego odnieść, wskazać 
błędy w zachowaniu pracownika, a nie jego samego.
Istotne jest również uwydatnienie i przedstawienie ne-
gatywnych skutków sytuacji, ale w konkretny sposób, 
poprzez określone zdarzenia. Szef powinien również wy-
razić swoje stanowisko, wykazać niezadowolenie i roz-
czarowanie, jednak w sposób odnoszący się wyłącznie 
do skutku problemu, bez rzucania oszczerstw i obelg na 
samego pracownika. Na końcu warto przestawić roz-
wiązanie i być może zasugerować próbę odmiany danej 
sytuacji. W takiej sytuacji ustalić termin następnego spo-
tkania, by sprawdzić czy podjęte zobowiązania i poprawa 
działania faktycznie mają miejsce. Oto przykład:
Pozytywny wstęp. „Jesteś dobrym pracownikiem i zwy-
kle sumiennie wykonujesz powierzone zadania (...)”

Faza „jest a powinno być”. Neutralnie i rzeczowo określa-
my zaistniałą sytuację „(...) ustalmy jednak fakty. Stała się 
rzecz następująca (...)”. Warto zebrać „nie” do sytuacji „jest 
a powinno być”. „Co było twoim celem/zadaniem?”, „Jak 
wygląda realizacja zadania?”, „Czy twoim zdaniem jest 
to w porządku?”, „Czy zrobiłeś to świadomie?”. Po przed-
stawieniu swoich racji należy dać pracownikowi czas na 
udzielenie odpowiedzi. Przy czym, co bardzo ważne, szef, 
menedżer, bezwzględnie musi zachować milczenie.
Faza „podania ręki”. „Rozumiem, że mogłeś mieć ciężki 
dzień/okres (...)”, „Co proponujesz, aby naprawić powstałą 
sytuację/szkody?”, „Co zrobisz, aby uniknąć takiej sytuacji 
w przyszłości?”.
Faza zamykania. Spotkanie należy konstruktywnie za-
kończyć podsumowaniem deklaracji podwładnego i usta-
leniem sposobu realizacji kontroli działań naprawczych.

Jak przeprowadzić rozmowę oceniającą?
Tak rozmowa jest doskonałą okazją do nauczenia się 
trudnej sztuki dostrzegania osiągnięć pracownika. Ocena 
może dotyczyć wyników pracy bądź zachowań, nigdy zaś 
ludzi. Należy pamiętać, by tego rodzaju spotkanie prze-
prowadzić w cztery oczy. Przełożony musi szanować pra-
cownika. Powinien ustalić przedmiot oceny i na samym 
początku przekazać pracownikowi informację w jakim 
celu doszło do spotykania.
Warto pamiętać. Ocena szefa, czy też bezpośredniego 
przełożonego wpływa bezpośrednio na motywację lub de-
motywację pracowników.
Przykład:
Faza pierwsza. Otwarcie i przedstawienie celu rozmowy. 
„Spotykamy się tu by porozmawiać o tym jakie cele udało 
się zrealizować w zeszłym roku”
Faza druga. Podsumowanie realizacji planu.
„Nasz plan wygląda tak. Przypomnij nasze ustalenia oraz 
wytyczone cele. Jakie wyniki osiągnąłeś? Przygotuj pro-
szę zestawienia, tabelki, informacje na temat swoich 
działań bezpośrednio a nawet pośrednio związanych 
z obowiązkami”
Faza trzecia. Samocena pracownika.
Pytania pomocnicze przy rozmowie na temat samooceny 
pracownika:

♦♦ „W jakim stopniu zrealizowałeś cele/zadania ustalone 
na ubiegły rok (całkowicie, częściowo, w ogóle nie zo-
stały zrealizowane)?”

♦♦ „Jakie osiągnąłeś wyniki?”
♦♦ „Jakie działania podjąłeś?”
♦♦ „Które elementy wynikały z twoich pomysłów”

♦♦ Nagany udzielamy po to, aby zmotywować do lepszej pracy.
♦♦ Trzeba ujrzeć całego człowieka. Wszyscy uczymy się na 
błędach.

♦♦ Należy bazować na faktach a nie własnych wyobrażeniach.

Jak udzielać nagany pracownikowi?
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Faza czwarta. Ocena szefa/menedżera.
Przełożony powinien przygotować tabelki, zestawienia 
wyników, inne materiały przydatne do podsumowania 
działań pracownika. Feedback to najlepsze narzędzie oce-
ny! Przedstaw swój punkt widzenia. Przekaż informację 
czy zgadzasz się z samooceną pracownika, potwierdź ją 
lub ewentualnie skoryguj. Uzasadniaj i argumentuj. Skup 
się na pozytywach i konkretnych przykładach.
Kolejna kwestia to informacja zwrotna związana z zadaniami 
pracownika, jego postawą, jakością współpracy z menedże-
rem, zespołem. Istotną rolę odgrywa określenie wniosków 
rozwojowych i zmotywowanie pracownika do rozwoju.
Przykład:
„Świetnie, zgadzam się z tobą. W wielu aspektach potra-
fiłeś zrealizować plan sprzedaży na zeszły rok. Doskona-
le poradziłeś sobie z celem związanym z liczbą nowych 
klientów i spotkań z nim. Do osiągniecia wyznaczonego 
celu sprzedaży brakuje 15 punktów z 50 jakie miałeś zdo-
być. Wynik zamykania transakcji jest jednak minimalny 
- na dziesięć spotkań dwa zamykasz sprzedażą.”
Przełożony powinien dać pracownikowi możliwość sko-
mentowania powyższego.

Faza piąta. Działania korygujące oraz zobowiązania. Szef 
powinien porozmawiać z pracownikiem także na temat 
jakiej wiedzy, umiejętności, doświadczeń potrzebuje, aby 
wzmocnić swój rozwój zawodowy. Być może przydadzą 
się jakieś szkolenia i kursy? Lub należy go wyposażyć 
w dodatkowe narzędzia pracy mogące wpłynąć na lepsze 
rezultaty. Warto także zapytać o czynnościach, działa-
niach, które podwładny zamierza zrobić, by w kolejnym 
miesiącu, kwartale, roku realizować plan z lepszymi efek-
tami. Po zakończeniu spotkania (lub nawet w jego trak-
cie), bardzo ważne jest zapisanie informacji do czego zo-
bowiązał się pracownik, aby rozliczyć go w czasie kolejnej 
rozmowy.
W artykule podajemy tylko dwa przykłady przeprowa-
dzania trudnych rozmów z pracownikiem. Jest to temat 
na książkę lub szkolenie. Szczegółowe instrukcje trud-
nej rozmowy z pracownikami można otrzymać na szko-
leniu VIDI Centrum Rozwoju Kadr: „Kierowanie zespo-
łem - trening menadżerski”. Warto podjąć jedno ważne 
założenie. Trudna rozmowa stanowi sytuację, w jakiej 
obie strony biorą udział w dyskusji, w której opinie są 
różne i występują silne emocje.

Z Agatą Żurek, Country Manager Abax Poland rozmawia Tomasz Czarnecki.

Jakie produkty oferują państwo 
przewoźnikom drogowym? 
- Przewoźnicy drogowi najczę-
ściej wybierają ABAX Triplog 

z usługą ABAX Driver ID oraz pakietami ABAX Maps, ABAX 
Reports i ABAX Assist. Wśród przewoźników mamy rów-
nież użytkowników usługi ABAX Equipment Control. Na-
sze urządzenia mają wbudowaną kartę SIM, której łącz-
ność na terenie Unii Europejskiej zapewniamy w ramach 
miesięcznego abonamentu. 
Czy można ochronić się przed manipulacjami ze strony 
kierowców? 
- Wszystkie sytuacje, w których działa czynnik ludzki, 
obarczone są pewnym ryzykiem. Nasze systemy powia-
damiają o utracie kontaktu czy zasilania, a ich konstruk-
cja wyklucza jakąkolwiek mechaniczną ingerencję. Od 
strony użytkowej system działa w relacji administrator-
-kierowca, i to administrator określa do jakich czynności 
prowadzący pojazdy mają dostęp. 
W jaki sposób państwa system może przynieść oszczęd-
ności i jak wielkie one będą? 
- Nasi klienci notują około 10-procentowe zmniejszenie 
kosztów użytkowania floty oraz średnio o 20 procent 

niższe koszty używanego paliwa. Wynika to przede 
wszystkim ze zmiany stylu jazdy kierowców oraz bar-
dziej ekonomicznego planowania codziennych przejaz-
dów, co przekłada się na wolniejsze zużywanie środków 
transportu. Ważnym aspektem jest oszczędność czasu 
poświęcanego na wypełnianie kart pojazdów zarówno 
przez kierowców jak i administrację oraz księgowość. 
Są klienci, którzy uwolnili blisko 90 procent czasu, wcze-
śniej poświęcanego kartce i długopisowi. Wiele zależy 
oczywiście od szczegółowości prowadzonych w przed-
siębiorstwie raportów.
Z jakimi opłatami musi się liczyć przewoźnik? 
- Klient ponosi jednorazowy koszt zakupu naszych urzą-
dzeń wyposażonych w kartę SIM, posiadających certy-
fikat IP-67 i objętych dożywotnią gwarancją. Miesięcz-
ny abonament za usługi jest stały. Nie stosujemy opłat 
za roaming na obszarze Unii Europejskiej, zapewniamy 
zdalne wsparcie obsługi przez 24 godziny, 7 dni w ty-
godniu. Pomaga on zarówno w konfiguracji kont użyt-
kowników, bieżącym korzystaniu z systemu, analizie 
odczytu danych, a także udziela wsparcia technicznego. 
Okresy rozliczeniowe jak i finalne warunki finansowe 
ustalamy indywidualnie. 

Jak zaoszczędzić  
10 procent wydatków
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Turecki rynek TSL jest rozwinięty
Z Grzegorzem Mazurkiewiczem, dyrektorem Interabra Logistics, rozmawia Tomasz Czarnecki.

