
POLSKA

www.truck-business.pl

Sierpień - Wrzesień nr 3/2017 (56) Cena 25 zł (w tym 5% VAT)

Outsourcing pracowniczy na kontrolowanym 62

Przewoźnik powinien sprawdzić sprzedawcę paliwa 64

CZASOPISMO DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ PRZEDSIĘBIORSTW TRANSPORTOWYCH

TRUCK
&BUSINESS

ZADŁUŻENIE FIRM
TRANSPORTOWYCH



V Kongres Transportowy  
12 października 2017, Hotel Novotel Airport Warszawa

www.kongrestransportowy.pl

Partnerzy:

Partnerzy merytoryczni:

BIZNES
Prezentacja zapotrzebowania na transport i logistykę 
oraz sesja handlowa

WIEDZA
 Bogaty program merytoryczny

 Pytanie = odpowiedź - "Ostry dyżur"

 Bezpłatne porady prawne

 Techniki sprzedaży i negocjacji dla branży TSL



Nabór projektów został otwarty! 
Celem programu jest wyłonienie wyróżniających się produktów i usługi wspierających 

pracę działów logistycznych (sprzęt, urządzenia, technologie, IT, środki transportu, usługi). 

Zwycięzców konkursu wybiera niezależna kapituła składająca się 

z ekspertów branży TSL w Polsce.

Na zgłoszenia czekamy do 3 listopada 2017 r. 
Udział w programie jest całkowicie bezpłatny. 

Wyniki ogłoszone zostaną 7 grudnia 2017 roku 

podczas uroczystej Gali Logistyki, Transportu i Produkcji. 

Laureaci uzyskają prawo do firmowania swoich produktów 

godłem „Produkt Innowacyjny 2017” 

dla Logistyki, Transportu i Produkcji 2017
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Zgodnie z danymi Krajowego Rejestru Długów BIG S.A., 
zadłużenie polskich firm transportowych wynosi w tej 
chwili 664 mln złotych. To już prawie 21 000 przedsię-
biorstw, czyli o 4000 więcej niż w ubiegłym roku. Jaka 
jest skala problemu i czy tendencja wzrostowa zadłużeń 
się utrzyma? Zapytaliśmy o to ekspertów branżowych.
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Portale typu Onet, Gazeta, 
czy Wp z dopiskiem pl 

czytam chcąc być na bieżą-
co z informacjami o Polsce, 
świecie oraz związanymi ze 
sportem. Niejednokrotnie 
jednak odnoszę wrażenie, 
że jest tam wiele „śmiecio-
wych” wiadomości (zarów-
no w treści jak i sposobie 
podania). Podobnie zresztą 
jak w telewizyjnych Wia-
domościach, Wydarzeniach 
oraz gazetach, nie wnikając 
wcale w polityczne kierunki. 
Czasem trudno mi znaleźć 
coś dla siebie, choć za in-
telektualistę się wcale nie 
uważam. Wszędzie o polity-

ce, skandalach, sensacjach, śmierci, seksie, celebrytach. 
Rzadko w wydźwięku pozytywnym.
Ze zgrozą zauważyłem, że Truck&Business Polska też ude-
rza w negatywne tony! Oczywiście, staramy się, by czaso-
pismo było w pełni obiektywnym źródłem informacji. Piszą 
dla nas branżowi eksperci, poruszamy tematykę ważną dla 
przewoźników oraz całej branży TSL. Dopadają nas wszel-
kie sprawy związane z płacą minimalną, pakietem mobil-
ności, ustawą o monitoringu pojazdów, brakiem kierowców, 
niepłacącymi klientami. Firmy transportowe narzekają na 
brak zleceń lub zbyt duże wymagania nadawców, a zdaniem 
niektórych nadawców trudno znaleźć mogących spełnić 
odpowiednie kryteria przewoźników. Można tak wymieniać 
niełatwe tematy.

Taka lektura nie wprawia w dobry humor. Co prawda, nie 
będąc Faktem ani Faktami piszemy i głosimy o faktach. 
Dopuszczamy każdą opinię (naturalnie nie przekraczającą 
norm ogólnie przyjętych), niezależnie od opcji politycznej 
i interesów. I zawsze będziemy wspierać przewoźników, 
choć także oni powinni wiedzieć, gdy coś po ich stronie jest 
nie tak – o to ponoć chodzi w obiektywnym postrzeganiu 
świata. To, że zamieszczamy tak dużo różnych ostrzeżeń 
i „złych informacji”, cóż, taki ludzie ludziom los gotują.
A teraz mały case. Na ostatniej konferencji Truck Forum&A-
wards najpierw Maciej Wroński z TLP opowiedział jaki to 
fatalny los czeka przewoźników. Po czym kilka godzin póź-
niej Mariusz Hendzel z kancelarii transportowej ITD-PIP do 
tej samej publiki rzekł: „nie przejmujcie się, przecież to tylko 
teoretyczne problemy”. To było kapitalne przedstawienie 
problemu - szklanki do połowy pustej i do połowy pełnej. Oba 
wystąpienia jakże cenne, trafne, merytoryczne. Dzięki temu 
wnioski każdy wyciąga samodzielnie.
Wobec wcześniejszych samobiczujących stwierdzeń skła-
dam jednak obietnicę. Zrobimy co możemy, by w każdym 
z numerów było jak najwięcej pozytywnych informacji. 
Nie ingerując w stan realny, ale korzystając więcej z „ko-
lorowych kredek”. Tylko mam prośbę. Pomocy! Piszcie na 
tomasz.czarnecki@truck-business.pl, dzwońcie na 515 160 
507, podchodźcie na konferencjach. I zasypujcie pozytyw-
ną energią byśmy mogli ją przekazywać dalej. My jesteśmy 
tylko mediami, czyli przekaźnikiem, który oczywiście da się 
podregulować. Do czego szczerze zachęcamy...

Tomasz Czarnecki
zastępca redaktora naczelnego

Na rynku transportowym funkcjonują 
podmioty zajmujące się „wynajmowa-
niem” kierowców. Korzystanie z ich 
usług może być jednak obarczone 
dość dużym ryzykiem – nie wszyst-
kie tego typu firmy prowadzą swoją 
działalność zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. A konsekwencje może 
ponieść również przewoźnik.

s. 62

Firmy transportowe powinny sprawdzać dostawców paliw. 
Przewoźnicy kupujący paliwa, a więc tzw. towary wrażli-
we w rozumieniu ustawy o VAT odpowiadają solidarnie ze 
zbywcą za zaległości podatkowe, w części proporcjonalnie 
przypadającej na dostawę na ich rzecz. Istnieje jednak meto-
da, by się przed tą odpowiedzialnością zabezpieczyć.

s. 64
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Innowacje w transporcie cementu
Lafarge w Polsce, w związku z realizacją strategii 
odróżniania się i upraszczania biznesu sprzedaje 
spółkę transportową Lafarge Transport. Producent 
jednocześnie zmienia model biznesowy zarządzania 
transportem cementu na model floty dedykowanej.

To innowacyjne w branży cementu podejście do zarządzania 
transportem. Firma realizuje strategiczny projekt IVO – indywi-
dualnej wartości dla dostawców. W związku z tym wprowadza 
nowy model biznesowy zarządzania swoim transportem - model 

floty dedykowanej, który znacząco zmienia otoczenie bizneso-
we dostawców. Przewoźnik otrzymuje stałą, miesięczną opłatę 
za samochód oraz zwrot kosztów paliwa, w zależności od poko-
nanego dystansu. Jego pojazdy są przeznaczone na wyłączność 
Lafarge. Proces planowania wszystkich dostaw pozostaje w dal-
szym ciągu scentralizowany i w całości zarządzany przez dział 
logistyki firmy. Lafarge jest także w końcowej fazie wdrażania 
nowego systemu Quintiq TMS (Transport Management System), 
który wspomaga planowanie, monitoring i rozliczanie procesów 
transportowych.
- W naszej branży takie działania to nowatorskie podejście, pierw-
sze tak znaczące zmiany w transporcie cementu od lat. Nowa 
strategia gwarantuje nam pełną dostępność przeznaczonych dla 
nas samochodów w trakcie trwania kontraktu oraz zabezpiecza 
przed niekontrolowanym wzrostem cen rynkowych. Zyskujemy 
także większą elastyczność związaną z flotą przewozową i uni-
kamy kosztów wynikających z inwestycji w środki transportu 
i na infrastrukturę niezbędną do poprawnego funkcjonowania 
wszystkich działań transportowych – skomentował Leszek Sze-
lerski, dyrektor Łańcucha Dostaw Lafarge w Polsce.
Lafarge w Polsce sprzedało spółkę Lafarge Transport zewnętrz-
nemu inwestorowi – firmie Euro-Pegaz. Posiada ona szerokie 
doświadczenie we współpracy z międzynarodowymi koncernami 
m.in. P&G, Mars, Unilever, Wrigley, Coty, KraftHeinz. Długotermi-
nową perspektywę współpracy pomiędzy firmami zapewnia pod-
pisanie pięcioletniego kontraktu transportowego.

Internet rzeczy w transporcie
Zapraszamy na pierwsze w Polsce Targi Internet of 
Things, czyli technologie w transporcie, logistyce 
i inteligentnych miastach. Patronat medialny nad 
imprezą, która odbędzie się w dniach 14-15 grudnia 
sprawuje Truck&Business Polska.

Internet rzeczy wkracza niemal w każdy aspekt naszego życia. 
Począwszy od inteligentnych zegarków, poprzez telewizory, 
domy, samochody, miasta, aż na fabrykach i kopalniach kończąc. 
Coraz więcej urządzeń, z którymi się na co dzień stykamy będzie 
ze sobą połączonych.
IoT nie omija również branży transportowej. Już dzisiaj systemy 
telematyczne stają się nie tylko narzędziem do sprawdzania po-
zycji samochodu czy towaru, ale skutecznie pomagają zarządzać 
całym łańcuchem dostaw. O autonomicznych ciężarówkach rów-
nież już nie mówi się w kategoriach ciekawostek branżowych, 
lecz zaczyna się je testować w ruchu drogowym.
IoT Poland Show to wydarzenie, jakiego w Polsce dotąd nie było. 
Dwudniowe targi, na których będzie można zobaczyć zastosowa-
nie technologii w różnych gałęziach gospodarki. - Zdecydowaliśmy 
się na połączenie tak wielu sektorów gospodarki pod jednym da-
chem, gdyż po pierwsze technologie są tu największym spoiwem, 
a po drugie od jakiegoś czasu obserwujemy zjawisko przenikania 
branż. Oznacza to, że kiedyś motoryzacja niewiele miała wspól-
nego na przykład z domem. Dzisiaj klimatyzację w mieszkaniu, 

możemy uruchomić z samochodu. I podobnie jest w innych obsza-
rach. Transport to m.in. ta gałąź, gdzie jest jeszcze dużo przestrzeni 
do zagospodarowania. Jednak coraz częściej mówi się o integracji 
samochodu na przykład z magazynem, by usprawnić łańcuch do-
staw. A to tylko jeden z wątków poruszanych podczas IoT Poland 
Show – mówi Paweł Kacperek, organizator targów.
Podczas wydarzenia, które odbędzie się w dniach 14-15 grudnia, 
zostanie wydzielona specjalna strefa Connected Transportation 
& Logisitcs. Nie zabraknie również IoT Poland Show Night. Spe-
cjalna, nocna impreza, to możliwość nawiązania wielu nieformal-
nych kontaktów, poznania bliżej dostawców technologicznych, 
a także uczestniczenia w ceremonii przyznawania nagród za naj-
lepsze produkty i usługi roku 2017. Więcej informacji na stronie: 
www.iotpolandshow.pl.
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Decyzja uchylona
Sąd uchylił decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  
w sprawie odmowy wydania zaświadczenia A1 dla 
obywatela Ukrainy. Pomocy w tej sprawie udzielili 
eksperci OCRK.

W kwietniu 2017 roku firma transportowa zwróciła się do eks-
pertów OCRK w kwestii odmownej decyzji Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych w sprawie wydania zaświadczenia A1 dla jednego 
z zatrudnionych w niej kierowców – obywatela Ukrainy. Zaświad-
czenie A1 to dokument, w którym ZUS potwierdza, że delegowany 
za granicę pracownik podlega polskiemu ustawodawstwu i pol-
skim ubezpieczeniom. Muszą je mieć kierowcy w transporcie 
międzynarodowym w krajach, w których wymagana jest wypłata 
tamtejszej płacy minimalnej, takich jak Francja, Niemcy, Austria 
i Włochy.
Od dłuższego czasu OCRK otrzymuje informacje od swoich klien-
tów o odmowie wydania koniecznego w transporcie międzyna-
rodowym zaświadczenia A1 dla kierowców z krajów spoza Unii 
Europejskiej. Wspomniana firma, będąca klientem OCRK, z jej 

pomocą zdecydowała się na wniesienie do sądu odwołania od de-
cyzji ZUS. Dzięki wsparciu OCRK właściciel firmy transportowej 
był również gruntownie przygotowany do rozprawy sądowej. Sąd 
Okręgowy w Bielsku-Białej w wydziale Pracy i Ubezpieczeń Spo-
łecznych przychylił się do wniosku przewoźnika. Uwzględnił ar-
gumentację i uchylił decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
Nakazał również wydanie zaświadczenia na formularzu A1 dla 
kierowcy będącego obywatelem Ukrainy.

TC Transport Order® – nowa 
jakość na platformie TimoCom

Tegoroczne lato jest dla TimoCom bardzo owocne. 
W lipcu pojawiła się bowiem na platformie nowa 
aplikacja – TC Transport Order®. Pozwala ona ponad 
120 000 użytkowników platformy transportowej 
zawierać transakcje w cyfrowej formie.

Usprawnić jak najwięcej.
TC Transport Order® jest odpowiedzią na potrzebę przyspieszenia 
i ułatwienia procesu łączenia frachtów z wolnymi przestrzeniami 
ładunkowymi. To „cyfrowy pomost” pozwalający z jednej strony 
wyszukiwać, jednocześnie wśród wielu sprawdzonych partnerów 
biznesowych, środki transportu na rynku SPOT w czasie rzeczy-
wistym i po aktualnych cenach, z drugiej zaś strony zwiększać 
szanse pozyskania konkretnych zleceń transportowych przy mi-
nimalnym nakładzie pracy związanej z tym procesem.

Dlaczego tak się dzieje?
Można to sprowadzić do trzech czynników: cyfryzacji, automaty-
zacji i optymalizacji w ramach nowego rozwiązania. Cyfryzacja 
oznacza ułatwienia dla obu stron transakcji związane z unifikacją 
przetwarzania danych w danym procesie. Raz umieszczone w sys-
temie informacje są wykorzystywane w zależności od potrzeb 
w różnych fazach działania i nie wymagają ponownego wprowa-
dzania. Eliminuje to konieczność prowadzenia złożonej komunika-
cji poza systemem, możliwość błędnego przekazania danych, wy-
stąpienia opóźnień przepływu informacji związanych ze sposobem 
zorganizowania (szczególnie dużych) przedsiębiorstw. Tu wszyst-
kie informacje są w jednym miejscu i stale „pod ręką”.
Cyfryzacja umożliwia z kolei automatyzację wielu elementów 
działania. Odnosi się to szczególnie do tych fragmentów procesu 
zawarcia transakcji, które są powtarzalne. System daje możliwość 
filtrowania danych, tworzenia szablonów lub przenoszenia ich 
w automatyczny sposób do innych modułów, co znacząco przy-
spiesza pracę.
Cyfryzacja i automatyzacja wyszukiwania transportu oraz podej-
mowania zleceń transportowych pozwalają w rezultacie na opty-
malizację tych procesów eliminując te czynniki, które spowalniały 
ich przebieg, skracając łańcuch komunikacji, gromadząc bieżące 
dane w jednym miejscu i odpowiednio je kategoryzując, wreszcie 
umożliwiając zawarcie transakcji jednym kliknięciem.

Przede wszystkim skuteczność.
W rzeczywistości określanej przez pryzmat potrzeb klienta, od 
przedsiębiorstw sektora TSL wymaga się elastyczności, precyzji 
i szybkości działań. Platforma TimoCom udostępniając TC Trans-
port Order® daje swoim użytkownikom narzędzie pozwalające 
sprostać tym wymaganiom i sprawnie konkurować na rynku.
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Targi NUFAM
Od 28. września do 1. października będą trwały 
w niemieckim Karlsruhe targi pojazdów użytkowych 
NUFAM. Organizatorzy spodziewają się 25 000 gości. 
Patronat sprawuje redakcja Truck&Business Polska.

25.000 oczekiwanych gości targowych spodziewają się organi-
zatorzy Targów NUFAM. Impreza odbędzie się w dniach 28.09-
1.10 w Karlsruhe (południowe Niemcy). Ponad 350 wystawców 
z 13 krajów zaprezentuje pełne spektrum oferty branży: pojazdy 
wszystkich klas ładowności, nadwozia i naczepy, ogumienie, 
części zamienne, osprzęt, wyposażenie warsztatowe, rozwiąza-
nia telematyczne oraz usługi.

Tendencje rozwojowe
 - Targi NUFAM odnotowują stałą tendencję wzrostową i są od-
zwierciedleniem silnie rozwijającej się branży pojazdów użytko-
wych. Dzięki powiększonej do ponad 70.000 metrów kwadrato-
wych powierzchni wystawienniczej oraz rozwinięciu programu 
dla specjalistów z branży, targi stały się idealną platformą infor-
macyjną i handlową - mówi Britta Wirtz, dyrektor zarządzająca 
Karlsruher Messe- und Kongress. Po raz pierwszy targi NUFAM 
zajmą wszystkie cztery hale Targów Karlsruher Messe oraz tere-
ny wystawiennicze na zewnątrz hal.
Na targach wystawi się cała siódemka wielkich producentów 
pojazdów ciężarowych (DAF, Daimler, IVECO, MAN, Scania, Volvo 
i Renault Trucks). Pozyskano również nowych wystawców ta-
kich jak Kässbohrer, Kögel i Humbaur. Z działu dźwigów zała-
dunkowo-wyładowczych zaprezentują się m. in. Palfinger, Hiab, 
EFFER, HMF czy HYVA. Nowych wystawców znajdziemy rów-
nież pośród producentów i oferentów lekkich pojazdów użytko-
wych i producentów lekkich nadwozi dla pojazdów użytkowych 
(np. AL-KO Fahrzeugtechnik, RAPID Leichtbau i RKB Döbeln).

Warsztat, telematyka, dział komunalny
Goście odwiedzający targi, znajdą hale podzielone tematycz-
nie, co umożliwia uporządkowane zwiedzanie targów. W dzia-
le „Warsztat, części zamienne, osprzęt“ (hala 1) zaprezentuje się 
wielu specjalistów, zajmujących się wyposażaniem warsztatów. 
W dziale ogumienie wystawią się m. in. Aeolus Tyres, Bridgesto-

ne, Kumho Tire Falken Tire, obecne będą również ważne firmy 
handlowe. W dziale telematycznym (hala 2) goście odwiedza-
jący targi będą mogli uzyskać informacje na wspólnym stoisku 
"Innovationsstraße der Telematik" (droga innowacji telematycz-
nych) i nowo założonym forum zajmującym się aktualnymi te-
matami telematyki w branży samochodowej. Targi zorganizują 
również osobną aleję dla przedsiębiorstw komunalnych „Kom-
munalmeile“. Uzupełnieniem ekspozycji rozmieszczonej będzie 
park pokazów „Demopark“ (program dla publiczności).

Bezpieczeństwo kierowców
Targi NUFAM to nie tylko ważne spotkanie branży, umożlwiające 
stworzenie własnej sieci kontaktów, ale również program imprez 
specjalistycznych poświęconych telematyce, rzemiosłu i zabez-
pieczeniu ładunków. Specjalistyczne prelekcje i dyskusje obej-
mą spektrum tematów, zaczynając od wyposażenia pojazdów, 
przez bezpieczeństwo kierowcy i prewencję przeciwkradzieżo-
wą, aż po zaawansowane układy wspomagające pracę kierowcy. 
Forum kierowców ciężarówek „Truck Driver Forum“ będzie po-
święcone w głównej mierze codziennej pracy kierowców. Tema-
tami będą bezpieczeństwo kierowców na parkingach i zalecenia 
dotyczące zachowania w trakcie wyjazdów zagranicznych, dla 
zwiększenia poziomu bezpieczeństwa zawodowych kierowców 
ciężarówek.
Więcej informacji: www.nufam.de

TC Transport Order® przetestuj teraz bezpłatnie!  www.timocom.pl/Zapytanie-o-transport

Twoje cyfrowe zlecenia 
transportowe są w dobrych rękach!
Z TC Transport Order® zrealizujesz swoje zlecenia transportowe w 
prosty sposób bezpośrednio na platformie transportowej TimoCom.
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Fraikin i Iveco na rowerach
Już nie po raz pierwszy, podczas jednego 
z największych kolarskich wyścigów wieloetapowych 
duet stworzyły firmy Fraikin i Iveco.

Trasę wyścigu Tour de Pologne pokonywało wspólnie 15 ciągników 
Stralis „All Blacks” wraz z naczepami od Fraikin Polska. Dodatko-
wy ciągnik stanowił „ekspozycję” w specjalnych strefach Fraikin 
na mecie etapów, którego przedstawiciel koordynował całe przed-
sięwzięcie. Firmy zadbały o przewóz ponad tysiąca osób, sprzętu, 
rekwizytów. Tegoroczna trasa wyścigu prowadziła przez ponad 
czterysta miast i miejscowości. Klasyfikację generalną wygrał Pe-
ter Sagan ze Słowacji, trzecie miejsce zajął Rafał Majka.

Kolejne DAFy dla Megatranslaw
Kolejne 20 ciągników DAF Nowy XF 480 FT Pure 
Excellence trafi do firmy Megatranslaw. Umowę 
podpisano w serwisie dealera DAF DBK w Gdańsku.

Jeden z pojazdów, 
które dostarczone 
zostaną w poło-
wie października 
2017 roku, będzie 
100. ciągnikiem 
DAF we flocie 
klienta. Żółte ka-
biny firmy dostar-

czone zostaną w wersji Super Space Cab. Pojazdy otrzymają silniki 
MX 13 o mocy 480 KM, zautomatyzowaną skrzynię biegów TraXon, 
tempomat aktywny PCC, reflektory LED oraz trzystopniowy hamu-
lec górski MX Engine Brake. Na wewnętrzne wyposażenie kabiny 
zamówionych pojazdów składa się fotel pneumatyczny Luxury 
Air, leżanka z materacem Xtra Comfort, zestaw głośnomówiący 
z dodatkowym nagłośnieniem audio (6 głośników), automatyczna 
klimatyzacja. Ciągniki doposażone będą w klimatyzacje postojowe 
oraz osłony międzyosiowe.
DBK obsługuje Megatranslaw od 2012 roku. Firma Megatranslaw 
powstała w 2004 roku i świadczyła usługi transportowe na trasach 
krajowych. Obecnie zajmuje się głównie transportem międzynaro-
dowym. We flocie firmy są wyłącznie DAF-y, ich średnia wieku nie 
przekracza czterech lat.

Trans Poland już za dwa miesiące
Od 8 do 10 listopada 2017 r. w EXPO XXI Warszawa, 
przy ulicy Prądzyńskiego 12/14 odbywać się będą 
Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki 
TransPoland Translogistica. Patronat medialny 
sprawuje Truck&Business Polska.

Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki TransPoland 
Translogistica to największe w tej części Europy spotkanie pro-
fesjonalistów na co dzień związanych z transportem, logistyką, 
magazynowaniem i dystrybucją. Swoje produkty i rozwiązania 
przedstawią wiodące firmy logistyczne, spedycyjne, transporto-
we (kolejowe, drogowe, morskie, lotnicze); producenci rozwiązań 
z zakresu telematyki oraz systemów zarządzania transportem, 
a także przegląd kart paliwowych, systemów poboru opłat oraz 
giełd ładunków. TransPoland Translogistica to okazja, aby do-
wiedzieć się o nowościach w branży, nawiązać kontakty z przed-
stawicielami firm logistycznych i porozmawiać z producentami. 
Dzięki temu można nawiązać relację biznesowe z kluczowymi 
partnerami. Uczestnicy będą mieli również okazję do poszerzenia 

wiedzy w trakcie specjalistycznych konferencji i paneli dyskusyj-
nych prowadzonych przez ekspertów. Patronat medialny sprawu-
je Truck&Business Polska. Więcej na www.trans-poland.pl.



Mówisz, masz.

Konkretne rozwiązania dla Twojej firmy
Nieograniczona liczba wariantów zabudowy, modyfikacji i adaptacji nadwozia

Renault MASTER  
Drugi raz z rzędu nr 1 w rankingu niezawodności DEKRA*.

Teraz w leasingu 3 raty gratis**. 

Gebrauchtwagen-
report 2017

Gewinner seiner Klasse

www.gebrauchtwagenreport.com

Gebrauchtwagen-
report 2016

Bestes Fahrzeug seiner Klasse
im Laufleistungsbereich 
50 – 100 tkm

www.gebrauchtwagenreport.com

 * Renault MASTER zajął 1. miejsce w raporcie DEKRA Samochody Używane w latach 2016 i 2017 w klasie „Transportery” w przedziałach 0-50 tys. km oraz 50-100 tys. km.  
Raport DEKRA przygotowywany jest na podstawie przeglądów technicznych 15 000 000 aut w Niemczech w 9 klasach samochodów oraz 3 przedziałach przebiegu. Uwzględniane są 
typowe dla samochodów używanych usterki oraz zużycie poszczególnych części.

** Leasing 3 raty gratis to trzy pierwsze, miesięczne, bezpłatne raty w ofercie dla przedsiębiorstw o następujących parametrach: okres leasingu 36, 48, 60 miesięcy, 

minimalna opłata wstępna 20%. Leasing oferowany jest przez RCI Leasing Polska Sp. z o.o. Szczegółowe warunki dostępne są u Autoryzowanych Partnerów Renault.

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym w zależności od wersji silnikowej wynosi dla Renault Master od 6,8 do 9,5 l/100 km, emisja CO
2
 od 177 do 247 g/km. Zużycie paliwa i emisja  

CO
2
 określone zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. Zużycie paliwa jest uzależnione od umiejętności i zachowania kierowcy, warunków atmosferycznych i innych okoliczności na 

drodze. Koncern Renault dba o środowisko, a samochody naszej marki składają się z części nadających się do odzysku i recyklingu. Szczegółowe informacje dotyczące spełniania 

wymogów ochrony środowiska znajdują się na stronie renault.pl.

renault.pl



12 | TRUCK&BUSINESS

I N F O R M A C J E

Raben East
Spółkę Raben East uruchomiła Grupa Raben. Nowy 
podmiot świadczy usługi międzynarodowego transportu 
drogowego, w tym regularne połączenia drobnicowe 
między innymi w Rosji, Turcji, Kazachstanie. Niezależnie 
od tego Grupa Raben przejęła Busse Logistik.

Raben East funkcjonuje jako niezależny podmiot, korzystając 
z dostępnych rozwiązań Grupy Raben w Europie. - Nowe państwa 
członkowskie Unii Europejskiej jeszcze kilkanaście lat temu sta-
ły w obliczu dokładnie takich samych procedur co dzisiejsze kraje 
wschodnie - mówi Bartłomiej Łapiński, dyrektor zarządzający Raben 
East. - Jednak z biegiem lat, ta wiedza fachowa zdążyły się zatrzeć, 
ponieważ w Unii nie ma już konieczności realizowania zawiłych 
procedur celnych. Dlatego zdecydowaliśmy się wyznaczyć osobną 
jednostkę biznesową, która będzie się specjalizowała w obsłudze 
tych rynków, skupiając jednocześnie niezbędne umiejętności. Uzu-
pełni to portfolio Grupy Raben w zakresie transportu drogowego.
Siedziba Raben East znajduje się w Robakowie koło Poznania, 
a jej główne lokalizacje to Grodzisk i Gliwice. Raben East uzupeł-

nia portfolio Grupy Raben o usługi międzynarodowego transpor-
tu drogowego, w tym regularne połączenia drobnicowe z krajami 
Wschodnimi a także, usługi Agencji Celnej i doradztwa w organi-
zacji transportu na rynki wschodnie. Dystrybucja i konsolidacja 
przesyłek odbywa się z wykorzystaniem sieci drobnicowej Grupy 
w całej Europie. Spółka będzie obsługiwała między innymi takie 
kraje jak: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Irak, Kazachstan, 
Kirgistan, Mołdawia, Mongolia, Rosja, Tadżykistan, Turkmenistan, 
Turcja, Ukraina i Uzbekistan.
 - Dzięki regularnym połączeniom drobnicowym na wschód jeste-
śmy dopasowani do wymagań dwóch grup klientów: pragnących 
usystematyzować dostawy do swoich kontrahentów na rynkach 
wschodnich, oraz poszukujących na wschodzie nowych rynków 
zbytu i dopiero rozpoczynających wymianę handlową na tamtej-
szym terenie – wyjaśnia Bartłomiej Łapiński.
Grupa Raben podpisała umowę o przejęciu udziałów Busse Logistik, 
z siedzibą w Kassel. Firma zatrudnia ponad 140 pracowników i pro-
wadzi działalność transportową krajową i międzynarodową.
Przejęcie wpisuje się w długoterminowy plan rozwoju Grupy na 
rynku niemieckim. To już czwarte przejęcie zrealizowane przez 
Grupę Raben w Niemczech od początku 2017 roku. Wcześniej 
działania dotyczyły operacji dawnych oddziałów spółki Rhenus, 
położonych w Fellbach oraz Weilimdorf, Exice GmbH i RLZ Baden 
GmbH oraz oddział Schmalz + Schoen Logistik Gruppe. Jak powie-
dział Ewald Raben, prezes Grupy Raben - do końca 2018 roku rynek 
niemiecki ma stać się najważniejszym rynkiem dla firm, która za-
mierza mieć własną, niezależną sieć dystrybucyjną, z ponad trzy-
dziestoma oddziałami.
Busse Logistik jest firmą rodzinna, która została założona w 1996 
roku. Zatrudnia ponad 140 pracowników, w tym około 100 kie-
rowców. Dysponuje także własną flotą, dzięki temu, większość 
realizowanych połączeń obsługuje samodzielnie. Zajmuje się 
głownie transportem drobnicowym oraz całopojazdowym, jak 
również logistyką transportową. Jej roczny obrót to 15 mln euro 
(2016 rok).

Logistyczna Formuła 1
Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że operatorzy logistyczni 
mają swój udział w organizacji wyścigów Formuły 1. Na 
przykład DB Schenker odpowiada za europejską logistykę 
Mercedes-AMG Petronas Motorsport.

DB Schenker zapewnia obsługę przed wyścigami, w ich trakcie i po 
zakończeniu. To team, w którym jeżdżą Lewis Hamilton i Valtteri 
Bottas. Pięć srebrnych samochodów ciężarowych oraz flota białych 
naczep Mercedes-Benz Actros przewozi dwa samochody wyścigo-
we Mercedes-AMG F1 W08 EQ Power+, części zamienne, wyposaże-
nie warsztatów, biuro techniczne i moduły tzw. motorhome.
Na torze wyścigowym specjaliści DB Schenker są odpowiedzialni za 
kompleksową organizację obejmującą montaż i kompleksowe wy-
posażenie kontenerów tworzących motorhome. To trzypiętrowy bu-
dynek z tarasem na dachu i zapleczem kuchennym, który służy jako 
punkt spotkań gości VIP, kierowców, przedstawicieli zespołu i mediów. 
Dwie przyczepy muszą być umieszczone obok siebie tak, aby można 

było zainstalować i podłączyć wszystkie potrzebne urządzenia. Pod-
stawowy zespół liczący ponad 30 kierowców, techników i kierow-
ników budowy odpowiada za terminowe dostarczenie sprzętu na 
kolejne tory wyścigowe. Wszystkie usługi transportowe zostały zapla-
nowane bardzo szczegółowo wiele miesięcy wcześniej. W tym roku 
DB Schenker obsługuje wszystkie siedem wyścigów organizowanych 
w Europie – od maja (w Hiszpanii) do września (we Włoszech).
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Ośrodek (nie tylko) na potrzeby firmy
Firmy nierzadko szukają ciekawego miejsca na spotkania integracyjne, szkolenia, imprezy związane 
z jubileuszem ich istnienia, itp. Niektóre przedsiębiorstwa zatrudniają osoby niepełnosprawne a te z kolei 
uczestniczą w turnusach rehabilitacyjnych. Nie samą pracą człowiek żyje - w życiu prywatnym menedżero-
wie i właściciele podmiotów z branży TSL chętnie spędzają wolny czas z rodzinami na rekreacji. Wszystkie 
wspomniane potrzeby można zaspokoić w jednym miejscu - Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym 
Wielspin położonym w Wągrowcu.

Wągrowiec to urokliwa miejscowość położona 
w Wielkopolsce na Szlaku Piastowskim i Cyster-

skim, oddalona o zaledwie 60 kilometrów od Poznania. 
Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy Wielspin wy-
budowano na skarpie jeziora Durowskiego, w otoczeniu 
pięciu hektarów sosnowego lasu. Jest w całości ogro-
dzony, monitorowany i strzeżony całą dobę, z zapleczem 
gastronomicznym, rehabilitacyjnym, infrastrukturą 
przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz 
aktywnego wypoczynku, także z dziećmi. Na terenie 
ośrodka znajduje się także salon kosmetyczny, basen, 
sauna, kręgielnia, siłownia, sala gimnastyczna, wypo-

życzalnia rowerów, domek grillowy z przyległym miej-
scem na ognisko i bezpośrednim widokiem na jezioro. 
Co warte podkreślenia, istnieje możliwość zabrania ze 
sobą zwierzęcych pupili.
Do dyspozycji Gości oddano 45 pokoi w trzech standar-
dach, cztery klimatyzowane sale konferencyjno – wy-
kładowe (do 300 osób) z pełnym zapleczem audiowizu-
alnym, a także siedem wolnostojących domków. Każdy 
z sześcioma pokojami dwu i trzyosobowymi w dwóch 
standardach. Z pewnością przedsiębiorcy, w celach służ-
bowych, prywatnych, zdrowotnych na pewno znajdą 
rozwiązania trafiające w ich potrzeby.

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy Wielspin
62-100 Wągrowiec, Jeziorna 16
tel. 67 262 09 00, fax 67 262 57 88
e-mail: orw-wagrowiec@wielspin.pl

OFERUJEMY:
• 4 kondygnacyjny budynek z 45 pokojami
• 4 klimatyzowane sale konferencyjne

z pełnym zapleczem audiowizualnym,
• 7 wolnostojących domków
• Zabiegi rehalibitacyjne
• Basen
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Ekspansja Wieltona
Wielton przejął 80 procent udziałów Grupy Langendorf, 
niemieckiego producenta naczep, w tym m.in. 
specjalistycznych pojazdów do przewozu szkła 
i prefabrykatów.

Langendorf z siedzibą w Waltrop jest rodzinną firmą, z ponad 
70-letnim doświadczeniem w produkcji naczep. Spółka jest li-
derem w Niemczech w segmencie pojazdów do przewozu szkła. 
Wartość transakcji wyniosła 5,3 mln euro. W następstwie trans-
akcji Grupa Wielton ma zwiększyć swoje przychody o 200 mln 
zł w skali roku. Zgodnie z podpisaną umową do końca 2022 roku 
spółka przejmie pozostałe 20 procent udziałów.
Przejęcie Langendorf umożliwi Wieltonowi skokowe wejście na ry-
nek niemiecki. Jak podkreśla Mariusz Golec, prezes Wieltonu, dzię-
ki połączeniu sił działu rozwojowo-konstrukcyjnego Langendorf 
z wieluńskim CBR-em wzrosną możliwości tworzenia i komer-
cjalizacji innowacyjnych rozwiązań produktowych. Przejęcie po-
zwoli także na zwiększenie efektu skali zakupów w Grupie i liczby 
punktów serwisowych – Langendorf posiada 45 specjalistycznych 
punktów serwisowych w Niemczech i w krajach europejskich.
– Działamy jako multibrand, a przejmowane spółki są dla nas part-
nerami. Stawiamy na ewolucję, nie robimy rewolucji. Langendorf 
nadal będzie sprzedawał swoje produkty w Niemczech i na dotych-

czasowych rynkach pod własną marką oraz wykorzysta kapitał 
utworzonej rok temu Wielton GmbH – mówi Mariusz Golec.
W maju 2015 roku Wielton przejął spółkę Fruehauf, wiodącego 
producenta naczep i przyczep we Francji, który posiada obecnie 
22-procent udział w rynku. W sierpniu tego samego roku do Gru-
py dołączyła włoska spółka Viberti Rimorchi (dawniej Italiana 
Rimorchi).

Wydrukować części
Mercedes-Benz Trucks po raz pierwszy wydrukował 
przestrzennie metalową część zamienną. To 
osłona termostatu, między innymi do samochodów 
ciężarowych. Będzie ona tak samo funkcjonalna, 
niezawodna, trwała i ekonomiczna, jak w przypadku 
części pochodzących z produkcji konwencjonalnej.

Druk 3D wysokiej jakości elementów z tworzywa sztucznego 
można stosować jako dodatkową metodę produkcyjną i jest 
szczególnie przydatny w produkcji niewielkich ilości sztuk. 

Części metalowe  szczególnie dobrze nadają się do wytwarza-
nia w niewielkich ilościach elementów poddawanych wyso-
kim obciążeniom mechanicznym i termicznym. Możliwa jest 
produkcja „za naciśnięciem przycisku ” elementów o dowolnej 
geometrii i w dowolnych ilościach. Produkcję części zamien-
nych 3D rozpoczęto od rzadko zamawianych elementów alum-
iniowych. Wyróżniają się one niemal 100-procentową gęstością 
i czystością wyższą od tradycyjnych, aluminiowych elemen-
tów formowanych wtryskowo. A także dobrą wytrzymałością, 
twardością oraz wysoką odpornością na obciążenia dynamicz-
ne, nie wymagają w produkcji kosztownych prac konstrukcyj-
nych i zakupu specjalistycznych narzędzi. Przykłady zastoso-
wań to części metalowe stosowane w osprzęcie silnika, a także 
w samym silniku, w agregatach chłodniczych, przekładniach, 
osiach czy podwoziach. Ekonomiczna produkcja ma rację bytu 
szczególnie w przypadku elementów o kompleksowej kon-
strukcji, sporadycznie zamawianych części zamiennych, czę-
ści specjalnych.
Być może w przyszłości druk elementów metalowych 3D umoż-
liwi zdecentralizowanie, a tym samym znaczne przyspieszenie 
ich produkcji bezpośrednio na miejscu, w rozsianych po świecie 
fabrykach Mercedes-Benz. Oznaczałoby to dodatkową optyma-
lizację dostępności części zamiennych.�Kosztowne magazyno-
wanie oraz związane z nim kompleksowe procesy transportowe 
stałyby się zbędne, a czas dostaw do klienta jeszcze krótszy.
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Najlepsze rozwiązania 2018
Już dziś warto zgłosić swój produkt, usługę, przedsięwzięcie na „Najlepsze rozwiązanie 
w transporcie 2018”. Czynność nie wymaga poświęcenia wielu godzin na żmudne wypełnianie 
ankiet, nie stosujemy skomplikowanych regulaminów, gdzie najważniejsze bywa napisane 
„drobną czcionką”. Wszystko odbywa się prosto, łatwo i przyjemnie.

Najlepsze rozwiązania w transporcie to nasza 
najmłodsza idea, która szybko z fazy racz-

kowania przeszła w ważny projekt. Przez lata 
przyznawaliśmy wyróżnienia za ranking Top500, 
jednak dostrzegliśmy, że „poszkodowani” są przed-
siębiorcy stosujący ciekawe działania w celu opty-
malizacji funkcjonowania swojego lub klientów. 
Dlatego, jako istniejąca od kilkunastu lat redakcja 
magazynu branżowego, postanowiliśmy „oddać 
cesarzom co cesarskie”. W czerwcu bieżącego roku 
przyznaliśmy pierwszego tego typu laury. Lista na-
grodzonych znajduje się tuż obok – przy tekście 
o konferencji Truck Forum&Awards. Już teraz jed-
nak można zgłaszać kolejne projekty.

Za co wyróżnienie
Nagradzani są producenci, dostawcy usług, ale 
również firmy transportowe. Poniższe kategorie 
mają charakter umowny – być może nagrodzimy 
tylko trzy produkty lub też dwa produkty, dwie 
usługi, dwa pomysły.
Produkt. Czyli nowy model ciągnika siodłowego, 
naczepa, ale także silnik do ciągnika, opona, fotel 
dla kierowcy, mocowanie do telefonu, paliwo, sys-
tem telematyczny, tachograf, można tak wymie-
niać i wymieniać. Zatem wszystko co w jakiś spo-
sób pomoże, pozytywnie wpływa na działanie firm 
transportowych. Nie ma znaczenia czy kosztuje 1 
złotówkę czy 10 milionów euro, czy dotyczy 1 czy 
10 000 podmiotów a wdrożenie trwało dzień/rok. 
Liczy się idea, stopień usprawnienia pracy, inno-
wacyjność, potencjalne lub realne zyski, czasem 
niekoniecznie finansowe.
Usługa. Tutaj analogicznie – leasing dla transportu 
drogowego, faktoring, ubezpieczenie, działania bro-
kerskie, działania związane z telematyką, kontrolą 
kierowców, ułatwianie przedsiębiorcom pokony-
wanie przeszkód prawnych (np. płaca minimal-
na), zastosowanie nowego systemu załadunku, itp. 
Z drugiej strony bardzo cenimy rozwiązania we-
wnątrz firmy transportowej mające na celu dbanie 
o pracowników (za to np. wyróżnienie otrzymała 
PKS Gdańsk-Oliwa) oraz usprawniające swoje wła-

sne funkcjonowanie, np. przy wyborze usługodawcy, 
produktu, planowaniu transportu, rekrutacji, IT, itp.
Pomysł, idea. Czasem zwykłe, małe przedsięwzię-
cie może bardzo pomóc (np. Marathon Interna-
tional opracował słownik wyrazów obcych dla 
kierowców), innym razem są to szerzej zakrojone 
działania (nowy sposób na remarketing Carport).

Jak zgłosić
Produkt, usługę, pomysł może zgłosić zarówno fir-
ma transportowa, producent, dystrybutor, ale tak-
że dziennikarze Truck&Business Polska przecze-
sujący rynek szukając informacji Podsumowując. 
Szukamy wszystkiego co może pomóc w działaniu 
jednej firmy lub mającego wpływ na funkcjonowa-
nie całego rynku. I przy okazji ogranicza koszty, 
ułatwia pracę, usprawnia wewnętrzne i zewnętrz-
ne procesy lub wprowadza unowocześnienia. Jest 
banalne lub skomplikowane, innowacyjne i niety-
powe lub standardowe z domieszką nowego, ma 
dobre opinie klientów/perspektywy zyskania po-
pularności, wspiera zatrudnionych. Warto zgłosić 
nawet pomysł będący dopiero w fazie projektu.
Samo zgłoszenie to kolejna prosta sprawa. Wystarczy 
mail na adres tomasz.czarnecki@truck-business.pl
z dopiskiem „Najlepsze rozwiązania dla transportu” 
z załącznikiem. Załącznik powinien zawierać opis 
produktu, jego zastosowanie oraz informacje w jaki 
sposób wspiera działanie firm/firmy. Może to być też 
informacja prasowa, notka, jakaś prezentacja. Lub 
jeśli zgłasza ktoś „z zewnątrz”, informacja o tym, że 
dany produkt/usługa/pomysł są dobre - wtedy po-
zostałe dane sami znajdziemy. Termin nadsyłania 
zgłoszeń mija 1. marca 2018 roku, lecz radzimy zgła-
szać jak najwcześniej.

Będą publikacje
Decyzję o tym kto otrzyma wyróżnienie i ile ich 
będzie podejmie gremium redakcyjne Truck&Busi-
ness Polska. Ogłoszenie wyników – na majowym 
Truck Forum&Awards. Nagrodzeni mogą liczyć na 
publikacje tekstu o produkcie/usłudze/pomyśle na 
łamach Truck&Business Polska, Log24.pl, www.
truck-business.pl. Jednak już samo zgłoszenie 
zaowocuje pojawieniem się na naszych łamach. 
Bliższe informacje można także uzyskać pod nu-
merem 515 160 507.

Tomasz Czarnecki
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Od czasu konferencji Truck Forum & Awards minęło kilkadziesiąt dni. Wiele osób zapewne w tym czasie 
było już na wakacjach i zdążyło na nowo wrócić w zawodowe tryby. My jednak na moment chcielibyśmy 
wrócić wspomnieniami do czerwca, nie tylko z „kronikarskiego obowiązku”, ale także dlatego, że event 
był naprawdę godny zapamiętania. Jak zwykle preferujemy formę merytorycznego streszczenia a nie 
sprawozdania.

Długie rozmowy handlowe, pierwsze dedykowane 
szkolenie z negocjacji dla transportu, dyskusje o przy-

szłym i teraźniejszym losie firm transportowych, wręcze-
nie wyróżnień w konkursie „Najlepsze rozwiązania dla 
transportu”. Do tego możliwość skorzystania z bezpłatnej 
porady prawnej i zjedzenia smacznego lunchu w miłym, 
branżowym towarzystwie. Takie bogactwa czekały na 
uczestników konferencji Truck Forum & Awards organi-
zowanej przez Truck&Business Polska. Frekwencja? Po-
nad 250 osób!
Chcąc zaprezentować w pigułce co się wydarzyło w war-
szawskim Hotelu Airport Novotel, poprosiliśmy naszych 
ekspertów, by specjalnie dla Czytelników opowiedzie-
li o tym co najważniejsze. Relację zaczniemy jednak od 
„Sesji handlowej”, która dla wielu osób stanowiła najważ-
niejszą część spotkania. Kilkunastu nadawców szukało 
firm chcących świadczyć dla nich usługi. To zgoła rzadka 

sytuacja, bowiem zwykle to przewoźnik, sprzedawca, zdo-
bywa klientów.

Kilkunastu nadawców
Wśród nadawców zleceń transportowych z firmami 
transportowymi rozmawiali przedstawiciele jednego 
z największych sklepów internetowych na świecie – 
Amazon, największego producenta sprzętu gospodarstwa 
domowego w Europie - BSH Sprzęt Gospodarstwa Domo-
wego, reprezentanci dwóch wielkich sieci handlowych, 
czyli Tesco i Carrefour oraz potężna Grupa Muszkieterów. 
Do tego podmioty, których produkty kojarzą nie tylko do-
rośli, ale również dzieci - Coca-Cola HBC Polska, Kilargo 
(lody) i specjaliści od czekolady – Milano. Nie zabrakło 
przedsiębiorców szukających usługodawców do dosyć 
specjalistycznych przewozów.

Przeżyjmy to jeszcze raz

Dobra wiadomość!

Kolejna konferencja z udziałem nadawców transportu 
już 12. października – zapraszamy na
www.kongrestransportowy.pl/

Tomasz Czarnecki
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Fermintrade specjalizuje się w dostawach surowców 
chemicznych, produktów przemysłowych i geosyntety-
ków. Konimpex to dystrybutor sadzy i kauczuków synte-
tycznych, Konimpex Chemical - surowców chemicznych 
wykorzystywanych w branży oponiarskiej, gumowej, bu-
dowlanej, nawozowej. W branży budowlanej działa SIG, 
WUZETEM produkuje elementy do układów wtryskowych 
Diesla na rynek części zamiennych, meble skrzyniowe - 
firma Meble Wójcik.
A jakie mają zapotrzebowanie handlowe poszczególne 
firmy? O tym można się było dowiedzieć uczestnicząc 
w konferencji… Czytelnikom, w drodze wyjątku, zdradzi-
my jednak kilka informacji – tym co byli dla przypomnie-
nia, pozostałym, by zdali sobie sprawę, że na kolejnym 
podobnym wydarzeniu organizowanym przez Truck&Bu-
siness Polska trzeba być.
Już w IV kwartale 2017 roku przetarg na transport prze-
prowadzi centrum Bricomarche w Swadzimiu koło Po-
znania. W I kwartale 2018 roku uczyni to Intermarche 
w Mysłowicach a w I kwartale 2019 roku Intermarche 
w Swadzimiu.
Wymagania BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego doty-
czące współpracy transportowej:
♦ gwarancja dostępności uzgodnionych ilości środków 

transportowych, typów i jakości środków transportowych,
♦ punktualność podstawień pod załadunki (cel 95% 

w oknie czasowym 1h),
♦ dotrzymanie czasów tranzytów i podstawień pod rozła-

dunki (cel 95%),
♦ dotrzymanie wymogów i zasad zdefiniowanych przez BSH 

związanych z zabezpieczeniem przewożonych ładunków.
Kilargo szuka do współpracy na terenie Polski i Europy dys-
trybutorów/operatorów mogących sprostać wyzwaniom 
w zakresie obsługi logistycznej w temperaturze kontrolowa-
nej, obsługi logistycznej sieci handlowych, rynku tradycyj-
nego, do dedykowanych projektów logistycznych.
Menedżerowie Meble Wójcik chętnie zleciliby pra-
cę między innymi przewoźnikom w segmencie FTL 
13,6 m/24 t. Muszą oni dysponować taborem od 30
do 100 zestawów z naczepami 13,6 m/24 t, mieć stałe zdol-
ności załadunkowe od 5 do 15 pojazdów w tygodniu, na-
czepy w miękkiej zabudowie typu „plandeka”, „firanka” lub 
furgon, min. 12 pasów z kątownikami zabezpieczającymi, 
posiadać OCP min. 300 000 euro, min. 4 belki rozporowe, 
kierowców wyposażonych w smartfony z GPS.

Paul Gogoliński, Pema Polska. - Można ze mną porozmawiać o Brexicie, 
niepodległości Szkocji, ale wolę jednak o wynajmie (śmiech). Zmiany 
w transporcie wymuszają analizę na temat kupowania ciągników i na-
czep na własność. Obecnie trudno przewidzieć, czy środki transportu 
będą przewoźnikowi faktycznie potrzebne przez 4 czy 5 lat, czyli cały 
okres leasingu. Gotówka to z kolei zamrażanie kapitału, problemy z re-
marketingiem, itp. Przedsiębiorcy trochę 
boją się wynajmu, bo nie są w tej sy-
tuacji właścicielami aut. Może jed-
nak warto pomyśleć, by w tym cza-
sie rozwijać działalność własnego 
biznesu zamiast myśleć o sto-
jących pojazdach, w tym czasie 
niezarabiających. Na spotkaniach 
z klientami rekomendujemy roz-
wiązania najlepsze dla nich. Nie 
zawsze to wynajem 
całej floty, bo często 
warto finansować 
w ten sposób tylko 
część zakupów.

Porozmawiajmy o wynajmie

Adam Opoka z Vive Transport podczas swojej prelekcji zwrócił uwagę 
na unikatową konstrukcję nadwozia BDF, którą użytkownik łatwo i szyb-
ko postawi w dowolnym miejscu załadunku. Zestawy przestrzenne 
o ładowności 120 m³ mają znacznie większe możliwości załadunkowe 
w stosunku do typowych naczep standardowych o wielkości 90 m³. 
Załadunek wykonamy od góry, z boku i od tyłu, ponadto nic nie stoi na 
przeszkodzie, by BDF pozostawić na miejscu załadunku i rozładunku, by 
spełniał rolę magazynu.

Vive Transport o BDF



18 | TRUCK&BUSINESS

W Y D A R Z E N I A

Marek Waśkiewicz, Vidi Centrum Rozwoju Kadr. - W trakcie spotkania 
postarałem się przekazać, jak zmienił się świat sprzedaży, co decyduje 
o lojalności klientów oraz jakie umiejętności powinien posiadać sku-
teczny handlowiec. Kiedyś firmy skupiały się na sprzedaży indywidual-
nych produktów lub usług, czynnikiem decydującym była cena i ilość. 
Obecnie proces sprzedaży opiera się na oferowaniu złożonych rozwią-
zań, trudnych do skopiowania przez konkurencję, aby uniknąć „wal-
ki” cenowej. Według przedstawionych wyników badań, klienci cenią 
handlowców, którzy potrafią pokazać im inną perspektywę działania 
na rynku, przekazując wartościowe informacje o nowych sposobach 
cięcia kosztów, czy zwiększania zysków. Rolą sprzedawcy jest rozwią-
zanie problemów, a nie dostarczenie produktu.
W procesie decyzyjnym po stronie klienta bierze udział kilka osób, 
a obowiązkiem sprzedawcy jest wiedzieć, czym się zajmują, jakie kon-
kretnie rezultaty chcą uzyskać i tak dopasować treść prezentacji, aby 
odpowiadała na te wyzwania. Największe emocje wśród uczestników 
wzbudziły jednak same negocjacje. Uczestnicy poznali najważniejsze 
zasady negocjacji nastawionych na poszukiwanie rozwiązań, podsta-
wowe reguły wywierania wpływu oraz wybra-
ne techniki i manipulacje, z którymi mogą 
spotkać się w codziennej pracy. Jednym 
z głównych przesłań szkolenia było wska-
zanie uczestnikom, że agresywna sprzedaż 
i próby finalizacji sprzedaży za wszelką 
cenę przestają być skuteczne. Naciski ze 
strony sprzedawcy są niemile widziane i iry-
tujące dla klienta oraz przynoszą odwrotny 
skutek. Skuteczny handlowiec po-
winien być dla odbiorcy równo-
rzędnym partnerem w biznesie, 
bo tylko taka relacja przynosi 
satysfakcję dla obu stron.

Stop agresywnej sprzedaży!

Anna Zakrzewska, Prawo i Logistyka. - Przewoźnik jest zwolniony 
od odpowiedzialności jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie przesyłki 
powstały miedzy innymi na skutek ładowania, rozmieszczenia lub wy-
ładowywania rzeczy przez nadawcę lub odbiorcę. Skoro są to okolicz-
ności, które z jednej strony pozwalają przewoźnikowi na uwolnienie się 
od odpowiedzialności a z drugiej strony nadawca czy odbiorca jest za 
nie odpowiedzialny, istotne, by znać ich znaczenie i konsekwencje zanie-
dbań dokonywanych podczas załadunku czy rozładun-
ku towaru. Wbrew powszechnej opinii podmiot do-
konujący załadunku czy rozładunku nie odpowiada 
za wszystkie działania związane z ładunkiem. W ra-
mach tego pojęcia mieszczą się bowiem nie tylko 
czynności związane z załadunkiem towaru, lecz 
również z rozładunkiem i przeładunkiem w trakcie 
przewozu, czy też czynności związane z roz-
mieszczeniem towaru na środku transportu 
oraz jego zabezpieczeniem. Część tych 
czynności leży po stronie przewoźnika, 
w związku z ogólnym obowiązkiem spra-
wowania pieczy przez firmę transporto-
wą nad powierzonym towarem.

Odpowiedzialność przewoźnika
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Tesco przy doborze przewoźników korzysta z pomocy C.H. 
Robinson. C.H. Robinson ma bardzo ciekawą ofertę dla prze-
woźników. Pomocny we współpracy może być Navisphere® 
Carrier, portal do zasobów, na którym można znaleźć ła-
dunki, zaznaczyć preferowane kierunki, zgłosić ciężarówki, 
przeglądać i aktualizować swoje ładunki, sprawdzać status 
faktury/płatności, zarządzać kierowcami.
Proces doboru podwykonawców usług transportowych 
w Carrefour:
 ♦ zaproszenie do udziału w przetargu otrzymane mailowo,
 ♦ logowanie do systemu Synertrade,
 ♦ pobranie i zapoznanie się z dokumentacją umieszczoną 
na platformie,

 ♦ wypełnienie tabeli ofertowej i karty informacyjnej do-
stawcy,

 ♦ zapisanie na platformie wymaganych dokumentów,
 ♦ weryfikacja i wybór oferty,
 ♦ nawiązanie współpracy i realizacja kontraktu.

Potrzeby Milano na transport dotyczą przewozów w za-
kresie temperatury kontrolowanej 12–18 stopni.

Sesja na fotografiach
Przedstawiciele części z wymienionych firm mieli pre-
lekcje i opowiadali na forum o swoich potrzebach. Jednak 
najważniejsza dla nich, jak i pozostałych nadawców była 
popołudniowa „Sesja handlowa”, która stanowiła okazję 

do wymiany wizytówek i wstępnych rozmów. Przewoź-
nicy musieli wykazać się sporą cierpliwością, bowiem do 
większości nadawców stały kolejki chętnych, by odbyć 
zapoznawcze dysputy. Aby stworzyć jak najlepsze warun-
ki uczestnikom tej części TruckForum&Awards, uznając 
przy tym, że nie wszystkie informacje można publikować, 
w tym miejscu wyłączyliśmy nasze dziennikarskie sprzę-
ty nagrywające wysyłając w bój jedynie fotoreporterkę.

Szkolenie z negocjacji
Wielkie zainteresowanie towarzyszyło szkoleniu z nego-
cjacji, dedykowanemu zarówno firmom transportowym 
jak i usługodawcom. Marek Waśkiewicz z firmy Vidi 
przekazał informacje mogące być niezwykle przydatne 
w rozmowach z obecnymi i przyszłym klientami, dystry-
butorami produktów/usług. Ponieważ w tym samym cza-
sie na drugiej sali odbywały się prelekcje, w których poru-
szano ważne tematy dla przewoźników oraz informacje 
o zapotrzebowaniu zakupowym, uczestnicy mieli nie lada 
dylemat… Nie zabrakło także chętnych na skorzystanie 
z bezpłatnej porady prawnej od przedstawicieli kancelarii 
Chałas i Wspólnicy.

Najlepsze rozwiązania
Ważną częścią spotkania było wręczenie wyróżnień dla 
najlepszych rozwiązań w transporcie. Są one przyznawane 
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przez redakcję Truck&Business Polska za produkty, usłu-
gi, działania, mające na celu usprawnienie i zoptymalizo-
wanie pracy przewoźników. Nagradzani są producenci, 
dostawcy usług, firmy transportowe. Do najważniejszych 
kryteriów wcale nie zaliczała się skala projektu, ale po-
mysł. Nagrodziliśmy zarówno idee pomagające w działa-
niu jednej firmy, jak i mające wpływ na funkcjonowanie 
całego rynku. Ograniczają one koszty, ułatwiają pracę, 
usprawniają wewnętrzne i zewnętrzne procesy. Zwraca-
liśmy uwagę na innowacyjność, nietypowość, w przypad-
ku produktów i usług także opinie oraz zainteresowanie 
klientów (lub potencjał produktu/usługi) a nawet chęć 
dzielenia się wiedzą z innymi.

Maciej Wroński, Transport i Logistyka Polska. – Nie należy pozostać 
biernym na nadchodzące zmiany na rynku. Przewoźnik, który „prze-
śpi” sytuację i nic nie zrobi, może nie przetrwać. Trzeba zwrócić 
uwagę między innymi na pakiet mobilności UE, rewizję dyrektywy 
o pracownikach delegowanych, pogłębienie nierównowagi na rynku 
pracy kierowców i brak kadry. Obecnie potrzeba około 100 000 pro-
wadzących ciągniki siodłowe w Polsce, w 2025 roku to może być 
już 300 000 wakatów. Z kolei wprowadzenie w życie pakietu mobil-
ności i rewizji dyrektywy o pracownikach dele-
gowanych w niekorzystnej dla nas formie, 
oznaczałoby całkowite wyeliminowanie 
większości małych, polskich przewoźni-
ków z europejskiego rynku i znaczne 
ograniczenie obecności pozostałych 
firm transportowych. Jednym z roz-
wiązań dla naszych przedsiębiorstw 
może być odejście od modelu podróży 
służbowej – kierowcy zostaną 
„pracownikami mobilnymi” 
z wynagrodzeniem do-
bowym z dodatkiem 
zagranicznym w wy-
sokości 200-400 zł. 
Każda firma powin-
na zareagować ma-
jąc na względzie 
indywidualną sytu-
ację, warto jednak 
wzmóc działania 
w ramach zrzeszeń.

Nie można pozostać biernym

W Y D A R Z E N I A
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A oto tegoroczni nagrodzeni
♦OCRK – za politykę informacyjną o płacy minimalnej 

w Europie i usługi wspierające przewoźników.
♦Vive Transport – za stworzenie klastra nadwozi wy-

miennych z udziałem podwykonawców.
♦PEMA – za komunikację na temat wynajmu w transpo-

rcie drogowym.
♦Carport – za innowacyjny program remarketingu cią-

gnikami siodłowymi i naczepami.
♦Marathon International – za słownik wyrazów obcych 

dla kierowców.
♦Magtrans – za nowatorski system obsługi klienta przez 

czat oraz nowy system IT.
♦PKS Oliwa - za programy wspierające pracowników.
♦TimoCom - za nową aplikację TC Transport Order.
♦Maszoński Logistic - za nieustanny rozwój i odpowie-

dzialne prowadzenie biznesu.
Kolejne wyróżnienia już za rok, ale już dziś można zgła-
szać swoje propozycje – na adres: 
tomasz.czarnecki@truck-business.pl.

Widzimy się 12. października
Kolejne spotkanie z zakupami, pozwalające również na 
wzbogacenie wiedzy merytorycznej na najbardziej nur-
tujące przewoźników zagadnienia - już 12. października. 
Tego właśnie dnia, także w Hotelu Airport Novotel w War-
szawie, organizujemy Kongres Transportowy.

Mariusz Hendzel, ekspert kancelarii transportowej ITD-PIP. - Temat 
płacy minimalnej, tak szeroko omawiany w mediach oraz interpreto-
wany na różne sposoby, funkcjonuje już swoim niezależnym życiem. 
Liczne spekulacje i nadinterpretacje przepisów wprowadzają wiele 
wątpliwości - muszą zmierzyć się z nimi firmy transportowe. Pań-
stwa członkowskie, które wprowadziły dodatkowe wymogi dotyczą-
ce wcześniejszego zgłaszania pracowników oraz wymaganej doku-
mentacji na przestrzeni ostatnich 2,5 roku, już kilkakrotnie zmieniły 
swoje wytyczne. Każda modyfikacja dodatkowo jest analizowana 
na różne sposoby, bo przecież przewoźnicy chcą uniknąć kar. Po-
woduje to kłopotliwą sytuację dla każdego, kto chciałby poznać jed-
nolitą wykładnię przepisów. Na obecnym etapie nie ma takiej moż-
liwości. Przeprowadzone do tej pory kontrole oraz ogromne różnice 
w regulacjach o wynagradzaniu pracowników w różnych krajach tyl-
ko potwierdzają, że służby kontrolne sprawdzają wymogi zgłosze-
niowe, weryfikują powołanie przedstawiciela (Francja). Jednak już 
próba weryfikacji składników płacowych stanowi spore wyzwanie. 
Kwoty netto otrzymywane przez pracowników 
w formie gotówki lub przelewem muszą 
być "ubruttowione" wg polskich zasad. 
Do tego dochodzi wzięcie pod uwagę róż-
nych systemów podatkowych, niewyma-
gających oskładkowania kwot wypłaca-
nych tytułem zwrotu kosztów delegacji, 
a będących elementami płacy minimal-
nej w UE, itp. Wniosek? Każda firma 
powinna samodzielnie wyzna-
czyć sobie zasady postępo-
wania, które z jednej strony 
wypełnią obowiązki admini-
stracyjne a drugiej pozwolą 
funkcjonować na rynku 
usług transportowych 
w całej Europie.

Przepisy o płacy minimalnej
są różnie interpretowane

Katarzyna Krawczyk, Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy. - Ze 
względu na wysokie koszty zatrudniania pracowników na podstawie 
umów o pracę pracodawcy w wielu branżach poszukują możliwości 
współpracy, które będą generowały niższe koszty niż klasyczny stosu-
nek pracy. Nie inaczej jest w transporcie. Do tej pory stosunkowo niskie 
płace rekompensowały kierowcom wysokie (w stosunku miesięcznym) 
diety. Część z nich czuła się jednak pokrzywdzona takim sposobem 
wynagradzania wskazując, że pracodawcy uciekają od oskładkowania 
i odpowiedniego opodatkowania ich wynagrodzenia rekompensując 
często minimalną płacę świadczeniami na utrzymanie w trakcie prze-
jazdu. Wielu z nich poszukiwało dodatkowego wynagrodzenia doma-
gając się od firm transportowych ryczałtów za nocleg po pozytywnych 
dla kierowców rozstrzygnięciach Sądu Najwyższego z 2014 roku do-
tyczących ryczałtów. Obecnie, również w związku z przepisami doty-
czącymi płacy minimalnej, które obowiązują w Niemczech i we Francji, 
popularny stał się temat samozatrudnienia kierowców. Samozatrud-
nienie może być ryzykowne, jeżeli współpraca będzie 
miała cechy typowe dla stosunku pracy. Branża 
transportowa powinna również zwracać uwagę 
na ocenę prawną samozatrudnionych przez 
organy niemieckie i francuskie. Warto od-
powiednio rozliczać i tłumaczyć kierowcom 
sposób rozliczania osób prowadzących jed-
noosobową działalność gospodarczą tak, by 
widzieli wymierne korzyści takiego sposobu 
współpracy. W wyniku nowelizacji ustawy 
o płacy minimalnej z tego roku tzw. „sa-
mozatrudnionym” osobom, jak również 
osobom zatrudnionym na podstawie 
umowy zlecenia, przysługuje minimalna 
stawka godzinowa powiększona 
o stawkę VAT.

Samozatrudnienie kierowcy

W Y D A R Z E N I A



Świadomość i znajomość 
usługi faktoringowej z roku 

na rok jest coraz większa.
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Jeśli faktorzy mają wiele pracy to może oznaczać dwie 
rzeczy: usługi tego rodzaju stają się coraz bardziej 

popularne oraz, że firmy nie otrzymują na czas zapłaty 
i mogą mieć problemy z płynnością finansową. - Jedno 
jest powiązane z drugim. Jak wynika z „Badania płat-
ności w Polsce”, przeprowadzonego przez Coface wśród 
polskich firm pod koniec 2016 roku, najdłuższe zaległości 
w płatnościach odnotowywane są w transporcie. Branża 
ta zgłasza opóźnienia należności aż o 113 dni, co znacznie 
przekracza średnią dla wszystkich sektorów wynoszącą 
51,5 dnia – mówi Jarosław Poloczek, zastępca dyrektora 
handlowego ds. faktoringu w Coface.

Bezcenny rozwój
Konsekwencją pojawiających się zatorów płatniczych 
wśród przedsiębiorców jest utrata płynności finansowej, 
która uniemożliwia terminowe regulowanie zobowiązań 
finansowych wobec dostawców, leasingodawców, czy też 
dostawców paliw. - Naprzeciw temu problemowi wycho-
dzi faktoring, to dzięki niemu firmy transportowe uzyskują 
środki obrotowe od razu po wykonaniu usługi frachtu oraz 
wystawieniu faktury. Dodatkowy aspekt wpływający na wy-
bór tego rodzaju usługi stanowi możliwość przejęcia przez 
faktora ryzyka niewypłacalności kontrahentów włączonych 
do umowy. Z faktoringu pełnego (bez regresu) powinni sko-
rzystać przewoźnicy chcący pozyskać nowych kontrahen-
tów, ale jednocześnie nastawieni na większe bezpieczeń-
stwo prowadzonej działalności – dodaje J. Poloczek.
Przedsiębiorstwa transportowe chętniej obejmują usługą 

faktoringu pełnego kontrahentów, jeśli nie mają wystarcza-
jącej wiedzy na temat ich sytuacji finansowej. Zwłaszcza 
w zakresie zdolności do regulowania zobowiązań czy dyscy-
pliny płatniczej wobec innych dostawców. - Ten aspekt jest 

szczególnie istotny, kiedy firma rozszerza swoją działalność 
na rynki zagraniczne, gdzie ryzyko braku płatności często 
rośnie, a proces weryfikacji kontrahenta czy dochodzenia 
utraconych należności jest z reguły zdecydowanie droższy 
oraz bardziej skomplikowany niż na rynku krajowym. Fak-
toring umożliwia również przewoźnikowi dynamiczny roz-
wój. Zamiast zamrażać środki finansowe w niezapłaconych 
fakturach, otrzymuje gotówkę, którą może przeznaczyć na 
inwestycje lub też zaoferować swoim klientom korzystne 
warunki płatności i dzięki temu pozyskać nowe kontrakty. 
Na wysoce konkurencyjnym rynku usług transportowych 
inwestowanie w rozwój przedsiębiorstwa i elastyczność 
w podejściu do biznesu stają się istotnymi warunkami suk-
cesu – ocenia J. Poloczek z Coface.
- Faktoring od co najmniej 5 lat jest najbardziej dynamicz-
nie rozwijającym się produktem finansowym. Dwucyfrowe 
wzrosty mają wieloaspektowe uzasadnienie. Świadomość 
rynku jest na coraz wyższym poziomie, ale i na rynku mamy 
coraz dłuższe terminy płatności stosowane między partne-
rami handlowymi. W przypadku transportu czynnikiem naj-
częściej w rozmowach z klientami poruszona zostaje luka 
płynnościowa między długimi terminami płatności, sięga-
jącymi nawet 90 dni, a koniecznością regulowania swoich 
zobowiązań zazwyczaj do 30 dni. Nieterminowe płatności 
wynagrodzenia, leasingu czy paliwa mogą bardzo szybko 
wykoleić nawet najlepszą firmę. Do tego dochodzi w dal-
szym ciągu mało przyjazne podejście sektora bankowego 
do finansowania branży TSL. Z tego powodu faktoring wśród 
przewoźników staje się wygodnym narzędziem finansowa-
nia bieżącej działalności operacyjnej, która pozwala skupić 
się na rozwoju firmy, utrzymanie poprawnych relacji z kon-
trahentami, poprawę konkurencyjności, uatrakcyjnienie 
oferty. Dzięki zapewnionemu finansowaniu każdej faktury 
tego samego dnia, zaraz po wystawieniu, można sobie po-
zwolić na zaakceptowanie dłuższych terminów płatności ze 

Nie ulegać stereotypom
Faktoring to coraz popularniejsza usługa wśród firm transportowych. Mimo wszystko firmom ją 
świadczącym trudno wyeliminować pewne stereotypy, mogące częściowo wpłynąć na postrzeganie rynku.

F I N A N S E  I  U B E Z P I E C Z E N I A

Jeśli faktorzy mają wiele pracy to 
znaczy, że ich usługi stają się coraz 
bardziej popularne, ale i firmy nie 
otrzymują na czas zapłaty.
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strony mocnego i dużego kontrahenta - mówi Marek Sza-
stok Sales Team Supervisor w IFIS Finance.

Źródło rozwoju
Świadomość i znajomość usługi faktoringowej z roku na 
rok jest coraz większa. - Widzimy to po liczbie zgłoszeń, ja-
kie odnotowujemy wśród przewoźników. Uczestniczymy 
w wielu imprezach i konferencjach branżowych, co również 
przekłada się na zwiększone zainteresowanie naszą usługą. 
Jeśli chodzi o zatory płatnicze, które wpływają na płynność 
finansową przedsiębiorstwa, to odbiorca płaci zazwyczaj po 
45-60 dniach, a przedsiębiorca w tym czasie musi regulo-
wać swoje zobowiązania wobec pracowników, dostawców 
paliwa itp. Z moich obserwacji wynika, że właściciele firm 
transportowych, osoby zarządzające coraz częściej poszu-
kują nowych źródeł finansowania bieżącej działalności. I nie 
boją się pytać o usługi jeszcze kilka lat temu rzadko wybie-
rane, takie jak faktoring – mówi Piotr Taras, kierownik ds. 
finansowania biznesu w Bibby Financial Services.
Mit o tym, że korzystanie z usługi faktoringu jest równo-
znaczne z pogorszeniem sytuacji płynnościowej firmy 
właściwie został obalony. - Dziś faktoring jest utożsamiany 
z nowoczesnym narzędziem finansowania bieżącej działal-
ności, zarówno przez mikrofirmy jak i duże korporacje. Klu-
czowy argument to dostępność w zderzeniu z klasycznymi 
produktami kredytowymi. Limit finansowania dostępny dla 
klienta nie jest uwarunkowany wyłącznie jego zdolnością 
kredytową – faktor bada przede wszystkim strukturę trans-
akcji, gdzie istotnym elementem jest jakość należności - do-
daje Marek Szastok z IFIS Finance.
- Niezależnie od sytuacji rynkowej popularność faktoringu 
jest duża. Gdy rynek rośnie i firmy mają większe obroty, po-
jawiają się też większe potrzeby związane z finansowaniem 
działalności bieżącej. Przedsiębiorcy potrzebują nowych 
samochodów, kupują przy okazji więcej paliwa, inwestują 
w opony, płacą za pracę kierowcom. Na to potrzeba finan-
sowania, a dzięki faktoringowi można je łatwo pozyskać. 
Gdy z kolei rynek przeżywa kryzys, kontrahenci wydłuża-
ją i opóźniają terminy płatności a nawet w ogóle przestają 
płacić, faktoring zabezpiecza przed ryzykiem utraty płynno-
ści finansowej lub nawet stratami spowodowanymi proble-
mami kontrahentów – mówi Marek Machutt, dyrektor ds. 
sprzedaży faktoringu w Raiffeisen Polbanku.

Małe, średnie, duże
Ciekawie wygląda sytuacja, jeśli chodzi o wielkość przedsię-
biorstw korzystających z faktoringu.