Polska i Turcja – te dwa kraje zapewne pan wymieni przed-
stawiając firmę…
- Jesteśmy polskim przedsiębiorstwem reprezentu-
jącym na naszym rynku turecką firmę transportową 
Devnak. Może na początku wyjaśnię genezę nazwy za-
granicznego partnera. Otóż Devnak to akronim turec-
kich słów deve - wielbłąd i nakliyat - transport, co chyba 
dość trafnie oddaje charakter wymagającej pracy zwią-
zanej z przewozami towarów. Z uwagi na specyfikę part-
nerstwa, reprezentowanie więcej niż jednego podmiotu 
z danego obszaru byłoby dość kłopotliwe. Partner zazwy-
czaj oczekuje lojalności oraz aktywności akwizycyjnej 
tak, aby wzajemnie zwiększać obroty i przychody. Dzie-
lenie jej na kilka firm, choć pozornie możliwe, w prak-
tyce raczej nie sprawdza się. Historia współpracy to już 
kilkanaście lat, a wszystko zaczęło się dość skromnie, od 
przewozu kilku rolek tkaniny z Turcji. W obsługę zaan-
gażowany jest zespół spedytorów oraz agentów celnych, 
gdyż do obsługi tej linii potrzebujemy personelu reali-
zującego odprawy celne, jak też magazynu czasowego 
składowania, służącego sprawnej dystrybucji towarów 
dla odbiorców.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZAKUPY
Proszę opowiedzieć o roli Interabry we współpracy z firmą 
Devnak? Jesteście spedytorem – zarówno jeśli chodzi o kieru-
nek turecki, europejski jaki i krajowy?
- Dokładnie tak można to ująć – samochodami dysponu-
je nasz partner turecki, my staramy się pomóc. Działamy 
w zakresie pozyskania ładunków całosamochodowych 
oraz łączonych, zapewniamy obsługę celną, rozwiązu-
jemy problemy na jakie tureccy kierowcy napotykają 
w Polsce - zarówno te organizacyjne jak i prawne, a za-
pewniam, że jest ich niemało. Oprócz tego po naszej stro-
nie pozostaje dystrybucja przesyłek jak też konsolidacja 
ładunków wyjeżdżających do Turcji.
Za zakupy taboru odpowiada turecki partner, czy też Interabra. 
I od razu pytanie o to czym jeździcie, jakie wyposażenie za-
pewniacie kierowcom, itp.
- Zakupy taboru to temat szczególny. Ostatnie słowo, je-
śli chodzi o decyzje ma nasz turecki partner, chociaż my 
również czynimy starania, by służyć swoim doświadcze-
niem. Na tak wymagających i długich trasach sprawdzają 
się samochody wytrzymałe i niezawodne a zarazem dają-
ce komfort kierowcom, spędzającym w nich dużo czasu. 
Ostatni zakup to siedem sztuk ciągników marki Mercedes 
Actros 1845, które jak dotychczas sprawują się doskona-
le. Kierowcy cenią sobie także ciągniki siodłowe Volvo 
FH - one również były świetnym wyborem. Jeśli chodzi 
o naczepy – zdecydowaliśmy się na firmę Tirsan i mogę 
również potwierdzić, że „dają radę”.
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KONKURENCJA DLA POLAKÓW
Panuje duża rywalizacja między przewoźnikami na kierunku 
Polska-Turcja-Polska?
- Konkurencja jest ogromna i stale się zwiększa. Wynika 
to z rozmaitych powodów. Na przykład z powodu znacz-
nego ograniczenia transportów między Polską a Rosją, 
przewoźnicy zostali niejako zmuszeni do szukania no-
wych kierunków dla swojej działalności i część z nich wy-
brało Turcję. Mocno konkurencyjny rynek transportowy 
między Polską a Unią Europejską również skłania do po-
szukiwania nowych rozwiązań. Na przestrzeni ostatnich 
lat nastąpiło znaczne uproszczenie formalności. Proszę 
zwrócić uwagę, że między Polską a Turcją jest właści-
wie już tylko jedna granica celna czyli bułgarsko-turec-
ka, co w znacznym stopniu upraszcza organizację prze-
wozów. Przystąpienie kilka lat temu kraju nad Bosforem 
do Konwencji WPT sprawiło, że odprawy celne znacznie 
się uprościły, ale zarazem dostęp do tego rynku uzyskali 
przewoźnicy, którzy nie dysponują karnetami TIR.
Pana zdaniem przewoźnicy tureccy mogą być konkurencją dla 
Polaków na rynku europejskim? Jak w ogóle wygląda turecki 
rynek TSL?
- Jeśli chodzi o strukturę przewoźników drogowych, znaj-
dziemy tu zarówno korporacje transgraniczne jak też małe 
przedsiębiorstwa transportowe. Charakterystyczne jednak 
jest to, że największy udział w rynku mają duże firmy tu-
reckie dysponujące flotami pojazdów w liczbie 100 i więcej. 
Wśród tureckich podmiotów łatwo także zauważyć specjali-
zację - zazwyczaj starają się one koncentrować na konkret-
nym obszarze np. Europie Środkowo- Wschodniej lub też na 
obsłudze konkretnego asortymentu towarów – np. owoców 
z Turcji Południowej. Z uwagi na znaczną liczbę jednostek 
transportowych oraz doświadczenie, przewoźnicy z kraju 
nad Bosforem z pewnością są wymagającym konkurentem 
dla polskich firm. Turecki rynek TSL, co może zaskoczyć, to 
rynek bardzo rozwinięty. Jak już wspomniałem, działa bar-
dzo wiele podmiotów i nawet analizując sytuację lokalną 
rywalizacja o klienta jest niezwykle zacięta. Co istotne, nie 
zawsze wygrywa tylko kryterium cenowe, duże znaczenie 
ma wiarygodność i zaufanie do partnera biznesowego.

JAKOŚĆ A CENA
W ofercie Interabry znajdują się także przewozy pojazdami 
d.m.c. poniżej 3,5t.
- Taka usługę wdrożyliśmy stosunkowo niedawno i została 
ona bardzo dobrze przyjęta. Okazało się, że zapotrzebowa-
nie na drogowe przewozy ekspresowe, które są rozsądną 
alternatywą cenową dla transportu lotniczego jest bardzo 

duże. W przypadku zagrożenia ciągłości produkcji czy 
niespodziewanego braku komponentów transport samo-
chodem dedykowanym stanowi optymalne rozwiązanie 
– szybkie, przewidywalne czasowo, oczywiście nieco droż-
sze. Jednak w sytuacji nagłej i niespodziewanej koszt ten 
jest jak najbardziej akceptowalny. Usługi tego rodzaju są 
jednak traktowane jako dodatkowy, uzupełniający element 
naszej oferty, core biznes to transport całosamochodowy.
Jakiego rodzaju towary są najczęściej przewożone z Turcji 
do Polski?
- Wbrew stereotypom z Turcji nie przywozi się tylko tek-
styliów, tkaniny czy przędzy. Oferta tureckiego przemysłu 
i rolnictwa jest bardzo szeroka a jakość towarów bardzo 
wysoka, przy ciągle dość atrakcyjnych cenach. Proszę 
zwrócić uwagę np. na to, że z kraju nad Bosforem importu-
jemy bardzo dużo owoców, choć z uwagi na granice celną 
i wymogi sanitarne jest to znacznie trudniejsze niż import 
z Grecji czy Włoch. Powód? Wspomniana doskonała rela-
cja jakości do ceny. Poza tym również polskie firmy coraz 
śmielej poczynają sobie na tureckim rynku, czego efekt 
stanowi dodatni bilans handlowy z państwem spod znaku 
półksiężyca w 2016 roku. Polskich eksporterów wyróżnia 
także wysoki profesjonalizm w zakresie pakowania swoich 
wyrobów oraz przygotowania ich do wysyłki.

KŁOPOTY NA GRANICY
Jakie dodatkowe wymagają stają przed firmą transportową 
przewożącą towary do Turcji? Czy w kraju nad Bosforem są 
jakieś przepisy, którym niełatwo sprostać?
- Poważną wadę tego kierunku stanowi sezonowość. 
W pewnych okresach roku mamy do czynienia z nadpoda-
żą ładunków, w innych niestety odwrotnie. Kolejna sprawa 
to nierównowaga potoków ładunkowych w eksporcie i im-
porcie w analogicznych okresach. Bywa dość często kłopot 
z „klęską urodzaju”. Duża podaż ładunków nie zawsze jest 
korzystna dla firmy przewozowej, która musi dokonywać 
cudów, by sprostać oczekiwaniom swoich klientów i wy-
słać samochody w określonej relacji wiedząc, że będzie 
miała duży problem z ładunkami powrotnymi. Trudno się 
przed tym odpowiednio zabezpieczyć. Następna, nie za-
wsze łatwa kwestia znana niemal wszystkim przewoźni-
kom to ładunki kontraktowe. Przetargi i kontrakty zawie-
rane są zazwyczaj na krótko, czyli okres jednego roku, co 
powoduje dużą niepewność i utrudnia decyzję zakupowe 
jeśli chodzi o jednostki transportowe.
W jaki sposób sytuacja polityczna w Turcji wpływa na pracę 
przewoźników drogowych?
- Sytuacja polityczna w Turcji odgrywa dużo mniejszą rolę 
w procesach transportowych niż osoba z zewnątrz mogła-
by się spodziewać. Według moich obserwacji nie wpływa 
ona na poziom wymiany towarowej - firmy przyjęły już 
jako standard, że zawirowania polityczne w Turcji nie mają 
przełożenia na stabilność gospodarki, a zawarte umowy 
i kontrakty są terminowo realizowane. Rozliczenia na ogół 
występują w walucie euro, zatem także wahania kursów 

- Między Polską a Turcją jest tylko jedna 
granica celna, co w znacznym stopniu 
upraszcza organizację przewozów, ale 

i wpływa na większą konkurencję.
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tureckiej waluty nie odgrywają istotnej kwestii. Dużo więk-
szym problemem jest granica a właściwie czas oczekiwania 
na jej przekroczenie i nieprzewidywalność. Przykładowo, 
kilka tygodni temu zdarzyła się awaria bułgarskiego syste-
mu celnego i kolejka na wjazd do Bułgarii miała długość 35 
kilometrów. Sytuacje utrudnia fakt, że większość samocho-
dów wyjeżdża z Turcji pod koniec tygodnia, tj. piątek sobo-
ta, zatem trafiają one na granice w tym samym momencie. 
Do pozytywów można zaliczyć długość pracy tureckich 
urzędów celnych w dni powszednie, są one także otwarte 
w sobotę, co pozwala uniknąć oczekiwania na odprawę do 
poniedziałku. Polskie firmy transportowe jako podmioty po-
chodzące z Unii Europejskiej nie mają problemu jeśli chodzi 
o zezwolenia tranzytowe (słowackie, węgierskie, bułgar-
skie). Przeciwnie przedsiębiorstwa tureckie i nawet przej-
ściowe kłopoty z uzyskaniem zezwoleń jednego z krajów 
tranzytowych potrafią mocno skomplikować sytuację.

KIEROWCY SĄ, PROBLEMY TEŻ
Kierowcy pochodzą z Turcji, Polski, Europy Wschodniej? Jak 
w ogóle rozwiązujecie problem z zatrudnianiem prowadzą-
cych ciągniki siodłowe?
- Naszymi kierowcami są wyłącznie obywatele tureccy. 
Z kierowcami w Turcji problem występuje również, chociaż 
nie w takim poważnym zakresie jak w Polsce czy Europie 
Zachodniej. Dlatego staramy się utrzymać tych, których 
już mamy i sprawdzili się w tej pracy. Ułatwia to działanie 
operacyjne czyli komunikację jak też sprawy prozaiczne 
na przykład szukanie adresu załadunku czy rozładunku, co 
jest szczególnie istotne podczas operacji transportowych 
w kilkunastomilionowej metropolii, czyli Stambule. W Pol-
sce tego rodzaju działania są moim zdaniem prostsze, sta-
ramy się zresztą zawsze możliwie precyzyjnie informować 
kierowców o transie dojazdu, godzinach otwarcia. Klienci 
również w miarę możliwości starają się pomóc i pilotu-
ją prowadzących ciągniki siodłowe z urzędu celnego do 
miejsca rozładunku. To i miłe i praktyczne, bo dzięki temu 
nasi pracownicy unikają stresu a odbiorca towar otrzymu-
je szybciej. Cechą tureckich kierowców jest duże poczucie 
solidarności i wspólnoty, zazwyczaj czynią starania, by je-
chać razem, wspólnie przygotowują posiłki, dzielą się in-
formacjami, wskazówkami, itp.
Pracownicy pochodzący spoza Unii Europejskiej muszą się 
jednak liczyć ze sprostaniem dodatkowych wymogów.
- Tym co utrudnia pracę jest obowiązek posiadania przez 
nich wiz Unii Europejskiej. Trzeba tego bardzo pilnować 
i przewidywać, aby nie zdarzyła się sytuacja, że turecki kie-
rowca nie zdąży opuścić terenu Wspólnoty przed wygaśnię-
ciem stosownego pozwolenia. Należy też pamiętać o wszel-
kiego rodzaju formalnościach. Przykładowo niewłaściwie 
wypełniony list przewozowy może sprawić potraktowanie 
przewozu jako kabotażowego, bądź wykonywanego do 
kraju trzeciego. W przypadku przewoźnika nieunijnego to 
sprawy bardzo ważne, a pomyłki zazwyczaj powodują kon-
sekwencje w postaci otrzymania wysokiego mandatu.

„JUŻ DOJEŻDŻAM” DWOJGA ZNACZEŃ
Na stronie internetowej Interabry znalazłem także informa-
cje o tym, że firma wykonuje transporty do Holandii, Niemiec, 
Francji, na Białoruś, do Moskwy…
- W pewnym momencie rozwoju naszej firmy postawili-
śmy na specjalizację, uznając, że tylko w ten sposób mo-
żemy się wyróżnić. Zgodnie z zasadą dywersyfikacji nie 
zrezygnowaliśmy jednak z innych kierunków. Europa Za-
chodnia to nasz tradycyjny kierunek, od którego zaczęła 
się przygoda z transportem, dlatego tym chętniej podej-
mujemy się zleceń z Turcji do Skandynawii czy krajów 
Europy Zachodniej – to takie klasyczne „dwa w jednym”. 
Jeżeli zaś chodzi o kierunek wschodni wraz z ogranicze-
niem wymiany towarowej z Rosją i niestabilną sytuacją 
na Ukrainie stracił on dla Interabry trochę na znaczeniu, 
ale ciągle jest w naszej ofercie. Podobnie jak cała branża 
mamy nadzieję na to, że nadejdzie jeszcze dobry czas dla 
tego przecież ogromnego rynku. Z zainteresowaniem pa-
trzymy także na rozwój transportu intermodalnego. Poło-
żony w Łodzi terminal kontenerowy umożliwia wysłanie 
towaru kontenerem w najodleglejsze strony świata i pró-
bujemy z tej możliwości również korzystać.
Odmienności kulturowa między Polakami a Turkami sprawia 
jakiekolwiek kłopoty?
- Nie nazwałbym tego kłopotami, tylko urozmaiceniem pra-
cy, chociaż czasem rzeczywiście różnice kulturowe nieco ją 
utrudniają. Mam na myśli chociażby bardzo odmienne poj-
mowanie czasu. Zapewniam, że określenie „zaraz będzie”, 
czy „już dojeżdża” dla nas i dla firm z Turcji oznacza zupełnie 
inny horyzont czasowy. W kraju nad Bosforem dzień pracy 
kończy się znacznie później, regułę stanowi także działa-
nie w sobotę. Z drugiej strony, w piątki około południa pra-
cownicy przerywają czynności służbowe z uwagi na wizytę 
w meczecie. Jak wiadomo piątek w logistyce to taki dzień, 
w którym zazwyczaj dużo się dzieje i godzina w środku 
dnia z zamierającą komunikacją jest nieco stresująca. Poza 
tym w Polsce – kraju katolickim i Turcji - państwie muzuł-
mańskim święta wypadają w różnych okresach. Trzeba to 
uwzględnić podczas planowania transportów.

- Turecka firma transportowa Devnak reprezentowana jest 
w Polsce przez Interabrę.
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Chciałbym na początku zapytać o profil działania firmy. Co 
jest core biznesem – transport, spedycja, przesyłki drobnico-
we, usługi logistyczne?
- Jesteśmy firmą o profilu spedycyjno–magazynowym. 
W kwestii spedycyjnej obsługujemy zarówno ładunki 
drobnicowe, częściowe jak i całopojazdowe. Sekcja maga-
zynowa zajmuje się bieżącą obsługą kontrahentów w za-
kresie gospodarki magazynowej, sektora e-commerce jak 
również logistyki kontraktowej.
W jaki zakresie firma świadczy usługi kurierskie?
- Na chwilę obecną już nie świadczymy usług kurierskich. 
Skupiliśmy swoje działania na rozwoju usług spedycyj-
no–magazynowych. Kiedyś byliśmy brokerem usług ku-
rierskich, lecz z racji na stosunkowo niski wskaźnik ROI 
tego przedsięwzięcia, wycofaliśmy się, pozostając przy 
współpracy z firmami kurierskimi na zasadzie obsługi 
standardowych zadań magazynowych.

NIE JESTEŚMY GORSI OD FIRM 
ZAGRANICZNYCH
Log Plan Polska świadczy również usługi doradcze. W jakim 
zakresie są one prowadzone?
- Mamy zespół specjalistów posiadających wielolet-
nie doświadczenie w branży TSL, którzy stale wspierają 
wszystkich kontrahentów zarówno praktycznie jak i me-
rytorycznie. Każdy z klientów może liczyć na fachową 
i kompleksową poradę w dziedzinie transportu, obsługi 
magazynowej, celnej oraz ubezpieczeniowej. Przeprowa-
dzamy również audyty rozwiązań spedycyjnych u na-
szych usługobiorców.
Na stronie internetowej natknąłem się, tu cytat: „Monitoruje-
my naszych dostawców pod względem spełniania warunków 
określonych przez normy środowiskowe”. Chciałbym zapytać 
w jaki sposób się to odbywa?
- Dbamy o to, aby cały zakontraktowany tabor spełniał 
aktualne normy środowiskowe, czyli samochody miały 

minimalną normą emisji spalin Euro 5 a kierowcy i inni 
pracownicy byli przeszkoleni i świadomi, jak ważne 
w dzisiejszych czasach jest zrównoważone podejście do 
ochrony środowiska. W przypadku użytkowników ciągni-
ków siodłowych mam tu na myśli ekojazdę.
Zdaniem prof. Janusza Neidera polskim spedycjom trudno 
konkurować z zachodnioeuropejskimi, bowiem nie mają od-
działu poza Polską, udziału w międzynarodowych sieciach 
spedycyjnych, brakuje im kapitału. Prośba o komentarz do 
tej wypowiedzi.
- Zgodziłbym się jedynie z ostatnią częścią wypowiedzi 
związaną z brakiem odpowiednio dużego kapitału. Moim 
zdaniem sytuacja na europejskim rynku w ostatnich la-
tach uległa dość znaczącej zmianie. Polskie firmy spe-
dycyjne w niczym nie ustępują ich zachodnim konku-
rentom, a wręcz mógłbym zaryzykować stwierdzenie, że 
w wielu przypadkach to nasze rodzime przedsiębiorstwa 
są w stanie zagwarantować zagranicznym kontrahentom 
wyższą jakość usług.

DZIAŁANIE FAIR PLAY POMAGA
Skąd się biorą problemy z pozyskaniem dobrego pracownika 
dla spedycji?
- Chyba każde przedsiębiorstwo z branży zmaga się obec-
nie z brakiem dobrych pracowników. Po części wynika 
to z sytuacji, w której cała branża TSL rozwija się razem 
z resztą gospodarki. Na przestrzeni ostatnich lat firmy 
prowadziły nieustanną rekrutację, przez co niejako „odsą-
czyły” rynek ze specjalistów. Absolwentów uczelni stale 
przybywa co niewątpliwie cieszy, ale większość podmio-
tów gospodarczych poszukuje ludzi z doświadczeniem, 
a młodzi adepci muszą je najpierw gdzieś zdobyć. Nie 
wszyscy przedsiębiorcy mogą sobie bowiem pozwolić na 
poświęcenie pewnej ilości czasu na przyuczenie takiej 
osoby, dlatego większość chce zatrudnić kogoś, kogo bez 
problemu będzie można rzucić na tzw. „głęboką wodę”. 

Jakość kluczem  
do długiej  
współpracy
Z Tomaszem Zarzyckim, prezesem zarządu  
Log Plan Polska rozmawia Tomasz Czarnecki.
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Niektórzy pracodawcy widzą rozwiązanie w zatrudnianiu 
pracowników zza wschodniej granicy, ale o ile w przypad-
ku stanowiska kierowcy ten model działa, o tyle w przy-
padku stanowiska spedytora zdania kolegów z branży są 
podzielone. Czy sytuacja ulegnie zmianie? Myślę, że final-
nie tak. Stale rozwijająca się branża kusi powoli, ale sys-
tematycznie coraz lepszymi warunkami wynagrodzeń, 
co w rezultacie powinno doprowadzić do poprawy sytu-
acji. Trzeba natomiast podkreślić jedno – w dzisiejszych 
czasach potencjalny dobry pracownik przed złożeniem 
aplikacji dokładnie sprawdza firmę, do której aplikuje. 
Przedsiębiorstwo sprawiające w jego oczach wrażenie 
niepewnego, niestosującego zasad fair-play w kwestiach 
zatrudnienia, nie ma co liczyć na złożenie CV. Pracowni-
cy są świadomi wartości, z jakimi chcą się utożsamiać 
współpracując z danym pracodawcą, dlatego rekrutacja 
powinna być prowadzona na zasadach win-win.
Jaki wpływ na działalność spedytora ma kłopot przewoźników 
z małą liczbą kierowcami chętnych do pracy?
- Podwykonawcy zmagają się z tym problemem, ale mam 
wrażenie, że dzięki odpowiednio wczesnej reakcji, utrzy-
mują stały poziom dostępności taboru względem naszego 
zapotrzebowania. Duże znaczenie ma tutaj wspomniane 
przeze mnie zatrudnianie pracowników zza wschodniej 
granicy. Poza tym coraz więcej przewoźników drogowych 
stale inwestuje w nowy tabor czyniąc starania, by zapewnić 
coraz lepsze warunki płacowe, co ma przełożenie na znacz-
nie wyższą gotowość kierowców do zmiany pracodawcy na 
rzecz tego, który będzie wobec nich bardziej rzetelny.

NADAWCY MILE WIDZIANI
Na rynek wchodzą spedycje mające algorytmy wyliczające 
w ułamku sekundy cenę transportu. Jaką pan widzi przed nimi 
przyszłość? Według niektórych prognoz mogą doprowadzić 
do upadku tradycyjne firmy spedycyjne, przynajmniej jeśli 
chodzi o transport normatywny.
- Niewątpliwie wejście tego typu roz-
wiązania wprowadzi nieco ożywienia 
na rynku. Ciężko na chwilę obecną 
jest mi prognozować, ponieważ to 
nowe zjawisko, niejako raczkujące, 
przez co potrzebujemy jeszcze kil-
ku lat, aby móc udzielić konkretnej 
odpowiedzi na postawione pytanie. 
Bez wątpienia przyszłość należy do 
sztucznej inteligencji oraz techno-
logii blockchain, jednak najlepszy 
katalizator stanowi upływający czas, 
pokazujący czy owe „nowości” zreor-
ganizują branżę.
Jak firma zamierza konkurować z tego 
typu podmiotami?
- Póki co jest to raczej swojego rodza-
ju nisza. Na dodatek średnio dostępna 
dla odbiorców usług w naszym kraju. 

Dajmy jej jeszcze trochę czasu. Z naszej strony przygląda-
my się technologiom używającym sztucznej inteligencji 
oraz blockchainu pod kątem możliwości zaimplemento-
wania ich do oferowanych usług lub stworzenia w oparciu 
o nie konkretnych rozwiązań dla klientów. Pewne plany 
już są, ale póki co wolałbym nic nie zdradzać.
Kogo obecnie bardziej poszukuje państwa przedsiębiorstwo 
– nadawców czy przewoźników?
- Myślę, że w większym stopniu tych pierwszych. Działa-
my w taki sposób, aby zawsze mieć dostępny tabor mo-
gący bezpośrednio obsłużyć każde zlecenie. Rozwijamy 
się organicznie, razem z kontrahentami, dlatego jesteśmy 
stale otwarci na każdą współpracę.

Współpracujecie także z zagranicznymi przewoźnikami?
- Całość naszych działań opieramy na współpracy z rodzi-
mymi firmami. Niestety, w kwestii współdziałania z zagra-
nicznymi przewoźnikami nie mamy dobrych wspomnień.

SPECJALIZACJA A WSZECHSTRONNOŚĆ
Cena czy jakość, co obecnie wybierają nadawcy?
- Zdecydowanie jakość. Moim zdaniem na przestrzeni 
ostatnich lat świadomość klientów zmieniła się na tyle, 
że dzisiaj w cenie jest kompleksowa obsługa na każ-
dym etapie realizacji projektu. I takową świadczymy. To 
właśnie nacisk na coraz to wyższą jakość oferowanych 
usług pozwolił na wypracowanie długofalowej współ-
pracy z wieloma firmami. Tego rodzaju zachowanie bez 
wątpienia procentuje, ponieważ zadowoleni usługobior-
cy polecają nas swoim kontrahentom, przez co często 
sprawujemy pieczę nad mocno rozwiniętym łańcuchem 

Dobra wiadomość!

Czasy, w których jedynie cena przewozu grała rolę 
odchodzą powoli do lamusa.

Problemy z zatrudnieniem dobrego pracownika ma wiele firm spedycyjnych.
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dostaw, obejmującym wiele przedsiębiorstw. 
Czasy, w których jedynie cena przewozu grała 
rolę odchodzą powoli do lamusa. Globalizacja 
rynku i gwałtowny skok gospodarki samodziel-
nie położyły temu zjawisku kres.
Jak wielką flotę mają państwo do dyspozycji?
- Stale zakontraktowanych mamy kilkadzie-
siąt aut, w różnym rodzaju zabudów. Preferen-
cji w kwestii marki nie mamy, niemniej jednak 
cały tabor musi być młody, a co za tym idzie, 
spełniać normy emisji spalin na minimalnym 
poziomie Euro 5. Przede wszystkim zależy nam 
na niezawodności. Są to maszyny kluczowe dla 
pracy, którą wykonują, wobec czego nie możemy 
sobie pozwolić na jakiekolwiek zakłócenia mo-
gące wpłynąć na poprawność realizacji naszych 
projektów. Do tego dochodzą samochody, które 
kontraktujemy na poszczególne projekty – rów-
nież zgodnie z opisanymi wymaganiami. I kilka 
naszych aut do dystrybucji lokalnej.
Coraz szerszy zakres usług - czy to właśnie jeden z elemen-
tów konkurencyjnych pozwalających przyciągać klientów do 
firm działających w TSL? Mam wrażenie, że w innych bran-
żach postępuje specjalizacja a w TSL jest trochę inaczej…
- Zgadzam się. Odnoszę wrażenie, że wiele firm próbuje 
swoich sił w różnych gałęziach branży na raz, z nadzieją 
ma znalezienie „tej jedynej”. To błędne myślenie za wy-
jątkiem sytuacji, w której podmiot ma do dyspozycji nie-
ograniczony budżet pozwalający na skuteczne deptanie 
po plecach największym graczom. Taki scenariusz jest 
jednak raczej niespotykany. Moim zdaniem specjalizacja 
stanowi szansę dla mniejszych przedsiębiorstw na budo-
wanie stabilnego rozwoju i ulokowanie swojego miejsca 
na rynku. Musi być ona jednak przeprowadzona w odpo-
wiedni sposób. Przede wszystkim każda firma powinna 
sobie odpowiedzieć na pytanie, co robi najlepiej i na tym 
się skupić. Według znanego powiedzenia, jak coś jest do 
wszystkiego, to jest do… - no właśnie. Idąc tym tropem 
zrezygnowaliśmy z pionu przesyłek kurierskich, z którym 
pierwotnie wiązaliśmy duże nadzieje.