- Przekrój przewoźników korzystających z faktoringu sta-
nowi odzwierciedlenie struktury branży transportowej. Naj-
więcej naszych klientów to małe podmioty, często prowa-
dzone w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. 
Firm średnich i dużych mamy znacznie mniej, co wynika 
z faktu, że ich udział w rynku jest także dużo mniejszy. Oczy-
wiście kierujemy ofertę i potrafimy obsługiwać zarówno gi-
gantów jak i maluczkich, rozumiejąc specyfikę działalności 

i różnice, jakie występują pomiędzy poszczególnymi przed-
siębiorstwami – mówi M. Machutt (Raiffeisen Polbank).
Wśród klientów Coface wywodzących się spośród przewoź-
ników, którzy korzystają z usług faktoringowych są zarówno 
firmy kilkuosobowe jak i duże spółki kapitałowe. Skala przy-
chodów klienta (faktoranta) oraz jakość portfela odbiorców 
proponowanych do umowy faktoringowej ma znaczenie 
dla spółki faktoringowej w przypadku kwotacji produktu. Im 
większa skala współpracy, tym koszt finansowania powi-
nien być niższy.
- Mamy w swoim portfolio zarówno duże firmy, jak i mniej-
sze podmioty, dopiero stawiające pierwsze kroki na rynku 
- mówi Piotr Taras z Bibby Financial Services. Obsługujemy 
organizacje świadczące usługi różnymi pojazdami, także 
mającymi dmc dmc  do 3,5 tony. Skala działalności klientów 
jest zróżnicowana i trudno tutaj oceniać, która grupa jest 
wiodąca, zwłaszcza że faktoring to produkt dla wszystkich. 
Szczególny sentyment żywię do przedsiębiorstw, które rosły 
razem z nami od kilku do kilkudziesięciu zestawów i mamy 
przyjemność z nimi pracować już kilka lat.
IFIS Finance statystycznie najczęściej trafia do małych 
i średnich podmiotów z ofertą klasycznego faktoringu. – 
W ostatnim czasie wyszliśmy ze specjalną ofertą dla dużych 
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Rolą firmy faktoringowej jest 
zazwyczaj dyscyplinowanie 
płatników oraz dbałość 
o dotrzymywanie terminów zapłaty.

Przedsiębiorstwa transportowe 
chętniej obejmują kontrahentów 
usługą faktoringu pełnego, gdy 

nie mają wystarczającej wiedzy na 
temat ich sytuacji finansowej.

Coraz więcej firm rozumie, że faktoring to przede wszystkim 
finansowanie i możliwość rozwoju firmy, a nie windykacja.
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graczy w ramach programu finansowania ich podwyko-
nawców. Rozwiązanie wnosi wartość dodaną dla obu stron. 
Podwykonawca ma dzięki temu partnera faktoringowego, 
który eliminuje kwestie długich terminów płatności, z kolei 
duża spedycja/firma transportowa zyskuje lojalnych podwy-
konawców poprzez uatrakcyjnienie swojej oferty dla prze-
woźników o możliwość taniego finansowania. Przerzucając 
faktoring na podwykonawców duży gracz odciąża również 
własny bilans i poprawia swoją zdolność kredytową, gdyż nie 
pojawiają się u niego koszty finansowe związanie z finanso-
waniem skont – mówi Marek Szastok z IFIS Finance.

Wybierz mnie
Przewoźnik, który stoi przed wyborem partnera faktoringo-
wego ma szeroką paletę podmiotów oferujących tą usługę. 
Zasadniczo rynek można podzielić na faktorów bankowych 
oraz niebankowych. - W tym kontekście jesteśmy unikato-
wi, gdyż stanowimy swego rodzaju pomost pomiędzy oba 
biegunami, przedstawiając klientowi w ofercie zalety jednej 
i drugiej strony rynku. Koszt finansowania jest konkurencyj-
ny względem banków z uwagi na fakt, że IFIS należy do gru-
py weneckiego banku BancaIFIS. Z drugiej strony jesteśmy 
elastyczni i co najważniejsze zamykamy temat w 5 dni ro-
boczych od kompletu dokumentów. Przewoźników mającym 
zdolność kredytową i korzystają z produktów bankowych ofe-
rujemy dywersyfikację zewnętrznych źródeł finansowania. 
Klient uniezależnia się od zmiennych ocen ryzyka w banku. 
Z większością usługobiorców współpracujemy powyżej 4 lat, 
co pozytywnie świadczy o naszych relacjach z nimi. Chętnie 
finansujemy eksport w ramach UE. Firma faktoringowa nie 
jest wyłącznie „czystym dawcą kapitału”, tak jak to ma miej-
sce w przypadku kredytu bankowego. Dbamy, by sprzedaż 
nie stała się na końcu wyłącznie przykrym obowiązkiem po-
datkowym, lecz środki wróciły do klienta. Służy temu przede 
wszystkim faktoring pełny (z ubezpieczeniem należności), 
eliminujący ryzyko niewypłacalności kontrahenta - mówi 
Marek Szastok z IFIS Finance.
Gdy zapytaliśmy także Marka Machutta (Raiffeisen Polbank) 
o pięć powodów, dla których przewoźnik powinien skorzy-
stać z faktoringu i to właśnie z ich usługi, dowiedzieliśmy 
się między innymi, że firma oferuje szybki i prosty proces 
faktoringowy. - Przyznajemy limit faktoringowy na podsta-
wie bardzo ograniczanej liczby dokumentów, które musi 
przygotować klient. W ramach faktoringu pełnego to bank 
sprawdza dłużnika gwarantując jego wypłacalność, zysku-
jąc pewność otrzymania środków pieniężnych. Do tego do-
chodzi jedna cena – w ramach prowizji od faktury zawarte 
są wszystkie opłaty związane z jej finansowaniem, zatem 
można przewidzieć koszty. Zgłaszanie dokumentów odby-

wa się poprzez system on-line, bez konieczności używania 
papieru. Wreszcie szybkość otrzymania środków finanso-
wych: bank kupuje faktury i przelewa środki pieniężne na 
rachunek klienta w dwie godziny od wystawienia faktury – 
zachwala M. Machutt.
Piotr Taras z Bibby Financial Services powołuje się między 
innymi na to, że eksperci BF dobrze znają branżę transpor-
tową. - Spotykając się z naszym doradcą przedsiębiorca 
ma przed sobą specjalistę, któremu nie musi tłumaczyć 
jak działa branża TSL. Warto zwrócić uwagę na czas pro-
cedowania transakcji. Klienci mający do czynienia z insty-
tucjami bankowymi wiedzą jak długo może się przeciągać 
proces decyzyjny, związany z mnóstwem pytań, dosyła-
niem kolejnych porcji dokumentów, itp. W naszej firmie 
robimy wszystko, by to zredukować do jednego dnia od 
złożenia wniosku. Dostosowujemy usługi do potrzeb i skali 
firmy, usługobiorcy podkreślają również dużą dostępność 
naszych konsultantów, co wg naszych badań satysfak-
cji stanowi bardzo ważny element, wpływający na wybór 
faktora. Obsługa posprzedażowa i operacyjna jest dla nas 
priorytetem. Piątym i ostatnim powodem jaki chciałbym 
wskazać to fakt, że jako firma zajmujemy się wyłącznie 
faktoringiem.

Jeden telefon i…
Praca firm faktoringowych nie jest łatwa. Gdyby ściąganie 
każdej należności sprowadzało się do przesłania jednego 
pisma, prawdopodobnie ich usługi nie byłyby tak popular-
ne. - Faktor dyscyplinuje kontrahentów oraz dba o dotrzy-
mywanie terminów zapłaty. Rozmowy telefoniczne z reguły 
przyspieszają realizację płatności. Pod tym względem nasza 
usługa pozytywnie wpływa na spłaty należności od odbior-
ców i ich względną terminowość. Niestety nie mamy mocy 
sprawczej czyniącej odbiorców wzorowymi płatnikami, 
choć dokładamy wszelkich starań, aby byli bliscy ideału - 
mówi Piotr Taras z Bibby Financial Services.
Zawarcie umowy faktoringu zazwyczaj wpływa na popra-
wę moralności płatniczej dłużnika. - Mamy tu swoisty układ 
naczyń powiązanych. Odbiorca zdaje sobie sprawę, że na 
podstawie cesji należności są dochodzone przez firmę fakto-
ringową, która jest profesjonalistą w tym zakresie. Co więcej, 
opóźnienia w płatnościach wobec faktora mogą skutkować 
pogorszeniem oceny takiego kontrahenta przez instytucje 
bankowe, a to oznacza droższy koszt kapitału. Stąd, bazując 
na naszych dotychczasowych doświadczeniach, wdrożenie 
faktoringu wiązało się w przeważającej większości przypad-
ków z poprawą dyscypliny płatniczej dłużnika. Ważny ele-
ment stanowi okres regresu, który stosują faktorzy oraz ich 
elastyczność w obszarze potencjalnych opóźnień po stronie 
klientów przewoźnika - mówi Marek Szastok (IFIS Finance).

Trudności ze ściąganiem płatności 
od podmiotów spoza Polski są 

w wielu przypadkach mitem.

Dobra wiadomość!

Firmy zajmujące się faktoringiem coraz lepiej znają 
branże transportową.
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- Działania mające na celu uzyskanie zapłaty za wystawio-
ną fakturę prowadzone są przez nas systemowo. Gdy mija 
termin zapłaty za fakturę, co tydzień wysyłamy wezwanie 
do uiszczenia należności. Staramy się także skontaktować 
z kontrahentem w celu ustalenia terminu, w jakim jest on 
w stanie uregulować swoje zobowiązanie wobec nas. Jeżeli 
to nie przynosi skutku, występujemy także na drogę praw-
ną celem zabezpieczenia przeterminowanych zobowią-
zań. Wszystkie działania prowadzimy zgodnie z ustalonym 
harmonogramem, profesjonalnie, dlatego większość faktur 
prędzej czy później zostaje spłacona przez kontrahentów 
naszych klientów - mówi M. Machutt (Raiffeisen Polbank).

Kontrahent spoza Polski
A jak sobie radzą faktorzy z przedsiębiorcami zagranicznymi 
nie dotrzymującymi terminów płatności, których nie braku-
je wśród klientów przewoźników? - Współpraca z odbiorcą 
z zagranicy wymaga poza czystą znajomością języka obcego, 
również znajomości otoczenia prawnego, norma zachowań 
specyficznych dla danego rynku. My ponad połowę obrotu ge-
nerujemy w ramach finansowania eksportu. Przy ocenie po-
tencjalnych zagranicznych kontrahentów korzystamy z przy-
należności do międzynarodowej grupy, dlatego nasza ocena 
odbiorcy jest dużo wiarygodniejsza od pozostałych firm fakto-
ringowych. Niejednokrotnie pozwoliło to także naszym klien-
tom ustrzec się przed wejściem we współpracę z niesolidnym 
kontrahentem. Oferta kosztowa jest dużo tańsza, ponieważ je-
steśmy zasilani kapitałowo przez spółkę matkę w walucie euro 
– zachwala Marek Szastok z IFIS Finance.
- W Europie są kraje, w których terminy płatności faktur są 
traktowane jeszcze bardziej ambiwalentnie niż w Polsce. 
Najważniejszą rolę odgrywa fakt, czy w danym państwie 
wierzytelność jest do odzyskania przed sądem i jak długo 
takie postępowanie może potrwać. Warto zachować zdro-
wy rozsądek przy przyjmowaniu frachtów i pozyskiwaniu 
nowych odbiorców. Posiadamy biura w praktycznie w ca-
łej Europie Zachodniej (Francja, Niemcy, Holandia, Anglia, 
Irlandia, Czechy) i możemy zweryfikować odbiorców, dla 
których jeżdżą nasi klienci. Zwracamy uwagę na to, kiedy 
powstała określona firma, ile osób zatrudnia, co stanowi 
profil działalności. Zależy nam, by zapobiegać ryzykownym 
transakcjom, a nie martwić się później ich egzekwowaniem 
– twierdzi Piotr Taras z Bibby Financial Services.
Trudności ze ściąganiem płatności od podmiotów spoza Pol-
ski są w pewnym sensie tylko mitem. - Nie widzę większych 
różnic związanych z krajem pochodzenia kontrahenta. Dość 
często spotykamy się ze stereotypami, że na przykład kon-
trahenci z południa Europy lubią płacić z opóźnieniem. Ta-
kie sytuacje mogą dotyczyć poszczególnych firm, a nie ca-
łych krajów. Dlatego przy przygotowaniu warunków umowy 
faktoringowej zawsze oceniamy potencjalnego kontrahenta 
pod względem jego moralności płatniczej. Chcemy raczej 
uniknąć ewentualnych problemów z płatnością niż później 
mieć problem z wyegzekwowaniem zobowiązania – mówi 
Marek Machutt z Bibby Financial Services.

Faktorzy mają oczywiście świadomość kosztów działania 
i konieczność wykonania telefonu po przeterminowaną fak-
turę na drugi koniec świata nie stanowi dla nich większego 
problemu. Pracownicy zazwyczaj władają językami obcymi, 
zatem przewoźnicy mogą liczyć na sprawną pomoc rów-
nież względem płatników spoza kraju nad Wisłą.

Nie mylić z windykacją
Część osób nadal kojarzy faktoring z typową windykacją 
a nawet działaniami „szerokich panów bez szyi”. – Powiem 
pół żartem, pół serio - nadal pokutuje przeświadczenie o fak-
toringu jako usłudze wykorzystywanej, gdy ktoś nie płaci 
albo zalega z płatnościami kilka miesięcy albo kilka lat. Nic 
bardziej mylnego. Faktoring stanowi wsparcie bieżącej dzia-
łalności firmy, zapewnia pomoc w utrzymaniu płynności 
finansowej. W przeciwieństwie do kredytu nie wymagamy 
twardych zabezpieczeń, takich jak np. hipoteki, a głównym 
zabezpieczeniem finansowania są dla nas faktury. Warto 
też wspomnieć o zarządzaniu wierzytelnościami, na któ-
re składa się monitowanie odbiorców, kontakty w sprawie 
spłaty – mówi Piotr Taras, kierownik ds. finansowania biz-
nesu w Bibby Financial Services.
- Dziś największym wyzwaniem dla branży jest wysłanie 
przekazu do potencjalnych klientów, że faktoring nie stano-
wi remedium na złych dłużników. Należy je traktować jak 
narzędzie finansowania i prewencyjnego działania, które po-
zwala uniknąć „wpadek”. IFIS jako spółka z korzeniami wło-
skimi najczęściej przywołuje skojarzenia z mafią, co stanowi 
niekiedy śmieszny akcent na otwarcie długofalowej relacji 
z klientem – śmieje się Marek Szastok z IFIS Finance.
- Coraz więcej firm rozumie, że faktoring to przede wszyst-
kim finansowanie i możliwość rozwoju firmy, a nie windy-
kacja… Windykacja prowadzona jest w sytuacji związanej 
z brakiem zapłaty i brakiem współpracy. Zresztą ją rów-
nież prowadzimy systemowo i profesjonalnie – komen-
tuje Marek Machutt, dyrektor ds. sprzedaży faktoringu 
w Raiffeisen Polbank.

Faktorzy zazwyczaj działają wyprzedzająco, według określonej 
strategii, by nie mieć pro.blemów z wyegzekwowaniem 
zobowiązania.



Przewoźnik ma wpływ na 
wysokość opłat za ubezpieczenie.
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Jak się bronić przed podwyżkami ubezpieczeń
Jednym z głównych filarów dobrego zarządzania firmą powinna być stała analiza rentowności 
i atrakcyjności wobec konkurencji. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat koszty ubezpieczenia wzrosły 
bardzo istotnie i wygląda na to, że ten trend będzie się pogłębiał, szczególnie w przypadku firm 
świadczących usługę transportu międzynarodowego. Sytuacja ta ma znaczący wpływ na operatorów 
w branży TSL. Dlatego też wszystkie podmioty z tego sektora zmuszone są do aktywnego, maksymalnego 
minimalizowania ryzyka, aby płacić możliwie jak najmniej za ubezpieczenia.

Polscy ubezpieczyciele pokazali w tej materii negatyw-
ne działania - wszyscy odpowiadają za wszystkich. 

Walki cenowe o jak najniższą ofertę rynkową spowodo-
wały w ostatnich latach sytuację, w której w dłuższym 
okresie ogromne straty branży będą odpracowywane 
przez tych samych klientów. Dla pozyskania jak najwięk-
szego udziału w rynku, dwa, trzy lata temu proponowano 

niepokojąco niskie składki, nie martwiąc się o to, że przy 
rosnącym poziomie szkodowości rachunek ten przyj-
dzie kiedyś spłacać. Dodatkowo, mająca wówczas miej-
sce bardzo słaba wymiana informacji między firmami 
ubezpieczeniowymi, prowadziła do swoistych patologii: 
bardzo szkodowi kierowcy nie musieli obawiać się duże-
go wzrostu ich składek. Aby unikać represji za wcześniej 

Paul Gogoliński, General Manager Pema Pol-
ska. Od ponad 30 lat w sektorze finansowym 
i motoryzacyjnym w Europie i RPA. Gene-
ral Manager m. in. w Daimler Chrysler FM 

i Business Lease Polska. Współzałożyciel i pierwszy prezes 
Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów. Partner 
w Total Fleet Solutions.

Aleksandra Szczuka, Sales Manager Północ, 
Pema Polska. Menedżer sprzedaży B2B z po-
nad 10-letnim stażem w branży TSL. Posiada 
doświadczenie w zakresie leasingu, wynaj-

mu oraz usług dodanych dla TSL. Pracowała m. in. dla Hita-
chi Capital, TIP Trailer Services oraz Shell.
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spowodowane zdarzenia drogowe, wystarczyło co jakiś 
czas zmieniać ubezpieczyciela. Sytuacja ta uległa obecnie 
zmianie eliminując niejako przyzwolenie na tolerancje 
ryzyka szkodowości. Co więcej, towarzystwa ubezpiecze-
niowe, na przykład PZU, podjęły konkretne kroki w celu 
poprawy świadomości swoich klientów w zakresie zarzą-
dzania ryzykiem.

Kontrolować ubezpieczyciela
Jakie działania możemy zatem podjąć, aby mimo ne-
gatywnych trendów rynkowych pozostać konkuren-
cyjnym i mimo wszystko próbować ograniczać koszty 
wzrostu stawek ubezpieczeniowych? Przede wszyst-
kim określoną strategię należy prowadzić permanent-
nie, niezależnie od tego czy na rynku panuje gorsza 
lub lepsza koniunktura ubezpieczeniowa. Istnieją na-
rzędzia umożliwiające bieżącą analizę szkodowości 
i zmian na rynku ubezpieczeniowym.
Niezmiernie istotną rolę w tym zakresie odgrywają rze-
telne bazy danych i wymiana informacji pośród ubez-
pieczycieli. Kluczowa jest weryfikacja informacji przy 
regresowaniu szkód. Szczególnie jeżeli chodzi o szkody 
zagraniczne, gdzie kwoty regresów są znacznie wyż-
sze niż te krajowe. Gromadzenie danych o zdarzeniach 
drogowych przez ubezpieczyciela ma na celu przede 
wszystkim szybkie, a to niestety nie oznacza rzetelne, 
likwidowanie szkód.

Nieodzowna profilaktyka
Druga grupa działań będąca dziś bardziej istotna, niż 
kiedykolwiek, to profilaktyka, która najlepiej chroni 
nasze wyniki u ubezpieczycieli. Im bardziej skupimy 
kierowców na unikaniu negatywnych zachowań i zda-
rzeń drogowych, tym lepiej chronić będziemy swoje 
wyniki szkodowe i w rozmowie z ubezpieczycielem, 
będziemy mieli w ręku najlepsze argumenty do walki 
o dobre stawki. Małe czy większe firmy korzystające 
z najmu długoterminowego doskonale wiedzą, że stała 
grupa doświadczonych kierowców znacząco wpływa 
na obniżanie kosztów w firmach. Dotyczy to spalania 
paliwa, terminowego dostarczania towarów, wydat-
ków na serwis a także wyników szkodowości, na którą 
składają się zdarzenia z naszego OC jak i AC. Zatem 
ograniczanie kosztów ubezpieczeń komunikacyjnych 
jest w zasięgu każdego użytkownika pojazdu ciężaro-
wego, ale także firm oferujących takie usługi.
Ważną rolę we wszystkich tych działaniach odgrywa 
dobre doradztwo ubezpieczeniowe czy brokerskie. Bro-
ker zarabiając na swoich usługach ma zapewnić zwrot 
kosztów swojej działalności poprzez lepsze warunki 
ubezpieczeń. Warto wybrać partnera, który zapewni 
doradztwo we wszystkich opisanych wyżej obszarach 
i podpowie coraz to nowsze możliwości ograniczania 
kosztów czy wypracowywania nowych rozwiązań. Nie 
akceptowalne jest, aby tego rodzaju pomocnik kon-

taktował się z klientem tylko w sprawie odnowienia 
ubezpieczeń. Warto więc zainwestować w brokera pod 
warunkiem jednak, że jest on kreatywny, ma dobre 
zdolności analityczne. Powinien także potrafić wypra-
cowywać nowe rozwiązania wspomagające zarządza-
nie ubezpieczeniami oraz obniżające szkodowość firm 
transportowych czy klientów korzystających z najmu 
długoterminowego.

Praca kierowcy
Obecna sytuacja na rynku, gdzie coraz trudniej zatrzymać 
u siebie kierowców, sprzyja wyrozumiałości wobec ich 
działań. To niestety może mieć negatywne skutki w przy-
szłości. Kluczowe znaczenie przy pracy kierowców mają 
następujące elementy:
1. Odpowiednio skonstruowana umowa o pracę oraz 

polityka flotowa, która zawiera jasne procedury dzia-
łań w konkretnych przypadkach. Kierowca musi 
mieć świadomość konsekwencji niewłaściwych 
działań, złego stylu jazdy oraz wszelkich czynności 
prowadzących do wystąpienia niebezpieczeństwa 
względem innych użytkowników drogi, uszkodzenia 
ładunku, pojazdu. Takie sytuacje z kolei mają przeło-
żenie na groźbę utratę dobrej reputacji.

2. Szkolenia – cykliczne i nie ograniczone jedynie wy-
maganiami prawa, podnoszą umiejętności i świado-
mość kierowcy. Obejmujące zarówno trening prak-
tyczny z uprawnionym instruktorem, jak i zajęcia 
teoretyczne. Takie działania dodatkowo poprawiają 
reputację przewoźnika pod kątem bezpieczeństwa 
i tym samym czynią go bardziej konkurencyjnym. 
Warto dodać, że coraz więcej nadawców transpor-
tu sprawdza przed podjęciem współpracy podejście 
przewoźnika do ryzyka.

3. Kary i nagrody. Sprytna metoda „kija i marchewki” 
przynosi efekty.

4. Technologia. Czas się obudzić. Obecne technologie 
i systemy telematyczne zapewniają doskonałe na-
rzędzia poprawiające bezpieczeństwo. Stworzone są 
wprost dla przewoźników. Warto je potraktować jako 
inwestycję, a nie po prostu koszt.

5. Obsługa telefonu. Szkoda, że jeszcze trzeba o tym 
przypominać w dzisiejszych czasach. Zero tolerancji 
dla używania aparatów bez zestawu słuchawkowego 
nie mówiąc już o czytaniu, czy oglądaniu filmów. Nie-
stety, takie budzące grozę zachowania kierowców da-
lej mają miejsce. Wielu przewoźników ADR mających 
świadomość ogromnego ryzyka ma od lat wypraco-
wane procedury bezpieczeństwa zakazujące używa-
nia telefonów w ogóle. Na pewno warto posłuchać ich 
argumentów.

Pomóc zastosować powyższe i inne rozwiązania może tak-
że PEMA, która znana jest z umiejętnego doradztwa. Prze-
konują się o tym zresztą zarówno Czytelnicy Truck&Busi-
ness Polska jak i uczestnicy konferencji branżowych.
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Zgodnie z danymi Krajowego Rejestru Długów 
BIG S.A., zadłużenie polskich firm transportowych 
wynosi w tej chwili 664 mln złotych. To już prawie 
21 000 przedsiębiorstw, czyli o 4000 więcej 
niż w ubiegłym roku. Jaka jest skala problemu 
i czy tendencja wzrostowa zadłużeń się utrzyma? 
Zapytaliśmy o to ekspertów branżowych.

Skala zadłużenia 
Z czego wynika problem zadłużenia i jaka jest jego skala?

Zapewnienie dostępności o każdym czasie i z każdego miej-
sca za pomocą urządzeń mobilnych, są niezwykle pomocne. 
Stosując nowoczesne kanały komunikacji, łączność między 
dyspozytorami i kierowcami jest tańsza (brak opłat za połą-
czenia) i szybsze - dzięki pracy zdalnej oraz łatwemu dostę-
powi do danych. Wykorzystywane rozwiązania zapewniają 
również dokładny opis każdej informacji – przedsiębior-
stwa zyskują narzędzie do bezproblemowego i szybkiego 
wyszukiwania, sprawdzania oraz analizowania aktualnych 
i wcześniej zebranych danych. Szacujemy, że w ciągu naj-
bliższych 3-5 lat w sektorze transportowym dojdzie do głę-
bokich zmian, wywołanych w głównej mierze coraz bardziej 
powszechnym wykorzystaniem urządzeń telekomunika-
cyjnych. Dokumentacja w formie papierowej może zniknąć 
na dobre, na znaczeniu zyskają całkowicie zautomatyzo-
wane procesy. W bieżących działaniach będzie coraz wię-
cej możliwości wykorzystania zintegrowanych systemów, 
„użytkujących” dane przesyłane przez pojazdy w ramach 
specjalnej platformy zbierającej informacje. 
Adam Łącki, prezes zarządu Krajowego Rejestru Długów. - 

Na problem zadłużenia w transporcie składa 
się kilka zjawisk, które miały miejsce w bran-
ży. W pierwszej kolejności chodzi o rosyjskie 
embargo - spowodowało on zacieśnienie 
rynku i zwiększenie konkurencji w Europie 

Zachodniej. Po tym, jak polskie firmy zmieniły kierunki 
przewozowe i skierowały się na rynek francuski, niemiecki, 
włoski, wprowadzono tam płacę minimalną i inne restryk-
cje. Przez te przepisy polscy przewoźnicy przestali być kon-
kurencyjni cenowo. Istotną rolę odgrywa również niska, 
trzyprocentowa marża, na której pracują polscy transpor-
towcy oraz długie terminy zapłaty i opóźnienia w płatno-
ściach. Niestety, moim zdaniem zadłużenie polskich prze-
woźników będzie się pogłębiać. Chyba że transportowcy 
zaczną dobrze zabezpieczać swoje transakcje, sprawdzać 

Artur Lysionok

Firmy transportowe powinny racjonalnie decydować czy 
podejmować się danych zleceń.

F I N A N S E I U B E Z P I E C Z E N I A
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klientów i oddawać sprawy przeterminowanych należności 
fachowcom z podmiotów windykacyjnych.
Rafał Szydłowski, członek zarządu Rohlig Suus Logistics, 

CFO.- Firmy transportowe uznaje się za 
klasyczny barometr gospodarki, a ich do-
bra lub zła sytuacja finansowa zazwyczaj 
wyprzedza spadek/wzrost ekonomiczny. 
Rosnące zadłużenie tego sektora stanowi 

zatem wyraźny sygnał, że w gospodarce brakuje kapitału 
obrotowego, co jest wynikiem widocznej poprawy ko-
niunktury w Unii Europejskiej oraz w Polsce. Choć sprze-
daż usług rośnie, kontrahenci nie dokonują płatności 
w sposób terminowy i dlatego mamy do czynienia z tzw. 
wymuszonym kredytem kupieckim. Klienci przewoźni-
ków regulują płatności z opóźnieniem a te, nie mając do-
statecznej ilości kapitału obrotowego, zadłużają się u swo-
ich usługobiorców. W mojej ocenie sytuacja unormuje się 
w dłuższym okresie czasu, kiedy gospodarka nieco spo-
wolni, a firmy transportowe dostosują działania do no-
wych okoliczności, pozyskując większe zasoby kapitału 
obrotowego z systemu bankowego.
Robert Sadowski, prezes zarządu Sawa Logistics. 

- Niestety, nasi rodzimi przewoźnicy zma-
gają się jednocześnie z wieloma problema-
mi i to jest główna przyczyna zadłużenia w TSL. 
Nie sprzyja im specyfika polskiego rynku 
transportowego, który cechuje nadwyżka 

podaży nad popytem i konkurowanie o klienta poprzez za-
niżanie stawek frachtów. Do głównych przyczyn takiej sy-
tuacji zaliczyć można bariery stawiane przez nowe regula-
cje prawne, wprowadzone przez część państw UE. 
Powoduje to generowanie dodatkowych kosztów a prze-
cież są jeszcze wydatki na paliwo, ubezpieczenia, raty le-
asingu lub kredytu, obsługę prawną i księgową, opłaty dro-
gowe, serwisowanie floty. Właśnie one wpływają na to, że 
nasi przedsiębiorcy mają trudności z wyjściem na swoje.
Kolejnym ważnym aspektem jest embargo rosyjskie 
wprowadzone w 2014 roku. Spowodowało ono gwałtowny 
spadek eksportu z UE do Rosji - o przeszło kilkadziesiąt 
procent. Nasi przewoźnicy w jednej chwili stanęli przed 
wyzwaniem absolutnej konieczności zdobywania no-
wych kontraktów, aby zapełnić zleceniami powstałą lukę. 
Z moich obserwacji wynika, że przewoźnicy starają się 
regularnie spłacać swoje zobowiązania w stosunku do lat 
ubiegłych, dlatego mimo wszelkich trudności widzę pozy-
tywne sygnały.
Katarzyna Zioło, dyrektor Działu Windykacji Esa Logistika 

Polska. - Polska branża transportowa nale-
ży do tych, które mają znaczną skalę przy-
rostu zadłużenia. Przyczynia się do tego 
specyfika rynku - przewaga podaży nad 
popytem, rozdrobnienie, konkurencja, jak 

również specyfika samej branży, czyli brak kierowców, 
uzależnienie od kosztów paliw i kursów walut, koniecz-
ność stałego serwisowania floty. Istotną rolę odgrywają 

terminy płatności, w transporcie bardzo długie. Standar-
dowo wynoszą 60 dni, zwyczajowo jednak liczone są od 
daty dostarczenia faktury wraz z kompletem dokumen-
tów transportowych. Poza tym nierzadko ulegają dalszym 
wydłużeniom na mocy niekorzystnych zapisów zleceń. 
Powszechną, choć bezprawną praktyką, jest także wstrzy-
mywanie płatności w przypadku jakichkolwiek proble-
mów z transportem. Zdarzają się oczywiście krótsze ter-
miny, lecz zwykle „nie za darmo”.

Duże firmy a MŚP
Problem zadłużenia dotyczy bardziej dużych firm czy MŚP?

Mirosław Sędłak, prezes Rzetelnej Firmy, 
zrzeszającej przedsiębiorców z sektora 
MŚP. - Problem zadłużenia dotyczy każdej 
firmy. Wszystkie mogą być wierzycielem 
i dłużnikiem. Z drugiej strony duży może 

więcej i to właśnie podobnym przedsiębiorstwom łatwiej 
wyjść z kłopotów finansowych, które z reguły okazują się 
być chwilowe. Nieco inaczej jest w przypadku małych 
przedsiębiorców, dla których jedna niezapłacona faktu-
ra może oznaczać koniec działalności. Badanie „Portfel 
należności polskich przedsiębiorstw”, wspólny projekt 
Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce 

i Krajowego Rejestru Długów BIG S.A. pokazuje, że mi-
kroprzedsiębiorcy czekają na płatności najdłużej - śred-
nio 3 miesiące i 13 dni. W dużych firmach czas ten skraca 
się prawie o miesiąc (2 miesiące i 16 dni).
Katarzyna Zioło (Esa Logistika Polska).

- Na opóźnianie płatności nie ma większe-
go wpływu, czy naszym klientem jest mała 
czy duża firma – różne są zazwyczaj tylko 
motywy, które nimi kierują. Małe podmio-
ty borykają się z problemami finansowy-

mi, są uzależnione od własnych kontrahentów, natomiast 
duże mają często bardzo rozbudowany system akceptacji 
dokumentów oraz swoją pozycją wymuszają akceptację 
płatności np. raz w miesiącu. Teoretycznie można ratować 
się przed utratą płynności korzystając z usług faktoringo-
wych bądź ubezpieczenia należności, jednak w praktyce, 

K. Zioło (Esa Logistika Polska): 
- Małe podmioty są uzależnione 

od kontrahentów, natomiast duże 
mają często bardzo rozbudowany 
system akceptacji dokumentów 

oraz pozycją wymuszają 
akceptację terminów płatności.
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ze względu na koszty, rozwiązanie to dostępne jest raczej 
dla większych podmiotów. Biorąc pod uwagę bieżący stan 
w zakresie prawa przewozowego w Europie oraz to, w którą 
stronę zmierzają propozycje regulacji europejskiego rynku 
transportowego przedstawiane przez KE oraz kraje Europy 
Zachodniej, trudno o znaczącą poprawę sytuacji polskich 
przedsiębiorstw w branży przewozowej.
Robert Sadowski (Sawa Logistics).

- W przypadku małych podmiotów o rela-
tywnie niskich obrotach, kwestia długiego 
terminu płatności może być przyczyną utra-
ty płynności finansowej, a w ostateczności 
nawet bankructwa. MŚP rosną przeciętnie 

w tym samym tempie, co duże firmy, jednak odznaczają się 
znacznie większą wrażliwością na wahania koniunktury, 
zwłaszcza na zmiany w popycie krajowym. Małe i średnie 
firmy raczej nie mają planu na wyjście z kryzysu - wszyscy 

pozostają skupieni na bieżącej działalności operacyjnej. 
MŚP ponad trzy razy chętniej niż duże przedsiębiorstwa 
korzystają z kredytów bankowych i w rezultacie problem 
zadłużenia dotyczy ich bardziej niż większych podmiotów. 
Duże przedsiębiorstwa są bardziej świadome istniejących 
zagrożeń i w miarę swoich możliwości analizują sytuację 
na bieżąco, korygują strategie. Mają większą siłę rynkową, 
lepszą płynność finansową, łatwiej im odłożyć środki na 

inwestycje. Zazwyczaj kadra zarządzająca jest właściwe 
wyedukowana w kierunku zarządzanie wierzytelnościami, 
tak, aby zdolność przedsiębiorstwa do pokrywania bieżą-
cych zobowiązań była na bezpiecznym poziomie.

Rozwiązanie problemów
Jakie są możliwe rozwiązania problemów zadłużenia w pol-
skiej branży transportowej?

Mirosław Sędłak (Rzetelna Firma). - Najszybszym roz-
wiązaniem tych problemów jest zmiana 
nastawiania polskich przewoźników. Mu-
szą oni zrozumieć, że nie można brać każ-
dego zlecenia bez odpowiedniej i szybkiej 
weryfikacji. Często zdają sobie z tego spra-

wę, kiedy jest już za późno, bo przez dłużnika i zatory płat-
nicze sami zostali wpisani do KRD.
Robert Sadowski (Sawa Logistics). - Myślę, że nie ma jed-

noznacznej odpowiedzi. To raczej systemo-
wa praca w wielu obszarach, którą i tak na 
koniec zweryfikuje rynek. Transport jest za-
leżny od zbyt wielu czynników, poczynając 
od sytuacji geopolitycznej po gospodarczą, 

żeby można było znaleźć jedno odpowiednie rozwiązanie 
wszystkich problemów finansowych przedsiębiorstwa. 
Przede wszystkim musimy stale się edukować na płasz-
czyźnie finansowo-prawnej, bronić własnych interesów 
w kraju i za granicą, starać o równy dostęp do rynku usług 
transportowych. Należy popierać takie wartościowe idee, 
jak inicjatywa „Narodowy Program Szkolenia Kierowców”, 
którego misją jest wyszkolenie 10 000 kierowców w ciągu 
dwóch lat. Nie zapominać i wspierać takie inicjatywy, jak 
klastry transportowe. Mamy grono fantastycznych eksper-
tów, uznanych w kraju i zagranicą, brakuje tylko siły prze-
bicia, wsparcia. I o to przede wszystkich trzeba zadbać.
Rafał Szydłowski (Rohlig Suus Logistics). - W mojej ocenie 

żadne uregulowania prawne nie wpłyną na 
bardziej rygorystyczne przestrzeganie ter-
minów płatności. O tym decyduje rynek. Siłą 
kreującą są kanały dystrybucji, czyli sieci 
handlowe, które od swoich dostawców ocze-

kują bardzo długich terminów, a ci tym samym wymagają 
ich od firm transportowych. Niestety, w mojej opinii w przy-
szłości sytuacja nie ulegnie drastycznym zmianom, a 60 czy 
90 dniowe terminy nie zostaną wydłużone. Gospodarka się 
stabilizuje i moim zdaniem dalszego pogłębiania tej nega-
tywnej tendencji nie będzie. Pomimo szeroko zakrojonego 
problemu zadłużenia i płatności w branży, nastawienie eks-
pertów rynkowych pozwala na wysnucie optymistycznych 
wizji w stosunku do dalszego rozwoju polskiego sektora 
transportowego. Takie zjawiska, jak kryzys handlowy z Fe-
deracją Rosyjską, zwiększająca się konkurencja cenowa czy 
potencjalny wzrost cen paliw wpływają na finansową kon-
dycję polskich firm negatywnie, ale w dłuższej perspekty-
wie, jak już wiemy, są to bariery do pokonania.

R. Szydłowski (Rohlig Suus 
Logistics): - Żadne uregulowania 
prawne nie wpłyną na bardziej 
rygorystyczne przestrzeganie 
terminów płatności.

Brak płynności finansowej dotyczy w szczególności małych 
i średnich firm.
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71 procent ankietowanych z Polski, Finlandii, Fran-
cji, Włoch i Wielkiej Brytanii oczekuje w 2017 roku 

poprawy wyników biznesowych, 48 procent prognozuje 
wzrosty rzędu 11-30 procent, tylko 7 procent spodziewa się 
spadku liczby zleceń. Na pytanie o trzy tendencje mogące 
wpłynąć na działalność przewoźnika w ciągu kolejnych
5 lat, ponad 50 procent ankietowanych wskazało wahania 
cen paliw, niewiele mniej - trudną sytuację ekonomiczną 
i zmienność rynku.

Co dalej z CNG?
By ograniczyć zużycie paliwa, 65 procent ankietowanych 
zwraca większą uwagę na utrzymanie dobrego stanu 
technicznego pojazdów, 53 procent inwestuje w szkolenie 
kierowców, 44 procent analizuje wydajność przy wyko-
rzystaniu telematyki. Zaledwie 32 procent responden-
tów zrezygnowało z tradycyjnych środków smarnych na 
rzecz produktów ograniczających spalanie.
W 2020 roku UE wprowadzi nowe przepisy dotyczące 
celów w zakresie klimatu i energii. 79 procent ankieto-
wanych zapewnia, że rozumie ich założenia i skutki. Wg 
ponad 1/3 respondentów przyszłe dyrektywy spowodują 
wzrost kosztów działalności, co nie zawsze będzie związa-
ne z chęcią wprowadzenia inteligentniejszych rozwiązań. 
Nowe przepisy zaledwie 18 procent osób skłonią do dzia-
łań zwiększających wydajność w firmie, kolejne 15 procent 

wyraża obawę o większą złożoność procesów branżowych. 
Niemal dwie trzecie firm jest zdania, że CNG/LNG stanie 
się w przyszłości powszechnie stosowanym paliwem. Jed-
nak… Zdaniem 41 procent respondentów koszt ich wdro-
żenia przewyższa wszelkie potencjalne korzyści, brakuje 
infrastruktury niezbędnej do dystrybucji (28 procent), nie-
wystarczająca wiedza o zaletach paliw alternatywnych 
hamuje proces ich wprowadzania na rynek (17 procent).

Środki smarne
Branża transportowa powinna uświadomić sobie potencjał 
środków smarnych jako siły napędzającej wydajność. Pra-
wie 40 procent respondentów stwierdziło, że cena stanowi 
czynnik decydujący o zakupie środków smarnych, podobną 
popularnością cieszyły się odpowiedzi o wpływie zaleceń 
zespołów serwisowych/dostawców środków smarnych 
oraz korzyściach związanych z osiągami pojazdu. Choć 36 
procent przewoźników uważa, że zakup najlepszych na ryn-
ku środków smarnych jest inwestycją pozwalającą zaosz-
czędzić, to 64 procent postrzega je jako nieuniknione wydat-
ki, które należy w miarę możliwości ograniczać.
- Wiele firm transportowych nie jest świadomych długo-
terminowego potencjału środków smarnych w zakresie 
ograniczania zużycia paliwa. Kupując środki smarne, 
niemal 40 procent respondentów wybiera najtańszy na 
rynku produkt, a większość chce w miarę możliwości 
ograniczyć. Trzeba zmienić podejście - przedsiębiorstwa 
muszą zacząć postrzegać ten zakup jak inwestycję, któ-
ra w dłuższej perspektywie pozwoli im oszczędzać – ko-
mentuje Maciej Marcinowski, doradca marketingowy ds. 
środków smarnych ExxonMobil do pojazdów użytkowych 
na region Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu.

Przyszłość przewoźników
„Przyszłość przewoźników drogowych” pod tym hasłem przeprowadzono badanie na zlecenie ExxonMobil. 
Wzięła w nim udział kadra kierownicza wyższego szczebla, zatrudniona w wiodących w Europie firmach 
świadczących usługi transportu krajowego jak i międzynarodowego.

Tomasz Czarnecki

Jakie tendencje w największym stopniu wpłyną na działalność 
firmy w ciągu najbliższych pięciu lat?

Wahania cen paliw 52%

Ograniczenie możliwości kredytowych 8%

Rozwój sektora paliw alternatywnych, w tym gazu ziemnego 8%

Wzrost liczby lekkich pojazdów dostawczych zaostrzający 
konkurencję na rynku 11%

Zwiększony nacisk na bezpieczeństwo kierowcy 15%

Postęp technologiczny 16%

Brak napływu nowych talentów do branży 17%

Zmiany legislacyjne i rosnąca złożoność przepisów 24%

Zaostrzenie przepisów dotyczących emisji spalin 30%

Trudna sytuacja gospodarcza i zmienne
warunki rynkowe 44%

Jakie działania ograniczające zużycie paliwa
podejmuje firma?

Utrzymanie floty w nienagannym stanie technicznym 65%

Nie sądze, aby w ciągu najbliższych lat pojawiły się tendencje 
mogące wpłynąć na działalność firmy 3%

Wymiana opon na energooszczędne 26%

Inwestowanie w rozwiązania poprawiające aerodynamikę 
pojazdów 27%

Stosowanie środków smarnych ograniczających zużycie paliwa 
zamiast produktów standardowych 32%

Serwisowanie pojazdów na terenie przedsiębiorstwa 40%

Monitorowanie wydajności dzięki analizie danych z telematyki 44%

Inwestowanie w szkolenia dla kierowców 53%
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Kabotaż: przepisy i ubezpieczenie
Kabotaż stanowi słowo bardzo popularne wśród polskich przewoźników. Wykonując tego rodzaju przewozy 
nie można jednak zapominać o kilku bardzo ważnych kwestiach, związanych zarówno z lokalnymi przepisami 
jak i kwestiami dotyczącymi ubezpieczeń. Konsekwencje finansowe mogą być dotkliwe a przecież każdy 
pracuje, by zarabiać a nie płacić kary lub ponosić koszty związane ze szkodami.

1 Z dnia 21.10.2009 r., które weszło w życie z dniem 4 grudnia 2011 r. (z wyjątkami).

Na terenie Unii Europejskiej mamy na szczęście 
nieco ułatwione zadanie. Przepisy dotyczące ka-

botażu drogowego zostały określone w Rozporządze-
niu Rady (EWG) nr 3118/93 z dnia 25 października 1993 
roku. Zastrzeżono w nim jednak, że świadczenie usług 
transportu drogowego towarów w innych państwach 
członkowskich miało być wykonywane na zasadzie 
tymczasowości. Polska uzyskała członkostwo w UE 1. 
maja 2004 roku, jednak polscy przewoźnicy nie zosta-
li dopuszczeni do świadczenia usług przewozowych 
w krajach UE. Wykonywanie przez nich przewozów 
kabotażowych na terenie Wspólnoty stało się możliwe 
dokładnie pięć lat później.

Brak wiedzy nie tłumaczy
Nie od razu jednak polscy przewoźnicy stali się pełnopraw-
nymi uczestnikami rynku europejskiego. Parlament Euro-
pejski niemal równolegle pracował nad wspólnotową regu-
lacją, która miała określać wspólne zasady wykonywania 
działalności transportowej oraz świadczenia usług w za-
kresie przewozów kabotażowych. Efektem było wydanie 
przez Parlament Europejski Rtozporządzenia nr 1072/20091. 
Pomimo istnienia szczegółowych regulacji i kilkuletnich 
doświadczeń nabytych przy wykonywaniu przewozów ka-
botażowych, środowisko polskich przewoźników nie jest 
jeszcze dostatecznie przygotowane do świadczenia usług 
przewozowych na terenie krajów Unii Europejskiej. Wyni-
ka to po części z nieznajomości obowiązującego w tym za-
kresie prawa wspólnotowego, ale głównie z braku wiedzy 
na temat prawa obowiązującego w krajach wykonywania 
przewozów, mającego bezwzględne zastosowanie przy 
wykonywaniu tych przewozów. A przecież brak wiedzy 
nie może stanowić przesłanki pozwalającej na uniknięcie 
ewentualnych konsekwencji finansowych.

Jerzy Różyk
CDS Kancelaria Brokerska

Przewoźnicy użytkujący auta dmc do 3,5t nie muszą mieć licencji,
by wykonywać przewozy kabotażowe w Unii Europejskiej.
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Wspólnotowe limity
Rozporządzenie (WE) nr 1072/2009 wprowadziło kilka 
kluczowych regulacji, które powinien znać każdy prze-
woźnik wykonujący przewozy kabotażowe. Jedną z nich 
jest wymóg dotyczący posiadania licencji wspólnotowej, 
a w przypadku, gdy kierowca jest obywatelem państwa 
trzeciego, posiadania przez niego świadectwa kierowcy 
(art. 8. ust. 1.). Nie dotyczy on jednak wykonywania prze-
wozów pojazdami, których dopuszczalna masa całkowita, 
włącznie z dopuszczalną masą całkowitą przyczep, nie 
przekracza 3,5 tony. Przewoźnicy są zatem uprawnieni do 
wykonywania przewozów kabotażowych takimi pojazda-
mi bez konieczności posiadania licencji wspólnotowej.
Rozporządzenie określa również szczegółowe warunki 
wykonywania przewozów kabotażowych (art. 8. ust. 2.) 
dopuszcza wykonanie:
• 3 przewozów w ciągu 7 dni, liczonych od daty rozła-

dunku towaru wwiezionego do kraju na liście CMR do 
ostatniego rozładunku towaru przewożonego w ra-
mach przewozu kabotażowego,

• 1 przewozu w ciągu 3 dni, liczonych od daty wjazdu 
do kraju bez ładunku do rozładunku towaru przewo-
żonego w ramach przewozu kabotażowego.

Regulacje UE a państw członkowskich
Dodatkowo kierowca musi posiadać przy sobie dokumen-
ty potwierdzające „przewóz w przychodzącym ruchu mię-
dzynarodowym oraz każdy kolejny wykonany przewóz 
kabotażowy” (art. 8. ust. 3.). Informacje otrzymywane od 
przewoźników potwierdzają, że lokalne organy kontrolne 
dość skutecznie czuwają nad przestrzeganiem warunków 
wykonywania przewozów kabotażowych i niejednokrot-
nie nakładają dotkliwe kary finansowe.
Firmy transportowe dość często zapominają o innej 
ważnej regulacji (art. 9. ust. 1.). Jeśli przepisy UE nie sta-
nowią inaczej, wykonywanie przewozów kabotażowych 
podlega przepisom ustawowym, wykonawczym i admi-
nistracyjnym przyjmującego państwa członkowskiego. 
Dotyczy to:
• zasad związanych z umową przewozu,
• masy i wymiarów pojazdów drogowych,
• wymogów związanych z przewozem określonych ka-

tegorii rzeczy, w szczególności rzeczy niebezpiecz-
nych, szybko psujących się artykułów żywnościo-
wych oraz żywych zwierząt,

• czasu prowadzenia pojazdu i okresów odpoczynku 
kierowcy,

• podatku od wartości dodanej (VAT) od usług transpor-
towych.

Wykonując przewozy kabotażowe na terenie krajów Unii 
Europejskiej należy zatem wiedzieć, któremu prawu pod-
lega wykonywany przewóz. Od tego zależy jakie są w tym 
zakresie wymogi, jaką odpowiedzialność będzie ponosił 

2 SDR - bezgotówkowa, międzynarodowa jednostka rozrachunkowa. Istnieje tylko w postaci zapisów księgowych na bankowych rachunkach depozytowych. 
Obecnie stanowią walutę, której kurs kształtowany jest na międzynarodowym rynku walutowym. Stosowane są w rozliczeniach zarówno pomiędzy człon-
kami MFW, pomiędzy krajami nie należącymi do MFW, a także międzynarodowymi instytucjami finansowymi (źródło Wikipedia).

przewoźnik i również w jakim zakresie powinien tę odpo-
wiedzialność ubezpieczyć.

Prawo krajów UE, a limity odpowiedzialności
Niemcy

Podstawowymi regulacjami prawnymi w tym za-
kresie w Republice Federalnej Niemiec są:

• Handelsgesetzbuch (HGB) - kodeks spółek handlo-
wych,

• Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG) - ustawa o towaro-
wym transporcie samochodowym,

• GüKGrKabotageV - rozporządzenie w sprawie trans-
granicznego transportu drogowego i kabotażu.

Regulacje dotyczące umowy przewozu są zawarte w Księ-
dze IV niemieckich reguł handlowych Handelsgesetzbuch 
(określanych w skrócie HGB). Jednymi z istotnych są zapisy 
określające granice odpowiedzialności przewoźnika. Prze-
woźnik ponosi odpowiedzialność do wysokości 8,33 SDR2 
za 1 kg wagi brutto przesyłki (§ 431. ust. 1.). Limit ten można 
umownie zmniejszyć lub zwiększyć, jednak do wysokości 
nie niższej niż 2 SDR i nie wyższej niż 40 SDR za kg wagi 
brutto przesyłki (§ 449. ust. 2). Przewoźnik ponosi odpowie-
dzialność za szkody powstałe wskutek opóźnienia w dosta-
wie do trzykrotnej wartości przewoźnego (§ 431. ust. 3.).
Jak wynika z powyższego, ustalanie w umowach tak wy-
sokiego limitu odpowiedzialności uzasadnia poniekąd 
wymaganie co do wysokości sumy gwarancyjnej, która 
nie może być niższa niż 600 000 euro na jedno i 1 200 000 
euro na wszystkie zdarzenia (patrz: § 7a. GüKG). W tej sy-
tuacji nawet wysoka suma gwarancyjna wydaje się zbyt 
niska, nie wspominając już o polskich polisach, które 
niejednokrotnie uwzględniają o wiele niższe wartości.

Limity odpowiedzialności 
określone w przepisach 
francuskich raczej nie narzucają 
konieczności określania wysokich 
sum gwarancyjnych w polisach 
kabotażowych.

Przewoźnicy potwierdzają, że 
lokalne organy kontrolne czuwają 
nad przestrzeganiem warunków 
wykonywania przewozów 
kabotażowych, niejednokrotnie 
nakładając dotkliwe kary 
finansowe.
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Pocieszającym jest jednak fakt, że wymogi prawa nie-
mieckiego odnośnie polis OCP z tak wysoką sumą gwa-
rancyjną dotyczą wyłącznie przewozów wykonywanych 
pojazdami o dopuszczalnej macie całkowitej powyżej 3,5 
tony. Posiadacze pojazdów o dmc do 3,5 tony, którzy wy-
konują przewozy kabotażowe nie mają oczywiście obo-
wiązku posiadania ubezpieczenia, aczkolwiek zaleca się, 
aby takie ubezpieczenia zawierali. W przeciwnym razie 
każdą szkodę będą musieli pokryć we własnym zakresie, 
co przy tak wysokich limitach odpowiedzialności może 
być dotkliwe.
Niemieckie rozporządzenie w sprawie transgranicznego 
transportu drogowego i kabotażu (GüKGrKabotage) nie 
wprowadza dodatkowych regulacji i odwołuje w tym za-
kresie do prawa wspólnotowego.
Francja

Podstawowe regulacje prawne we Francji.
• Dekret nr 99-269 z dnia 6 kwietnia 1999 roku – 

dotyczy umów przewozu,
• Dekret nr 2003-1295 z dnia 26 grudnia 2003 roku – do-

tyczy przewozów wykonywanych przez podwyko-
nawców,

• Dekret nr 2010-389 z dnia 19 kwietnia 2010 roku – do-
tyczy wykonywania przewozów kabotażowych,

• Code de commerce (kodeks handlowy) – reguluje nie-
które aspekty związane z odpowiedzialnością prze-
woźnika,

• Regulacje dotyczące umowy przewozu (Dekret nr 
99-269) określa również granice odpowiedzialności 
przewoźnika, która jest uzależniona od wagi przesył-
ki (art. 21.),

• przesyłki o wadze do 3 ton: 23 euro (ca 20 SDR) za 1 kg 
wagi brutto, nie więcej niż 750 euro (ok. 665 SDR) za 1. 
paletę (z francuskiego colis),

• przesyłki o wadze 3 tony i powyżej: 14 euro (ok. 12 
SDR) za 1 kg wagi brutto, nie więcej niż 2300 euro (ok. 
2000 SDR) za 1 tonę (= ok. 2 SDR/kg),

• odpowiedzialność za szkody spowodowane opóźnie-
niem w dostawie (art. 23.) - do wysokości przewoźnego

Przepisy francuskie - podobnie jak w przypadku prze-
wozu międzynarodowego - dają możliwość nadawcy 
zadeklarowania wartości przesyłki. Odbywa się to po-
przez wpisanie wartości do umowy przewozu/zlecenia. 
W takim przypadku, wpisana wartość zastępuje wartości 
wynikające z ograniczenia odpowiedzialności określone 
powyżej. Regulacje kraju nad Sekwaną nie nakładają na 
nadawcę obowiązku wniesienia dodatkowej opłaty za de-
klarację wartości, jak to się odbywa na podstawie art. 24 
konwencji CMR.

Limity odpowiedzialności określone w przepisach fran-
cuskich raczej nie narzucają konieczności określania 
wysokich sum gwarancyjnych w polisach kabotażowych. 
Ważne, by warunki ubezpieczenia uwzględniały odpowie-
dzialność przewoźnika wynikającą z francuskiego prawa, 
gdyż przy braku takich zastrzeżeń ubezpieczyciel może 
ograniczyć swoją odpowiedzialność do 8,33 SDR za 1 kg 
wagi brutto, co w niektórych przypadkach nie pozwoli na 
pokrycie całej szkody.
Hiszpania

Granice odpowiedzialności przewoźnika określa 
ustawa 15/20093. Odpowiedzialność przewoźni-

ka za szkody rzeczowe w przesyłkach ograniczono do 
1/3 dziennych dochodów w gospodarce publicznej (tzw. 
wskaźnik IPREM diario) za 1 kg wagi brutto (art. 57.1 ww. 
ustawy). Limit tej odpowiedzialności jest dość rucho-
my, gdyż zależy od zmiennego wskaźnika IPREM. Od 28 
czerwca 2017 roku dzienny wskaźnik IPREM wynosi 17,93 
euro. Limit odpowiedzialności przewoźnika za szkody 
w przewożonych przesyłkach wynosi więc: 17,93 euro x 
1/3 = 5,98 euro za 1 kg wagi brutto, co stanowi równowar-
tość 5,00 SDR (tabela kursów średnich nr 164/A/NBP/2017 
z dnia 25.08.2017 r.). Odpowiedzialność za szkody spowo-
dowane opóźnieniem w dostawie wynosi jednokrotność 
przewoźnego (art. 57.2.).
Włochy

Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi 
odpowiedzialność przewoźnika we Włoszech 

są Rozporządzenie z mocą ustawy nr 286 z dnia 21 li-
stopada 2005 roku dotyczące reformy transportu oraz 

Dobra wiadomość!

Przewoźnicy są uprawnieni do wykonywania 
przewozów kabotażowych pojazdami dmc do 3,5t 
bez konieczności posiadania licencji wspólnotowej.  
Przepisy francuskie - podobnie jak w przypadku 
przewozu międzynarodowego - dają możliwość 
nadawcy zadeklarowania wartości przesyłki.

Przed wykonaniem przewozu kabotażowego w Wielkiej Brytanii 
należy wnikliwie przeczytać warunki umowy przewozu, by nie 
być zaskoczonym otrzymaniem roszczenia lub brakiem pokrycia 
całej szkody przez ubezpieczyciela.



TRUCK&BUSINESS | 35

F I N A N S E  I  U B E Z P I E C Z E N I A

Kodeks cywilny. Ograniczenie odpowiedzialności za 
szkody rzeczowe w przesyłkach wynosi 8,33 SDR za 1 
kg wagi brutto przesyłki3. Ustawodawca skorzystał za-
tem z dobrodziejstwa regulacji wspólnotowej. Również 
w innych aspektach ww. ustawa odwołuje do konwen-
cji CMR, zatem prawo przewozowe obowiązujące w oj-
czyźnie pizzy można odnieść w wielu przypadkach do 
konwencji CMR.
Wielka Brytania

Praktyka wskazuje, że jeżeli umowa przewozu 
nie odwołuje wprost do konwencji CMR, obowią-

zują postanowienia umowne, które mogą dość znacznie 
odbiegać od znanych i stosowanych w tym obszarze 
norm prawnych. Dlatego przed wykonaniem przewozu 
kabotażowego na terenie Wielkiej Brytanii należy wni-
kliwie czytać warunki zawieranej umowy przewozu, 
gdyż w przeciwnym razie można być mocno zaskoczo-
nym otrzymanym roszczeniem, albo nie pokryciem całej 
szkody przez ubezpieczyciela.

Jak się ubezpieczać?
Przewozy kabotażowe cieszą się popularnością wśród 
polskich przewoźników. Wzmożoną aktywność na-
szych firm transportowych obserwujemy szczególnie 
na terenie Francji i Niemiec, co zapewne nie cieszy 
lokalnych środowisk transportowych. Do przewozów 
kabotażowych wykorzystywane są różnego rodzaju 
środki transportu – od ciągników siodłowych z nacze-

3 Art. 10., który odwołuje do art. 1696 kodeksu cywilnego a ten z kolei określa limit na podstawie art. 23.3. konwencji CMR.

pami, przez pojazdy ciężarowe w większym tonażu, po 
małe auta dostawcze. Wielu przewoźników wykonują-
cych przewozy kabotażowe sięga też po ubezpieczenie 
swojej dodatkowej odpowiedzialności.
Jednak polski rynek nie wypracował jeszcze opty-
malnej oferty dla tych przewoźników i często takie 
ubezpieczenia zawierają minimalny zakres ochro-
ny. Wielu ubezpieczycieli, z niewiadomych powo-
dów, nie posiada propozycji ochrony przewoźników 
wykonujących przewozy pojazdami o dmc do 3,5 
tony. Potwierdza to w sposób dobitny, że zakłady 
ubezpieczeń nie umieją ani ocenić ryzyka, ani też 
nie znają specyfiki transportowej. Z punktu widze-
nia oceny ryzyka transportowego, przewozy kabota-
żowe są dużo bardziej bezpieczne od wykonywania 
tras międzynarodowych a nawet krajowych. Odcinki 
są bowiem krótsze, nie wymagają odbywania ryzy-
kownych postojów, infrastruktura drogowa jest dużo 
lepsza niż w Polsce zaś rygorystyczne przepisy, wy-
sokie kary i mandaty nie pozwalają na zaniedbania 
w tym zakresie.
Niewiele osób w Polsce potrafi ocenić odpowiedzial-
ność przewoźnika jaka wynika z prawa danego kraju, 
a rynek ubezpieczeniowy nie daje dobrych rozwiązań 
ubezpieczeniowych. W celu określenia faktycznych 
zagrożeń związanych z wykonywaniem przewozów na 
terenie poszczególnych krajów i ewentualnego przy-
gotowania stosownego ubezpieczenia, najlepiej zwró-
cić się do właściwych ekspertów, którzy specjalizują 
się w prawie przewozowym (również europejskim) 
i potrafią właściwie ocenić ryzyko i zadbać o jego na-
leżyte ubezpieczenie.

Warto sprawdzić, czy przewozy wykonywane wszystkimi zgło-
szonymi pojazdami są faktycznie ubezpieczone – szczególnie 
dotyczy to pojazdów o dmc do 3,5 tony.
Doczytajmy, czy warunki ubezpieczenia są analogiczne jak w po-
lisie OCP w ruchu międzynarodowym – nie należy godzić się na 
gotowe i kiepskie rozwiązania.
Należy koniecznie przeanalizować przepisy związane z odpo-
wiedzialnością przewoźnika wg prawa kraju wykonywania ka-
botażu, bezwzględnie uwzględniając limity odpowiedzialności 
jakie wynikają z lokalnych regulacji.
Istotna jest wiedza dotycząca odpowiedzialności wynikającej 
z zawartej umowy przewozu – to szczególnie ważne przy prze-
wozach po Niemczech i Wielkiej Brytanii, gdzie często w umo-
wach przewozu jest określany wysoki limit odpowiedzialności.
Przeanalizujmy, czy będziemy w stanie poradzić sobie ze szko-
dą. Wykonywanie kabotażu to podległość prawu obowiązują-
cemu w danym kraju i właściwość sądu tego państwa, co przy 
sporach wymusza zaangażowanie lokalnego pełnomocnika.

Przewozy kabotażowe i ubezpieczenie 
kabotażowe - miniporadnik

Warto przeanalizować przepisy związane z odpowiedzialnością 
przewoźnika wg prawa kraju wykonywania kabotażu, bezwzględnie 
uwzględniając limity wynikające z lokalnych regulacji.



Szukając różnego rodzaju niszy można pomyśleć o przemyśle filmowym, ale z pewnością 
to „trudny kawałek chleba”.
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Jazda filmowa
Transport na potrzeby produkcji filmowej to dziedzina składająca się z trzech działań: przewozu sprzętu 
i materiałów do realizacji zdjęć, dostarczanie na plan rekwizytów oraz innych sposobów wykorzystania 
pojazdów przez ekipę produkcyjną. W kosztorysie filmu uwzględnione zostaje zazwyczaj kilka samochodów 
wynajmowanych od okresu przygotowawczego do ostatnich dni okresu prac końcowych. Kiedy i w jakim 
zakresie swoje usługi może zaoferować firma transportowa?

Mimo rozwoju technik cyfrowych taśma filmowa wciąż 
pozostaje ważnym nośnikiem. Jej transport, tak jak 

i przewóz sprzętu filmowego, wymaga pewnych środków 
ostrożności, co regulują przepisy . Transport pudełek z taś-
mą filmową powinien odbywać się w pudłach zbiorczych, 
których konstrukcja zapewnia wygodę i łatwość ręcznego 
dźwigania i przenoszenia . Sprzęt techniczny należy umie-
ścić w dostosowanych do tego pojemnikach, obudowach, 
skrzyniach lub zwijadłach, chroniących sprzęt przed uszko-
dzeniem i ułatwiających przewóz. Urządzenia te trzeba wy-
posażyć w uchwyty. Oczywiście trzeba również stosować 

ogólną zasadę rozmieszczania na powierzchni załadowczej 
pojazdu i zabezpieczania przed przypadkowym przemiesz-
czeniem lub wypadnięciem w czasie przewozu. Wydawa-
łoby się zatem, że materia wymagająca pewnego dodatko-
wego przygotowania stanowić będzie źródło dużych szans 
rynkowych dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Specjalistyczne pojazdy, dużo mikrofirm
Niestety, trudno na rynku o firmy transportowe dekla-
rujące, że jedną z ich specjalności jest przewóz taśmy 
i sprzętu filmowego. Zadanie to może być realizowane 
przez członków grupy zdjęciowej, kierowców zatrudnio-
nych przy produkcji bądź ewentualnie przedsiębiorstwa 
zajmujące się kompleksową obsługą planów filmowych. 
Te ostatnie muszą liczyć się z konkurencją podmiotów 
dysponujących pojedynczymi pojazdami.

Andrzej Szczodrak
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Jak mówi Radosław Walas z firmy Camera Car, wynajem 
specjalnych środków transportu lawet filmowych (wy-
korzystywanych do realizacji zdjęć wnętrza jadącego sa-
mochodu bez angażowania aktorów w prowadzenie) czy 
make-up busów (aut ze stanowiskiem do makijażu) to 
domena przedsiębiorstw tworzonych przez kierowców, 
którzy po zdobyciu pewnego doświadczenia przy pro-
dukcjach filmowych i telewizyjnych decydują się rozpo-
cząć własną działalność. Zazwyczaj jako pracownicy po-
znają oni pojedynczy aspekt pracy na planie, w efekcie 
czego tworzą mikrofirmy.

Rywalizacja z obcokrajowcami
- W związku z rynkowym niedoborem wykwalifikowa-
nych kierowców, pracę w transporcie filmowym podej-
mują osoby niemające wiedzy na temat specyfiki tej 
branży. Są wśród nich obcokrajowcy, dla których do-
datkową przeszkodą we wdrożeniu się w polską kultu-
rę filmową może być bariera językowa. Motywacją do 
stworzenia Camera Car było spostrzeżenie, że przewóz 
osób w krajowej produkcji filmowej jest już na poziomie 
europejskim, ale w dziedzinie obsługi planu pozostaje 
dużo do poprawy. Postanowiliśmy zatem zaopatrzyć się 
w komplet specjalistycznych pojazdów o odpowiednim 
standardzie, aby zaoferować nową jakość usług - dodaje 
R. Walas z Camera Car.
Nasz rozmówca rozpoczynał swą działalność w prze-
myśle telewizyjnym i filmowym jako kierowca, w cza-
sach, gdy do polskiej telewizji trafił program Big Brother. 
Przedsiębiorstwo Camera Car współtworzy od dwóch lat, 
ale w branży filmowej działa już od lat 12 - jako firma 
GEO-MIX.

Budować trwałe relacje
Internetowy katalog ofert związanych z produkcją filmo-
wą i telewizyjną w Polsce można znaleźć pod adresem 
moviemakers.pl. Wśród umieszczonych tam ogłoszeń 
znalazły się dwa dotyczące transportu pojazdami cię-
żarowymi. W kategorii „transport specjalistyczny” opu-
blikowano sześć ofert, przy czym połowa z nich dotyczy 
udostępnienia pojazdów jako rekwizytów. Publikacja 
ogłoszeń w serwisie moviemakers.pl zgodnie z pla-
nem taryfowym „Standard” (możliwość zamieszczenia 
w trzech kategoriach, limit długości opisu - 1500 znaków) 
jest darmowa.
Współpraca z filmowcami wydaje się zadaniem dla tych, 
którzy są gotowi włożyć dużo pracy w zdobywanie zaufa-
nia klientów. A ci są dosyć specyficzni, nierzadko mający 
zawodowe tradycje rodzinne nie tylko jeśli chodzi o ak-
torów i reżyserów, ale nawet rekwizytorów. Zdecydowana 
większość prac prowadzonych z wykorzystaniem pojaz-
dów jak choćby transport sprzętu i taśmy, wykonywane 
są przez samych filmowców, kierowców wyspecjalizowa-
nych w przewozie na potrzeby produkcji filmowej lub fir-
my zajmujące się obsługą planów filmowych.

Nietypowe rekwizyty
Przewoźnikom mogą przypaść zlecenia związane z nie-
którymi rekwizytami, które ze względu na gabaryty lub 
inne cechy nie mogą być transportowane środkami re-
kwizytora. Warto zaznaczyć, że przedstawiciele tego za-
wodu niejednokrotnie prowadzą swą działalność pod na-
zwami takimi jak „usługi rekwizytorsko-transportowe” 
czy „usługi rekwizytorskie i transportowe” i są przygo-
towani do przewozu większości typowych przedmiotów 
grających w filmie.
Związane jest to z podziałem zadań w polskiej grupie 
zdjęciowej opartym zazwyczaj o regulamin stworzony 
na potrzeby działającego w latach 1969-1989 Przedsię-
biorstwa Realizacji Filmów Zespoły Filmowe. Stano-
wisko rekwizytora określono w nim jako podlegające 
bezpośrednio kierownikowi produkcji a pośrednio ope-
ratorowi zdjęć, a w jego zakres czynności wpisano ma-
terialną odpowiedzialność za ilość i stan powierzonych 
mu rekwizytów, właściwe ich przygotowanie do zdjęć, 
transport oraz za zabezpieczenie rekwizytów przed 
uszkodzeniem w okresie ich użytkowania.

Nietypowe działania
Mimo że transport na potrzeby filmu to nisza zagospo-
darowana w większości przez samych filmowców, złoże-
nie oferty firmy świadczącej usługi rekwizytorskie może 
otworzyć drogę do interesujących zleceń. Na konkuren-
cyjnym rynku takie działanie dla przewoźnika może 
stanowić pewien wyróżnik, szczególnie jeśli dołączy 
do portfolio jeszcze kilka innych nietypowych zleceń. 
Przedstawiciele przedsiębiorstw transportowych bo-
wiem nierzadko mówią o możliwości zrealizowania każ-
dego zlecenia. Jednak „dowody” na pewno lepiej przeko-
nają potencjalnych usługobiorców.

Przewoźnikom mogą 
przypaść zlecenia związane 
z niektórymi rekwizytami, 
które ze względu na 
gabaryty lub inne cechy nie 
mogą być transportowane 
środkami rekwizytora.

Współpraca z filmowcami to 
zadanie dla tych, którzy są 
gotowi włożyć dużo pracy 
w zdobywanie zaufania 
klientów.



38 | TRUCK&BUSINESS

K I E R O W A N I E  T R A N S P O R T E M C A S E  S T U D Y

Przewóz do Iranu i Rosji
Niemcy, Francja, Hiszpania to dość popularne kierunki, często opisywane w mediach. Dlatego informacje 
o szczegółach transportu drogowego do Iranu i Rosji będą tym bardziej ciekawe dla naszych Czytelników.

Oto przykład transportu całopojazdowego (FTL) do 
Iranu, który odbył się kilka miesięcy temu. Towarem 

były saszetkarki – automatyczne maszyny do pakowania 
pojedynczych torebek herbaty oraz koperciarki służące 
do konfekcjonowania saszetek w koperty termozgrze-
walne. Ładunek o wadze blisko 7 ton pokonał trasę ponad 
5000 km w 14 dni.

Ominęli Ukrainę
Go Logis to polska firma spedycyjna specjalizująca się 
w obsłudze rynków wschodnich oraz bliskowschodnich. 
Transport do Iranu przygotowano na zlecenie Miflex-
-Masz, polskiego producenta maszyn pakujących, specja-
listy od projektowania i produkcji urządzeń do konfekcjo-
nowania herbaty. Punkt docelowy - stolica azjatyckiego 
kraju - Teheran, gdzie ładunek został dostarczony do skła-
du celnego. Trasa, która rozpoczęła się w Kutnie, wiodła 
przez Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię i Turcję.

– Wybraliśmy tę trasę, gdyż z naszych doświadczeń wy-
nika, że to obecnie najbezpieczniejszy sposób na dotarcie 
drogą lądową do Iranu. Droga przez Ukrainę jest krótsza, 
ale mniej bezpieczna – mówi Joanna Jędruchniewicz, 
kierownik obsługi klienta Go Logis, specjalizująca się 
w obsłudze kierunków azjatyckich.
– Bezpośrednia dostawa do Teheranu znacząco skróciła 
czas transportu, a brak przeładunków i przestojów po-
prawił też bezpieczeństwo przewożonego towaru. Nasz 
klient w Iranie jest bardzo zadowolony z terminowości 
i jakości dostawy – mówi Izabela Ośrodek, specjalista ds. 
handlowych Miflex-Masz.

Dodatkowe ubezpieczenie
Przed wyruszeniem z Polski, towar był weryfikowany 
przez rzeczoznawcę, który w imieniu irańskiego odbior-
cy, sprawdzał jego jakość. Iran jest zaliczany do krajów 
o niskim poziomie bezpieczeństwa, dlatego, ze względu 
na wysoką wartość ładunku, spedytor musiał zadbać o do-

datkowe ubezpieczenie Cargo. Gwarantuje ono ochronę 
transportowanego towaru do pełnej wartości sumy ubez-
pieczenia, czego nie obejmuje OC przewoźników. Firmy 
transportowe często nie odpowiadają za szkody związane 
z transportem lub ograniczają odpowiedzialność tylko do 
wartości rzeczywistej przesyłki.
– Współpracę z irańskim odbiorcą zaczęliśmy już kilka 
lat temu. Wtedy dla nas dużym problemem okazało się 
znalezienie w Polsce przewoźnika, który podjąłby się do-
starczenia urządzeń do Iranu. Sprawdziliśmy różne fir-
my spedycyjno-transportowe, aż trafiliśmy do Go Logis. 
Współpraca trwa od kilku lat – podsumowuje Kazimierz 
Banasiak, prezes Miflex-Masz.
Go Logis organizuje transporty do Iranu od 2014 roku 
(całopojazdowe, drobnicowe i doładunki). Współpracuje 
z przewoźnikami posiadającymi różnorodne środki trans-
portu, od plandek po chłodnie, zapewnia też możliwość 
przeładunku towaru (cross-docking, doładunki) w ma-
gazynach w Turcji. – Iran jest wciąż nowym kierunkiem 
dla firm spedycyjnych, obsługiwanym przez niewielu 
przewoźników. Ważne jest doświadczenie, znajomość re-
aliów rynkowych, procedur, przepisów prawnych a także 
sprawdzona flota podwykonawców. Dużym wsparciem 
są nasi partnerzy biznesowi z Turcji. Przygotowując się 
do obsługi tego rynku, jeszcze przed zorganizowaniem 
pierwszego transportu, skorzystaliśmy też z fachowej 
pomocy ekspertów z Polsko-Irańskiej Izby Gospodarczej
– wyjaśnia Joanna Jędruchniewicz.

Państwo zbiurokratyzowane
Podstawą sprawnej realizacji i terminowej dostawy do 
Iranu jest bardzo dobre przygotowanie transportu. Przy 
organizacji firma spedycyjna musi uwzględnić całą tra-
sę przewozu, czas potrzebny na przekraczanie granic, 
a przede wszystkim specyfikę obsługi tego rynku, za-
równo od strony formalnej, czyli obowiązujących pro-
cedur i przepisów prawnych jak i różnic kulturowych 
oraz infrastrukturalnych. Iran to państwo zbiurokra-
tyzowane, dlatego istotną rolę odgrywa bardzo dobre 
przygotowanie dokumentacji przewozowej i organiza-
cja odprawy celnej.
– Nawet drobny błąd czy nieścisłość w dokumentach 
może być przyczyną zatrzymania samochodu z ładun-
kiem na granicy i, co się z tym wiąże, wydłużenia ter-
minu dostawy. Do naszych zadań należy też sprawdze-
nie czy przewożony towar nie podlega sankcjom i może 
przekroczyć granicę. Zarówno klienci jak i kierowcy 
otrzymują informacje o obowiązujących sankcjach i em-
bargu na towary – wymienia Joanna Jędruchniewicz.