KRYZYS JUŻ BYŁ
Na które kierunki są najczęstsze zlecenia?
- Dużo naszych aut jeździ do Europy Zachodniej, między 
innymi do krajów Beneluksu, Wielkiej Brytanii, ale rów-
nież na północ, do krajów skandynawskich. Przez lata 
wypracowaliśmy także kompleksową obsługę rynku tu-
reckiego oraz państw bałkańskich.
Z kim współpracujecie w aspekcie finansowania zakupów? Bo 
rozumiem, że nie korzystacie z gotówkowych płatności… Ile 
lat/przebiegu trwa użytkowanie środków transportu?
- W zakresie finansowania środków transportu obsługu-
je nas EFL natomiast w kwestii bankowości korzystamy 
z rozwiązań kilku banków, między innymi BZ WBK. Środ-
ki transportu użytkujemy 2-3 lata.

Jak przepisy europejskie typu MiLoG, Macron, Pakiet Mobilno-
ści, wpływają na codzienną działalność?
- Nie odczuwamy bezpośrednio ich skutków, bo rzadko 
prowadzimy projekty przewozu towarów do Francji czy 
Niemiec. Oczywiście bacznie monitorujemy wiadomo-
ści napływające do nas z zagranicy, niemniej jednak 
sytuacja i opinie panujące w branży pokazują, że naj-
większymi poszkodowanymi w wyniku wprowadzenia 
tychże przepisów będą państwa zachodnie, tak zaciekle 
ich broniące. Cieszy mnie działanie organizacji takich 
jak TLP, które stale trzymają rękę na pulsie unijnej ma-
chiny urzędniczej.

Pana zdaniem rok 2018 będzie lepszy dla firmy niż 2017, czy 
przewidujecie stabilizację?
- Odkąd pamiętam, jestem niepoprawnym optymistą, 
więc wniosek może nasuwać się sam (śmiech). A tak na-
prawdę prognozuję, że nie będzie to łatwy rok, natomiast 
umiejętnie poprowadzone działania, ukierunkowane na 
stały rozwój oraz innowacje, przyniosą efekty w postaci 
wzrostów najważniejszych słupków w raportach. Pora-
dziliśmy sobie już z kryzysem, który zawitał do nas kilka 
lat temu zatem zapewne i tym razem polscy przedsiębior-
cy dadzą radę. Wystarczy jedynie myśleć w odpowiedni 
sposób i tak samo działać, a bez problemu uda się zreali-
zować plan. Owszem, każda firma nadal będzie napoty-
kać na swojej drodze trudności, ale czy ktoś nam kiedy-
kolwiek obiecywał, że będzie łatwo?

Specjalizacja stanowi szansę dla mniejszych przedsiębiorstw na budowanie 
stabilnego rozwoju i ulokowanie swojego miejsca na rynku.

W dzisiejszych czasach potencjalny 
dobry pracownik przed złożeniem 
aplikacji dokładnie sprawdza firmę, 
do której aplikuje.
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Na gruncie prawa europejskiego kwestię przewozu ła-
dunku reguluje pkt 1 załącznika III dyrektywy Parla-

mentu Europejskiego i Rady 2014/47/UE2. W 2014 roku Ko-
misja Europejska wydała wytyczne odnośnie europejskich 
najlepszych praktyk w zakresie mocowania ładunków 
w transporcie drogowym. Służą one jako przewodnik do-
tyczący właściwego mocowania ładunków we wszystkich 
sytuacjach, jakie mogą wystąpić w normalnych warunkach 
ruchu drogowego oraz jako wspólna podstawa dla praktycz-
nego stosowania i egzekwowania mocowania ładunków. 
Wytyczne nie mają jednak charakteru wiążącego w rozu-
mieniu aktu prawnego przyjętego przez Unię Europejską.

Prawo polskie
Dotychczas na gruncie prawa polskiego funkcjonowa-
ły jedynie ogólne zasady przewozu ładunków3. Ładunek 
umieszczony na pojeździe powinien być zabezpieczony 
przed zmianą położenia lub wywoływaniem nadmierne-
go hałasu. Nie może on mieć odrażającego wyglądu lub 
wydzielać odrażającej woni. Co więcej ładunek na pojeź-
dzie umieszcza się w taki sposób, aby:

♦♦ nie powodował przekroczenia dopuszczalnych naci-
sków osi pojazdu na drogę,

♦♦ nie naruszał stateczności pojazdu,
♦♦ nie utrudniał kierowania pojazdem,
♦♦ nie ograniczał widoczności drogi lub nie zasłaniał świateł, 
urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub in-
nych tablic albo znaków, w które pojazd jest wyposażony.

W powyższym przepisie znajdują się również ogólne in-
formacje dotyczące sposobu przewozu ładunku sypkiego, 
ładunku wystającego poza płaszczyzny obrysu pojazdu, 
przewozu drewna długiego czy też ładunku wystające-
go poza przednią, boczne oraz tylną płaszczyznę obrysu 
pojazdu. A także ogólne regulacje dotyczące oznaczania 
ładunków. Brakowało natomiast szczegółowej regulacji 
w tym zakresie.

Rozporządzenie o sposobie przewozu ładunku
Mocowanie ładunku jest niezwykle ważne z uwagi na bez-
pieczeństwo w ruchu drogowym, dlatego też do polskiego 
porządku prawnego wprowadzono szczegółowe regula-
cje w tym zakresie. Przepisy rozporządzenia stosuje się 

do przewozu ładunku pojazdami kategorii N (tj. pojazdami 
samochodowymi mającymi co najmniej cztery koła, zapro-
jektowanymi i wykonanymi do przewozu ładunków) i O (tj. 
przyczep). Nie mają natomiast zastosowania do przewozów 
objętych umową europejską dotyczącą międzynarodowego 
przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR).

Zakres regulacji
Rozporządzenie określa sposób przewozu ładunku przy 
uwzględnieniu jego rozmieszczenia oraz mocowania na 
pojeździe stosownie do rodzaju przewożonego ładunku. 
Zgodnie z jego treścią ładunek powinien być umieszczony 
na podłodze przestrzeni ładunkowej pojazdu w sposób za-
pewniający jego stabilność. Należy go zamocować w taki 
sposób, aby nie mógł przemieszczać się podczas przewozu 
lub spowodować wywrócenia pojazdu w wyniku drgań, sił 
działających na ładunek - z zapewnieniem bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym. Środek ciężkości ładunku ma 
znajdować się możliwie najniżej i najbliżej osi wzdłużnej 
pojazdu. W celu zapewnienia trwałości zabezpieczenia ła-
dunku przy przyspieszeniu, gwałtownym hamowaniu lub 
gwałtownym wykonywaniu manewrów pojazdem, zasto-
sowane metody mocowania ładunku trzeba wykonywać 
odpowiednio do rodzaju pojazdu, rodzaju ładunku, właści-
wości fizycznych ładunku i opakowań a także elementów 
mocowania i zabezpieczenia ładunku.

Metody mocowania ładunku
Rozporządzenie wskazuje na konieczność mocowania 
ładunku z zastosowaniem co najmniej jednej z następu-
jących metod:

♦♦ ryglowania,
♦♦ blokowania, w tym blokowania miejscowego lub cało-
ściowego,

♦♦ mocowania za pomocą odciągów prostych, w tym mo-
cowania ukośnego, mocowania równoległego, mocowa-
nia z zastosowaniem półpętli, mocowania przez nałoże-
nie czołowe (szpringowe),

♦♦ mocowania odciągiem przepasującym od góry.
Metodę ryglowania stosuje się w przypadku, gdy można 
dopasować kształt ładunku do pojazdu, w sposób uniemoż-
liwiający względny ruch ładunku. Natomiast metodę blo-
kowania - do sztywnego zabezpieczania ładunku. Moco-
wanie za pomocą odciągów prostych stosuje się zaś w celu 
przeciwdziałania przemieszczaniu ładunku w kierunku 
wzdłużnym lub poprzecznym względem pojazdu przy za-

Małgorzata Kosela-Rębowska
radca prawny, Grupa CHWP 
Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy

Sposób przewozu ładunku  
– nowe regulacje
28 lutego 2018 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury w sprawie sposobu przewozu ładunku1. Potrzeba jego 
wydania wynikała z braku szczegółowych regulacji dotyczących 
sposobu przewozu ładunku w polskim ustawodawstwie.
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stosowaniu odciągów, takich jak pasy, łańcuchy lub liny 
mocujące. Metoda ta jest wykorzystywana w celu wytwo-
rzenia siły o przeciwnym kierunku względem sił bezwład-
ności. Mocowanie odciągiem przepasującym od góry sto-
suje się natomiast w celu zwiększenia sił tarcia pomiędzy 
podłożem ładunku a podłogą przestrzeni ładunkowej lub 
pomiędzy ładunkami, w przypadku piętrowego ułożenia ła-
dunku. Mocowanie odciągiem przepasującym od góry jest 
najskuteczniejsze przy dużym współczynniku tarcia.

Dodatkowe zabezpieczenia
Opisano również dodatkowe sposoby zabezpieczenia 
określonych rodzajów ładunków. W przypadku przewozu 
płaskich obiektów zastosowanie mogą mieć A-kształt-
ne stojaki, zaś w przy przewozie drewna rozporządzenie 
wskazuje na różne sposoby mocowania w zależności od 
tego czy przewożone jest drewno okrągłe czy dłużycowe. 
Szczegółowy opis metod mocowania ładunku oraz dodat-
kowych sposobów zabezpieczenia określonych rodzajów 
ładunku (wraz z ilustrującymi je wzorami) określone zo-
stały w załączniku do rozporządzenia.

Obowiązek załadunku
Czynności ładunkowe należą odpowiednio do obowiąz-
ków nadawcy lub odbiorcy, chyba że umowa lub przepis 
szczególny stanowią inaczej4. Nadawca, odbiorca lub inny 
podmiot wykonujący czynności ładunkowe musi wyko-
nać je w sposób zapewniający przewóz przesyłki towaro-
wej zgodnie z przepisami ruchu drogowego i przepisami 
o drogach publicznych, a w szczególności niepowodujący 
zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, przekro-
czenia dopuszczalnej masy pojazdów lub przekroczenia 
dopuszczalnych nacisków osi.
Nadawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą 
z nienależytego wykonania czynności ładunkowych5. Ża-
den z powyższych przepisów nie zwalnia kierowcy, który 
dokonuje transportu ciągnikiem siodłowym z obowiąz-
ku zachowania bezpieczeństwa i poruszania się zgodnie 
z przepisami dotyczącymi ruchu drogowego. Prowadzą-
cy ciągnik siodłowy musi (niezależnie od obowiązków 
nadawcy) kontrolować proces załadunku i poruszać się 
pojazdem zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Wskaza-
ne powyżej obowiązki ciążące na nadawcy nie zwalniają 
użytkownika środka transportu z odpowiedzialności z ty-

tułu świadomego naruszania przepisów ustanawiających 
zasady ruchy drogowego6. Jeżeli zatem kierowca zauwa-
ży uchybienia w dokonywanym przez nadawcę załadun-
ku, zobowiązany jest zgłosić nadawcy zauważone niepra-
widłowości oraz dopilnować by zostały usunięte.
Dopełnieniem powyższych regulacji są regulacje wpro-
wadzające do polskiego porządku prawnego obowiązek 
sprawdzania rozmieszczenia oraz mocowania ładunku 
podczas każdego załadunku, częściowego rozładunku lub 
przeładunku oraz po gwałtownym hamowaniu lub innym 
zdarzeniu mogącym negatywnie oddziaływać na moco-
wanie ładunku. Powyższa regulacja nie precyzuje na kim 
ciążą te obowiązki, jednak należy domniemywać, że do-
tyczą każdego podmiotu biorącego udział w poszczegól-
nych etapach przewozu, a w szczególności kierowcy.