Tomasz Czarnecki

Rosja i Iran to ciekawe kierunki 
transportu dla polskich 

przewoźników.
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Ciekawa przyszłość
Spedytorzy dopilnowują też przygotowania kierowców, 
sprawdzają ważność paszportów i wiz wjazdowych. Ze 
względu na słabo rozwiniętą sieć serwisową w Iranie, du-
żym problemem może być awaria samochodu. Dlatego 
konieczna jest stała kontrola i monitoring transportu.
– Po zniesieniu sankcji gospodarczych Iran ma szansę 
stać się nowym kierunkiem dla polskiego biznesu, czemu 
sprzyja, m.in. utworzenie Polsko-Irańskiej Rady Biznesu. 
Już teraz, jako spedytor, zauważamy wzrost zaintereso-
wania eksportem do Iranu ze strony polskich firm. Kiedy 
w 2014 roku zaczynaliśmy obsługiwać ten kierunek, trans-
porty do Iranu zdarzały się sporadycznie, obecnie jest ich 
zdecydowanie więcej. Dlatego rozszerzyliśmy naszą ofertę 
o spedycję lotniczą, przygotowaliśmy też propozycje dla 
klientów z nowych branż, m. in. chemicznej – podsumo-
wuje Grzegorz Szenejko, założyciel i właściciel Go Logis.

Rolety i markizy do Rosji
Transport do Rosji przeanalizujemy na przykładzie współ-
pracy Go Logis z rosyjskim brokerem i pośrednikiem 
handlowym. Dotyczy ona przewozu ładunków konsoli-
dowanych, w tym przypadku części wykorzystywanych 
do złożenia różnego rodzaju rolet okiennych, markiz tara-
sowych, ogrodowych oraz moskitier. Najczęściej to długie 
i wąskie elementy, takie jak bele materiałów o długości 
6-8 metrów i niestandardowe palety, na przykład o wy-
miarach 140x120 cm. Spedytor odpowiada za odbiór to-
waru od producentów z Anglii, Finlandii, Holandii, Czech, 
Szwecji, Włoch, Niemiec, Turcji i Polski, które przewożone 
są ciężarówkami do magazynu w Pruszkowie. Tutaj prze-
syłki zostają skonsolidowane, przeładowane do jednego 
samochodu a następnie przetransportowane bezpośred-
nio do magazynu pod Moskwą.

Najważniejsze jest…
Organizacja rozpoczyna się od kontaktu z każdym z pro-
ducentów i ustalenia dat odbioru gotowych artykułów 

z fabryk. Kluczowe znaczenie ma sprawdzenie dokładne-
go rozmiaru i wagi pojedynczych przesyłek. W zależności 
od ich wielkości Go Logis dobiera odpowiedni pojazd, któ-
ry przewiezie towar z fabryki do magazynu w Polsce.
- Nie organizujemy transportu standardowych europalet, 
dlatego tak ważną rolę odgrywa dokładne sprawdzenie 
rozmiarów i wagi przesyłek. W ten sposób możemy do-
pasować do towaru mniejsze auta, na przykład o długo-
ści 4, 5 czy 6 metrów, co znacznie obniża koszty działa-
nia - w przypadku wyboru linii drobnicowej. Zamawianie 
standardowych naczep o długości 13,6 metrów dla każdej 
przesyłki jest całkowicie nieopłacalne w przypadku prze-
wozu kilku paczek. Dodatkowo, gdybyśmy wcześniej nie 
ustalili tych szczegółów, mogłoby się okazać, że nadaw-
ca nie załaduje towaru do podstawionego przez nas auta, 
bo na przykład nie ma ono wystarczającej długości, ła-
downości lub nie istnieje możliwość załadunku bokiem 
– mówi Karolina Stelmaszuk, specjalista obsługi klienta 
Go Logis, odpowiadająca za organizację transportów do 
Europy i Rosji.

Wszystko na jednej naczepie
Kolejny etap i dużą operację stanowi zaplanowanie zała-
dunku skonsolidowanego towaru w magazynie w Prusz-
kowie. Z Europy i Turcji do Polski towar jest przywożony 
różnymi samochodami, ale już do Rosji może być prze-
transportowany tylko jednym autem. Przesyłki muszą się 
więc nie tylko zmieścić na jednej naczepie, ale być także 
prawidłowo ułożone, by nie uległy uszkodzeniu w czasie 
transportu.
Wśród transportowanych towarów były także gotowe 
markizy tarasowe o długości ponad 7 metrów i szero-
kości blisko 2 metrów. Zgodnie z zaleceniem klienta, Go 
Logis musiało zorganizować transport tak, aby zostały 
przewiezione w całości, bez demontażu. Istotne było zmi-
nimalizowanie kosztów transportu markiz z fabryki do 
magazynu w Pruszkowie przez znalezienie mniejszego 
auta do transportu nietypowej przesyłki linią drobnicową. 
Należało także odpowiednio zabezpieczyć towar w czasie 
załadunku do Rosji.
Spedytor odpowiada także za odprawę celną towaru w Pol-
sce - prawidłowe przygotowanie dokumentów, deklaracji 
eksportowych, karnetu TIR i listów przewozowych. Czas 
realizacji jednego zlecenia, od momentu zgłoszenia od-
bioru towarów z fabryk do dostarczenia ładunku do maga-
zynu w Moskwie, średnio wynosi od kilku do kilkunastu 
dni. - Przeładunek i konsolidacja ładunków przekładają 
się na wymierne korzyści dla klienta. Transport za pomo-
cą jednego a nie kilku samochodów i dostawa całego za-
mówionego towaru w jedno miejsce i w tym samym cza-
sie, znacznie obniża koszty przewozu i przyspiesza czas 
realizacji zamówień, które musi zrealizować nasz usługo-
biorca. Przekazanie jednemu spedytorowi organizacji ca-
łego procesu też stanowi udogodnienie – podsumowuje 
Karolina Stelmaszuk.
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Słownik Zawodowego Kierowcy
Oto druga część Słownika Zawodowego Kierowcy, opracowanego przez Marathon International.
Tym razem publikujemy obcojęzyczne zwroty dotyczące załadunku, obsługi naczepy i ciągnika.

JĘZYK POLSKI JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK NIEMIECKI
ZAPIS WYMOWA ZAPIS WYMOWA

ZWROTY PRZYDATNE DO ROZMOWY NA ZAŁADUNKU
dzisiaj today tudej heute hojte
jutro tomorrow tumoroł morgen morgen
wczoraj yesterday jesterdej gestern gestern
za tydzień in a week in e łik in einer Wochen yn ajner woche
za 20/30/40 minut in 20/30/40 minutes in tłenti/fi rty/forty minuts in 20/30/40 Minuten yn cwancyś/drajsyś/fi rcyś minuten
awizacja na godzinę 8:00 notifi cation for 8 o'clock notifi kejszyn for eijt o klok Avisierung um 08:00 awizirunk um acht ur
zamknięte closed klołzd geschlossen geszlosen
otwarte open ołpen off en ofen
jestem Polakiem I'm Polish ajm polisz ich bin ein Pole yś byn ein pole
nie mówię po angielsku/niemiecku/francusku I dont' speak English/German/French aj dont spik inglisz/dżerman/frencz Ich spreche kein Deutsch yś szpreśe kajn dojcz
tu nie można parkować it is not allowed to park here it iż not alałd tu park hir hier darf man nicht parken hier darf man nyśt parken
czy można płacić kartą can I pay by card? ken aj pej baj kard? Darf ich mit der EC-Karte bezahlen? darf yś mit dejr ece-Karte becalen?

proszę zrobić kopię dokumentów please make a copy of the documents plis mejk a kopi of de dokjuments Können Sir mir bitte jeweils eine Kopie 
dieser Dokumente machen?

Kynen zi mir byte jewajls ajne kopi dizer 
dokumente machen?

ile to kosztuje how much is it? hał macz iz it? Was kostet das? was kostet das?
zepsuty broken brołken kaputt kaput
w porządku alright olrajt in Ordnung yn ordnunk
niedobrze not alright not olrajt nicht gut nyśt gut
sklep shop szop Laden laden
telefon phone fon Tefelon telefon
fax fax faks Fax faks
laptop laptop laptop Laptop leptop
telefon phone fon Tefeon telefon
czy mogę zadzwonić? can I make a call? ken aj mejk a kal? Darf ich anrufen? darf yś anrufen?

ZWROTY ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ CIĄGNIKA I NACZEPY
akumulator car battery kar bateri Akku aku
bezpiecznik fuse  us Sicherung zyśerunk
boczna obrysowka side marker lights sajd marker lajts Seitenbegrenzungsleuchte zajtenbegrencunkslojśte
chłodnia refrigerator truck refridżerejtor trak Kühlwagen kylwagen
ciągnik tractor traktor Zugschlepper cukszleper
ciężarówka+naczepa truck+trailer trak end trajler LKW+Anhänger elkawe unt anhenger
cysterna tank truck tank trak Tankwagen tankwagen
dziura w oponie hole in tire hol in tajer Loch im Reifen loch ym rajfen
falochron breakwater brejkłoter Wellenbrecher welenbreśer
gaśnica fi re extinguisher fajer ekstingłiszer Feuerlöscher fojerlyszer
grzanie heating hiting Heizung hajcunk
hamulce brakes brejks Bremse bremze
kamizelka vest west Weste weste
kask helmet helmet Schutzhelm szuchelm
kierunkowskaz indicator/turn signal indikejtr / turn signal Fahrtrichtungsanzeiger/Blinker fartryśtunkanzajger/blinker
klin do koła wheel chock łil czok Radkeil radkajl
klocki hamulcowe brake shoes/blocks brejk szuz / bloks Bremsklötze bremzklyce
kluczyki keys kiz Schlüssel szlysel
koło zapasowe spare wheel sper łil Ersatzrad erzacrat
komora chamber czejmber Kammer kamer
kompresor compressor kompresor Reifenkompressor rajfenkompresor
myjnia car wash kar łosz Autowäsche ałtowesze
naczepa trailer trejler Aufl ieger ałfl iger
napiczan plandeki curtain tensioner kertyn tenszioner Planenspanner Planenszpaner
numer rejestracyjny registration number redżistrejszyn namber Autokennzeichen ałtokencajśen
olej silnikowy motor oil motor ojl Dieselöl dyzelyl
opona tire/tyre tajer Reifen rajfen
paleta pallet palet Palette palete
piasta koła wheel hub łil hab. Radnabe ratnabe
plandeka tarpaulin/canvas tarpolin/kanvas Plane plane
plomba seal sil Füllung fylunk
płyn do spryskiwaczy windshield washer fl uid łindszild łoszer fl uid Scheibenwaschwasser szajbenwiszfl ysyśkajt
postojówka parking light parking lajt Standlicht sztantlyśt
przełądowany na osi overloaded on axle ołwerlołded on aksel an einer Axe überladen an ajner akse yberladen
przyczepa trailer trejler Anhänger anhenger
refl ektor przedni headlight hedlajt Nebelscheinwerfer nejbelszajnwerfer
rękawice gloves glows Handschuhe handszułe
silnik engine endżin Motor motor
skrzynia biegów gear box gir boks Getriebe getribe
sprzęgło clutch klacz Kupplung kuplunk
szyba czołowa windshield łindszild Windschutzscheibe wintszucszajbe
światła lights lajts Lichter lyśter
tachograf tachograph takograf Fahrtenschreiber fartenszrajber
tarcza hamulcowa brake disc brejk disk Bremsscheibe bremzszajbe
uszczelki gasket gasket Dichtungen dyśtungen
waga weight łejt Waage wage
wentyl valve walw Reifenventil rajfenwentil
wózek widłowy fork list fork list Gabelstapler gabelsztapler
wymienić … (żarówkę) replace… (light bulb) riplejs… (lajt balb) (Glühbirne) austauschen (glybirne) ałstałszen
zawór valve walw Ventil wentil
zderzak bumper bamper Stoßstange sztossztange
złączka pneumatyczna pneumatic connector numatik konektor Drucklust kupplung druklust kuplunk
żarówka light bulb lajt balb Glühbirne glybirne
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aujourd'hui ożurdłi сьогодні sjogodni
demain demę завтра zawtra
hier jer вчора wćora
dans une semaine dązin semen через тиждень czerez tyżdeń
dans vingt/trente/quarante minutes dą węt/trąt/karąt minit через 20/30/40 хвилин czerez 20/30/40 chwylyn
avis d’arrivée pour huit heures avi darive pur łiter сповіщення на 8:00 spowiszczennja na 8:00
fermé ferme зачинено zaczyneno
ouvert ouwer відчинено widczyneno
je suis Polonais żesłi polone я - поляк ja - poljak
je ne parle pas anglais/allemand/français że ne parl pa angle/almą/franse я не говорю англійською/німецькою/французькою ja ne goworju anglijs'koju/nimec'koju/francuz'koju
stationnement interdit stasjonmą ęterdit тут не можна паркуватися tut ne można parkuwatysja
je peux payer par carte że pe peje par kart? можна розраховуватись карткою? można rozrachuwatys' kartkoju?

faites une copie des documents fet in kopi de dokimą зробіть, будь ласка, копію документів zrobit', bud' laska, kopiju dokumentiw

combien ça coûte kombię sa kut скільки це коштує skil'ky ce kosztuje
en panne am pan поломаний polomanyj
bien bję в нормі w normi
pas bien pa bję погано pogano
magasin magazę магазин magazyn
téléphone telefon телефон telefon
fax fax факс faks
ordinateur portable ordinater portabl ноутбук noutbuk
téléphone telefon телефон telefon
je peux téléphoner że pe telefone? можна подзвонити? można podzwonyty?

batterie batri акумулятор akumuliator
coupe-circuit kupsirkłi запобіжник zapobiżnyk
lampe latérale lap leteral габаритні вогні gabarytni wogni
frigo frigo рефрижератор refryżerator
tracteur automobile trakter otomobil тягач tiagać
camion+semi-remorque kamią+semiremork вантажівка+причiп wantażiwka+pryczip
citerne sitern цистерна cysterna
pneu percé pne perse дiра в шині dira w szyni
brise-lames brizlam хвилеріз chwyleriz
extincteur ekstękter вогнегасник wognegasnyk
chauff age szofaż опалення opalennja
freins frę гальма gal'ma
gilet żile жилет żylet
casque kask шолом szolom
clignotant kliniotą вказівник повороту wkaziwnyk poworotu
cale des roues kal de ru клин для кола klyn dlja kola
plaquettes de freins plaket de frę гальмівні колодки gal'miwni kolodky
clé kle ключі kljući
roue de secours ru de sekur запасне колесо zapasne koleso
chambre szambr камера kamera
compresseur kąpreser компресор kompresor
lave-auto law oto мийка myjka
semi-remorque semiremork причіп pryczip
tendeur de bâche tander de nasz натягувач тенту natjaguwać tentu
numéros d'immatriculation nimero dimatrikilasją номерний знак nomernyj znak
huile moteur łil moter моторна олива motorna olywa
pneu pne шина szyna
palette palet піддон piddon
moyeu du pneu moje di pne маточина колеса matoczyna kolesa
bâche nasz тент tent
plombe pląb пломба plomba
liquide lave glace likid lawglas омивач скла omywacz skla
ampoule feu de stationnement ampul de fe de stasjonmą стоянкові ліхтарі stojankowi lichtari
surchargé sur essieu sirszarże sir esje перевантаження на осі perewantażennja na osi
remorque remork причіп pryczip
réfl ecteur avant refl ekter awą напівпричіп napiwpryczip
gants gą рукавички rukawyczky
moteur moter двигун dwygun
boîte de vitesse błat de wites коробка передач korobka peredać
embrayage embrajaż зчеплення zczeplennja
vitre avant witr awą вітрове скло witrowe sklo
feux fe фари fary
chronotachygraphe kronotaszigraf тахограф tachograf
disques de freins disk de frę гальмівний диск gal'miwnyj dysk
joint żłę прокладка prokladka
balance balans вага waga
soupape supap вентиль wentyl'
chariot élévateur szario elewater автонавантажувач awtonawantażuwać
changer... (une ampoule) szanże … (in ampul) поміняти… (лампочку) pominjaty… (lampoczku)
vanne wan клапан klapan
pare-chocs parszok бампер bamper
raccord pneumatique rakor pnematik пневматичний з'єднувач pnewmatycznyj zjednuwać
ampoule ampul лампочка lampoczka
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Słownik Zawodowego Kierowcy to informacje przydatne każdemu menedżerowi transportu i kierowcy, działających 
w transporcie międzynarodowym. Najważniejsze zwroty przetłumaczono na język angielski, niemiecki, francuski 

i ukraiński. Nasi Czytelnicy mogą przekazać poniższe informacje swoim kierowcom.
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Od kilku lat wśród zleceniodawców panuje tendencja do 
ściślejszych związków z podwykonawcami użytkującymi własny 
(leasingowany) tabor.
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Zanim zacznę zadawać bardziej wnikliwe pytania, proszę w kilku 
zdaniach przedstawić swoją firmę. Od kiedy działacie, ile pra-
cowników pracuje, czy to tylko kapitał polski?
- Marbet-Pol to polska, rodzinna firma, która powstała w 1998 
roku i od tego czasu działa na rynku usług transportowo–
spedycyjnych. Zatrudniamy prawie 20 osób, zespół rozwija 
się stale, przybywają nowe auta, nowi klienci – partnerzy 
biznesowi, nowe rodzaje usług. Rośnie też zapotrzebowanie 
na innowacje, zarówno w wymiarze technologicznym, pro-
cesowym i marketingowym. Idziemy z duchem czasu wyko-
rzystując wiedzę i doświadczenie, przeszukując rynek, robiąc 
wszystko, by jak najlepiej sprostać wyzwaniom klientów.
Co pan uważa za największy sukces w dotychczasowej pracy 
w Marbet-Pol?

- Rośnie liczba klientów – to wielka satysfakcja. Jednak naj-
bardziej cieszy mnie to, że większość z tych, z którymi zaczy-
naliśmy współpracę ponad 20 lat temu, jest z nami do dziś. 
Sukces to także stałe rozwijanie oferty, dostosowywanie jej 
pod potrzeby klientów, wspierać ich w realizacji codziennych 
wyzwań. Największy skarb firmy stanowi zespół: zaangażo-
wany, pełen pasji, współdzielący wartości stanowiące pod-
stawę biznesu Marbet-Pol, elastyczny, profesjonalny, dbający 
o ciągłe doskonalenie. Mógłbym tak długo wymieniać. Dla 
mnie osobiście wielkim triumf dotyczy umiejętności utrzy-
mania przy sobie teamu. Moi współpracownicy czują się po-
trzebni, potrafią pracować w większym gronie. Nie mam pro-
blemu z rotacyjnością, ludzie przychodzą i zostają, ściągają 
kolejnych za sobą. To mój najcenniejszy zasób. Co ważne, 
każdy z nich przysłowiowo „staje na głowie”, by pomóc klien-
towi, rozwiązać problem, nawet jeśli trzeba odebrać telefon 
w noc sylwestrową. Nasze wewnętrzne credo brzmi „you 
sleep, we ship”. Staramy się być partnerem w biznesie, który 
na tyle dobrze realizuje usługę - bezpiecznie, terminowo na 
czas, żeby nasi klienci pracowali i wypoczywali spokojnie.

Zachowawczość w podejmowaniu decyzji
Jak pan ocenia obecny rok pod względem biznesowym? Jest 
poprawa, pogorszenie względem lat ubiegłych?
- Dynamika w naszej branży jest ogromna, uważam, że je-
steśmy barometrem gospodarki. Każde wahanie, każdy ruch 
w świecie polityki czy gospodarki ma odbicie w TSL. Cały 
czas musimy być elastyczni, iść za duchem czasu i prze-
widywać, co i kiedy może się wydarzyć. Bardzo interesują 
mnie zagadnienia budowania scenariuszy. To nie trendy, ale 
niepewności są kluczem do zbudowania sobie strategii na 
przyszłość. Zamierzam taki scenariusz dla siebie stworzyć. 
Gospodarka w Polsce jest, póki co, w dobrej kondycji, lecz 
da się odczuć pewnego rodzaju niepokój i zachowawczość 
w podejmowaniu decyzji przez przedsiębiorców. Dlatego tak 
ważne są dla nas relacje z naszymi długoletnimi, biznesowy-
mi partnerami.
Wasza strategia rozwoju to…
- Od roku bardzo intensywnie pracujemy nad nowymi kie-
runkami rozwoju i to zarówno w obszarze core businessu, 
jak i działalności dodatkowej. Budujemy „drugą nogę” firmy, 
wierząc, że rozsądna dywersyfikacja daje stabilną pozycję 
i pozwala przetrwać trudniejsze okresy. Pracujemy również 
nad wewnętrznymi procesami i jak najszerszą digitalizacją, 
wykorzystaniem analiz BIG Data i Internetu rzeczy.
Jaką rolę w państwa biznesie odgrywają innowacje?
- Innowacje to nie tylko nowe usługi, nad którymi pracuje-
my z zespołem badawczym, ale również nowatorskie roz-
wiązania organizacyjne. Stanowią one dla nas nowy obszar, 
do tej pory rozwijaliśmy się organicznie. Teraz zaplanowa-

Ryzyko na giełdzie
Z Wojciechem Różańskim, prezesem firmy Marbet-Pol rozmawiał Tomasz Czarnecki.
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liśmy kilka projektów, nie chcę jeszcze o nich mówić, bo są 
w fazie rozwoju. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości 
zarówno ja i moi klienci pochwalimy się efektami. Nie ro-
bimy innowacji, bo „tak jest modnie”. One po prostu mogą 
przynieść realne i wymierne korzyści nam i naszym part-
nerom biznesowym.

Zdobywanie usługodawców
Proszę zdradzić w jaki sposób zdobywacie usługodawców?
- Większość podwykonawców to firmy, które działały z nami, 
gdy byliśmy jeszcze jedynie pośrednikiem. Już ponad trzy 
lata jesteśmy prawdziwym przewoźnikiem i tak chcemy się 
dalej rozwijać, dbając o naszych dostawców i budując nowe 
relacje. Korzystamy również z różnego rodzaju giełd.
No właśnie, jaką one odgrywają rolę, z której korzystacie?
- Owszem, giełdy odgrywają pewną rolę w pozyskiwaniu 
klientów, chociaż moim zdaniem w ostatnim okresie tracą 
na swojej wartości, bo rynek ulega stabilizacji. Przetrwali 
jedynie najlepsi. Słabsze podmioty podczas kryzysu nie do-
trzymały kroku konkurencji i odpadły z gry. Giełda przydaje 
się jedynie jako dodatek do sprzedaży ładunków lub ewen-
tualnej wymiany ładunkami powrotnymi. Według mnie dziś 
poleganie w pracy jedynie na tym rodzaju pozyskiwaniu 
zleceń ma małe szanse powodzenia. Poza tym wiele firm 
wpuszczanych jest na podstawie bardzo pobieżnej selek-
cji, a często są to przedsiębiorstwa, które wcześniej mówiąc 
wprost oszukały wielu ludzi i potem zmieniły nazwę bądź 
formę prawną. Pracownicy giełd akceptują takich użytkow-
ników, kierując się jedynie krótkowzroczną perspektywą 
zysku wynikającego z pozyskania kolejnego płatnika abo-
namentu. Ryzyko spada zawsze na drugą stronę transakcji. 
Niekiedy więc można sobie przysporzyć więcej kłopotów niż 
korzyści. Ale to już temat na kolejną rozmowę, bo z własnych 
doświadczeń mógłbym podawać setki przykładów niepra-
widłowości, z jakimi spotkaliśmy się na giełdach przez lata 
współpracy. Z czystym sumieniem nie poleciłbym nikomu 
żadnego tego rodzaju usługodawcy. Owszem, to przydatne 
narzędzie i powinno być rozwijane, ale w innej formie.

Będą zagraniczne oddziały
Na stronie internetowej wymieniacie wiele specjalizacji jeśli 
chodzi o transport drogowy. Które z nich odgrywają ważniejszą, 
a które tylko poboczną rolę w działalności firmy?
- Od początku naszym głównym celem było prowadzenie 
transportu, przede wszystkim drogowego. Cały czas też roz-
szerzamy zakres usług. Dziś jesteśmy już w stanie podjąć 
się przetransportowania wszystkiego co można przewieźć 

transportem drogowym - od koperty, poprzez żywność, 
materiały siewne, środki niebezpieczne po wielkie gabary-
ty. Dlatego nie mogę określić co w danej chwili jest dla nas 
najważniejsze. Nie mamy ściśle określonej specjalizacji, bo 
naszą zaletą jest elastyczność i to, że potrafimy zrealizować 
każde, nawet najtrudniejsze zlecenie.
Transport a może spedycja – co ważniejsze?
- Od roku bardzo intensywnie pracujemy nad nowymi kie-
runkami rozwoju i to zarówno w obszarze core businessu, 
jak i działalności dodatkowej. Większość zleceń staramy 
się realizować sami, rozwijając flotę w odpowiedzi na za-
potrzebowanie rynku. Poza tym od kilku lat wśród zlece-
niodawców panuje tendencja do ściślejszych związków 
z podwykonawcami użytkującymi własny (leasingowany) 
tabor. Moim zdaniem można na nich bardziej polegać niż 
na okazjonalnych przewoźnikach. Oczywiście to wniosek 
wysnuty na doświadczeniach i obserwacjach tego, co dzie-
je się na polskim rynku.
Polska czy Europa?
- Tutaj również początkowo realizowaliśmy transporty jedy-
nie na terenie Polski. Obecnie działamy na terenie całej Unii 
Europejskiej i innych państw Starego Kontynentu. To, czego 
jeszcze nie robiliśmy a zamierzamy w niedalekiej przyszłości 
czynić, to ekspansja na rynki wschodnie. Pracujemy również 
nad otworzeniem oddziałów w sąsiednich krajach, na począ-
tek planujemy zacząć działać w Niemczech i Czechach, aby 
tam nawiązać nowe kontrakty i stałe relacje z klientami.

Owocna współpraca
Sprawdzaliście procent dostarczonych towarów na czas?
- W dzisiejszych czasach dostawa na czas to podstawa. Mo-
żemy się pochwalić 99 procentową skutecznością jeżeli cho-
dzi o realizowanie kontraktów.
Najtrudniejsze lub najbardziej nietypowe zlecenie, które panu 
przychodzi na myśl…
- Każde zlecenie jest inne, każde niesie za sobą niespo-
dzianki i tak naprawdę ciężko wybrać coś co mogłoby być 
przykładem nietypowego. Dziś po prostu już nic nie może 

Kiedyś przyjąłem „intratną” 
propozycję przewozu wiśni. Niestety, 
30°C na dworze, pod plandeką około 
60°C – można sobie wyobrazić, co 
stało się z ładunkiem i jak wyglądała 
naczepa…
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zaskakiwać usługodawcy. Najdziwniejsze i najbardziej nie-
spodziewane sytuacje zdarzają się w trakcie realizacji. Czę-
sto bywa, że kierowca 40-tonową ciężarówką musi wjechać 
pod ogródek piwny małego europejskiego miasteczka, bo tak 
sobie życzy klient. Czasem odbiorca towaru nie jest przygo-
towany do rozładunku np. wózkiem widłowym i transport 
ma być rozładowany w szczerym polu dźwigiem. Kierowca 
staje przed niełatwym wyborem: czekać, aż ktoś zorganizuje 
rozładunek, albo rozebrać naczepę na części pierwsze i po-
zwolić działać dźwigowi. Niektóre zdarzenia można przy-
pisać przypadkom, lecz w wielu sytuacjach klienci często 
przemilczają niewygodne fakty, mając nadzieję, że przejdzie 
to niezauważone. Pamiętam jak zadzwonił do mnie usługo-
biorca z prośbą o wykonanie szybkiego zlecenia, oczywiście 
za super stawkę. Krótki temat a potencjał długiej, owocnej 
współpracy. Przyjąłem pracę a współpraca, owszem, okaza-
ła się „owocna”: 30� C na dworze, na naczepie pod plandeką 
około 60� C, do przewiezienia skrzynki z wiśniami - prosto 
z drzewa do fabryki win. Proszę sobie wyobrazić, co stało się 
z ładunkiem… Z punktu widzenia klienta fabryka nie była po-
trzebna (śmiech), za to zarobek przeznaczyliśmy na czysz-
czenie i odnawianie wnętrza naczepy.

Specjaliści od szybkich dostaw
Jak wielką flotę użytkuje firma?
- Korzystamy z ponad setki pojazdów, a w naszej flocie jest 
ich już kilkanaście. Prym wiodą pojazdy marki MAN, mamy 
też kilka Mercedesów i Volvo. Naczepy również kilku pro-
ducentów, w tym krajowy Wielton, ale także Krone, Koegel 
i Fliegl.
Stawiacie na leasing?
- Dotychczas głównym sposobem finansowania floty był 
właśnie leasing, ale na podstawie doświadczeń i myśląc 
o rozwoju firmy oraz powiększaniu taboru, kolejne pojazdy 
będą użytkowane w wynajmie długoterminowym. To roz-
wiązanie znacznie upraszcza wiele procesów, które towarzy-
szą utrzymaniu taboru, takie jak ubezpieczenia, utrzymanie, 
serwis etc. Większość umów zawierany na 36 i 48 miesięcy. 
Każdorazowo wykupujemy ubezpieczenie GAP.
Firma użytkuje również auta użytkowe dmc poniżej 3,5t?
- Świadczymy usługi ekspresowe i głownie w tym celu uży-
wamy aut tego rodzaju. Jak wspominałem wcześniej, jeste-
śmy znani ze swej elastyczności, dlatego dajemy klientom 
takie środki transportu, jakich wymagają. Dostawy „asap” (as 
soon as possible – najszybciej jak to możliwe – objaśnia red.) 
są naszą specjalnością przede wszystkim w branży auto-
motive i tutaj odnosimy pewne sukcesy. Korzystamy głow-
nie z pojazdów marki FIAT.
Z jakiego emitenta kart paliwowych korzystacie?
- Do tej pory nie wybraliśmy tej oferty… Za paliwa płacimy 

od ręki, mamy wynegocjowane odpowiednie, satysfakcjonu-
jące nas ceny, poza tym pozwala to nam na pełną kontrolę 
wydatków.
Domyślam się, że ciągniki wyposażone są w telematykę…
- Głównie w lokalizatory GPS wraz z obszernym softwarem, 
który wykorzystuje optymalnie możliwości jakie daje ten 
system.

Przewoźnik zawsze da radę
Ma pan sposób na problem braku osób prowadzących ciągniki 
siodłowe?
- Jest to duży problem dotyczący nie tylko przedsiębiorstw 
z sektora TSL. Nas jeszcze tak mocno to nie dotyka, może 
dlatego że jesteśmy małą, rodzinną firmą, staramy się roz-
mawiać z zatrudnionymi, rozwijać ich, odpowiednio moty-
wować. Nie mamy problemu rotacyjności, trochę większe 
wyzwanie stanowi pozyskanie nowych osób. Kierowcy, któ-
rzy u nas jeżdżą, przyciągają kolejnych i głównie w ten spo-
sób rozwiązujemy kłopoty.
Stawiacie na Polaków czy też osoby zza granicy?
- Narodowość nie ma znaczenia, ważne jest zaangażowanie 
i chęć do pracy, pozostałe umiejętności i kompetencje można 
rozwinąć.
Europejscy czy krajowi ustawodawcy, którzy bardziej dają się we 
znaki jeśli chodzi o codzienną działalność?
- To kolejny temat rzeka. Życie byłoby chyba nudne gdyby-
śmy nie mieli co chwilę nowych wytycznych, przepisów, 
dokumentów i procedur. Wszyscy przywykliśmy do tego 
i radzimy sobie. Wydaje mi się, że obecnie więcej problemów 
stwarzają nam państwa z zachodu Europy. Przez ich działa-
nia każdy kierowca powinien właściwie być równocześnie 
księgowym i kadrowcem, wozić stertę papierów i zaświad-
czeń. To nie pomaga przewoźnikom, ale przecież my zawsze 
damy radę, jesteśmy odporni na kryzysy.

Korzystamy z faktoringu
Swego czasu sporym problemem dla przewoźników był brak 
płacenia na czas przez klientów. Jak to wygląda obecnie? Mają 
państwo z tym kłopoty?
- Oczywiście to problem, chyba coraz mniej odczuwalny, ale 
oczywiście nie wyeliminowany całkowicie. Cóż, każdy z nas 
musi podejmować ryzyko, nikt nie płaci gotówką jak w wa-
rzywniaku. Każda transakcja jest związana z przynajmniej 
30 dniami oczekiwania na zapłatę. Przez ten czas może się 
wiele wydarzyć, zarówno u nowych jak i sprawdzonych 
klientów. Korzystamy z nowych form finansowania, jak fak-
toring, który ułatwia rozwiązywanie zatorów płatniczych. Na 
rynku oferta w tym zakresie jest ogromna i można wynego-
cjować naprawdę dobre warunki .
O ile w ciągu dwóch lat zwiększyły się koszty ubezpieczenia po-
jazdów?
- Koszty ubezpieczeń wzrosły, ale ja zawsze staram się wy-
negocjować dobry kontrakt. Od kilku lat korzystamy z oferty 
flotowej na ubezpieczenia, jak również z usług zaprzyjaźnio-
nej i sprawdzonej agencji brokerskiej.

Poleganie tylko na giełdach ma 
małe szanse powodzenia.
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Aby nie „wystraszyć” rozmówcy, postanowiłem nie zaczynać 
naszego dialogu od trudnych pytań. Proszę więc krótko przed-
stawić firmę. Co jest core biznesem?
- Firma jest stosunkowo młoda, powstała pod koniec 
2014 roku. Na początku zaczynaliśmy jak wiele przed-
siębiorstw, czyli od dwóch biurek. Szybko okazało się, że 
potencjał jest duży i konieczni są kolejni ludzie z jeszcze 
większymi umiejętnościami. Obecnie pracuje 11 osób. Do 
końca roku kadra na pewno się powiększy, ponieważ cały 
czas prowadzimy proces rekrutacyjny. Podstawą naszej 
działalności jest transport i spedycja a w niedalekiej przy-
szłości planujemy również świadczyć usługi logistyczne. 
Spedycja generuje około 70 procent przychodu, pozostałe 
30 procent przypada na przewozy. Dążymy do zwiększe-
nia przychodu z transportu, aby docelowo udział w przy-
chodach był równy.
Inwestycje czy oszczędności, które trendy dominują na rynku 
i w przypadku państwa firmy?
- Zdecydowanie inwestycje w środki trwałe jak i kapitał 
ludzki. Moim zdaniem sektor TSL w Polsce ma ciągle 
olbrzymi potencjał. Biorąc pod uwagę zamysły wicepre-
miera Mateusza Morawickiego dotyczące projektów in-
frastrukturalnych w tzw. obszarze Państw Trójmorza, 
a także koncepcję powstania nowego jedwabnego szla-
ku, zapotrzebowanie na usługi transportowo-logistyczne 
powinno wzrosnąć. I to pomimo ciągle wprowadzanych 

nowych restrykcyjnych regulacji u naszych zachodnich 
partnerów, które zdecydowanie utrudniają działalność fir-
mom transportowym. Polski transport ciągle się rozwija, 
dlatego RB Road inwestuje w nowy tabor jak i poszukuje 
wykwalifikowanych pracowników, by móc sprostać no-
wym oczekiwaniom.

Strona w trzech językach
Mając rozległe pole działania, zapewne macie problemy z pra-
cownikami nie tylko w aspekcie kierowców. Jak sobie radzicie 
z utrzymaniem kadry pracowniczej i pozyskiwaniem nowej?
- Od dłuższego czasu można zauważyć zmianę tenden-
cji z rynku pracodawcy na rynek pracownika. Stopa bez-
robocia oscyluje w granicach 7 procent co dla firm nie 
tylko transportowych jest odczuwalne w pozyskaniu 
dobrej kadry pracowniczej. Podstawowe narzędzie w re-
krutacji pracownika stanowi współpraca z portalami HR 
oraz uczestnictwo w targach pracy. Planujemy od no-
wego roku akademickiego nawiązać kontakty z biurami 
karier uczelni z województwa śląskiego i zaproponować

Zwiększamy zatrudnienie i tabor
Ze Stefanem Rychter, menedżerem ds. transportu w RB Road Transport & Logistics
rozmawia Tomasz Czarnecki.

- Problem nieuczciwych 
kontrahentów istniał i zapewne 
istniał będzie zawsze.
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studentom odbycie płatnych staży. Najlepszych zaprosi-
my do dalszej pracy w strukturach przedsiębiorstwa. Za-
wsze sądziłem, że dobra atmosfera i zdrowa rywalizacja 
w zespole stanowi klucz do utrzymania najlepszych pra-
cowników. W przypadku RB Road zdecydowanie przynosi 
to pozytywny skutek.
Nadawcy transportu opowiadają, że to przewoźnicy dyktują 
warunki rynkowe. To prawda?
- Kilka lat temu faktycznie było to zauważalne. Natomiast 
od momentu konfliktu na Ukrainie, a co za tym idzie wpro-
wadzeniu sankcji gospodarczych dla Rosji, rozpoczęły 
się kłopoty z transportami na wschód od Wisły. Powstała 
nadpodaż przestrzeni ładunkowych na rynku starej Unii, 
co z kolei spowodowało znaczną obniżkę frachtów i zmia-
nę tendencji rynkowych.
Giełdy transportowe odgrywają ważną rolę w pozyskiwaniu 
zleceń? Którzy usługodawcy są najbardziej dopasowani do 
państwa potrzeb?
- Giełdy transportowe są niezbędnym narzędziem w każ-
dej firmie transportowo-spedycyjnej. Współpracujemy 
z Transem, TimoComem oraz Teleroute.
Mają państwo bardzo przejrzyście zrobioną stronę interneto-
wą, w trzech wersjach językowych, co jest wręcz rzadkością 
wśród przewoźników. Przynosi to efekty?

- Wykonując usługi w transporcie międzynarodowym 
uznałem, że to konieczność. Postawiłem się w roli klienta. 
Gdybym spotkał firmę, która przedstawia ofertę w moim 
języku, bądź też po angielsku, na pewno chciałbym na-
wiązać współpracę. Działanie przynosi zamierzony efekt 
- 3/4 naszych usługobiorców pochodzi z zagranicy.

Skutki nie tylko finansowe
Ciekawe jest też to, że jesteście jedną z nielicznych firm, na 
które praktycznie nie ma hejtu w Internecie …
- To miłe i zapewne wynika z odpowiedzialnego podejścia 
zarówno do podwykonawców jak i klientów. Staramy się 
zawsze budować i utrzymywać partnerskie relacje. Czę-
sto rozmawiam ze stałymi podwykonawcami. Co cieka-
we, ich główny problem stanowiła jeszcze do niedawna 
współpraca z nieuczciwymi spedytorami, którzy często 
doprowadzali mniejsze firmy transportowe do upadłości. 
Naszą filozofię opieramy na uczciwości i wspólnym roz-
wiązywaniu problemów. Prawdopodobnie dlatego brakuje 
negatywnych komentarzy na temat RB Road.
Jak pan ocenia nową ustawę o monitorowaniu ładunków?
- Na szczęście nie jesteśmy zobligowani do jej stosowa-
nia, ponieważ nie realizujemy transportów tzw. towarów 
wrażliwych, takich jak paliwo czy wyroby zawierające al-
kohol etylowy. Mogę jedynie oprzeć się na opiniach wy-
rażanych przez osoby zainteresowane. Z założenia prze-
pisy mają pomóc w uszczelnieniu systemu podatkowego 
z czym się zgadzam, ale nie brakuje negatywnych głosów 
na temat samej regulacji. Najprawdopodobniej wynikają 
one z tego, że po raz kolejny przedsiębiorcy muszą spro-
stać dodatkowym obowiązkom, pod groźbą grzywny, się-
gającej nawet 15 000 zł.
Patrząc na kierunki transportu muszę też spytać o dotkliwość 
przepisów o płacy minimalnej. Jak bardzo zwiększyły się 
koszty działalności firmy po wprowadzeniu MiLOG-a, Macro-
na i tym podobnych?
- Te przepisy są rzeczywiście dotkliwe, ale bardziej w sfe-
rze biurokracji niż w sferze finansowej. Nie oznacza to 
oczywiście, że dodatkowe koszty wynikające ze zbęd-
nych regulacji nas nie dotykają. Natomiast ustawodawcy 
powinni sobie zdawać sprawę kto finalnie płaci za poten-
cjalne zwiększenie kosztów poprzez podwyżkę cen paliw, 
opłat drogowych, dodatkowe obowiązki wynikające ze 
zgłaszania delegowanego pracownika. Oczywiście się-
gnąć do kieszeni muszą wszyscy, także odbiorcy wszel-
kich dóbr i usług, ponieważ samodzielnie żadna firma nie 
będzie ponosić dodatkowych opłat.

Brexit to… nasz atut
Bierzecie pod uwagę wycofanie z Wysp Brytyjskich?
- Wielka Brytania jest dla nas istotnym rynkiem i nie za-
mierzamy z niej zrezygnować. Wręcz przeciwnie mamy 
nadzieję, że część naszej konkurencji przestraszy się 
Breksitu, co spowoduje znacznie wyższą opłacalność 
świadczonych usług na rynku brytyjskim.

- Obecnie korzystamy 
z ciągników marki Volvo, co było 

to podyktowane dobra ofertą 
serwisową oraz pozytywnymi 

opiniami - ze strony innych 
właścicieli firm transportowych jak 

i samych kierowców.

Wielka Brytania jest dla nas istotnym rynkiem i nie 
zamierzamy z niej zrezygnować.
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Skandynawia to dobry pomysł niestandardowe kierunki dla 
przewoźników?
- Każda dywersyfikacja relacji transportowych jest do-
brym pomysłem. Skandynawia posiada dużo atutów, 
choćby w tańszych opłatach drogowych, więc w przyszło-
ści my również zamierzamy zwiększyć wolumen wyko-
nywanych transportów do tej części Europy.
Swego czasu sporym problemem dla przewoźników był brak 
płacenia na czas przez klientów. Państwo także mają z tym 
kłopoty?
- Problem nieuczciwych kontrahentów istniał i zapew-
ne istniał będzie zawsze. Niestety, ciągle bywają ludzie 
zakładający przedsiębiorstwa z myślą o nieuczciwej 
współpracy. Nam również zdarzyło się podjąć współpracę 
z takimi podmiotami. W celu skutecznej obrony korzy-
stamy zarówno z wywiadowni gospodarczych jak i firm 
windykacyjnych. To większym stopniu wyeliminowało 
nieuczciwych zleceniodawców z naszej bazy klientów. 
Zresztą, dotknięci takimi praktykami, prowadzimy wła-
sny rejestr.

Ekologia wpływa na reputację
Z którymi producentami ciągników siodłowych współpracuje-
cie? Korzystacie z ich programów finansowania, serwisowania?
- Obecnie wybór padł na markę Volvo. Było to podyktowane 
dobra ofertą serwisową, pozytywnymi opiniami - ze strony 
innych właścicieli firm transportowych jak i samych kie-
rowców. Rozważam także zakup marek Scania lub Merce-
des. Oczywiście jest to uzależnione od oferty jaką otrzymam 
od dealerów. Jeśli chodzi o finansowanie współpracujemy 
z podmiotami mającymi najkorzystniejsze i najbardziej 
elastyczne warunki współpracy. Kwestia wkładu własnego, 
marży, oprocentowania czy wykupu odgrywa dla nas istot-
ne znacznie przy wyborze leasingodawcy.
Podwyżki ubezpieczeń mocno oddziałują na budżet?
- Ubezpieczenia to spory wydatek dla firm z sektora TSL, 
zatem każda podwyżka jest odczuwalna. Niemniej, nie 
można tutaj szukać oszczędności, gdyż ubezpieczenie 
floty, przewożonych towarów, stanowi konieczność. Nie-
pokojące jest tylko to, że koszty mają ciągle tendencje 
wzrostową.
Ekologia to bardziej PR czy też takie firmy jak RB Road mają 
na uwadze zielone aspekty? A może słowo ekologia należy za-
mienić na ekonomia i częściowo scalić?
- Jak w każdej dziedzinie życia ekologia zaczyna być po-
strzegana jako konieczność. Społeczna odpowiedzialność 
biznesu transportowego niesie ze sobą wiele korzyści, nie 
tylko ekonomicznych, ale także wizerunkowych. Takie 
działanie buduje dobrą reputacje u naszych zachodnich 
partnerów, gdyż w RB Road flota jest stosunkowa mło-
da i wszystkie ciągniki spełniają warunki emisji spalin 
Euro 6. Jestem zwolennikiem proekologicznych projek-
tów i mam nadzieję, że w przyszłości silniki Diesla będą 
zastąpione wydajnymi jednostkami gazowymi lub elek-
trycznymi.

Na desce ponad wodą
Chciałbym na koniec spytać o kwestie automatyzacji trans-
portu, logistyki. Czy to możliwe, że za 20 lat będzie pan zarzą-
dzał firmą niemal bez kierowców, z niewielką liczbą pracow-
ników magazynowych, a biurem będzie laptop, smartfon oraz 
leżak np. na Wyspach Kanaryjskich?
- Programy zautomatyzowanego transportu cieszą się 
w Europie coraz większym zainteresowaniem ze wzglę-
du na obietnicę wydajniejszej, szybszej, bezpieczniejszej 
i bardziej ekologicznej mobilności.
To nie „science fiction” tylko rozwiązanie przyszłości i to 
być może wcale nie takiej odległej. Sama branża przemy-
słu motoryzacyjnego pracuje nad wykorzystaniem poten-
cjału autonomicznych ciężarówek czy też dostawczych 
dronów. To wszystko się dzieje. Trend minimalizowania 
kosztów jest permanentny, a ciągnik siodłowy w ruchu 
spędza około 35 procent czasu. Reszta to załadunek, roz-
ładunek, postoje w korkach, obowiązkowe pauzy kierow-
cy. Istnieje pokusa, by te 35 procent zwiększyć. Ja jednak 
lubię pracować z ludźmi, mieć z nimi stały kontakt. Liczę 
zatem, że to długofalowa wizja.
Nie samą pracą człowiek żyje. Co w czasie wolnym?
- Lubię swoją pracę, lecz podobnie jak wiele osób z nie-
cierpliwością wyczekuję wolnych chwil, by zregenerować 
organizm po intensywnej pracy i doświadczać swoich 
pasji. Lubię podróże, ale w miejsca tętniące życiem, gdzie 
coś się dzieje. Stanowi to okazję do poznawania miejsco-
wych atrakcji, imprez, ciekawych ludzi. W tym roku zosta-
łem zarażony kitesurfingiem i stanowił on bardzo istotny 
element moich planów urlopowych.

- W związku z sytuacją w Europie 
Wschodniej, powstała nadpodaż 
przestrzeni ładunkowych na rynku 
starej Unii, co z kolei spowodowało 
znaczną obniżkę frachtów i zmianę 
tendencji rynkowych.

Skandynawia posiada dużo atutów, choćby w tańszych 
opłatach drogowych, więc w przyszłości zamierzamy zwiększyć 
wolumen wykonywanych transportów do tej części Europy.
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Teraźniejszość i przyszłość 
ciągników siodłowych

Problemy z kierowcami, niekorzystne zmiany prawne, optymalizacja kosztów, konkurencyjność. Między 
innymi z takimi problemami zmagają się przewoźnicy. Licząc na dobrą sprzedaż importerzy ciągników 
zwracają uwagę na swoją sytuację, przyszłość, lecz także działania klientów.

Polscy przewoźnicy wykonują około 25 procent prze-
wozów w Europie. Jak jednak łatwo się domyśleć, 

importerzy ciągników nie mogą liczyć na aż tak wielki 
udział zakupowy klientów z kraju nad Wisłą. Przykładem 
jest Renault Trucks. - Biorąc pod uwagę jedynie sprzedaż 
gamy ciężkiej T/K/C pod względem wolumenów dostaw 
Polska stanowi czwarty największy rynek dla Renault 
Trucks. Jednak na pewno nie zapełniamy 25 procent 
mocy produkcyjnej fabryk. Pierwszy w statystykach ry-
nek francuski „konsumuje” pięć razy tyle ciężarówek co 
kraj nad Wisłą – mówi Marcin Majak, Marketing Manager 
Renault Trucks Baltic Sea Market.
- Jak wynika z danych sprzedaży za 2016 rok, liczba za-
mówień na nasze pojazdy ciężarowe w Europie wzrosła 
o 19 procent w porównaniu do roku poprzedniego i wy-
niosła 13 871 pojazdów. Największe zapotrzebowanie na 
nowe pojazdy płynęło głownie z Wielkiej Brytanii, Nie-
miec, Polski i Francji - dodaje Paweł Paluch, dyrektor ds. 
marketingu i komunikacji Scania Polska.

Królestwo kierowcy
Wyposażenie pojazdu, w dobie problemów z kierowcami, 
stanowi poważny orzech do zgryzienia dla szukających 
oszczędności przewoźników. - Biorąc pod uwagę fakt, że 
obecnie na polskim rynku brakuje około 100 000 kierow-
ców, oferowanie nowych, wygodnych pojazdów wysokiej 
klasy może stanowić o przewadze konkurencyjnej danej 
firmy transportowej – mówi P. Paluch ze Scania Polska.
- Ze względu na konieczność utrzymania konkurencyj-
ności, polscy transportowcy dążą, by zapewnić swoim 
kierowcom warunki pracy porównywalne z warunka-
mi, w których pracują ich koledzy z Europy Zachodniej. 
Można momentami odnieść wrażenie, że panuje swoisty 
„konkurs” pomiędzy przewoźnikami przebijającymi się 
wyposażeniem pojazdu. Moc silników zostaje dobrana 
odpowiednio do topografii najczęściej pokonywanych 
tras. Jedyny element zamawiany zdecydowanie rzadziej 
niż na zachodzie Europy stanowi retarder, lecz w naszym 
przypadku moc wzmocnionego hamulca silnikowego jest 
większa niż moc retarderów niektórych konkurentów. 

Europa Zachodnia premiuje niższymi stawkami ubezpie-
czeniowymi, wyposażenie pojazdów w systemy bezpie-
czeństwa, w związku z tym to atrakcyjne rozwiązanie dla 
przewoźników. Polscy ubezpieczyciele takiej inicjatywy 
do tej pory nie podjęli. Nowocześni przewoźnicy z kraju 
nad Wisłą zamawiają coraz częściej pojazdy z systemami 
bezpieczeństwa, gdyż na dłuższą metę to po prostu opła-
calne – dochodzi do mniejszej liczby wypadków, opóź-
nień. Niektórzy spedytorzy wymagają wręcz, by pojazdy 
zostały wyposażone w określone systemy - opowiada Ar-
tur Domański, Product Manager Mercedes-Benz Trucks.

Z kolei zdaniem Marcina Majaka, nie ma czegoś takiego 
jak „polski standard”. - Wyposażenie oraz specyfikacja 
pojazdu zostają „skompletowane” na miarę, pod potrze-
by firmy transportowej - wszystko zależy od jej polityki. 
Oczywiście są rzeczy wspólne i odróżniające naszych 
przewoźników od tzw. ”zachodnich”, takie jak np. grub-
sza izolacja termiczna czy wydajniejsze ogrzewanie 
niezależne. No i zamiłowanie do tzw. bazowych kolorów.

Marcin Majak (Renault Trucks Baltic Sea 
Market): - Są elementy wyposażenia 
wspólne i odróżniające naszych 
przewoźników od tzw. ”zachodnich”, 
takie jak np. grubsza izolacja termiczna, 
wydajniejsze ogrzewanie niezależne, 
nierzadko też… kolor ciągnika.

Dopasowanie usług i produktów a nie tworzenie gotowych 
rozwiązań to w obecnych czasach klucz do pozyskania nabywcy.

K I E R O W A N I E  T R A N S P O R T E M

Tomasz Czarnecki
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Mamy sytuację trochę podobną do czasów pierwszych po-
jazdów produkowanych przez Henry Forda: „wybierz kolor 
jaki chcesz, ale ciężarówka powinna być biała”. To najpo-
pularniejszy kolor i po tym najłatwiej poznać polską cię-
żarówkę na np. niemieckiej autostradzie. Choć i to ulega 
zmianie, coraz więcej klientów sięga po „odważne” kolory 
- mówi Marcin Majak z Renault Trucks Baltic Sea Market.

Optymalizacja i technologie
Od dłuższego czasu mamy do czynienia wśród przewoź-
ników z tendencją do optymalizacji kosztów jak i wpro-
wadzaniem nowinek technologicznych. Te ostatnie jed-
nak kosztują… - Aby optymalizować koszty konieczne 
są inwestycje, które pozwalają na kolejne usprawnienia. 
W Scania inwestujemy w rozwój nowych technologii po 
to, by mogli z nich czerpać klienci. Pojazdy nowej gene-
racji i dedykowane im usługi pozwalają na uzyskanie 
oszczędności paliwa na poziomie 5 procent w porówna-
niu do naszych pojazdów poprzedniej generacji – mówi 
Paweł Paluch ze Scania Polska.
- Są firmy, dla których istotną rolę odgrywa bezpieczeń-
stwo, ekologia, ale i tak zwykle najważniejsza jest ekono-
mia. Każdy liczy według modelu biznesowego, który sobie 
wypracował. Jeden woli jeździć starym Euro 3, bo przewozi 
towary po Polsce, serwis wykonuje we własnym zakresie, 
samochód jest dawno spłacony. Inna firma potrzebuje po-
jazdu niezawodnego, mocnego, z kontraktem serwisowym 
oraz telematyką. Dlatego najpierw słuchamy czego potrze-
buje klient, a następnie z szerokiego wachlarza rozwiązań 
proponujemy pojazd dopasowany do strategii działania – 
mówi Marcin Majak z Renault Trucks Baltic Sea Market.
Artur Domański z Mercedes-Benz Trucks dodaje: - Na-
turalnie, że ważniejsza od telematyki jest optymalizacja 
kosztów. Nowinki techniczne, takie jak regulowane pom-
py wspomagania czy alternatory są tylko drogą do tego 
celu. Inny sposób na zmniejszenie wydatków stanowi za-
trudnianie kierowców zza wschodniej granicy.

Pojazdy autonomiczne
Nie brakuje ekspertów przepowiadających, że za 10 lat po 
polskich ulicach będą jeździć autonomiczne ciężarówki, 
ale… - Termin 10 lat do powszechnego użytkowania autono-
micznych ciężarówek wydaje się nam przesadzony. Tech-
nologia wymaga jeszcze dalszych badań i testów oraz cał-

kowitej niezawodności. Oczywiście Mercedes-Benz Trucks 
wprowadził do sprawdzianów i zarejestrował pierwsze 
pojazdy z systemem autonomicznym jak np. Future Truck 
2025, ale do produkcji seryjnej jeszcze nam trochę brakuje. 

Poza tym również infrastruktura drogowa wymaga dopa-
sowania do auta i odwrotnie - myślę tu o komunikacji „Ve-
hicle to Infrastructure” i „Vehicle to Vehicle”. Uwarunkowań 
prawnych na ten temat w Europie i w Polsce na razie nie 
ma. Poza tym… Zanim dotrą do nas pojazdy autonomiczne 
powinniśmy się raczej przygotować na samochody z napę-
dem elektrycznym. Uważamy, że dopiero połączenie napę-
du elektrycznego z autonomicznym poruszaniem się po-
jazdu będzie miało głęboki sens ekonomiczny i ekologiczny 
– komentuje A. Domański z Mercedes-Benz Trucks.

Pojazdy autonomiczne nie wejdą
do powszechnego użycia tak szybko jak niektórzy sądzą.

W 2016 roku Volvo Trucks Polska odnotowała rekordową sprze-
daż - 4519 szt. aut ciężarowych w segmencie pojazdów o dmc 
co najmniej 16 t. Zdaniem przedstawicieli koncernu w ubiegłym 
roku klienci mimo wszystko stawiali na minimalizację kosztów 
i podejmowali decyzje głównie na podstawie analizy ekono-
micznej, przy coraz mniejszej lojalności do dotychczasowych 
dostawców. Coraz częściej brano pod uwagę preferencje kie-
rowców co do marki. Do czynników, które mogą istotnie wpłynąć 
na decyzje zakupowe firm transportowych można także zaliczyć 
sytuację z płacami minimalnymi, efekty prac komisji UE nad za-
kazem odbioru regularnych odpoczynków w kabinie kierowcy, 
niepewność co do legalności pracy kierowców ukraińskich na 
terenie UE, itp.
Dla wielu przewoźników ważną rolę odgrywa możliwość utrzy-
mywania dużej prędkości średniej w celu zaoszczędzenia czasu 
i ograniczania kosztów paliwa. Obecnie koncern będzie nadal 
koncentrować swoje działania wokół kwestii związanych z wy-
dajnością i ekonomiką paliwową. Obszarem szczególnego sku-
pienia aktywności jest strona internetowa www.efektvolvo.pl 
oraz powiązana z nim kampania „Paliwo i Osiągi”. Volvo Trucks 
Polska kieruje też specjalną ofertę do firm realizujących zadania 
transportowe w transporcie lokalnym lub regionalnym. Akcja „4 
Poland” to propozycja pojazdów dostosowanych do krajowych 
przewozów oraz produktów i usług im towarzyszących. Importer 
jest inicjatorem akcji społecznej „Profesjonalni Kierowcy”. Jej 
cel stanowi podniesienie kwalifikacji kierowców zawodowych.

Działania Volvo

Artur Domański (Mercedes-Benz 
Trucks):  - Można momentami 
odnieść wrażenie, że panuje 
swoisty „konkurs” pomiędzy 
przewoźnikami przebijającymi się 
wyposażeniem pojazdu.
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- Nie zapominajmy o „czynniku ludzkim”. Nie wiem jak lu-
dzie zareagują na 40- tonowy zestaw jadący bez kierowcy. 
Teoretycznie w lotnictwie już w tej chwili samoloty potrafią 
automatycznie wykonać start i lądowanie, a sam lot z punk-
tu A do punktu B jest realizowany przez autopilota, ale dalej 
w kabinie zasiadają piloci. Nie wiemy też czy samochody 
autonomiczne nie będą potrzebowały modyfikacji infra-
struktury drogowej. Jeśli tak, 10 lat to za mało. Choć zapew-
ne kiedyś rola kierowcy zostanie ograniczona – przewiduje 
M. Majak z Renault Trucks Baltic Sea Market.
Podobną opinię jak powyższe prezentuje Paweł Paluch. 
- Pojazdy autonomiczne i zintegrowane konwoje mają 
ogromne znaczenie w tworzeniu zrównoważonych syste-
mów transportowych przyszłości. To wieloetapowy proces, 
my prowadzimy już pierwsze testy na drogach publicz-
nych. W każdym z pojazdów nadal znajduje się kierowca, 
pokładowa elektronika dba o bezpieczeństwo i płynność 
ruchu, czyli o utrzymywanie stałego, niewielkiego, ale bez-
piecznego odstępu od pojazdu poprzedzającego. Naturalnie 
w przyszłości planujemy wprowadzenie autonomicznych 
aut, w których zostanie wykorzystywana pełna komunika-
cja bezprzewodowa między wszystkimi pojazdami w kon-
woju. Wówczas systemy pokładowe będą także wpływały 
na układ kierowniczy. Na obecnym etapie to kierowca jest 
w dalszym ciągu najważniejszym ogniwem systemu, a sa-
mochód tylko wspomaga go, aby zapewnić maksymalny po-
ziom bezpieczeństwa – mówi P. Paluch ze Scania Polska.

Ciągnik czy usługi
Z ust sprzedawców można nierzadko usłyszeć: „my nie 
sprzedajemy ciągnika, tylko cały zestaw usług z nim zwią-
zanych”. Tylko jak z tym komunikatem dotrzeć do klienta… 
- Jedni wolą wynajęty samochód z pełnym pakietem, cze-
go koszt równa się miesięcznej racie najmu, inni wybiera-
ją tradycyjny leasing. Każdy ma swoją politykę, a Renault 
Trucks dysponuje rozwiązaniami dla obu grup - mówi Mar-
cin Majak (Renault Trucks Baltic Sea Market).
- Biorąc pod uwagę fakt, że znaczna większość pojazdów 
jest leasingowanych, istotniejsza od ceny staje się rata mie-

sięczna i usługi około sprzedażowe. Czyli kontrakty ser-
wisowe, systemy telematyczne jak np. FleetBoard, usługa 
Uptime pozwalająca w czasie rzeczywistym zdalnie dia-
gnozować pojazd i podnosić jego niezawodność oraz wyko-
rzystanie, wartość odkupu pojazdu po okresie eksploatacji. 
W ten sposób przedsiębiorca w swojej kalkulacji biznesowej 
zyskuje kolejny przewidywalny element swojej układanki - 
dodaje Artur Domański (Mercedes-Benz Trucks).

- Oferujemy kompletne rozwiązania: produkty i dedykowa-
ne im usługi, dopasowane do konkretnych zastosowań. To 
stanowi o naszej przewadze konkurencyjnej. Współcześni 
właściciele i zarządcy flot poszukują optymalizacji koszto-
wych w dłuższym okresie - właśnie dla nich prowadzimy 
program Scania „Zawsze na czele”, pokazujący jak duże 
oszczędności podczas realizowania zadania transporto-
wego mogą przynosić nasze rozbudowane usługi, systemy 
i pojazdy – mówi Paweł Paluch (Scania Polska).

Plany
- Mamy pełną ofertę produktów i usług wymaganą przez 
współczesny rynek - nie tylko ciągniki siodłowe, ale 
także 3,5 tonowe pojazdy dostawcze, auta dystrybucyj-
ne, specjalistyczne oraz usługi - finasowanie, ubezpie-
czenia, assistance, kontrakty serwisowy. Na nasz koszt 
dokształcamy kierowców zawodowych i pomagamy 
uzyskać niezbędne dokumenty do wykonywania pracy 
w zawodzie – powiedział Marcin Majak z Renault Trucks 
Baltic Sea Market.

Nieco bardziej konkretnie odpowiedzieli nam 
na pytanie o plany nasi pozostali rozmów-
cy. - W najbliższym czasie będziemy konse-
kwentnie poszerzać gamę pojazdów Scania 
nowej generacji o kolejne segmenty. Ostatnio 
udostępniliśmy polskim klientom konfigu-
rator aut ciężarowych Scania, narzędzie po-
zwalające w języku polskim zaprojektować 
idealny, dopasowany do konkretnych zadań 
transportowych, pojazd naszej marki. Zawie-
ra on ponad 100 000 opcji wyboru i jest do-
stępny na www.scania.pl – informuje Paweł 
Paluch ze Scania Polska. - Na pewno zwięk-
szymy ilość zawieranych kontraktów serwi-
sowych, umów FleetBoard i Uptime – dodaje 
A. Domański z Mercedes-Benz Trucks.

Paweł Paluch (Scania Polska): 
- Obecnie to kierowca jest 

najważniejszym ogniwem systemu, 
a samochód tylko wspomaga go, 

aby zapewnić maksymalny poziom 
bezpieczeństwa.

Koncerny rywalizują ze sobą między innymi wszechstronną ofertą.
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Najszybszą metodą określenia, czy i w jaki sposób marno-
wana jest energia, jest przejście się po biurze i przeprowa-
dzenie badania wzrokowego. Zapisujemy na prostej „liście 
kontrolnej” spostrzeżenia (pozytywne i negatywne) i powta-
rzamy czynność na przykład raz na dwa tygodnie. Dzięki 
temu łatwo dostrzec problemy, np. pozostawianie kompute-
rów włączonych przez noc.

Prąd, ogrzewanie, oświetlenie
Analiza odczytów z liczników dostarcza informacji na te-
mat bieżących trendów zużycia energii i pozwala wykryć 
niespodziewane jej wahania. Dlatego należy poprosić do-
stawcę energii o potwierdzenie prawidłowości odczytów i – 
w razie potrzeby – wymianę wadliwych liczników. Dodat-
kowe korzyści małym firmom mogą zapewnić inteligentne 
liczniki, ponieważ rejestrują w przejrzysty sposób, kiedy 
energia była zużywana, obliczają koszty zużycia energii, do-
starczają informacji w czasie rzeczywistym. Istnieje także 
opcja skorzystania z pomocy konsultantów mogących do-
konać indywidualnej oceny, określającej potencjał i rozwią-
zania prowadzące do ograniczenia zużycia energii, emisji 
i kosztów.
Niekiedy nawet połowę kosztów energii w biurze stano-
wią koszty ogrzewania, które da się ograniczyć nawet o 30 
procent. Jeśli pomieszczenia są przegrzewane można np. 
zredukować ustawienie termostatu o 1°C. Jeśli sale zostają 
jednocześnie ogrzewane i chłodzone ustawmy martwą stre-
fę między ogrzewaniem a chłodzeniem. Ogrzewanie będzie 
działać np. do 15°C, a chłodzenie od 24°C . Wpływ na tem-
peraturę ma słońce, więc by uniknąć niechcianego ogrze-
wania, należy zasłonić okna roletami. Mało wydajne kotły 
grzewcze zwiększają koszty ogrzewania nawet o 30 procent, 
więc trzeba je serwisować. Podobnie jak systemy klimatyza-
cji: jednostki z zabrudzonymi filtrami powietrza pracują nie-
wydajnie. Zwracajmy uwagę na wyłączanie wentylatorów, 
gdy są niepotrzebne, można także wyposażyć sterowniki 
w funkcję regulacji czasowej.
Oświetlenie może odpowiadać aż za 40 procent zużycia ener-
gii elektrycznej w budynku. Koszty można zmniejszyć nawet 
o 30 procent. Jeśli zbyt często pozostaje włączone oświetlenie 
w pustych pokojach i na korytarzach, warto poinformować 
pracowników o skutkach takich działań lub zainstalować 
czujniki obecności. Wykorzystujmy naturalne oświetlenie 
wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, biorąc jednak pod uwagę 
efekt ogrzewania pomieszczeń przez słońce. Wydajne, ener-
gooszczędne źródła światła i sterowniki czasowe oraz dba-
łość o czystość dyfuzorów także pozytywnie wpłyną koszty.

Oszczędzanie energii na drodze
Prawidłowe utrzymanie floty może przyczynić się do popra-
wy jej efektywności i ograniczyć zużycie paliwa. Przykład to 
montaż urządzeń zmniejszających opór aerodynamiczny, 
co pozwala zaoszczędzić od 1 procenta do nawet 9 procent 
paliwa (pojazd o rocznym przebiegu 128 000 km). Skutecz-
ność zależy zarówno od ich metody działania, jak i sposobu 
użytkowania pojazdu.
Warto szkolić kierowców z ekojazdy. Poniżej kilka krótkich 
porad:
 ♦ Jazda na możliwie najwyższym biegu i zmiana przeło-
żenia we właściwym momencie.

 ♦ Przewidywanie na drodze, odpowiednia reakcja, ograni-
czenie częstotliwość i siły hamowania.

 ♦ Od producenta ciężarówki można dowiedzieć się, gdzie 
leży optimum pracy silnika pojazdu (prędkość obroto-
wa, przy której silnik pracuje najbardziej efektywnie). 
Należy nauczyć kierowców, jak je rozpoznać.

 ♦ Utrzymywanie stałej prędkości około 90-95 km/h (tam, 
gdzie jest ona dozwolona i bezpieczna), pozwala osią-
gnąć oszczędną jazdę na trasie.

 ♦ Wykorzystywanie siły rozpędu ciężarówki na płaskim 
terenie do bardziej ekonomicznego pokonywania nie-
równości i wzniesień.

Telematyka, opony, oleje
Na oszczędności pozwala rozsądne korzystanie z telematy-
ki - monitorowanie „na żywo” położenia, prędkości, analiza 
zużycia paliwa pojazdów oraz stylu jazdy kierowców. To 
wspiera podejmowanie decyzji, które zmniejszają koszty, 
obniżają ryzyko wypadku i optymalizują działania. Kon-
trolowanie jakości opon (nawet dwa razy w miesiącu) i ich 
ciśnienia to oczywistość, ale niestety nie dla każdego kie-
rowcy, warto i tutaj zachować kontrolę. Pamiętajmy, że wy-
soka temperatura otoczenia powoduje rozszerzanie powie-
trza w oponach, co zwiększa ciśnienie, niska temperatura 
ma działanie odwrotne. Opłacalne może być skorzystanie 
z energooszczędnego ogumienia.
Kolejna oczywistość to właściwe środki smarne, dotrzymy-
wane terminy wymiany oleju, itp. W 2015 roku ExxonMo-
bil rozpoczął współpracę z duńskim przewoźnikiem – SPF 
Danmark. Konwencjonalne, mineralne środki smarne za-
stąpiono w pełni syntetycznymi produktami, które były te-
stowane w silnikach, skrzyniach biegów i tylnych mostach 
Scanii. Efekty: zużycie paliwa mniejsze o 3,4 procent w po-
równaniu z danymi za poprzednie osiem miesięcy.
oprac. Cza

Oszczędność w biurze i na drodze
Firma ExxonMobil stworzyła poradnik związany z oszczędnościami energii. Wiele informacji będzie przy-
datnych również przewoźnikom. Warto pamiętać, że sposób funkcjonowania firmy poza ruchem drogo-
wym jest tak samo istotny jak zarządzanie flotą pojazdów.

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
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Rozmowy z pracownikami: chwalić, 
dyscyplinować i motywować

Każda rozmowa z pracownikiem wywołuje jego dalsze 
zachowanie. Może zmotywować do skutecznego działania 
lub wręcz przeciwnie, odnieść całkowicie negatywny 
skutek. Dobry menedżer musi sobie zdawać sprawę,
że ma ogromny wpływ, nie tylko na osobę wykonującą 
jakieś konkretne obowiązki, ale także na rozwój 
firmy, właśnie poprzez kształtowanie pracowniczych 
postaw, które należy odpowiednio modelować. 
Wykonuje się to za pomocą rozmów oceniających.

Pierwszy etap rozmowy
Jeszcze do niedawna, najczęściej stosowanym modelem 
działania było wytykanie błędów. Dotyczyło to nie tylko pra-
cownika oraz szefa, ale także innych relacji, jak np. uczeń – 
nauczyciel czy nawet rodzic – dziecko. Okazuje się jednak, 
że metoda wytykania błędów nie przynosi pozytywnych 
skutków, a wręcz przeciwnie, bardzo negatywnie wpływa na 
motywację ludzi, znacznie ją osłabiając. Dziś stosuje się ra-
czej inny sposób, związany z pozytywnym wpływem, który 
odpowiednio modeluje zachowanie człowieka.
Jak więc ma wyglądać sytuacja pracownicza, gdy szef za-
prasza pracownika na spotkanie, by omówić jego postępy? 
W pierwszej kolejności należy pochwalić, wykazać sze-
reg dobrych stron, zalet zatrudnionego, a dopiero później 
delikatnie uświadomić, jakie błędy popełnia, proponując 
jednocześnie rozwiązanie takiej sytuacji. Oto przykład:
Jestem z ciebie bardzo zadowolony, bo od zawsze jesteś 
moim najlepszym pracownikiem. Doskonale nawiązu-
jesz kontakt z ludźmi. Goście hotelu cię chwalą, jednak 
czasem skarżą się, że nie reagujesz od razu na ich prośby. 
Przeciągasz je w czasie, a potem nawet o nich zapomi-
nasz. Problem nie tkwi zapewne w braku umiejętności czy 
kompetencji, ponieważ te posiadasz, ale na pewno chodzi 
o coś innego, być może masz chwilowe kłopoty prywatne. 
Na pewno sobie z tym poradzisz. Jeśli potrzebujesz trochę 
wolnego, żeby wyprostować swoje sprawy, to oczywiście 
dostaniesz kilka dni urlopu.
Mamy więc tutaj przykład pozytywnego wzmacniania 
pracownika, aczkolwiek może to być niewystarczający, 
nazbyt ogólny komunikat. Otóż szef powinien wskazać 
i nazwać te czynności, zachowania i aspekty pracy, któ-
re mu się podobają, aby pracownik miał świadomość, co 

trzeba poprawić. Spróbujmy więc raz jeszcze, na razie tyl-
ko skupmy się na pierwszej części wypowiedzi:
Jestem z ciebie bardzo zadowolony, bo od zawsze jesteś 
moim najlepszym pracownikiem. Doskonale nawiązu-
jesz kontakt z ludźmi. Popatrz jak świetnie poradziłeś 
sobie z awarią wody w jednym z pokoi. To była napraw-
dę szybka i odpowiednia reakcja. Właśnie tego od ciebie 
oczekuję. Doceniam twoje umiejętności, ponieważ klient-
ka osobiście przyszła podziękować za wspaniałą obsługę 
hotelową i wysoko nas oceniła na stronie internetowej.
Jeśli ten etap przejdziemy bez zakłóceń, wytworzy się 
między obiema osobami pozytywna, przyjemna atmos-
fera i będzie można przejść dalej. Oczywiście może to 
obudzić pewną podejrzliwość pracownika wobec szefa, 
ponieważ rzadko kiedy bywamy chwaleni (chyba, że szef 
często stosuje tę praktykę). Warto więc dla pewności pod-
kreślić, że bardzo byśmy chcieli, by takie pozytywne za-
chowanie mogło się powtarzać jak najczęściej.

Drugi etap rozmowy
W drugim etapie rozmowy prawdopodobnie będzie już 
nieco mniej przyjemnie - ze względu na konieczność przy-
woływania pewnych błędów pracownika. To od szefa jed-
nak zależy w jaki sposób mu to unaoczni, czy nie skrzyw-
dzi lub nie urazi podwładnego. Tutaj też najważniejsze 
jest wskazanie konkretnych zachowań do poprawy. Prze-
łożony nie może się więc skupiać na całej masie błędów, 
ale tylko na tych najważniejszych. Każda ocena powin-
na być związana wyłącznie z zachowaniem pracownika, 
a nie jego osobą czy personalnymi cechami. Unikniemy 
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Dobra wiadomość!