Odpowiedzialność za naruszenie przepisów
Podmiot wykonujący przewóz drogowy lub inne czynno-
ści związane z tym przewozem z naruszeniem obowiąz-
ków lub warunków przewozu drogowego, podlega karze 
pieniężnej w wysokości od 50 złotych do 10 000 złotych za 
każde naruszenie7. Powyższe ma zastosowanie m.in. do 
nadawcy, odbiorcy oraz załadowcy. Warunek - okoliczno-
ści sprawy i dowody jednoznacznie wskazują, że podmiot 
ten miał wpływ lub godził się na powstanie naruszenia8.
Naruszenie reguł dotyczących sposobu przewozu ładun-
ków skutkować może powstaniem odpowiedzialności 
karnej9 oraz wykroczeniowej.
Czynności ładunkowe co do zasady należą odpowiednio 
do obowiązków nadawcy lub odbiorcy (chyba że umowa 
przewozu stanowi inaczej), zaś przewoźnik zobowiązany 
jest sprawdzić prawidłowość załadunku oraz sygnalizo-
wać ewentualne nieprawidłowości w tym zakresie, wpro-
wadzona regulacja zawierająca szczegółowe i precyzyjne 
opisy sposobu mocowania ładunku w odniesieniu do po-
szczególnych rodzajów ładunku będzie w tym zakresie 
niezwykle pomocna. Przyczyni się również do zwiększe-
nia bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz będzie sta-
nowić punkt odniesienia podczas kontroli przeprowadza-
nej przez organy państwowe (ITD) czy też w przypadku 
sporu z podmiotem dokonującym załadunku.
w

1Dz.U.2018.361, zwanej dalej „Rozporządzeniem”.
2Dyrektywa z dnia 3 kwietnia 2014 roku w sprawie drogowej kontroli technicznej dotyczącej zdatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych porusza-
jących się w Unii oraz uchylająca dyrektywę 2000/30/WE (Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2014).

3Wskazane w art. 61 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U.2017.1260 z późn. zm., zwanej dalej „p.r.d.”).
4Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawa przewozowego (tj. Dz.U.2017.1983, dalej „prawo przewozowe”).
5Zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 2 prawa przewozowego.
6Z uzasadnienia Wyroku Sądu Najwyższego z dnia 24 października 2017 r., sygn. akt I PK 29/17, LEX nr 2438317.
7Art. 92a ust. 1 u.t.d.
8Art. 92a ust. 7 u.t.d. 
9Między innymi art. 177 § 1 k.k. (wypadek, w wyniku którego obrażeń doznała inna osoba), art. 173 § 1 k.k. (sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym zagra-
żającej życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach). 

10W szczególności Art. 86 k.w. (zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym) i art. 97 k.w. (naruszenie przepisów o bezpieczeństwie lub porządku w ruchu 
drogowym).
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Czas na sprzątanie
Wiosna to piękna pora roku. Nie dla wszystkich. Firmy transportowe muszą zmagać się z analizą coraz to 
nowych koszmarów zagrażających branży. Problem polega na tym, że nie do końca wiadomo na co mamy 
się przygotowywać, bo od proponowanych projektów do końcowego kształtu ustaw jest bardzo daleka 
droga. Co można zrobić? Przede wszystkim posprzątać zaległości.

Pierwsze miesiące roku zwykle stoją pod znakiem podsu-
mowań, planów i analizy perspektyw. Wspierając prze-

woźników w drodze do spokoju „kadrowego” odczuliśmy 
wyraźny wzrost zleceń i zapytań o weryfikacje zapisów 
w umowach oraz chęć dopasowania dokumentów pracow-
niczych do planowanych zmian prawnych w 2018 roku.

Co w transporcie piszczy?
Od kilku miesięcy bardzo gorącym tematem stała się 
ochrona danych osobowych. Dane te, jak wiadomo, są rów-
nież przetwarzane przez firmy transportowe: udostępnia-
ne w zleceniach transportowych, rejestrach pracy przeka-
zywanych do firm rozliczających czy biur rachunkowych. 
A skoro już bierzemy akta pracownicze do ręki, to może… 
warto się im przyjrzeć? Mowa oczywiście o dokumentacji 
pracowniczej w kontekście umów lub regulaminów.

Planowane spore zmiany w Kodeksie pracy oraz zasadach 
wynagradzania kierowców na szczęście zostały wstrzyma-
ne ze względu na niedopracowane propozycje, ale noweli-
zacja taryfikatora kar dla przedsiębiorców nakłada jeszcze 
większy nacisk na prawidłową organizację pracy, dbanie 
o dobrą reputację i procedury pracy. Zakaz wynagradzania 
za „kilometrówkę” czy fracht, usunięcie tolerancji 15-miu-
towej dotyczącej naruszeń czasu jazdy i odpoczynków czy 
kolekcjonowanie zbiorcze informacji o naruszeniach w sys-
temie KREPTD motywuje do „wiosennych porządków”.

Miejsce pracy
W umowie o pracę doprecyzujmy ostatecznie określenie 
miejsca wykonywania pracy naszych kierowców. Zapis 
ten po pierwsze wpływa na rozliczanie podróży służbo-
wych, a po drugie jest podstawowym parametrem w defi-
nicji oddelegowania pracownika. Przygotujmy nasze do-
kument już teraz na nadchodzące propozycje pakietu 
mobilności i pracowników delegowanych.

Miejsce pracy określone jako miejscowość, gdzie znajduje 
się siedziba firmy, oddział lub przedstawicielstwo jest ob-
szarem, w którym zaczyna się i kończy podróż służbowa 
kierowcy. Nie ma możliwości określenia już większego 
obszaru, np. terenu Polski jako miejsca stałej pracy. Usta-
wowa definicja podróży ograniczająca obszar do granic 
miejscowości obowiązuje od 2010 roku – czas najwyż-
szy zatem ją zastosować. Wyprostowanie tego zapisu da 
nam jasny wzór postępowania w przypadku rozliczania 
kosztów podróży. Mamy dzięki temu bezdyskusyjnie do 
czynienia z podróżą służbową i ponoszonymi z tego ty-
tułu kosztami. A zatem diety oraz zwrot kosztów noclegu 
nigdy nie będą wynagrodzeniem i nie mogą być obciążo-
ne podatkiem dochodowym oraz składnikami na ubez-
pieczenia społeczne. Koszty te do wysokości określonej 
przepisami nie stanowią dochodu pracownika.

Wynagrodzenie
Całkowicie osobną sprawą są proponowane zmiany w defi-
nicji „pracownika oddelegowanego”. Te zabiegi mogą wpro-
wadzić osobne, dodatkowe składniki wynagrodzenia z ty-
tułu oddelegowania czasowego do pracy za granicą, ale nie 
łączmy ich z kosztami podróży służbowej. Propozycje oczy-
wiście jeszcze nie weszły w życie, a wręcz są w fazie bar-
dzo mocnych analiz i konsultacji eksperckich – zatem nie 
jest jeszcze znany nawet przybliżony czas ewentualnego 
ich wdrożenia. Nie zmienia to jednak faktu, że warto mieć 
w dokumentach precyzyjne zapisy niepozwalające na nie-
kontrolowane „interpretacje” wyjazdów służbowych.
Niezwykle ważnym elementem umowy o pracę jest 
sama stawka wynagrodzenia. Teoretycznie bardzo prosta 
pozycja, tradycyjnie określona na poziomie przysłowio-
wej „minimalnej”, ale jednoczenie kluczowa wartość ma-
jąca wpływ bezpośredni i pośredni na prawie wszystkie  

Prosta i nieprzemyślana umowa 
o prace wcale nie ułatwia 
prowadzenia firmy.

Mariusz Hendzel
Kancelaria Transportowa ITD-PIP

Warto przemyśleć czy określenie jednej wspólnej stawki 
godzinowego wynagrodzenia dla wszystkich państw, np. 40 euro, 
nie ułatwiłoby i nie przyspieszyło działań administracyjnych.
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elementy wynagrodzeń. Od stawki zasadniczej nalicza-
my stawki za pracę w nadgodzinach, dodatki za pracę 
w dni wolne, dyżury, dodatki za prace w niedzielę i świę-
ta, rozliczanie płac minimalnych. Stawka ta jest (powin-
na być) kształtowana przez mechanizmy rynkowe, bo 
bywa jednym z głównych magnesów przedsiębiorstwa 
na przyciąganie pracowników do swoich szeregów. Przy 
deficycie kierowców nie warto czekać na negocjacje ga-
binetowe i polityczne - sami ustalmy wyróżniający nas 
poziom oferowanych zarobków i świadczeń.

Jedna stawka dla UE
Co ciekawe, wcale nie chodzi o zwykłe propozycje wyso-
kiego składnika wynagrodzenia. Nasza wieloletnia prak-
tyka rozliczeniowa pokazuje, że ofertę, również pracy, 
należy dopasować do grupy docelowej, w tym przypadku 
kierowców. System podatkowy i ubezpieczeniowy w Pol-
sce jeszcze długo nie będzie promował wydajnej i ekono-
micznej pracy, zatem warto samodzielnie wprowadzić 
motywujące składniki i świadczenia w swojej firmie. 
Odpowiednie zapisy w umowie (ryczałty za nadgodziny, 
odpowiednio niska stawka zasadnicza wyrównana do-
datkiem za pracę w UE, motywacyjny dodatek za godziny 
jazdy) pozwolą zoptymalizować ostateczne kwoty, które 
są oskładkowane i dzięki temu umożliwić znaczne pod-
niesienie stawek za wyjazdy służbowe i oddelegowanie. 
A to wszystko już teraz daje niezłą podstawę na czasy, gdy 
będzie trzeba dopasować się do stawek oddelegowania 
w większości państw UE.

Aby nie mnożyć zadań na najbliższe tygodnie warto za-
kończyć swoje porządki w dokumentacji optymalizacją 
stałych procesów i zadań – zmniejszeniem obciążeń for-
malnych, stopnia skomplikowania rozliczeń, prowadze-
nia dokumentacji. Warto przemyśleć czy zróżnicowanie 
stawek za diety zagraniczne służy konkretnemu celo-
wi, czy może uproszczenie sytuacji i określenie jednej 
wspólnej stawki dla wszystkich państw, np. 40 euro nie 
ułatwiłoby i nie przyspieszyło obliczeń? W okresie, gdy 
obowiązków administracyjnych pojawia się coraz wię-
cej, warto zlikwidować te komplikacje, na które mamy 
wpływ i możemy je zgodnie z prawem usunąć z naszej 
codziennej pracy.

Sposób na oszczędności
Wbrew powszechnej opinii prosta i nieprzemyślana umo-
wa o prace wcale nie ułatwia prowadzenia firmy. Jest 
dokładnie odwrotnie – to właśnie wieloskładnikowy sys-
tem wynagrodzeń pozwala motywować kierowców do 
ustalania priorytetów swojej pracy (brak naruszeń, czy-
telność dokumentacji, prawidłowe rejestrowanie swojej 
pracy). Premiowanie dobrych zachowań symbolicznym 
składnikiem wynagrodzeniowym da nam w perspekty-
wie wielotysięczne oszczędności w postaci braku grzyw-
ny. Pozorny wzrost wynagrodzeń i diet zmniejszy rotację 
pracowników i obniży koszty rekrutacji szkoleń, przesto-
jów spowodowanych brakiem kadry.
W okresie napięć politycznych w Europie, kłopotliwych 
prognoz uderzających w firmy transportowe, warto upo-
rządkować swoje „podwórko”, aby być gotowym na dosto-
sowanie się do nowości, które pojawią się prędzej czy póź-
niej. Przetrwają bowiem firmy potrafiące dostosowywać 
się do zmian. Jeśli teraz nie uporządkujemy pewnych 
spraw, nawarstwiające się zaległości spowodują, że drob-
ne sprawy będą narastać do rozmiarów tragedii. A prze-
cież wystarczy poświęcić kilka godzin na merytoryczną 
rozmowę, szkolenie, analizę i wykorzystać istniejące roz-
wiązania. Na większość bieżących problemów recepta 
jest znana, także nasza kancelaria służy pomocą.

Miejsce pracy określone jako miejscowość, gdzie znajduje się siedziba firmy, oddział lub 
przedstawicielstwo jest obszarem, w którym zaczyna się i kończy podróż służbowa kierowcy.

System podatkowy 
i ubezpieczeniowy w Polsce jeszcze 
długo nie będzie promował wydajnej 
i ekonomicznej pracy, zatem warto 
samodzielnie wprowadzić w swojej 
firmie motywujące świadczenia.
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Ugoda sposobem  
optymalizacji kosztów

Ugodowe zakończenie sporu ma wiele korzyści, pozwala chociażby ochronić relacje z kontrahentem. 
W niniejszym artykule zwracam uwagę na kwestię kosztów prowadzenia sporu sądowego, która niestety 
często nie jest dostatecznie brana pod uwagę przed wdaniem się w proces lub przed podjęciem decyzji 
o jego kontynuowaniu. Powoduje to, że strony bywają zaskoczone kosztami prowadzenia sporu, mogącymi 
stanowić istotną wielkość w stosunku do kwoty dotyczącej toczonego sporu. Czasami warto więc załatwić 
sprawę „po dobroci”.

W przypadku sporu należy brać pod uwagę nie tylko 
kwotę o którą się spieramy, ale również to, ile spór bę-

dzie kosztował - zarówno nas, jak i przeciwnika. Uwzględ-
nienie chociażby przybliżonych kosztów na etapie rozmów 
ugodowych i użycie wyliczeń jako argumentu w negocja-
cjach ugodowych, może znacząco wpłynąć na rezultat. Cza-
sami nawet duże ustępstwo zostanie zrekompensowane 
oszczędnościami na kosztach podejmowanych działań.
Do zasadniczych kosztów prowadzenia sporu przed są-
dem należy zaliczyć:

♦♦ opłaty sądowe,
♦♦ koszty zastępstwa procesowego (adwokackie lub rad-
cowskie),

♦♦ często konieczne będzie poniesienie kosztów opinii 
biegłych sądowych, jeżeli sprawa będzie wymagała ich 
przeprowadzenia,

♦♦ w przypadku niektórych sporów dojdą koszty tłuma-
czeń pism i dokumentów (w tzw. sprawach z elemen-
tem międzynarodowym).

Wysokość opłat sądowych oraz tzw. minimalne stawki 
adwokackie i radcowskie wynikają z przepisów i co do 
zasady są uzależnione od wartości przedmiotu sporu. 
Opłaty za opinie nie są uzależnione od wartości przed-
miotu sporu (roszczenia). Podobnie wygląda sprawa tłu-
maczeń. Faktycznym kosztem prowadzenia sporu będą 
również odsetki. W przypadku braku dobrowolnego wy-
konania orzeczenia, dłużnik poniesie koszty egzekucyj-
ne. Ponadto trzeba wziąć pod uwagę ewentualne opłaty 

związane z postępowaniem zabezpieczającym, którego 
konsekwencją będzie postępowanie egzekucyjne.

Dawid Korczyński
Adwokat, Prawnicy Transportu

Opłata sądowa

5 procent wartości przedmiotu sporu (roszczenia)

Odsetki

Rok Odsetki 
ustawowe

Odsetki 
ustawowe za 
opóźnienie

Odsetki ustawowe za 
opóźnienie w transakcjach 

handlowych

2018 5 procent 
w stosunku 

rocznym

7 procent 
w stosunku 

rocznym

9,5 procent w stosunku 
rocznym2017

2016

Koszty zastępstwa procesowego w sprawach o zapłatę

Wartość przedmiotu sporu Wysokość kosztów 
zastępstwa procesowego

do 500 zł 90 zł

powyżej 500 zł do 1500 zł 270 zł

powyżej 1500 zł do 5000 zł 900 zł

powyżej 5000 zł do 10 000 zł 1800 zł

powyżej 10 000 zł do 50 000 zł 3600 zł

powyżej 50 000 zł do 200 000 zł 5400 zł

powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł 10 800 zł

powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł 15 000 zł

powyżej 5 000 000 zł 25 000 zł

Koszty postępowania egzekucyjnego

Rodzaje kosztów

opłaty egzekucyjne

wydatki gotówkowe

koszty zastępstwa procesowego

Opłaty egzekucyjne 
(liczone są od wartości egzekwowa-
nego świadczenia bądź świadczenia 
pozostałego do wyegzekwowania)

w zależności 
od sposobu 

egzekucji 

15 procent

8 procent 

5 procent 
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Strona przegrywająca spór ponosi koszty postępowania 
i musi zwrócić wygranemu koszty sądowe, w tym koszty 
zastępstwa procesowego. Sprawa jest prosta, jeżeli jedna 
ze stron proces wygrywa w całości, rozliczenie kompliku-
je się, gdy racje strony zostaną uwzględnione tylko w czę-
ści. Sprawę kosztów jeszcze bardziej zagmatwa sytuacja, 
w której strony w jednym procesie wystąpią przeciwko 
sobie z wzajemnymi roszczeniami.
Z uwagi na obszerność zagadnienia jedynie sygnalizujemy 
problematykę.

W przedstawionych powyżej przykładach nie uwzględnio-
no kosztów egzekucji. Odnosząc się do przykładu 1, w sy-
tuacji gdyby dłużnik nie spełnił dobrowolnie świadczenia 
i konieczne było przeprowadzenie egzekucji komorniczej 
z rachunku bakowego, dłużnik zostanie obciążony opłatą 
egzekucyjną w wysokości 4240 zł (53 000 zł x 8 procent) 
oraz poniesie koszty zastępstwa procesowego w postępo-
waniu egzekucyjnym w wysokości 1350 zł. Wówczas łącz-
ne koszty sądowe i egzekucyjne, w tym koszty zastępstwa, 
wyniosą 21  990 zł i będą stanowiły 41,5 procent wartości 
roszczenia. Natomiast łączne koszty sporu wyniosą 32 060 
zł i będą stanowiły 60,5 procent wartości roszczenia.
Już wyżej przedstawione dwa przykłady obrazują istotną 
wielkość kosztów prowadzenia sporu - w porównaniu ze 
sporną kwotą. Do obliczeń przyjęto niskie opłaty za opinię 
biegłego sądowego, i to jedną opinię, a zdarzają się spra-
wy, w których przeprowadzane są nawet trzy opinie. Zało-
żono również optymistycznie, że sprawa w dwóch instan-
cjach nie potrwa dłużej niż 2 lata. Przedstawione powyżej 
koszty mogą znacząco ulec zwiększeniu w przypadku 
wytoczenia powództwa wzajemnego i tzw. postępowań 
incydentalnych w trakcie procesu lub uchylenia orzecze-
nia. Oczywiście koszty mogą być niższe, gdy zostanie za-
kończony w pierwszej instancji, w sprawie może również 
nie być potrzebny biegły, a cała sprawa trwać krócej.

Sąd być musi
Oczywiście są sprawy, w których droga sądowa stanowi 
konieczność. Będzie tak w sytuacji, gdy przedsiębiorca trafi 
na nieuczciwego kontrahenta nie płacącego i nie zamie-
rzającego płacić, który nie ma do tego żadnych podstaw. 
Wówczas droga sądowa i uzyskanie nakazu zapłaty wręcz 
warunkuje prowadzenie egzekucji przeciwko dłużnikowi.

Zawezwanie do próby ugodowej
W przypadku zbliżania się terminu przedawnienia rosz-
czeń konieczne może być podjęcie czynności, która prze-
rwie bieg przedawnienia. Gdy roszczenie nie jest sporne, 
a kontrahent nie płaci, dobrym rozwiązaniem będzie wnie-
sienie pozwu o zapłatę (na ogół w trybie nakazowym).  

Przedawnienie
W przypadku usług transportowych mamy krótkie terminy prze-
dawnienia roszczeń. Zatem zupełna bierność w ich dochodzeniu 
(bez względu na to czy są one sporne, czy nie sporne) może pozba-
wić przedsiębiorcę możliwości odzyskania pieniędzy.
Czynności powodujące przerwanie biegu terminu przedawnienia. 
Bieg przedawnienia przerywa się:
1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem po-
wołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń 
danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą 
bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokoje-
nia lub zabezpieczenia roszczenia;
2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której rosz-
czenie przysługuje;
3) przez wszczęcie mediacji.

Art. 117 – 125 Kodeksu cywilnego

Przykład 1
Sprawa o zapłatę kwoty 53 000 zł wynikającej z umowy przewo-
zu zawartej pomiędzy przedsiębiorcami. W sprawie istnieje po-
trzeba przeprowadzenia opinii biegłego. Postępowanie w dwóch 
instancjach, czas trwania postępowania sądowego 2 lata.

koszty procesu stanowią 31 procent wartości roszczenia
odsetki stanowią 19 procent wysokości roszczenia 
łączny koszt sporu (koszty + odsetki) – 55 procent wartości roszczenia

I instancja

opłata sądowa 2650 zł

koszty zastępstwa procesowego 5400 zł

koszty opinii biegłego 3000 zł

II instancja

opłata sądowa od apelacji 2650 zł

koszty zastępstwa procesowego 2700 zł

Podsumowanie (koszty sądowe i zastępstwa procesowego)

16 400 zł

Odsetki ustawowe za opóźnienie  
w transakcjach handlowych za 2 lata  
– biegną w czasie prowadzenie procesu

10 070 zł

Podsumowanie

26 470 zł

Przykład 2
Sprawa o zapłatę kwoty 160 000 zł wynikającej z umowy przewo-
zu zawartej pomiędzy przedsiębiorcami. W sprawie istnieje po-
trzeba przeprowadzenia opinii biegłego. Postępowanie w dwóch 
instancjach, czas trwania postępowania sądowego 2 lata.

koszty procesu stanowią 17,8 procent wartości roszczenia
odsetki stanowią 19 procent wysokości roszczenia 
łączny koszt sporu (koszty + odsetki) – 36,8 procent wartości roszczenia

I instancja

opłata sądowa 8000 zł

koszty zastępstwa procesowego 5400 zł

koszty opinii biegłego 3000 zł

II instancja

opłata sądowa od apelacji 8000 zł

koszty zastępstwa procesowego 4050 zł

Podsumowanie (koszty sądowe i zastępstwa procesowego)

28 450 zł

Odsetki ustawowe za opóźnienie  
w transakcjach handlowych za 2 lata  
– biegną w czasie prowadzenie procesu

30 400 zł

Podsumowanie

58 850 zł
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Natomiast, gdy zbliża się termin przedawnienia a roszcze-
nie jest sporne (nie dysponujemy uznaniem roszczenia) 
i nie ma pewności co do wygrania sprawy, warto rozważyć 
zawezwanie do próby ugodowej.
Zawezwanie kieruje się do sądu rejonowego ogólnie wła-
ściwego dla przeciwnika, jest ono odformalizowane w sto-
sunku do zwykłej sprawy o zapłatę. Co istotne, stanowi 
czynność przed sądem przedsięwziętą bezpośrednio 
w celu dochodzenia roszczenia, a zatem przerywa bieg 
terminu przedawnienia. Zawezwanie do próby ugodowej 
wiąże się z o wiele niższymi kosztami sądowymi. W przy-
padku spraw do 10 000 zł opłata sądowa wynosi 40 zł, 
w przypadku spraw powyżej 10 000 zł opłata sądowa jest 
również stała i wynosi 300 zł. W przypadku zawezwania 
do próby ugodowej sąd wyznacza posiedzenie, na którym 
może dojść do zawarcia ugody. Ugoda zawarta w wyniku 
postępowania pojednawczego ma taką samą moc jak wy-
rok sądowy. Zatem w przypadku, gdy osoba zobowiązana 
pomimo zawarcia ugody nadal nie płaci, ugoda po nada-
niu jej klauzuli wykonalności może zostać skierowana do 
komornika w celu przeprowadzenia egzekucji.

Ugoda w toku procesu
Skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego nie 
oznacza, że strony nie mogą optymalizować jego kosztów. 
W praktyce dopiero skierowanie sprawy na drogę sądową 
stanowi dla stron odpowiednią motywację do rozwiązania 
problemu. I w tym przypadku przepisy przewidują „premię” 
w przypadku ugodowego zakończenia sprawy.
Jeśli dojdzie do ugody po rozpoczęciu rozprawy, sąd 
zwróci połowę uiszczonej opłaty sądowej, natomiast przy 
ugodzie zawartej po wniesieniu sprawy do sądu, ale przed 
rozpoczęciem rozprawy przed sądem pierwszej instancji 
można liczyć na zwrot całej opłaty sądowej1. W przypadku 
ugody co do zasady koszty wzajemnie się znoszą, zatem 
każda ze stron pokrywa je we własnym zakresie.

Mediacja
W ugodowym rozwiązaniu sporu może pomóc mediacja, 
która jest całkowicie dowolna i może zostać przeprowa-
dzona w toku procesu (sąd kieruje strony do mediacji) lub 

poza nim. Jest ona relatywnie tańsza od sporu sądowe-
go i szybsza, umożliwia stronom przedstawienie swoich 
racji w sposób odformalizowany. Celem mediacji nie jest 
ustalenie kto ma rację, ale wypracowanie rozwiązania sa-
tysfakcjonującego wszystkie strony sporu. Ugoda zawar-
ta przed mediatorem, w przypadku jej nie wykonania, po 
spełnieniu dodatkowych wymagań, może zostać skiero-
wana do komornika w celu przeprowadzenia egzekucji.