Pozytywnie wpływając na pracownika możemy się 
spodziewać lepszych efektów jego pracy.

Beata Motor
Vidi Centrum Szkolenia Kadr

Metoda wytykania błędów nie przynosi pozytywnych skutków, 
wręcz przeciwnie, bardzo negatywnie wpływa na motywację 
pracownika.
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w ten sposób ewentual-
nych uprzedzeń osobistych. 
Poza tym opinia musi być 
określana w sposób opiso-
wy a nie stricte oceniają-
cy. Nawet w placówkach 
edukacyjnych trudno by-
łoby kogoś jednoznacznie 
i obiektywnie ocenić bez 
bardziej wyczerpującego 
uzasadnienia czy koniecz-
nej analizy, zatem tego typu 
praktyki są coraz rzadsze.
Goście hotelu cię bardzo 
chwalą, jednak czasem 
skarżą się, że nie reagujesz 
od razu na ich prośby. Prze-
ciągasz je w czasie, a potem 
nawet o nich zapominasz.
Warto, aby szef wyjaśnił, jakie są skutki takiego zachowa-
nia, jak wpływa to na działanie firmy i sprzedaż, a więc 
zyski, z których czerpie również ten pracownik.
Popatrz, jak wpływa to na odbiór hotelu. Wyobraź sobie, 
że to ty wybierasz się do hotelu, zgłaszasz jakiś problem 

i dopiero po wielu godzi-
nach otrzymujesz odpo-
wiedź. Troszkę zignoro-
wałeś prośbę gościa, który 
miał kłopot z hotelowym 
telewizorem i nie mógł 
obejrzeć ważnego meczu. 
Zbyt długo czekał na two-
ją reakcję, nie otrzymał jej, 
a potem przełożyło się to 
na negatywną opinię o fir-

mie, jaką wyraził za pośrednictwom Internetu.
Szef ukazuje konkretną sytuację, w której pracownik nie 
stanął na wysokości zadania. Uzmysławia, jakie miało to 
realne skutki negatywne i jak łatwe było rozwiązanie.

Trzeci etap rozmowy
W trzecim etapie rozmowy następuje wyrażenie wiary, że 
pracownik i tak da sobie radę, ponieważ jest najlepszym na 
tym konkretnym stanowisku i nikt lepiej by go nie zastąpił. 
Będzie to dużą gratyfikacją dla zatrudnionego, który otrzy-
muje taki komunikat od samego szefa, wierzącego w możli-
wości podwładnego i mimo pewnych błędów jednorazowych, 
wciąż nie przestaje myśleć o nim w pozytywnym tonie.
Wiem, że problem nie tkwi w braku umiejętności czy 
kompetencji, ponieważ te posiadasz, ale na pewno chodzi 
o coś innego, być może chwilowe kłopoty prywatne. Na 
pewno sobie z tym poradzisz, a jeśli potrzebujesz trochę 
wolnego, żeby wyprostować swoje sprawy, to oczywiście 
dostaniesz kilka dni urlopu lub też pożyczki finansowej 
jeśli masz kłopoty finansowe.

Bardzo istotne jest także wskazanie rozwiązania problemu 
pracownika. Nie może on z tym pozostać, ponieważ nie 
wiadomo, jakie są jego źródła. Dobry szef szuka więc moż-
liwości wyjścia z trudnej sytuacji, poprawy i zmiany na lep-
sze. W tym przykładzie oferuje swoją pomoc, krótki urlop 
dla odpoczynku lub pomoc finansową, ponieważ z przemę-
czenia lub stresu może wynikać właśnie owo roztargnienie 
i wybiórcze spełnianie koniecznych obowiązków.

Rola rozmowy
Absolutnie nie wolno pominąć żadnego ze wspomnianych 
etapów, ponieważ wówczas efektywność tego rodzaju dzia-
łania zawiśnie na włosku. Konieczne jest takie postępowa-
nie, by wszystkie etapy zostały dokładnie zachowane, w tej 
samej kolejności. Cykliczne rozmowy z pracownikami (naj-
lepiej raz w tygodniu) wpływają na polepszenie wyników 
pracy, a w konsekwencji także na zyski i działanie firmy. 
Zatrudniony musi mieć świadomość, że jest odpowiednią 
osobą na danym stanowisku, powinien czuć się doceniany 
i dumny z własnych osiągnięć. Jego rosnące poczucie war-
tości znacząco wpływa na funkcjonowanie przedsiębior-
stwa, na przykład lepszą sprzedaż usług transportowych.
Z drugiej strony, dobry menedżer czy szef powinien trzy-
mać rękę na pulsie, widzieć słabe strony swoich pod-
władnych, nieustannie dążyć do rozwoju i coraz lepszego 
poziomu świadczenia usług przez przedsiębiorstwo. Pra-
cownicy muszą się rozwijać, a na ich zachowanie moż-
na skutecznie wpływać, modelować pozytywne strony, 
wzmacniając je, dawać okazje, aby częściej korzystali ze 
swojego potencjału. Rola szefa to także bycie nauczycie-
lem, osobą wskazującą kierunek, znajdującą rozwiązanie 
problemów, potrafiącą natychmiast analizować sytuacje 
i „gasić pożary”. Przecież to jego firma i wydaje się być naj-
lepszy spośród całej załogi, przynajmniej teoretycznie.

Przełożony 
nie może się 
skupiać na całej 
masie błędów, 
ale tylko na tych 
najważniejszych.

Każda ocena powinna być związana wyłącznie z zachowaniem 
pracownika, a nie jego osobą czy personalnymi cechami.
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Niemieckie przepisy dotyczące minimalnego wy-
nagrodzenia (Gesetz zur Regelung eines allgeme-

inen Mindestlohns, „MiLoG”) obowiązują już od stycznia 
2015 roku. Regulacje są dość ogólne, dlatego istotną rolę 
odgrywa niemiecki Urząd Celny (Zollamt) wyposażony 
w uprawnienia kontrolne w zakresie przestrzegania prze-
pisów MiLoG. To właśnie Zollamt w pierwszej kolejności 
ocenia, które składniki wynagrodzenia można zaliczać na 
poczet niemieckiej płacy minimalnej.

Korzystne zmiany
Ostatnio stanowisko Zollamt uległo diametralnej zmianie. 
Dotychczas, zgodnie z wyjaśnieniami Zollamt, na poczet 
płacy minimalnej można było zaliczać tylko takie skład-
niki wynagrodzenia i świadczenia, które są ekwiwalen-

tem za zwykłą pracę (tj. w ramach norm) wykonywaną na 
terytorium Niemiec. Obecnie to wszystkie świadczenia 
pieniężne wypłacane pracownikowi w związku z pracą 
wykonywaną na terytorium Niemiec, z pewnymi wyjąt-
kami, można zaliczyć na poczet niemieckiej płacy mini-
malnej. Stanowi to zatem dosyć kategoryczną zmianę, za 
to niezwykle korzystną dla polskich przewoźników.
Przedsiębiorcy wypłacają wiele dodatków do wynagrodze-
nia kierowców, które do tej pory nie mogły być brane pod 
uwagę przy kalkulacji niemieckiej płacy minimalnej. Teraz 
część tych świadczeń przewoźnik zaliczy na poczet MiLoG-
-a. W efekcie, w  wielu przypadkach firmy nie będą już mu-
siały dopłacać do wynagrodzeń kierowców wykonujących 
przewozy w Niemczech. Nie warto zwlekać i już dziś radzi-
my przeanalizować kwoty dodatków wypłacane kierowcom. 
Poniżej przedstawiamy krótkie podsumowanie najważniej-
szych kwestii związanych z niemiecką płacą minimalną.

Kto musi płacić
Czym jest płaca minimalna?
Pojęcie krajowej płacy minimalnej występuje w większo-
ści Państw Członkowskich UE. Oznacza ono minimalny 
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Firmy transportowe powinny być zadowolone z nowych zmian 
w aspekcie MiLoG-a.

Łukasz Kuczkowski
radca prawny, partner zarządzający 
poznańskim oddziałem Kancelarii 
Raczkowski Paruch

Marlena Maniecka
radca prawny, prawnik

w poznańskim oddziale Kancelarii 
Raczkowski Paruch

Korzystna zmiana dla przewoźników
Na temat MiLoG-u powstało wiele publikacji. Regulacje prawne związane z płacą minimalną w Niemczech 
są dość dynamiczne, dlatego przedstawiciele Kancelarii Raczkowski Paruch postanowili zebrać wszelkie 
informacje w jedną, niedługą całość. Jest to szczególnie istotne w aspekcie najnowszych, korzystnych dla 
polskich przewoźników zmian.
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poziom wynagrodzenia za pracę określony konkretną 
stawką w ścisłym przedziale czasowym (np. stawką 
godzinową lub miesięczną). Co do zasady regulacjami 
dotyczącymi płacy minimalnej objęci są pracownicy 
pracujący na terenie danego kraju, w tym pracownicy de-
legowani1. Skutkiem oddelegowania pracownika powinno 
być m. in. zapewnienie minimalnej stawki wynagrodze-
nia właściwego dla państwa delegowania.
Ile wynosi płaca minimalna w Niemczech?
8,84 EUR brutto za godzinę zegarową.
Którzy pracodawcy mają obowiązek wypłaty niemieckiej 
płacy minimalnej?
Do wypłacania płacy minimalnej zobowiązani są wszy-
scy pracodawcy posiadający siedzibę w Niemczech lub 
za granicą, którzy zatrudniają pracowników w kraju na-
szych zachodnich sąsiadów. Przez wykonywanie pracy 

w ojczyźnie Goethego, Zollamt rozumie wykonywanie 
obowiązków pracowniczych na terytorium Niemiec.

Dodatki za pracę
Czy niemiecką płacę minimalną powinien otrzymać każdy 
kierowca?
W ocenie Zollamt tak, jeśli transport wykonywany jest na 
terytorium Niemiec. Zgodnie z  Dyrektywą 2014/67/UE Par-
lamentu Europejskiego i Rady2, przepisy o delegowaniu 
pracowników mogą mieć zastosowanie również do pra-
cowników mobilnych w sektorze transportu. Niestety, nie 
wyjaśnia ona, którzy pracownicy mobilni w sektorze trans-
portu spełniają wymogi uznania ich za oddelegowanych 
do pracy w innym państwie. Według niemieckich organów, 
każdy kierowca wykonujący transport na terytorium Nie-
miec jest pracownikiem delegowanym do pracy. Na chwilę 
obecną jednak kontrola przestrzegania obowiązku wypła-
ty płacy minimalnej jest zawieszona w stosunku do prze-
wozów tranzytowych. Oznacza to, że 8,84 euro za każdą 
godzinę pracy na terytorium Niemiec powinni otrzymać 
wszyscy kierowcy wykonujący przewozy na terytorium 

Dobra wiadomość!

Większość świadczeń pieniężnych wypłacanych 
pracownikowi w związku z pracą w Niemczech można 
zaliczyć do płacy minimalnej.

1Zgodnie z brzmieniem art. 2 Dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 roku o delegowaniu pracowników w ramach świad-
czenia usług (dalej: „Dyrektywa o delegowaniu”), pracownikiem delegowanym jest pracownik, który przez ograniczony okres wykonuje swoją pracę na teryto-
rium innego Państwa Członkowskiego UE, niż państwa, w którym zwyczajowo pracuje.
2Art. 9 ust. 1 lit. b) Dyrektywy 2014/67/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie egzekwowania Dyrektywy o delegowaniu. 
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Niemiec (także w tranzycie), lecz służby będą weryfikować 
czy wymóg ten został spełniony jedynie w stosunku do 
osób wykonujących przewozy kabotażowe lub przewozy 
dwustronne (transport docelowy na terytorium Niemiec).
Które składniki wynagrodzenia można ująć w kalkulacji nie-
mieckiej płacy minimalnej?
Wszystkie świadczenia pieniężne wypłacane pracowniko-
wi w związku z pracą wykonywaną na terytorium Niemiec 
mogą być zaliczane na poczet płacy minimalnej. Wyjąt-
kiem będą jedynie te świadczenia, które są przyznawane 
w oderwaniu od wykonywanej pracy albo wynikają ze 
szczególnych przepisów prawnych.
Dodatki za pracę w określonym czasie można zaliczyć na po-
czet niemieckiej płacy minimalnej?
Tak. Dodatki za pracę w nadgodzinach, w niedzielę oraz 
święta mogą być zaliczone na poczet niemieckiej płacy 
minimalnej. Poza kalkulacją powinny zostać jedynie do-
datki wypłacone tytułem pracy w nocy.
Dodatki za pracę w szczególnych warunkach można zaliczyć 
na poczet niemieckiej płacy minimalnej?
Tak. Przykładami takich świadczeń są dodatki wypłacane 
tytułem prowadzenia pojazdów wymagających od kie-
rowcy szczególnych umiejętności (np. transport ADR czy 
transport cystern).

Czyszczenie ciężarówki
Czy premie można zaliczyć na poczet niemieckiej płacy mi-
nimalnej?
Tak. W kalkulacji płacy minimalnej mogą zostać ujęte 
świadczenia wypłacane w związku z ponadprzeciętnymi 
wynikami pracy, takie jak premie. Na przykład jakościowe 
– w związku z bezszkodową jazdą czy ilościowe – zwią-
zane z ilością obsłużonych zleceń.
Jakie inne składniki wynagrodzenia mogą być zaliczone na 
poczet niemieckiej płacy minimalnej?
W kalkulacji niemieckiej płacy minimalnej mogą być uję-
te również świadczenia wypłacane w związku z wykony-
waniem zadań nienależących do umownych obowiązków 
pracownika, jak np. czyszczenie kabiny ciężarówki.
Świadczenia wypłacane tytułem podróży służbowej można 
zaliczyć na poczet niemieckiej płacy minimalnej?
Tak, o ile nie są one wypłacane tytułem zwrotu faktycznie 
poniesionych kosztów takich jak np. bilety, wyżywienie 
czy zakwaterowanie3.

Ryczałtowa dieta
Jak ująć ryczałtową dietę w kalkulacji niemieckiej płacy 
minimalnej?
Sposób zaliczenia diety wypłacanej w formie ryczał-
tu na poczet płacy minimalnej jest uzależniony od tego 
czy państwo delegujące posiada wewnętrzne regulacje 
(w naszym przypadku Polska). Do czasu wydania wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2016 roku, 
K 11/15, polska firma transportowa mogła zaliczyć na po-
czet niemieckiej płacy minimalnej 25 procent wypłacanej 

diety. Zgodnie bowiem z Rozporządzeniem Ministra Pra-
cy i Polityki Społecznej4, 75 procent diety w zagranicznej 
podróży służbowej powinno zaspokajać potrzeby żywie-
niowe pracownika. Pozostała część świadczenia powinna 
pokrywać inne drobne wydatki.
Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, brakuje podstaw 
do stosowania powyższych regulacji wobec kierowców 
wykonujących transport międzynarodowy. Tym samym, 
by ustalić, jaka część diety może być zaliczona na poczet 
płacy minimalnej kierowcy, należy zastosować ogólne re-
gulacje niemieckie.
Krok 1. Określenie wysokości kosztów poniesionych 
w związku z pracą za granicą.
Krok 2. Różnicę między poniesionymi kosztami a otrzy-
maną dietę zaliczamy na poczet płacy minimalnej.
Jeśli nie można precyzyjnie wyodrębnić kosztów po-
niesionych przez kierowcę, od diety odliczamy najniż-
szą miesięczną stawkę kosztów wyżywienia oraz za-
kwaterowania określoną w niemieckim rozporządzeniu 
o zaliczaniu składników wynagrodzenia jako składników 
podlegających składkom na ubezpieczenie społeczne – 
Sozialversicherungsentgeltverordnung. Aktualne staw-
ki wynoszą: 241 euro (koszty wyżywienia) oraz 223 euro 
(koszty zakwaterowania).

Nocleg w ciężarówce
Zapewnienie noclegu w kabinie ciężarówki ma wpływ na 
kalkulację niemieckiej płacy minimalnej?
Tak. Jest ono równoznaczne z zapewnieniem zakwatero-
wania pracownikowi. Kwoty dodatkowych świadczeń wy-
płacanych kierowcom tytułem zakwaterowania (takich jak 
ryczałt za nocleg) mogą być w pełnej wysokości zaliczone 
na poczet płacy minimalnej. Pamiętać jedynie należy, że 
począwszy od 25 maja 2017 roku, na terenie Niemiec obo-
wiązuje zakaz odbierania tygodniowych odpoczynków 
w kabinie samochodu ciężarowego. W kabinach można 
odbierać jedynie odpoczynki dzienne. Warunkami odbioru 
tych odpoczynków w kabinie są: wyposażenie samochodu 
w odpowiednie miejsce do spania dla każdego z kierowców 
oraz zaparkowanie pojazdu (wyłącza to możliwość odbioru 
odpoczynku podczas jazdy drugiego kierowcy).

3Por. art. 3 ust. 7 Dyrektywy o delegowaniu.
4Z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących pra-
cownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce 
sfery budżetowej z tytułu podróży służbowe.

Dodatki za pracę w nadgodzinach, w niedzielę oraz święta 
mogą być zaliczone na poczet niemieckiej płacy minimalnej.
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Z podróżą służbową mamy do czynienia, gdy pracownik 
wykonuje zadanie na polecenie pracodawcy poza miej-

scowością, w której znajduje się siedziba firmy lub poza sta-
łym miejscem pracy. Wszystkie te cechy muszą wystąpić 
łącznie. Oznacza to, że w ramach podróży służbowej zatrud-
nionemu zostają powierzone czynności określone odrębnie, 
wykraczające poza umową o pracę i zakres zwykłych czyn-
ności, w dodatku mają one charakter przejściowy (czasowy). 
Nie wynikają one wprost z umowy o pracę i powinny być 
wykonane poza stałym miejscem pracy. Wskazuje to na 
incydentalność podróży służbowej i tymczasowość pobytu 
w lokalizacji, w której wykonywane są dane działania.
W przypadku kierowców, stałe wyjazdy stanowią integral-
ny element wykonywania przez nich pracy, zatem de facto 
nie odbywają podroży służbowych. Dotyczy to takich za-
wodów jak kierowcy zawodowi czy przedstawiciele han-
dlowi. Bo przecież profesja kierowcy niejako z góry zakłada 
przebywanie poza siedzibą firmy. Z kolei praca handlow-
ców polega na świadczeniu usług dla kontrahentów praco-
dawcy lub na utrzymywaniu kontaktów z kontrahentami 
i pozyskiwaniu nowych klientów.

Nie popełnić błędu
Wypłacanie diet oraz innych należności z tytułu odbywania 
podróży służbowych jest korzystne podatkowo – są one bo-
wiem zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym 
oraz nie stanowią podstawy wymiaru składki na ubezpiecze-
nie społeczne . Podstawowy warunek stanowi odbycie przez 
pracownika podróży służbowej. Zwolnienie nie dotyczy wy-
płaconych dobrowolnie przez pracodawcę należności z tytułu 
oddelegowania zatrudnionego: opodatkowano je podatkiem 
dochodowym jak przychód ze stosunku pracy. Dlatego tak 
istotne, aby wiedzieć, kiedy mamy do czynienia z podróżą 
służbową, a kiedy z oddelegowaniem pracownika. Błędne 
zidentyfikowanie oddelegowania jako podróży służbowej po-
woduje ryzyko powstania zaległości w zapłacie zaliczek na 
podatek dochodowy od osób fizycznych od części należności 

wypłaconej za podróż służbową. Podobna sytuacja ma miej-
sce w przypadku składek na ubezpieczenie społeczne1.
Należy również zwrócić uwagę, że wysokość zwolnienia 
dla świadczeń z tytułu podróży służbowej jest limitowana2. 
Nadwyżka diety wypłaconej pracownikowi ponad wskazany 
limit podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu. Z punktu wi-
dzenia przedsiębiorcy wszelkie wydatki na podróże służbowe 
pracowników, w tym zwolnione z podatku diety oraz zwrot 
kosztów: przejazdów, dojazdów środkami komunikacji miej-
scowej, noclegów oraz innych niezbędnych udokumentowa-
nych wydatków, stanowią koszt uzyskania przychodu.

Wyżywienie zamiast diety
Pracodawca może dowolnie podnieść wysokość diet wypła-
canych pracownikom. Nie budzi wątpliwości, że cała kwota 
diety wypłaconej pracownikowi – w tym ponad limit okre-
ślony w przepisach - będzie dla firmy kosztem uzyskania 
przychodu. Jednak kwota nadwyżki ponad obowiązujący 
limit stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy. 
W konsekwencji, na przedsiębiorcy ciąży z tego tytułu obo-
wiązek płatnika. Będzie on zobowiązany obliczyć, pobrać 
i odprowadzić zaliczki na podatek dochodowy według zasad 
przewidzianych dla opodatkowania przychodów ze stosun-
ku pracy. Zatem wypłata diety ponad ustalony limit nie daje 
firmie korzyści podatkowych, gdyż zasady jej opodatkowa-
nia nie różnią się od zasad opodatkowania wynagrodzenia.
Moim zdaniem inaczej powinniśmy podejść do sytuacji, 
gdy zamiast wypłaty diety pracodawca zapewnia pracow-
nikowi całodzienne wyżywienie – nawet ponad obowią-
zujące limity. Gdy delegowany udokumentuje je fakturami 
wystawionymi na przedsiębiorcę (nawet, jeśli przekroczy 
wysokość diety), nie może zostać to potraktowane jako 
przychód zatrudnionego3. Takie rozwiązanie może być 
więc bardziej korzystne z podatkowego punktu widzenia.
Podstawa prawna: art. 775 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r.
– Kodeks pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 962).

Należności z tytułu podróży służbowej
W odniesieniu do firm transportowych, tematyka noclegów, diet, „delegacji”, wyjazdów najczęściej dotyczy 
spraw związanych z kierowcami. Tymczasem nie tylko oni spędzają czas poza siedzibą przedsiębiorstwa. 
Choć w praktyce pojęcia „podróży służbowej” i „oddelegowania” często są używane zamiennie, to zakres 
tych pojęć jest różny, a niewłaściwa kwalifikacja spowoduje błędne rozliczenie wypłacanych należności.

1Art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2Górną granicę zwolnienia określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracowni-
kowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. 2013, poz. 167).

3Prawidłowość takiego stanowiska potwierdził WSA w Warszawie w wyroku z 3 października 2013 r. (sygn. akt III SA/Wa 937/13).

Tomasz Strzałkowski
doradca podatkowy, Kancelaria Chałas 
i Wspólnicy

Dobra wiadomość!

Wypłacanie diet oraz innych należności z tytułu odbywania 
podróży służbowych jest korzystne podatkowo.
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Płaca minimalna = koniec świata?!
O płacy minimalnej w Unii Europejskiej napisano już tyle artykułów, raportów i opracowań, że tworząc 
niniejszy tekst mam obawy czy ktokolwiek jeszcze zechce go przeczytać. Media społecznościowe, 
czasopisma i portale branżowe pełne są informacji dotyczących obowiązków oraz zasad rozliczania. 
Jednak najczęściej temat płacy pojawia się w towarzystwie krzykliwych tytułów zapowiadających 
nieuchronny koniec branży, a sama treść wręcz kipi karami i sankcjami jakie czyhają na transportowców.

Budowanie atmosfery strachu jest tak naprawdę me-
todą zwrócenia uwagi na rozwiązania produktowe 

lub usługowe, służące niwelowaniu skutków takiego 
czy innego zagrożenia. A co tak naprawdę mają myśleć 
przewoźnicy, od ponad dwóch lat ciągle straszeni nie-
uniknionymi konsekwencjami, które - co jest paradok-
sem - nie nadchodzą? Dlatego też z wrodzonej nieufności 
i ciekawości do newsów medialnych przeanalizowaliśmy 
wspólnie z prawnikami, przewoźnikami i kierowcami do-
tychczasowe fakty i mity związane z płacą minimalną.

Dola kierowcy
Pierwsze kroki skierowaliśmy w stronę kierowców, bo oni 
są przecież najbardziej zaangażowani w sprawy rozliczeń, 
które bezpośrednio wpływają na ich zarobi. I to właśnie 
oni sami przyznają: warunki płacowe, wbrew wcześniej-
szym zapewnieniom, nie uległy diametralnej zmianie. Co 
więcej - muszą wykonywać bardzo skrupulatnie adnota-
cje o momentach przekraczania granic, informacji czy 

danych przejazd był tranzytowy, docelowy 
czy w ramach przewozów kabotażowych. 
Takie podsumowanie sytuacji użytkow-
ników ciągników siodłowych potwierdza 
tylko wcześniejsze, nieoficjalne komen-

tarze i sugestie, że przepis jest częścią 
polityki zagranicznej najbardziej 

decyzyjnych państw UE. Idąc 
dalej - zasada wy-
równywania płacy 
minimalnej w pier-

wotnym założeniu miała dotyczyć innych gałęzi przemy-
słu (budownictwo, szeroko rozumiana produkcja, usługi 
specjalistyczne, branża IT). Branża transportowa została 
objęta przepisami chyba trochę przez przypadek.
Cały świat doskonale wie, że wzrost kosztów transportu, 
czy to poprzez koszty paliwa czy poprzez obciążenia po-
datkowe lub administracyjne, ostatecznie odbija się na 
gospodarce każdego kraju. Odgórne regulacje wynagro-
dzeń nie wpływają na polepszenie sytuacji pracowników. 
Skutek niestety jest odwrotny od zamierzonego, ponie-
waż wprowadzone zmiany powodują zwolnienia. Zatem 
czy na pewno o to chodziło?

Zmiany są nieuniknione
Ponad dwa lata doświadczeń z niemieckimi regulacjami 
MiLOG, ponad rok obowiązywania francuskich przepisów 
Loi Macron oraz kilka miesięcy panowania austriackich 
zasad pokazuje w gruncie rzeczy dużą przypadkowość 
i irracjonalną niekonsekwencję. Posługiwanie się za-
miennie definicjami wynagrodzenia, należności, płacy 
i kosztów powoduje niemałe zamieszanie oraz liczne nie-
porozumienia.
Krytyczne spojrzenie na systemy zgłoszeniowe, zasady 
kontroli drogowych oraz możliwości techniczne wery-
fikacji kierowców w miejscu ich zatrzymania do kon-
troli to dla nas jasny sygnał. Sygnał, który pokazuje, jak 
nieistotna jest dla unijnych polityków sytuacja socjalna 
pracowników delegowanych. Z perspektywy czasu coraz 
lepiej widać, że nasze decyzje o powstrzymywaniu paniki 
i spokojnym dopasowaniu się do minimalnych wymagań 
(tylko tych, które da się zweryfikować w praktyce) pozwo-
liło wielu przewoźnikom przetrwać te trudne miesiące.
Ogłoszony przez KE kierunek zmian w Pakiecie Mobil-
ności potwierdza - same przepisy o płacy minimalnej 
zostaną poprawione i dopasowane. Prędzej czy później, 
ale jednak będą musiały być mocno uproszczone. Inaczej 
po prostu nie zadziałają i nie pozwolą na ich skuteczne 
egzekwowanie. Ponadto zwróćmy uwagę na obecne pro-
blemy gospodarcze państw Unii – to jasny znak, że siłowe 
kształtowanie rynku pracy i zarobków nie jest dobrym po-
mysłem. Zwłaszcza, jeżeli dotyczy to transportu, który tak 
bardzo determinuje kondycję innych gałęzi gospodarki.

Mariusz Hendzel
Kancelaria Transportowa ITDPIP

Błędy właścicieli firm transportowych 
mogą kosztować więcej niż kilka czy 

kilkanaście euro.
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Pomysły ustawodawców a rzeczywistość
Spróbujmy zatem odważniej przeanalizować podejście 
pomysłodawców do własnego przepisu o płacy minimal-
nej i obowiązków administracyjnych.
Zgłaszanie oddelegowania pracowników przez faks. 
Nie ma chyba już mniej wiarygodnego sposobu. Jedy-
nym dowodem zgłoszenia było potwierdzenie nadania 
2-3 stron faksem. A przecież w takiej sytuacji nie moż-
na zweryfikować ani treści, ani nadawcy. Miało to swój 
efekt przy kontrolach celnych w postaci… braku jakich-
kolwiek konsekwencji. Co ciekawe, nic nie znaczył fakt 
czy kierowcy dokonali zgłoszenia czy też nie – nawet 
niezgłoszeni nie mogli zostać przecież zweryfikowani, 

a osoby kontrolujące nie miały szansy, by z tego tytułu 
podejmować dalsze kroki. Naszym zdaniem stanowiło to 
zwykłe badanie rynku i skuteczności zastraszenia wyso-
kością kar za "niewysłanie faksu".

Zgłaszanie pracowników poprzez anonimowe strony 
internetowe. Brak weryfikacji profilu firmy, brak za-
bezpieczeń transmisji danych (tak jak to się dzieje np. 
w przypadku banków i stron urzędowych) - powoduje, że 
zgłoszeń można wykonać wiele, z różnych źródeł. Dodat-
kowo pojawiały się również nieuczciwe działania kon-
kurencji w postaci błędnych i nieprawidłowych zgłoszeń 
dotyczących obcych podmiotów. Dlatego wiarygodność 
takich działań oraz możliwość nieskończonej edycji tre-
ści jest w naszej ocenie bardzo nieprofesjonalne.
Błędy w formularzach zgłoszeniowych, awarie systemów 
internetowych. Warto uzmysłowić sobie, że z tego powo-
du nie można otrzymać 30 000 euro kary.

Po wprowadzeniu płacy 
minimalnej, warunki płacowe 
kierowców, wbrew wcześniejszym 
zapewnieniom, nie uległy 
diametralnej zmianie.

Decyzje o strategii stosowania przepisów związanych 
z płacą minimalną należy podejmować z rozsądkiem.
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Co robić, by przetrwać?
Wypełniać „obowiązki papierowe". Robić to z uwagą i nie-
co innym, bardziej kreatywnym podejściem, co pozwoli 
uniknąć wielu nieporozumień i nerwowych sytuacji. Np. 
raz na 6 miesięcy można zgłosić zamiar oddelegowania - 
niekoniecznie zamiar ten musi dojść do skutku. Niczym 
nie ryzykujemy. Na podstawie kontroli drogowych był wy-
znaczany ewentualnie zakres dokumentów dodatkowych 
do zweryfikowania. Dzięki temu kierowca na drodze jest 
bezpieczny, wyposażony w wymagane dokumenty i nie 
musi czuć obawy przed dłuższymi spotkaniami z inspek-
torami. Zwróćmy również uwagę na jedną rzecz - bardzo 
różną świadomość kontrolujących. Najczęściej weryfika-
cja sprowadza się do przekartkowania formularzy i za-
kończenia kontroli bez żadnych konsekwencji.
Obliczać należności z uwzględnieniem ogólnych zasad 
jakie są określone w dyrektywie o oddelegowaniu. Poziom 
skomplikowania systemów płacowych Polski i innych 
państw uniemożliwia jednoznaczną weryfikację popraw-
ności wyliczeń. Oczywiście brak jakichkolwiek wyliczeń 
i wykazania kwot wypłaconych kierowcy nie załatwi 
sprawy, ale wykonanie kilku dodatkowych wydruków 
podczas normalnej, comiesięcznej procedury naliczania 
wynagrodzeń i podróży służbowych nie jest katastrofal-
nym nakładem pracy.
Czy wliczać diety i ryczałty noclegowe? Oczywiście! Tam, 
gdzie nie są ponoszone faktycznie koszty zakwaterowa-
nia i wyżywienia pieniądze przeznaczone na ten cel są 
częścią płacy minimalnej.
Czy ryczałty za odpoczynki regularne w kabinie można 
wliczyć? Skoro kierowca śpi w kabinie i nie ponosi z tego 
tytułu żadnych kosztów (faktycznych i udokumentowa-
nych), to dlaczego nie? Jeśli opuścił kabinę i śpi w innym 
miejscu, gdzie ponosi koszty, wtedy taki składnik nie jest 
częścią płacy minimalnej. O czym jeszcze należy pamię-
tać? Nie każdy odpoczynek trwający np. 50 godzin spę-
dzony w kabinie jest odpoczynkiem regularnym. Może 
przecież być tak, że mamy do czynienia z odpoczynkiem 
skróconym do 38 godzin i rekompensatą 12 godzin (za-
ległego innego odpoczynku skróconego). Płaszczyzn do 
analizy jest tak wiele, że nigdy nie będzie jednoznaczne-
go wniosku na tym etapie przepisów jaki mamy ustano-
wiony obecnie.
Decyzję firmy warto indywidualnie skonsultować z eks-
pertami, którzy są w stanie efektywnie doradzić. Wszystko 
powinno być zgodne z polskim systemem podatkowym 
(diety i noclegi nie stanowią wynagrodzenia i nie zostaną 
oskładkowane) oraz możliwością zaliczania tych należno-
ści do płacy minimalnej krajów UE (to całkowicie odrębne 
przepisy płacowo-podatkowe). Należy przygotować swoje 
dokumenty informacyjne i rozliczeniowe. Nie trzeba bazo-
wać na nieformalnym wzorze z Internetu - zawsze można 
prościej i łatwiej. Kierowanie się kolejnymi, niezweryfiko-
wanymi opiniami, płynięcie na fali paniki i przyjmowanie 
kolejnych interpretacji nie wnosi niczego dobrego.

Proces podejmowania decyzji
Decyzje należy podejmować samodzielnie, świadomie, 
ale i odważnie. Konsekwencje kilkukrotnego zwiększenia 
kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa są raczej mało 
perspektywiczne. Jeśli pracodawca ma możliwości zwięk-
szyć poziom wynagrodzeń w swojej firmie, aby naturalnie 
przyciągnąć nowych pracowników, utrzymać doświadczo-
nych i ambitnych specjalistów przy sobie - niech to zrobi. 
Ale pochopne działania bez możliwej optymalizacji składni-
ków wynikających z podróży służbowej powoduje, że firma 
zatrudniająca około 25 kierowców, w skali ostatnich dwóch 
lat poniosła niepotrzebne koszty na poziomie 3 000 000 zł, 
czyli około 700 000 euro. Analizując sytuację i perspektywy 
należy wziąć pod uwagę skutki finansowe swoich decyzji. 
Decyzje te muszą być przemyślane, uwzględniające fak-
tyczny poziom ryzyka otrzymania kary oraz praktykę.

Po przeczytaniu niniejszego artykułu warto wziąć głęboki 
oddech i spróbować przeanalizować stan faktów i domy-
słów, którymi jesteśmy otaczani w mediach codziennie. 
Zapraszamy do dyskusji, wymiany doświadczeń i wiedzy 
praktycznej, do przedstawienia swoich obserwacji i naj-
bardziej nawet odważnych propozycji rozwiązania pro-
blemów. Redakcja łamach Truck&Business Polska chętnie 
udostępni przestrzeń – zarówno w czasopiśmie jak i na 
portalu Log24.pl. W ten sposób można wypracować cie-
kawe i wartościowe propozycje, którym przyświecać ma 
tylko jeden cel: dobro polskiego transportu.

Dobra wiadomość!

Przepisy o płacy minimalnej będą musiały być 
poprawione, dopasowane i mocno uproszczone. 
Inaczej po prostu nie zadziałają.

Niektóre pomysły 
ustawodawców są 
wręcz niemożliwe
do spełnienia.

p r a w o



Inny niż wszystkie!

Bądź tam, gdzie Twoi klienci!

Załóż inteligentny profil.

www.log24.pl
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Outsourcing pracowniczy
na kontrolowanym

Na rynku transportowym funkcjonują podmioty zajmujące się „wynajmowaniem” kierowców. Korzystanie 
z ich usług może być jednak obarczone dość dużym ryzykiem – nie wszystkie bowiem takiego typu 
firmy prowadzą swoją działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami. A konsekwencja może ponieść 
również przewoźnik.
 

Możliwość korzystania z pracowników innego podmio-
tu nie jest zabroniona. Wręcz przeciwnie, takie sytuacje 
dopuszcza wprost kodeks pracy. Mogą mieć one jednak 
charakter czasowy. Podobnie jest w przypadku zatrud-
niania pracowników tymczasowych. Korzystając z takie-
go modelu, pracownik faktycznie wykonuje pracę u tzw. 
pracodawcy użytkownika, natomiast formalnie pozosta-
je zatrudniony w agencji pracy tymczasowej, przy czym 
powierzona mu praca powinna mieć charakter dorywczy, 
sezonowy.
W modelu pracy tymczasowej firmy upatrują oszczędno-
ści i optymalizacji kosztów. Niejednokrotnie jest to praw-
dą, chociaż „pracodawca użytkownik” musi liczyć się tak-
że z pewnymi obowiązkami. Do głównych zadań będzie 
należało ewidencjonowanie czasu pracy takiej osoby. 
W przypadku kierowców – pracowników, których dotyczą 
szczególne regulacje w tym zakresie, wszelkie czynności 
stanowią szczególnie żmudne zadanie.