Ugoda w formie aktu notarialnego
Sposobem ugodowego zakończenia sporu, a jednocześnie 
zapewnienia sobie przez wierzyciela egzekwowalności 
ustaleń stron, jest również sporządzenie w formie aktu no-
tarialnego ugody z jednoczesnym uznaniem długu i oświad-
czeniem o poddaniu się egzekucji. Zaletą takiego rozwiąza-
nie jest to, że w przypadku niewykonania ugody wierzyciel 
może od razu zwrócić się do sądu o nadanie aktowi nota-
rialnemu klauzuli wykonalności i skierować sprawę do ko-
mornika. Forma aktu notarialnego w tym przypadku wy-
musza na stronach wzajemną lojalność w respektowaniu 
warunków ugody, znacząco skracając czas wdrożenia po-
stępowania egzekucyjnego w przypadku ich naruszenia.

Podsumowanie
Są sytuacje, kiedy skierowanie sprawy na drogę sądową 
stanowi konieczność – po prostu nie ma innego wyjścia. 
Bywają jednak takie spory, w których racje nie są oczywiste, 
a ważniejsze od ustalenia kto je ma, jest wypracowanie roz-
wiązania satysfakcjonującego wszystkie strony sporu. Wte-
dy warto rozważyć uniknięcie procesu lub ugodę w czasie 
jego trwania. Wpływ na decyzję o ugodowym zakończeniu 
sporu i argument w czasie negocjacji to koszty prowadze-
nia sporu. Czasami nawet duże ustępstwo może zostać zre-
kompensowane oszczędnościami na kosztach sporu.

O tym jak dużą wagę do polubownych metod rozwiązywa-
nia sporów przykłada ustawodawca świadczy m.in. wpro-
wadzenie, obowiązującego od 1 stycznia 2016 roku, prze-
pisu, zgodnie z którym pozew powinien zwierać informację 
czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowe-
go sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku, gdy takich 
prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia. (Art. 
187 § 1 pkt 3 k.p.c.)
Zgodnie z art. 103 § 1 k.p.c. „sąd może włożyć na stronę 
lub interwenienta obowiązek zwrotu kosztów, wywołanych 
ich niesumiennym lub oczywiście niewłaściwym postępo-
waniem”. Zgodnie z art. 103 § 2 k.p.c. „przepis § 1 dotyczy 
zwłaszcza kosztów powstałych wskutek uchylenia się od 
wyjaśnień lub złożenia wyjaśnień niezgodnych z prawdą, za-
tajenia lub opóźnionego powołania dowodów, a także oczy-
wiście nieuzasadnionej odmowy poddania się mediacji.”.

Mediacja może zostać 
przeprowadzona w toku procesu 

lub poza nim.

Bywają sytuacje, które nie da się załatwić polubownie.

1Art. 79 ust. 1 pkt 1 ppkt h ustawy o kosztach sądowych w sprawach 
cywilnych
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Koniec z niskimi karami dla busiarzy w UE?
Transport ciężki, zwłaszcza w przypadku przewozów międzynarodowych, obwarowany jest wieloma 
przepisami i znajduje się pod czujnym okiem służb kontrolnych. Aby choć częściowo uwolnić się od 
nadmiaru unormowań prawnych, przewoźnicy uciekają się więc do korzystania z pojazdów popularnie 
zwanych busami. Pozwala to na uniknięcie licznych obowiązków charakterystycznych dla transportu 
powyżej 3,5 tony, choćby w kwestii uzyskania licencji wspólnotowej, czy przestrzegania norm związanych 
z czasem jazdy i przerwami. Obecnie jednak pozycja busów może już nie być aż tak uprzywilejowana.

Nawet w przypadku busów nie da się uniknąć kontroli 
drogowych. W ich trakcie, oprócz okazania standar-

dowo wymaganych dokumentów, można odczuć konse-
kwencje z tytułu przeładowania pojazdu lub nieprawi-
dłowego zabezpieczenia ładunku. Problem przeładunku 
pojazdów o dmc do 3,5 tony został już dostrzeżony w Pol-
sce, jednak przepisy pozwalają jedynie na zastosowanie 
wobec kierującego grzywny w maksymalnej wysokości 
500 zł. Mając na uwadze nie tylko kwotę, ale także często-
tliwość występowania kontroli, nie trudno się domyślić, 
że dla wielu przewoźników taka sankcja to koszt, który po 
prostu wkalkulowują w ryzyko.

Zmiana podejścia w UE
Również na obszarach większości innych krajów Unii Eu-
ropejskiej kontrole busów należały do rzadkości, a stoso-
wane kary nie miały charakteru odstraszającego. Powoli 
jednak to podejście zaczyna się zmieniać, między innymi 
z powodu ciągle rosnącej liczby tego rodzaju pojazdów. Za 
najbardziej jaskrawy przykład zmiany metodologii kontro-
li, a raczej karania, należy przyjąć model niemiecki. Do nie-
dawna, w przypadku stwierdzenia przekroczenia ładow-
ności pojazdu lub niewłaściwego zabezpieczenia ładunku, 
uprawnione służby stosowały niewygórowane mandaty, 
których adresatem był kierowca pojazdu. Z takim podej-
ściem można jeszcze spotkać się obecnie, w dużej mierze 
zależy to od okoliczności kontroli, wagi stwierdzonego na-
ruszenia oraz wiedzy funkcjonariusza. Jednak od pewnego 
czasu równolegle funkcjonuje nowa procedura, znacznie 
ciekawsza, opierająca się na nieskomplikowanym, ale ob-
razowym modelu matematycznym.
W jednej z prowadzonych przez OCRK spraw, w czasie 
kontroli w Niemczech busa polskiej firmy transportowej 
funkcjonariusz stwierdził brak zabezpieczeń ładunku. 
Ustalił liczbę kilometrów pomiędzy punktami załadunku 
i rozładunku, za pomocą mapy Google, na jej podstawie 
odległość przejazdu wyniosła 858 km. Oględziny prze-
strzeni ładunkowej doprowadziły do wniosku, odnotowa-
nego w dokumentacji kontrolnej: kierowca wstawił z tyłu 
ładunku jedynie rozporę zabezpieczającą, która nie objęła 

całego ładunku. Ładunek zapakowany był po części w fo-
lię, po części w kartony oraz został ułożony w luźny stos, 
jak popadnie. Brakowało blokady z boku czy z tyłu a tak-
że pomiędzy pojedynczymi paczkami. W efekcie uznano, 
że pojazd nie nadaje się do transportu znajdującego się 
w nim ładunku.

Kwota przepadku
W kolejnym kroku funkcjonariusz policji sięgnął po broszu-
rę KGS (Koszty transportu towarów drogowych - Verkehr-
sverlag Fischer 2017) i na jej podstawie przypisał kategorię 
mnożnika – wartość odpowiednią dla masy przewożonego 
ładunku. Broszura aktualizowana jest w cyklu rocznym, 
zatem obecnie obowiązuje wydanie z 2018 roku. Dokonano 
przemnożenia masy towaru oraz liczby kilometrów przez 
współczynnik KGS, uzyskując następujący efekt:

♦♦ przebyta trasa, zgodnie z planem podróży Google Maps: 
858 km,

♦♦ waga przesyłki zgodnie z CMR: 4,5t,
♦♦ kwota określona na podstawie KGS: 2.279,60 euro.

Wskazana kwota została określona jako kwota przepadku. 
Według służby kontrolnej, gdyby przewoźnik przewiózł ła-
dunek zgodnie z planem, uzyskałby korzyść w wysokości 
2.279,60 euro, stąd wysokość przepadku, czyli kary. Po-
nadto, wg dokumentacji kontrolnej u podstaw wyliczenia 
kwoty przepadku spoczywa:

♦♦  bezprawne uzyskanie korzyści majątkowej osiągnięte 
poprzez transport towarów w pojeździe o zbyt małych 
rozmiarach,

♦♦ korzyść ekonomiczna poprzez dopuszczenie się 
wykroczenia,

♦♦ polepszenie pozycji na rynku,
♦♦  wyparcie konkurencji,
♦♦  pewna perspektywa osiągnięcia zysku.

Konsekwencje finansowe naruszania przepisów związa-
nych z zabezpieczeniem ładunku lub jego ilością mogą 
wielokrotnie przekroczyć faktyczny zysk z tytułu realizacji 
zadania przewozowego. Zresztą, to nie jedyne negatywne 
następstwo kontroli. Kolejnym jest zakaz dalszej jazdy do 
czasu usunięcia przyczyny zatrzymania, np. przeładun-
ku na inny pojazd. Ponadto może dojść do sytuacji, gdy 
funkcjonariusz stwierdzi, że przekroczenie dopuszczalnej 
ładowności w znacznym stopniu zagraża bezpieczeństwu 
ruchu drogowego. W takim kontekście mogą pojawić się 
dodatkowe kary, również wobec kierowcy.

Arkadiusz Góra
ekspert OCRK w zakresie ITD i PIP
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Uhu ha, czy ta Unia taka zła?
Najbardziej popularnym sposobem finansowania zakupu środków trwałych w transporcie w ostatnich latach 
stał się leasing, najczęściej w formie operacyjnej. Dla przypomnienia - wśród przewoźników drogowych to 
sposób zakupu kredytowego pojazdów poprzez jego użytkowanie i wykup ratalny w określonym czasie 3-5 
lat. Ciągnik siodłowy przez ten okres jest własnością leasingodawcy, a leasingobiorca pokrywa wszelkie 
koszty jego eksploatacji, ubezpieczenia i opłaty obsługi „kredytowej”. Po zakończeniu umownego okresu 
leasingobiorca może za umówioną kwotę wykupić używany przez siebie pojazd na własność.

Kiedy jesienią 2014 roku gruchnęła wieść o tym, że nie-
miecki rząd ma zamiar wdrożyć postanowienie o pła-

cy minimalnej, czyli tzw. MiLoG, wielu przewoźników po 
prostu nie dało temu wiary. Trudno się dziwić, ustawa 
miała zaprzeczyć - i zaprzeczyła - wszystkim swoim zało-
żeniom o swobodnym przepływie dóbr i usług we Wspól-
nocie. Po trzech latach rozjuszenie transportowców nie 
osłabło. Pytanie tylko, czy słusznie.
W kwietniu 2003 roku roku w Atenach podpisano traktat 
akcesyjny, na mocy którego Polska miała zostać człon-
kiem Unii Europejskiej. Politykom świeciły się wtedy 
oczy, a przedsiębiorcy zacierali ręce, licząc zyski i straty. 
Przy czym tych ostatnich tak naprawdę miało nie by, co 
gwarantowały słowa oraz autografy Leszka Millera i Wło-
dzimierza Cimoszewicza.

Manna z nieba
Najbardziej z członkostwa cieszył się sektor transporto-
wy. Nietrudno sobie wyobrazić, co czuli wtedy przedsię-
biorcy. W końcu otworzono dla nich jeden z największych 
i najbardziej dochodowych rynków świata. Co to oznacza-
ło? Swobodny przepływ usług i towarów, poprawa bezpie-
czeństwa na drogach, normalizacja rynku, wreszcie dota-

cje na rozbudowę infrastruktury. I co najważniejsze - brak 
jakichkolwiek barier w handlu, co dla sektora TSL jest nie 
tyle wodą na młyn, co wręcz manną z nieba.
I rzeczywiście, czas pokazał, jak wiele korzyści dla przed-
siębiorców w kraju nad Wisłą przyniosła Wspólnota. Widać 
to chociażby po przepływie finansowym, opublikowanym 
przez Ministerstwo Finansów. Dla przykładu, tylko w 2016 
roku polska składka do Unii Europejskiej wyniosła 4494,76 
mln euro, dofinansowanie natomiast 9976,43 mln euro 
(czyli byliśmy na plusie 5481,67 mln euro). Łącznie od 2004 
do 2015 roku Polska otrzymała od Wspólnoty prawie 125 mld 
euro, wpłaciła natomiast - niecałe 40 mld euro, zyskując po-
nad 85 mld euro w przeciągu niewiele ponad dekady.

Centra logistyczne „załatały” puste pola
Zwróćmy też uwagę na obecnie trwającą perspektywę 
finansową (budżet unijny jest dzielony na sześcioletnie 
okresy, zwane perspektywami finansowymi), czyli lata 
2014-2020. Tylko w tym czasie z budżetu Wspólnoty do 
Polski trafi ponad 82 mld euro. Ile otrzymamy w kolej-
nym okresie - 2020-2026 - trudno powiedzieć, ponieważ 
ochłodzenie stosunków polsko-europejskich będzie miało 
wpływ na wysokość dofinansowania ze strony Brukseli.
Po dekadzie współpracy, opłacania składek i otrzymy-
wania dotacji okazało się, że Polska staje się europejską 
potęgą gospodarczą. Najlepiej to widać właśnie po roz-
woju sektora transportowego. Zgodnie z opracowaniem 
portalu trans.info, w 2017 roku polscy przedsiębiorcy 

Artur Lysionek

Czy naprawdę powinniśmy być źli na państwa 
UE prowadzące działania ochronne swoich firm 

transportowych?
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zrealizowali przewozy międzynarodowe na poziomie 
ponad 242 mln tonokilometrów, co w porównaniu z 2005 
roku oznacza wzrost aż o 362 procent. Pani Małgorzata 
Kałużyńska w swoim opracowaniu pt. "Wpływ członko-
stwa Polski w Unii Europejskiej na infrastrukturę trans-
portową i transport samochodowy" podaje, że w 2001 roku 
Polacy zrealizowali ledwie 32,5 mln ton przewozów.
Różnica jest ogromna, prawda? I z tego powodu Unia Eu-
ropejska była traktowana jak światełko w tunelu dla pol-
skiego transportu, który na początku XXI wieku, w chwili 
wstępowania do Wspólnoty kojarzył się głównie ze sta-
rymi pojazdami, dziurami na drogach i pustymi polami, 
gdzie teraz stoją nowoczesne centra logistyczne.

Rzetelna ocena czy skłonność do kłótni?
Dzięki Unii Europejskiej niejeden przewoźnik rozbudował 
swoją flotę z jednego zniszczonego pojazdu do kilku se-
tek nowiutkich Actrosów. Poruszają się one po rozbudo-
wanej za unijne pieniądze sieci dróg. Niejeden operator 
logistyczny zamienił stary magazyn na nowoczesne cen-
trum logistyczne gdzieś przy granicy z Niemcami, współ-
pracując z tymże krajem na potęgę. Zatem jak to możliwe, 
by ci sami przedsiębiorcy, którzy w 2004 roku byli gotowi 
na wszystko, żeby tylko dostać się do Europy, dziś z takim 
zacietrzewieniem pomstują na ten związek?
Czy w grę wchodzi rzetelna, obiektywna ocena współ-
pracy międzynarodowej, czy zwykła polska mentalność 
do szukania zwady z każdym sąsiadem? Moim zdaniem 
ta druga opcja - skłonność do kłótni, podsycaną dodatko-
wo propagandą zakompleksionego małego człowieczka, 
brata tragicznie zmarłego w Smoleńsku jednego z najgo-
rętszych zwolenników Unii, a później też pośmiewiska 
wszystkich europejskich rządów.
Każdy z przedsiębiorców jest świadomy tego, jak działają 
mechanizmy rynkowe, które wpływają na prawo popytu 
i podaży. Na tej płaszczyźnie kształtowaniu podlegają obiek-
tywne ceny usług i towarów, ustala się objętość sprzedaży 
usług i dopuszczalny próg udziału obcych przedsiębiorstw 
na wewnętrznym rynku. I każdy z przewoźników zapewne 
zdaje sobie sprawę, że kiedy równowaga krajowego rynku 
jest zachwiana - na przykład poprzez napływ podmiotów 
z zagranicy - “normalna” władza musi podjąć pewne kroki, 
by chronić własne, lokalne podmioty gospodarcze.

Żal słuszny, ale…
Trudno jest oczywiście nie mieć żalu do Niemców, Fran-
cuzów, Hiszpanów i innych zachodnich przedstawicieli, 
kiedy w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
w tytule IV jak byk stoi:

♦♦ Rozdział I, art. 45, pkt 1 - zapewnia się swobodę przepły-
wu pracowników wewnątrz Unii;

♦♦ Rozdział II, art. 49 - zakaz ograniczania swobody przed-
siębiorczości obywateli;

♦♦ Rozdział III, art. 56 - zakaz ograniczeń w swobodnym 
świadczeniu usług;

♦♦ Rozdział IV, art. 63 - zakaz ograniczeń w przepływie kapitału;
Inaczej mówiąc, traktat bezwzględnie, sprawiedliwie i kon-
sekwentnie powinien pozwolić każdemu przewoźnikowi - 
nieważne, polskiemu, rumuńskiemu czy bułgarskiemu - na 
realizację dowolnego rodzaju transportu w obrębie swojego 
kraju. Powinien, ale kiedy tylko Niemcy poczuli się zagro-
żeni, zaraz stworzyli ustawę Mindestlohngesetz, która na-
mieszała nie tylko na rynku transportowym, ale również na 
płaszczyźnie politycznej Wspólnoty. Co gorsza, naśladować 
naszych zachodnich sąsiadów poczęły inne narody. Do-
strzegły one w ustawie MiLoG szansę na ochronę własnego 
rynku, czego raczej nie powiemy o polskim rządzie.

Konflikt z Rosją
Dlaczego tak nie powiemy? Od momentu, kiedy w Polsce 
powstał kult ofiar smoleńskich, rząd robi wszystko, by 
zniszczyć dobre stosunki z Niemcami i całą Unią Europej-
ską, Rosją, Ukrainą, Litwą, Czechami etc. Dobrym przykła-
dem nieudolnej polityki handlowej i hipokryzji Polaków 
jest konflikt z Rosją w sprawie kontyngentu zezwoleń, 
który miał miejsce na początku 2016 roku. Spór trwał dwa 
miesiące i w jego trakcie ani polskie, ani rosyjskie cięża-
rówki nie mogły przekroczyć wzajemnych granic. Istotne 
jest to, że strona polska straciła na tym około 260 mln zło-
tych. Kto na tym zyskał? Wszyscy, tylko nie Polska.
Litwini, bo wynajęli dodatkowe powierzchnie magazyno-
we, ściągnęli Białorusinów do pracy i zwiększyli liczbę 
promów w Kłajpedzie. Kierowcy z Rosji albo rozładowy-
wali się na Litwie, a te ładunki przejmowali później litew-
scy przewoźnicy, albo mogli dalej kursować przez Kłajpe-
dę. Rosjanie, bo nie dość, że znaleźli drogę przez Kłajpedę, 
to jeszcze zyskali dobry materiał propagandowy. Niemcy, 
bo promy z Kłajpedy skierowały się do Niemiec, pomijając 
Polskę i nawet mieszkający przy granicy z Litwą Białoru-
sini, ponieważ znaleźli dobrze płatną pracę.
Uczestnicy sektora przy tym ostro dopingowali władzę 
i byli za tym, żeby całkowicie wyeliminować Rosjan z wła-
snego rynku. I kwestia członkostwa w Unii Europejskiej 
nie ma tu najmniejszego znaczenia, ponieważ wraz z Ro-
sjanami z polskiego rynku mieliby zostać wyrugowani 
również Litwini, Bułgarzy i Rumuni. Czy zatem możemy 
mieć żal do rządów państw zachodnich, że nawet kosz-
tem łamania prawa próbują pomóc lokalnym przedsię-
biorcom? Możemy. A powinniśmy? Nie.

Przez lata polskie firmy zyskiwały na wspólnotowych dofinansowaniach.
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Transportowiec dba o zdrowie
Władze lokalne a także wszelkiej maści fachowcy od zdrowia głoszą: przesiądźcie się na rowery, więcej 
spacerujcie, biegajcie. Dla zdrowia, ale i szybkości przemieszczania się, bowiem miejskie korki ponoć 
można pokonać szybciej na dwóch kołach. Właściciele firm transportowych także powinni o tym pomyśleć, 
wszak mają pracę w większości siedzącą. Z myślą o nich postanowiłem dokonać wielkiego poświęcenia 
i przeprowadzić test - pewnego dnia trasę dom-praca-dom pokonałem na dwóch kółkach.

Zacznę od wrażeń pozytywnych. Moje nogi po wysiłku 
czuły się dobrze. Były lekkie zakwasy, ale to w zupełności 

normalne, wszak jechałem tempem żwawszym niż ślimaki, 
żółwie a nawet nieco szybsze stworzenia. Po kilkunastu ta-
kich przejazdach zapewne także inne części ciała odczuły-
by zdrowotne skutki ruchu, naturalnie jeśli po zakończeniu 
trasy nie zjadałbym schaboszczaka z frytkami i deserem.

Pijany po osiągnięciu celu
Nie wiem jednak co powiedziałyby na rowerową trasę 
do/z pracy moje płuca. Owszem, dróg rowerowych mamy 
coraz więcej (cierpią na tym kierowcy, także ci w cięża-
rówkach), lecz często kończą się one w miejscach, z któ-
rych dalej można jechać po ulicy. Poza tym szerokość 
duktów dla dwukołowców sprawia, że często rowerzysta 
wręcz ociera się o samochód, a na ulicy staje za dymiący-
mi tłumikami. Dlatego już po przyjeździe do pracy a co do-
piero powrocie do domu byłem lekko oszołomiony, wcale 
nie ze zmęczenia, choć żadnych napojów wyskokowych 
nie przyjmowałem.
Misja zdrowotna jeszcze bardziej upada gdy dodam czyn-
nik stresu. Prowadzącym firmę transportową nie obce są 
trudne chwile. Na rowerze bodźców doznajemy od trąbią-
cych kierowców, którzy w dodatku wyprzedzają rowerzy-
stów nie zachowując nawet zdroworozsądkowej odległo-
ści, o przepisowej nie wspominając. Kilka razy miałem 
zresztą wrażenie, że zaraz ktoś mnie rozjedzie ze złości, 
bo jadę przed nim/nią, uwagi te niestety dotyczą tak-
że prowadzących ciągniki siodłowe. Może warto zrobić 
w swojej firmie choćby komunikat: „uwaga na rowerzy-
stów, to może być twój szef/kolega z pracy”? Ja w każdym 
razie odprężenia jadąc rowerem po ulicy nie zaznałem. 
A na chodniku, jeśli takowy jest, możemy jechać tylko 
z dzieckiem do lat 10 lub podczas deszczowej pogody.

Trzeba uprawiać sport
Mit szybkości dojazdu obalają sygnalizacje świetlne. 
Sprawdziłem, policzyłem. Trasę 14 kilometrów pokona-
łem w 48 minut i 1 sekundę, to czas wolniejszy niż średni 
wynik osiągany samochodem o około 8 minut. W drugą 
stronę (może było bardziej z górki?) – 44 minuty 52 sekun-

dy. Nie dyskutujmy na temat mojej kondycji fizycznej, bo 
Rafałem Majką nigdy nie zostanę. Trzeba zwrócić uwagę 
na inną kwestię. Mimo że większość trasy nie przebiega-
ła przez centrum miasta, przed sygnalizatorami (proszę 
pamiętać, zwykle byłem pierwszy, maksymalnie drugi 
w kolejce!) spędziłem dokładnie 11 minut 57 sekund (na od-
cinku powrotnym). Nawet jeden z pieszych rzekł do mnie: 
nadrabiasz jadąc szybko, a teraz razem stoimy ponad trzy 
minuty na jednym skrzyżowaniu. Niestety, światła są nie-
właściwie regulowane i już nie raz pisałem, że winę za kor-
ki i wszelkie tego typu niedogodności ponosi w dużej mie-
rze Zarząd Dróg Miejskich i Miejski Inżynier Ruchu a nie 
tylko nadmiar aut. Próbowałem do nich kilkukrotnie dzwo-
nić, ale moje żale zazwyczaj pozostają tylko w powietrzu.
Wnioski. Jeśli ktoś nie ma krótkiej trasy lub wiodącej bocz-
nymi drogami, leśnymi, polnymi szlakami, dojazd do pra-
cy rowerem raczej nie wpłynie pozytywnie na zdrowie. Bo 
coś naprawi a coś zepsuje. Ruszać się jednak trzeba, więc, 
zgodnie zresztą z tym co napisałem we wstępniaku, prze-
woźnicy wręcz muszą pomyśleć o wykrojeniu kilku chwil 
ze swojego życia na ucieczkę przed zawałem, cukrzycą, 
udarem, stresem i innymi paskudztwami współczesnego 
świata. Może być to basen o 6 rano, bieganie po godzinie 
20, piłka nożna, koszykówka, jazda rowerem (z dala od ru-
chu samochodowego), tenis ziemny, squash, dźwiganie na 
siłowni, itd. Zatem wpasujmy sport do naszego kalendarza. 
Pozytywny efekt gwarantowany.

Jazda rowerem pozytywnie wpływa na 
zdrowie, ale nie w każdych warunkach.

Tomasz Czarnecki
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