Kierowca tymczasowy
Przedsiębiorcy świadczący usługi transportowe powinni 
pamiętać, że od 1 czerwca 2017 roku przepisy dotyczące 
pracy tymczasowej i działalności agencji pracy tymczaso-
wej uległy nowelizacji. Wśród zmian są między innymi re-
gulacje ograniczające możliwość zatrudnienia danej osoby 
u tego samego pracodawcy użytkownika maksymalnie na 
okres 18 miesięcy podczas kolejnych 36 miesięcy. W celu 
weryfikacji przestrzegania nałożonych limitów, pracodaw-
cy użytkownicy mają obowiązek prowadzenia ewidencji 
zatrudnionych wykonujących pracę tymczasową na pod-
stawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wraz 
z informacją o dacie rozpoczęcia i zakończenia pracy. Ewi-
dencja ta musi być przechowywana przez czas świadcze-
nia pracy oraz przez kolejne 36 miesięcy.
Nowelizacja ma przeciwdziałać sytuacjom, w którym ten 
sam pracownik, zatrudniany w kolejnych agencjach pracy 
tymczasowej, faktycznie wykonywał pracę stale na rzecz 
tego samego pracodawcy. Nieprzestrzeganie limitów jest 
obarczone sankcjami – zarówno na agencję pracy tymcza-
sowej, jak i pracodawcę użytkownika może zostać nałożo-
na grzywna w wysokości od 1000 do 30 000 zł.

Outsourcing bez APT
Firmy korzystające z „wynajmowanych” kierowców 
przede wszystkim powinny jednak upewnić się, czy ich 
kontrahent ma status agencji pracy tymczasowej. Nie jest 
to trudne, bowiem działalność z zakresu pośrednictwa 
pracy i pracy tymczasowej wymaga wpisu do odpowied-
niego rejestru. Niemniej jednak, na rynku działa wiele 
podmiotów świadczących usługi outsourcingu pracow-
niczego bez wymaganego wpisu. Oczywiście wiążę się to 
przede wszystkimi z sankcjami dla tych podmiotów, jed-
nak także ich klienci nie mogą spać spokojnie.

Nowelizacja ma przeciwdziałać 
sytuacjom, w którym ten 
sam pracownik, zatrudniany 
w kolejnych agencjach pracy 
tymczasowej, wykonywał pracę 
dla tego samego pracodawcy.

Katarzyna Kamińska
starszy prawnik, Kancelaria GALT

Kierowców można zatrudniać na umowę 
tymczasową, ale…
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Główną zaletę skorzystania z zatrudnienia tymczasowe-
go, czy też outsourcingu pracowniczego stanowi fakt, że 
przedsiębiorca korzystający z pracy wynajętych pracow-
ników rozlicza się bezpośrednio z podmiotem ich wynaj-
mującym. Nie jest pracodawcą zatrudnionych osób, nie 
wypłaca im wynagrodzenia, nie ciążą na nim obowiązki 
związane z naliczeniem, pobraniem i odprowadzeniem 
należności publicznoprawnych takich jak zaliczka na po-
datek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społecz-
ne. Wszystkie te czynności powinien wykonywać pod-
miot świadczący usługi outsourcingowe. Co jeżeli jednak 
tak nie jest?

Umowa nie pomoże
Niejednokrotnie w umowach zawieranych z firmami 
świadczącymi usługi outsourcingowe można znaleźć 
postanowienia wskazujące, że to podmiot udostępniają-
cy pracowników jest zobowiązany do wywiązywania się 
z obowiązków publicznoprawnych, a między zatrudnio-
nymi a firmą korzystającą z ich pracy nie powstaje stosu-
nek pracy. Zapewnienia takie nie są jednak wystarczające 
i nie chronią podmiotu, dla którego pracownicy rzeczywi-
ście wykonują pracę. Zresztą przedsiębiorcy ci nie zawsze 
zdają sobie sprawę z zagrożeń związanych z takim mode-
lem współpracy lub np. ryzyko narażenia się na ustalenia 
istnienia stosunku pracy traktują jako zbyt odlegle i nie-
malże ich nie dotyczące.
Od 13 czerwca 2017 roku konsekwencje związane z outso-
urcingiem pracowniczym mogą być odczuwalne o wiele 
szybciej. W wyniku nowelizacji ustawy o systemie ubez-
pieczeń społecznych, ZUS został upoważniony do wyda-
wania nowej kategorii decyzji: o ustaleniu płatnika skła-
dek. Jeżeli zatem w wyniku czynności kontrolnych ZUS 
uzna, że praca faktycznie jest świadczona na rzecz dane-
go podmiotu, pomimo formalnego zatrudnienia w innej 
firmie może ten pierwszy podmiot jako płatnika składek. 
Powoływanie się na postanowienia umowy nie będzie ra-
czej skuteczne.

Problem z rozliczeniem
Do powyższych wniosków ZUS może dojść przede 
wszystkim wtedy, gdy okaże się, że wynajmowani pra-
cownicy nie byli ubezpieczeni. Zaległościami z tego ty-
tułu zostanie zatem obciążony podmiot korzystający 
z udostępnionych przez firmę outsourcingową pracow-
ników. Według nowych regulacji, w takim przypadku 
ZUS dokona automatycznego przeksięgowania składek 
opłaconych przez podmiot dotychczas uważany za pra-
codawcę, co pomniejszy wysokość należności wobec 
ustalonego przez ZUS właściwego płatnika składek. 
Ustawa w żaden sposób nie reguluje jednak odpowie-
dzialności między stronami outsourcingu pracownicze-
go, wobec czego ewentualne rozliczenia stron w przy-
padku zakwestionowania modelu przez ZUS powinny 
zostać uwzględnione w umowie łączącej strony i odpo-
wiednio zabezpieczone.

Działalność transportowa jest jedną z branż, w której sze-
roko rozumiany outsourcing pracowniczy jest często sto-
sowany. Zmiany przepisów nie powodują oczywiście, że 
korzystanie z modelu innego niż agencje pracy tymcza-
sowej zostaje zabronione. Jednak nowe regulacje powin-
ny skłonić przedsiębiorców wynajmujących kierowców 
co najmniej do zweryfikowania modelu współpracy oraz 
w razie potrzeby podjęcia działań minimalizujących ryzy-
ka z nim związanych.

Przy zatrudnieniu 
tymczasowym przedsiębiorca 
korzystający z pracy 
wynajętych osób rozlicza się 
bezpośrednio z podmiotem ich 
wynajmującym.

Przy wyborze agencji pośrednictwa pracy warto sprawdzić, czy działa w pełni uczciwie.
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Przewoźnik powinien sprawdzić 
sprzedawcę paliwa

Dla niektórych to może niesprawiedliwe i niedorzeczne, ale firmy transportowe powinny sprawdzać nawet 
dostawców paliw. Przewoźnicy kupujący paliwa, a więc tzw. towary wrażliwe w rozumieniu ustawy o VAT 
odpowiadają solidarnie ze zbywcą za zaległości podatkowe, w części proporcjonalnie przypadającej na 
dostawę na ich rzecz. Istnieje jednak metoda, by się przed tą odpowiedzialnością zabezpieczyć.

Należy zaznaczyć, że omawiana odpowiedzialność so-
lidarna ma zastosowanie wtedy, gdy:

 ♦ wartość paliwa nabywanego od jednego podmiotu, bez 
kwoty podatku przekroczyła w danym miesiącu 50 000 
zł (o co w przypadku bardzo wielu podmiotów transpor-
towych wcale nietrudno) oraz

 ♦ w momencie dostawy podatnik wiedział lub miał uza-
sadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała 
kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz 
dostawę tych towarów lub jej część nie zostanie wpłaco-
na na rachunek urzędu skarbowego.

Sprawdzić w wykazie
Zdaniem fiskusa, transakcje związane z paliwami stano-
wią bardzo duży „obszar ryzyka", a w obrocie właśnie tymi 
towarami zauważono w ostatnim czasie liczne nieprawi-
dłowości w rozliczaniu VAT. Jednocześnie, jak pokazuje 
doświadczenie, udowodnienie, że warunki danej transak-
cji nie miały wpływu na nieuregulowanie podatku, czy też 
nie odbiegały od okoliczności i warunków zwykle wystę-
pujących w obrocie, jest niebywale trudne i skomplikowa-
ne. Z tego względu należy rozważyć, w jaki sposób nabyw-
ca paliwa może uchronić się przed odpowiedzialnością 
solidarną za zobowiązania podatkowe jego dostawców.

Nabywca paliwa nie będzie podlegał solidarnej odpowie-
dzialności podatkowej, jeśli dokona zakupu paliwa od 
firmy wymienionej na dzień dokonania dostawy w wy-
kazie podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną w od-
powiedniej wysokości. Wspomniany wykaz prowadzony 
jest w formie elektronicznej przez ministra finansów.

Upoważnienie dla banku
Od 1 stycznia 2017 roku, na skutek nowelizacji ustawy 
o podatku od towarów i usług, dodano nowe kryteria, które 
muszą zostać spełnione dla skutecznego wniesienia ka-
ucji przez dostawcę. Bez zmian pozostał wymóg, by sprze-
dawca paliw w momencie składania kaucji gwarancyjnej 
nie posiadał zaległości podatkowych w podatkach stano-
wiących dochód budżetu państwa, a także nie był w trak-
cie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego 
lub w trakcie likwidacji.
Natomiast, nową przesłanką determinującą możliwość 
zwolnienia nabywcy z odpowiedzialności podatkowej 
jest obowiązek zapłaty za paliwo w całości na rachunek 
bankowy sprzedawcy albo rachunek sprzedawcy w spół-
dzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Dodatkowo 
wymagane jest, aby sprzedawca upoważnił bank albo 
SKOK do przekazywania fiskusowi informacji o wszyst-
kich transakcjach realizowanych na tych rachunkach. 
Ich numery są udostępniane w wykazie podmiotów, które 
wniosły kaucję gwarancyjną.

Dobra wiadomość!

Istnieje metoda, by się zabezpieczyć przed 
odpowiedzialnością za zaległości podatkowe
zbywcy paliwa.

Możliwość zwolnienia nabywcy 
z odpowiedzialności podatkowej 
daje między innymi zapłata za 
paliwo na rachunek bankowy 
sprzedawcy.

Magdalena Narkun
doradca podatkowy w Kancelarii 
Ożóg Tomczykowski

Ustawodawca pozostawił podatnikowi swobodę w wyborze formy kaucji.
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Płynna kaucja
Jeśli upoważnienie zostanie cofnięte przez dostawcę, bank 
albo SKOK ma obowiązek powiadomić właściwego naczel-
nika urzędu skarbowego o cofnięciu upoważnienia. Podat-
nicy wpisani do wykazu przed 1 stycznia 2017 roku musieli 
złożyć wspomniane upoważnienia do końca stycznia 2017 
roku. Podmioty, które nie dopełniły tego obowiązku, zosta-
ły z niego wykreśleni od 1 lutego 2017 roku. W przypadku 
dostawy towarów takich jak olej napędowy czy gazy prze-
znaczone do napędu silników spalinowych warunkiem 
zwolnienia nabywcy z odpowiedzialności podatkowej jest 
posiadanie przez dostawcę (na dzień poprzedzający dzień 
dostawy) wymaganych koncesji. I tu podobnie, jak w przy-
padku upoważnienia do rachunku, dostawcy znajdujący 
się w wykazie przed 1 stycznia 2017 roku, nieposiadający 
stosownej koncesji zostali usunięci z wykazu.
Wartość kaucji gwarancyjnej musi być równa co najmniej 
jednej piątej kwoty podatku należnego przypadającej na 
dostawy towarów zrealizowane w danym miesiącu na 
rzecz podatnika. Dla dostawy oleju napędowego, gazów 
przeznaczonych do napędu silników spalinowych usta-
wodawca przewidział minimalny limit kaucji w wysoko-
ści 1 mln zł. Co do zasady, wysokość kaucji gwarancyjnej 
powinna być płynna, ponieważ w poszczególnych miesią-
cach szacowana wielkość obrotu ze sprzedaży może być 
różna. Ustawodawca dopuszcza zarówno możliwość uzu-
pełnienia wysokości kaucji, jak również daje możliwość 
wniesienia jej w wysokości maksymalnej, niezależnie od 
wysokości obrotu, tj. 3 mln zł w przypadku dostawy paliw.

Pokrycie zaległości
Kaucja gwarancyjna może być złożona 
w formie:
 ♦ depozytu pieniężnego złożonego na wyod-
rębniony rachunek urzędu skarbowego,

 ♦ gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
 ♦ pisemnego, nieodwołalnego upoważnie-
nie organu podatkowego, potwierdzonego 
przez bank lub spółdzielczą kasę oszczęd-
nościowo-kredytową, do wyłącznego dys-
ponowania, do wysokości składanej kaucji 
gwarancyjnej, środkami pieniężnymi zgro-
madzonymi na rachunku prowadzonym 
w tym banku lub w tej kasie.

Ustawodawca pozostawił podatnikowi swo-
bodę w wyborze formy kaucji, a organ podat-
kowy nie może odmówić jej przyjęcia w pre-
ferowanej przez podatnika formie. Jeśli po 
wniesieniu kaucji gwarancyjnej, u podmiotu, 
który ją wniósł, powstanie zaległość podatko-
wa, to zostanie ona przeznaczona na jej po-
krycie. Co istotne, w ten sposób mogą zostać 
pokryte również zaległości inne niż wynika-
jące z tytułu dostawy towarów wrażliwych, 
w tym także dotyczące innych podatków.

Skutki petycji
Do Ministerstwa Rozwoju i Finansów w lutym 2017 roku 
wpłynęła petycja przedstawiciela branży paliwowej zawie-
rająca sugestię likwidacji kaucji gwarancyjnej. W opinii 
jej autora, w wykazie podmiotów dokonujących złożenia 
kaucji gwarancyjnej, znajdują się oszuści, którzy tego do-
konali w minimalnej, przewidzianej prawem wysokości 
i wykorzystują do legalizacji swojej działalności. Minister-
stwo w odpowiedzi co prawda przyznało, że ryzyko nad-
używania w tej materii występuje, ale likwidacja kaucji na 
razie nie jest możliwa. Przeciwnie, urzędnicy rozważają 
podwyższenie jej kwot. Zdaniem resortu, podmioty, które 
złożyły zabezpieczenie, są pod specjalnym nadzorem orga-
nów podatkowych, a sama kaucja gwarancyjna umożliwia 
nabywcom paliwa uniknąć negatywnych skutków handlu 
z oszustami.
Podstawa prawna: art. 105a-105d ustawy z 11 marca 2004 r. o po-
datku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 710 ze zm.)

Nabywca paliwa uniknie solidarnej 
odpowiedzialności podatkowej, 
jeśli kupi paliwo od firmy, która 
złożyła kaucję gwarancyjną 
w odpowiedniej wysokości.

Urzędnicy rozważają podwyższenie kwot kaucji gwarancyjnej.
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Gdzie szukać sprawiedliwości?
Polscy przewoźnicy stanowią od lat czołówkę europejską pod względem ilości pojazdów, wykonanych 
przewozów oraz przewiezionej masy towarów. Tak rozwinięta działalność międzynarodowa oznacza 
konieczność uwzględnienia w decyzjach biznesowych szeregu prawnych aspektów międzynarodowego 
obrotu prawnego.

Do ważnych przepisów należy między innymi kwe-
stia określenia prawa właściwego dla zobowiązań. To 

sprawa istotna ze względu na różnice dotyczące zawiera-
nia umów, wykonywania, rozwiązywania i zabezpieczenia 
roszczeń stron - jakie występują w systemach prawnych 
różnych krajów. Ustalanie prawa właściwego dla danego 
stosunku prawnego warto rozpocząć od krajowej, polskiej 
ustawy „Prawo prywatne międzynarodowe”, regulującej 
stosunki za zakresu prawa prywatnego z więcej niż jed-
nym państwem.

Prawo wybrane przez strony
Przewoźników będących osobami fizycznymi, któ-
rzy zarejestrowali działalność gospodarczą w zakresie 
transportu towarów dotyczą tzw. łączniki: obywatelstwa 
i zamieszkania. Łącznik obywatelstwa oznacza, że je-
żeli ustawa przewiduje właściwość prawa ojczystego, 
obywatel polski podlega prawu polskiemu, chociażby 
prawo innego państwa uznawało go za obywatela tego 
państwa. Łącznik zamieszkania natomiast znajduje za-
stosowanie jeżeli ustawa przewiduje właściwość prawa 
ojczystego, a obywatelstwa danej osoby nie można usta-
lić, nie ma ona obywatelstwa żadnego państwa albo nie 
można ustalić treści prawa ojczystego. W takiej sytuacji 
zastosowanie ma prawo państwa, w którym znajduje się 
jej miejsce zamieszkania.

Rozstrzygnięcia w sprawach międzynarodowych mogą zależeć od porozumienia stron do miejsca 
dochodzenia roszczeń.

Radosław Pluciński
Radca Prawny
Kancelaria Adwokatów i Radców 
Prawnych Pluciński, Madej & Partnerzy



Skorzystać z wyboru prawa w sposób dorozumiany (domyślny) 
można np. gdy konkretna umowa jest oparta na rozwiązaniach 
przyjętych w danym systemie prawnym.
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Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 
593/20081 ustanawia fundamentalną zasadę swobody 
wyboru prawa: „umowa podlega prawu wybranemu przez 
strony”. Może być on dokonany jednoznacznie i wprost 
w treści umowy lub w sposób domyślny (dorozumiany), 
ale także wynikać z okoliczności sprawy. Może dotyczyć 
wszystkich postanowień umowy lub tylko niektórych. 
Podstawą prawną z zakresu prawa międzynarodowego są 
przepisy wspomnianego rozporządzenia, które przewidują 
zastosowanie prawa wybranego przez strony, a w braku ta-
kiej możliwości - wybór prawa w sposób dorozumiany2.

Zasada domyślności
O takiej domyślnej sytuacji można mówić np. gdy kon-
kretna umowa jest ewidentnie oparta na rozwiązaniach 
przyjętych w danym systemie prawnym. Lub też, kiedy 
przewiduje silniejszy związek z państwem miejsca sie-
dziby jednej ze stron lub miejscem spełnienia świadcze-
nia. W zakresie, w jakim nie dokonano wyboru prawa 
właściwego dla umowy przewozu towarów zgodnie z art. 
3, prawem właściwym dla takiej umowy są przepisy pań-
stwa, w którym przewoźnik ma miejsce zwykłego pobytu. 
Jednak musi zostać spełniony warunek, że w tym samym 
kraju następuje przyjęcie towaru do przewozu, lub dostawa, 
lub zwykły pobyt nadawcy. Jeżeli obwarowania nie zosta-
ną spełnione, stosuje się prawo państwa, w którym zlokali-
zowano uzgodniony przez strony adres dostawy.
Prawo właściwe ma zastosowanie w szczególności do 
wykładni umów, ich wykonywania, skutków nieważno-
ści, wygaśnięcia, przedawnienia i utraty praw wynikającej 
z upływu terminów. Ponadto określa skutki całkowitego 
lub częściowego niewykonania zobowiązań oraz szkód 
tym spowodowanych w takich granicach, w jakich pozwa-
la na to prawo procesowe.

Konwencja CMR
Przewóz towarów w transporcie międzynarodowym re-
guluje Konwencja CMR. Określa ona zasady zawierania 
i wykonywania umów przewozowych, w tym także odpo-
wiedzialność nadawcy towaru za koszty i szkody, które 
mógłby ponieść przewoźnik na skutek niedostateczności 
lub nieścisłości danych wpisanych (lub nawet nie wpisa-
nych) do listu przewozowego. Przewoźnik odpowiada za 
całkowite lub częściowe zaginięcie towaru, za jego uszko-
dzenie oraz opóźnienie dojazdu jeżeli okoliczności te zaist-
niały w trakcie realizowania przewozu, tj. między przyję-
ciem towaru a jego wydaniem3.
Odszkodowanie obliczane jest według wartości towaru 
w miejscu i w okresie przyjęcia go do przewozu posługu-

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 
17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych 
(Rzym I).
2 Art. 3 ust. 1.
3 Art. 17 Konwencji CMR.
4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 
12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz 
ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych.

jąc się cenami rynkowymi lub zwykłą wartością towarów 
podobnego rodzaju i jakości. Jeśli dojdzie do sporu, wolno 
wszcząć sprawę przed sądami krajów będących stronami 
konwencji, na podstawie porozumienia stron co do jurys-
dykcji. Ponadto istnieje możliwość wytoczenia powództwa 
przed sądem państwa, na którego obszarze pozwany kon-
trahent ma siedzibę lub filę (oddział), zlokalizowano miej-
sce przyjęcia towaru do przewozu lub miejsce dostawy.

Korzystna regulacja
Zatem możliwości są szerokie i mogą być w dużym stop-
niu kształtowane przez strony. W sprawach dotyczących 
zdarzeń, od których kontrahent był ubezpieczony, warto 
odnieść się do przepisów Rozporządzenia Bruksela I Bis4. 
Przewidują one możliwość dochodzenia roszczeń od ubez-
pieczyciela przed sądem państwa członkowskiego, w któ-
rym ma siedzibę. Istnieje także szansa na to, że o wszyst-
kim zadecyduje sąd kraju - siedziby powoda dla spraw 
wytoczonych przez ubezpieczonego, ubezpieczającego 
lub uprawnionego z tytułu ubezpieczenia oraz przeciwko 
współubezpieczycielowi - przed sąd państwa członkow-
skiego, przed którym pozwany został główny ubezpieczy-
ciel. Na podstawie tego samego rozporządzenia ubezpie-
czyciel może pozywać przed sąd w państwie działalności 
lub zamieszkania pozwanego. Taka regulacja jest znacznie 
korzystniejsza dla przewoźników, pozwala na większą 
swobodę i ułatwia wybór korzystnego miejsca dochodze-
nia swoich praw.
Dla obrotu gospodarczego w globalnej gospodarcze bezpie-
czeństwo prawne podejmowanych czynności i decyzji często 
stanowi o powodzeniu przedsięwzięcia. Skomplikowane for-
my działalności, zaawansowanie technologiczne oraz kon-
kurencja wymagają coraz doskonalszych rozwiązań regula-
cyjnych. Ważne, aby rozumieć i w miarę potrzeby stosować 
mechanizmy odpowiadające wymaganiom przedsiębiorców. 
Instytucje niepubliczne, ale też państwowe krajowe i między-
narodowe starają się wychodzić naprzeciw takim oczekiwa-
niom i dobrze trzymać rękę na pulsie, by we właściwej chwili 
móc skorzystać z odpowiednich instrumentów prawnych.
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Telematyko, potrzebujemy…
Branża transportowa to jeden z sektorów, który w znacznym stopniu przyczynił się do popularyzacji te-
lematyki. Dziś z rozwiązań tego typu korzysta już większość firm. Obecnie telematyka przechodzi grun-
towne zmiany, i to główne z powodu dostępności nowych technologii oraz większych wymagań branży.

W biznesie znane powiedzenie “co zrobić, żeby się nie 
narobić, a zarobić” nie ma negatywnego wydźwięku. 

Wręcz przeciwnie, racjonalizacja w firmach właśnie na 
tym polega - co zrobić, żeby było szybciej, wydajniej, nawet 
bardziej komfortowo, a przy tym taniej i bezpieczniej.

Technologiczna kontrola
Pełna automatyzacja jest w transporcie niezbędna. 
Liczy się przede wszystkim wygoda i czas. Mene-
dżer chce się zalogować do systemu i cały czas mieć 
wgląd do statystyk przedsiębiorstwa. Wiedzieć, co 

się dzieje w firmie oraz posiadać możliwość wyłapa-
nia „wąskiego gardła”. Maksymalna automatyzacja 
- w zakresie zarządzania taborem, czasu pracy kie-
rowców, obliczania kosztów - tego potrzebują właśnie 
przedsiębiorcy.
Przewoźnik potrzebuje wiedzieć jakie są wyniki jego pracy. 
Otrzymuje sygnał o błędach, zgłasza rozwiązanie i egze-
kwuje jego wykonanie. Nie chce przypominać sobie o tym 
później i sprawdzać, czy błędy zostały naprawione. On musi 
to widzieć w cotygodniowym, klarownym i konkretnym 
raporcie. Przestojów już nie ma? Trasy nie generują więcej 
wydatków niż zakładano i obliczano? Nie ma błędów w roz-
liczaniu czasu pracy kierowców? Świetnie. Zatem zrządza-
nie przebiega na poziomie co najmniej profesjonalnym. Je-
śli jest inaczej, przedsiębiorca powinien, również z pewną 
pomocą telematyki, odpowiednio zadziałać.

T E C H N O L O G I E  D L A  T R A N S P O R T U

Dobra wiadomość!

Prawidłowe zarządzanie firmą z pomocą telematyki 
może dać szansę uzyskania sporych oszczędności.

Współczesny menedżer powinien posiadać jedno narzędzie, które będzie pełnić funkcje 
telematyki i systemów TMS jednocześnie.



T E C H N O L O G I E  D L A  T R A N S P O R T U

Winni nowi kierowcy
Oczekiwania osób zarządzających transportem i logisty-
ką w znacznym stopniu wpłynęły na zmiany, jakie zacho-
dzą w systemach telematycznych. Wiedza o tym, gdzie 
jest i co robi kierowca w trasie nie jest już w pełni wystar-
czająca do kompletnego prowadzenia przedsiębiorstwa. 
Nie mniej ważną kwestią jest również tzw. gospodarka 
paliwowa. Każdy prowadzący przewozy ma świadomość 
bowiem jak wielkim punktem w dziale koszty są opłaty 
uiszczane podczas tankowania. W transporcie drogowym 
nie jeździmy przecież Fiatem Pandą czy Skodą Citigo ge-
nerującymi spalanie kilku litrów na 100 km…
Współczesny menedżer powinien posiadać jedno narzę-
dzie, które będzie pełnić funkcje telematyki i systemów 
TMS jednocześnie. Potrzebujemy zalogować się do syste-
mu online i mieć wgląd do wszystkich możliwych infor-
macji o firmie, kadrach i flocie. Najlepiej w postaci gra-
ficznej - wykresów, tabelek, porównywarek.
W takich sytuacjach najlepiej się sprawdzają dane histo-
ryczne. Dlaczego w tym miesiącu średnie zużycie paliwa 
na 1 kilometr wzrosło? Jeśli system pokazuje takie in-
formacje, przewoźnik może łatwo znaleźć powód takich 
nieprawidłowości. Zdarzyło się tak w przypadku jednej 
firmy z Dolnego Śląska, gdzie w skali kwartalnej wykryto 
wzrost zużycia paliwa. Okazało się, że “winni” byli nowo 
zatrudnieni kierowcy, niezbyt doświadczeni w kwestii 
ekonomicznej jazdy. Za zdobytymi informacjami poszło na 
szczęście prawidłowe działanie - firma zorganizowała dla 
nich szkolenia z ekojazdy i po kilku miesiącach problem 

zniknął. W danym przypadku istotne jest również to, że 
dane historyczne pozwalają na określenie, co się będzie 
działo w przyszłości. Dzięki nim tworzymy pewne tenden-
cje, które ustalają kierunki rozwoju firmy.

Porównanie danych
Niezbyt dawno pewna duża firma zza naszej wschodniej 
granicy zakupiła kilkadziesiąt nowych ciężarówek. Po pew-
nym czasie okazało się, że identyczne “renówki” zużywają 
paliwo w bardzo różnorodnej skali. Powstało pytanie - dla-
czego Kowalski na tym samym pojeździe zużywa mniej, niż 
Nowak? Porównanie tych danych pozwoliło firmie na wyło-

Narzędzia telematyczne pozwalają 
dociec przyczyn nagłego wzrostu 
spalania u jednego lub nawet 
wszystkich kierowców.

Mirosław Skorus, specjalista ds. sprzedaży i marketingu Marcos Bis

- Klienci wdrażający TMS oczekują przede wszystkim zwiększenia 
przejrzystości działań prowadzonych przez pracowników oraz au-
tomatyzacji powtarzalnych czynności. W związku z tym integrujemy 
się z telematykami, giełdami, programami księgowymi, systemami 
do rozliczeń czasu pracy. Dzięki temu porządkujemy i w znacznej 
mierze automatyzujemy przyjmowanie zleceń, nadzór nad ich prze-
biegiem, rozliczenia ze zleceniodawcami i podwykonawcami, rozli-
czanie kart drogowych i kosztów związanych z wyjazdami. Dodat-
kowo zgromadzone dane o rzeczywistych przychodach i kosztach 
wykorzystujemy do szczegółowej analizy rentowności poszcze-
gólnych zleceń, pojazdów, kierowców, spedytorów i dyspozytorów. 
Wszystko po to, żeby praca była wydajniejsza, a strategiczne decy-
zje trafniejsze.
Najtrudniejszy element podczas wdrażania zmian w firmie stano-
wi zawsze obawa pracowników przed nieznanym i chęć pozosta-
nia w tzw. „strefie komfortu”. Ważne, by rozmawiać ze wszystkimi, 
których zmiany mogą w nawet najmniejszym stopniu dotknąć i tłu-
maczyć cele takich działań. Nie dajmy się jednak zniechęcić nie-
uzasadnionymi obawami i sami, jako zarządzający, oceniajmy ich 
zasadność. Warto też myśleć długofalowo, bo wdrażanie nowych 
systemów zawsze jest związane z etapem nauki i związanych z tym 
trudności w wykonywaniu swoich obowiązków „po nowemu”. Okres 
ten jednak szybko minie, a korzyści z mądrze przeprowadzonej 
zmiany pozostaną na lata.

Kłopoty przez chwilę, korzyści na lata

Przyczyną faktu, że kierowca tankuje ciągle na tej samej
stacji mogą być na przykład atrakcyjne ceny produktów.
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wienie nieścisłości i zapobiegnięcie marnotrawstwu.
Co ciekawe, współczesne systemy telematyczne pozwa-
lają na segmentację pojazdów ciężarowych i porównywa-
nie danych z zakresu zużywania paliwa czy wydatków na 
ich eksploatację. Jeśli istnieją jakieś nieprawidłowości, 
system od razu to wykaże. Kolejna kwestia to wychwyty-
wanie niebezpiecznych sytuacji lub posiadanie informa-

cji przydatnych podczas rozstrzygania sporów związa-
nych z kolizjami czy wypadkami. Systemy bowiem mogą 
generować przekraczanie dozwolonej prędkości lub też 
inne zachowania, niemile widziane z punktu widzenia 
pracodawcy lub pozostałych uczestników dróg.

Zniżki na obiady
Każdemu przewoźnikowi zależy na terminowym dostar-
czaniu ładunków. Niestety, kontrahenci nie tolerują opóź-
nień. Poniekąd słusznie, ponieważ generują one duże 
straty. Z drugiej strony w trasie różnie bywa. Przedsiębior-
ca ma szanse na wytłumaczenie sytuacji, gdy kierowcy 
spóźniają się z powodów niezależnych od nich i trudnych 
do przewidzenia nawet przez najbardziej zapobiegliwe-
go menedżera transportu. Bywa jednak i tak, że klienci 
narzekają na opóźnienia notoryczne, wynikające raczej 
z winy prowadzących ciągniki siodłowe. Co wtedy?
Niedotrzymywanie terminów załadunku czy dostaw to 
w branży oznaka braku profesjonalizmu przewoźnika. Wła-
śnie jego, nie kierowców. Jeśli opóźnienia są notoryczne, 
winy nie ponosi infrastruktura, tylko osoba zarządzająca 
firmą, konkretnymi działaniami. Systemy telematyczne po-
magają na wyłowienie takich problemów. Być może winni 
są prowadzący ciągniki siodłowe, którzy z jakichś powodów 
nie chcą jeździć krótszą trasą? Na przykład z tego względu, 
że na wybranej przez nich trasie są bardziej wygodne prze-
jazdy. A może po drodze znajduje się stacja benzynowa ofe-
rująca zniżkę na obiady w zamian za tankowanie?

Komunikacja z kierowcą
Telematyka wykaże, gdzie istnieje problem, niezależnie od 
jego rodzaju. Być może winna jest po prostu zbyt mała flo-
ta i żeby dotrzymywać terminów przestrzegając przepisów, 
należy wprowadzić dodatkowy pojazd, podwójną obsadę, itp. 
Nie mniej ważna jest tutaj komunikacja pomiędzy kierowcą 
i dyspozytorem. Im bardziej intuicyjna i łatwa, tym bardziej 
wspiera funkcjonowanie firmy i zwiększa jej wiarygodność 
w oczach kontrahentów. Znany jest przypadek, kiedy dys-
pozytor przez pomyłkę wysłał użytkownika ciężarówki do 
zupełnie innego miasta we Francji niż miał zamiar. Zanim 
udało mu się skontaktować z kierowcą i naprawić swój błąd, 
ten znacznie odjechał od miejsca docelowego. Nadrobienie 
tych kilkuset kilometrów kosztowało prowadzącego ciągnik 
siodłowy sporo czasu, a przedsiębiorcę - pieniędzy.
Tego właśnie oczekują dziś menedżerowie od systemów 
telematycznych. Oprócz pomocy w obszarze bezpieczeń-
stwa i lokalizacji, także wsparcia w zakresie wyszukiwania 
błędów w zarządzaniu flotą i ludźmi. Takie systemy powin-
ny być spersonalizowane, dopasowane do konkretnej fir-
my (np. poprzez integrację czy wybór odpowiednich opcji), 
a przy tym w pełni zautomatyzowane. Przewoźnikom jest 
potrzebny taki prywatny asystent, który nie tylko pomoże 
rozwiązać problem, ale też wskaże, gdzie on istnieje.

Oleg Kuśnierz, CEO w PLUSGPS

T E C H N O L O G I E  D L A  T R A N S P O R T U

MPaweł Wloczek, Country Manager, WebEye Polska.

W ciągu ostatniego roku na terenie Unii Europejskiej zostało zare-
jestrowanych prawie 39 milionów pojazdów użytkowych. 5,3 mi-
liona z nich wyposażono w systemy umożliwiające zarządzanie 
flotą. Rynek rozwija się w zawrotnym tempie i wg ekspertów liczba 
zainstalowanych rozwiązań telematycznych będzie rosnąć  o 15 
proc. w skali roku. Towarzyszy temu ciągły wzrost dostępności 
usług pokrewnych. Przez ostatnie trzy lata, dwukrotnie wzrosło 
zapotrzebowanie na zarządzanie danymi związanymi z flotą. To 
poważne wyzwanie dla firm telematycznych. Zmiany są wynikiem 
bardziej świadomego procesu podejmowania decyzji, co wynika 
z obecnej sytuacji gospodarczej oraz coraz większych wyzwań 
stojących przed przedsiębiorstwami: konieczności dokładnego 
dotrzymywania terminów dostaw oraz potrzeby wykorzystywa-
nia rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo i odpowiedzialne 
działanie.
Aby sprostać tym wyzwaniom przedsiębiorcy powinni, oprócz 
wdrażania systemów telematycznych, skupić się na usługach, 
które wpływają na płynny przepływ pracy. Dzięki temu zyskują 
czas na optymalizację procesów niwelujących błędy administra-
cyjne oraz polepszenie standardu obsługi. Nie wystarczy plano-
wać raz w roku. Wyniki za poprzedni okres powinny być dogłębnie 
badane a przepustowość nie tylko szacowana z wyprzedzeniem, 
ale również określana w oparciu o dane i wnioski płynące ze zre-
alizowanych projektów. Takie podejście warto stosować, by odpo-
wiedzieć m. in. na pytania: Kiedy najlepiej wysyłać pojazdy? Jakie 
czasy podróży mogę osiągnąć? Było możliwe odebranie większej 
liczby towarów, zrealizowania większej liczby dostaw w dostęp-
nym czasie? Istniała szansa na powiadomienie kierowcy (w odpo-
wiednim czasie) o nowym punkcie odbioru? Cały dostępny czas 
jazdy został wykorzystany? Znajdując na nie odpowiedź na pod-
stawie zbieranych danych, nawet przy małej flocie pojazdów moż-
na osiągnąć większą płynność realizacji zadań. 
Zapewnienie dostępności o każdym czasie i z każdego miejsca 
za pomocą urządzeń mobilnych, są niezwykle pomocne. Stosu-
jąc nowoczesne kanały komunikacji, łączność między dyspozyto-
rami i kierowcami jest tańsza (brak opłat za połączenia) i szyb-
sze - dzięki pracy zdalnej oraz łatwemu dostępowi do danych. 
Wykorzystywane rozwiązania zapewniają również dokładny opis 
każdej informacji – przedsiębiorstwa zyskują narzędzie do bez-
problemowego i szybkiego wyszukiwania, sprawdzania oraz ana-
lizowania aktualnych i wcześniej zebranych danych. Szacujemy, 
że w ciągu najbliższych 3-5 lat w sektorze transportowym dojdzie 
do głębokich zmian, wywołanych w głównej mierze coraz bardziej 
powszechnym wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych. 
Dokumentacja w formie papierowej może zniknąć na dobre, na 
znaczeniu zyskają całkowicie zautomatyzowane procesy. W bie-
żących działaniach będzie coraz więcej możliwości wykorzystania 
zintegrowanych systemów, „użytkujących” dane przesyłane przez 
pojazdy w ramach specjalnej platformy zbierającej informacje. 

Będą zmiany



 




