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

www.innowacje.eurologistics.pl

Zgłoś projekt 
do konkursu:

www.innowacje.eurologistics.pl

Nowy portal 
dla transportu i logistyki

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

Co to jest opona ekologiczna? W jaki sposób wykony-
wane są testy ogumienia? Ciśnienie to niby to oczywi-
sta sprawa, a jednak nie zawsze przewoźnicy wiedzą 
co uczynić, by poziom bezpieczeństwa drogowego 
i kosztów uległ polepszeniu lub co najmniej pozostał na 
tym samym poziomie. O tym właśnie postanowiliśmy 
porozmawiać z przedstawicielami importerów opon.
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Rynek pracy w transpo-
rcie w pewnym sensie 
zaczyna przypominać 
sytuację w światowym 
futbolu. W obu profesjach 
warunki dyktują pracow-
nicy „fizyczni” (niech się 
żaden kierowca ani pił-
karski kopacz nie obrazi), 
którzy najchętniej zara-
bialiby więcej niż prezesi 
(w piłce nożnej już to ma 
miejsce). Wierność praco-
dawcy? Wypełnienie pod-
pisanej umowy? Etyczne 
działanie? Coraz częściej 
to tylko puste słowa.
Niejaki Neymar zamienił 
sławną FC Barcelonę i gra-
nie z Leo Messim na Paris 
St. Germain. Wielu innych 
też najpierw całuje klubo-
wy herb, a kilka tygodni 
później przestaje treno-
wać byle tylko przejść do 
teamu, który więcej płaci. 
I nie ważne czy to Barce-
lona (choć to jeszcze moż-
na wytłumaczyć) czy też 

Turcja, Chiny, kraje arabskie, Indie – co jakiś czas po-
wstaje nowe eldorado. Podobnie jest w transporcie. Nie-
mal każdy przewoźnik przyjmie prowadzącego ciągnik 
siodłowy bez zadawania zbędnych pytań. Życzenia za 
to mają potencjalni pracownicy: auto wyposażone w lo-
dówkę, ogrzewanie/chłodzenie postojowe, preferowane 
kierunki, o wysokości apanaży nie wspominając itp. 
W tym wszystkim wspierają ich zachodnioeuropejscy 
ustawodawcy. „Będzie jeszcze gorzej” – słychać wes-
tchnienia w kuluarach.
Zgodnie z naszym nowym zwyczajem mamy także dobre 
wiadomości. Nie będę jednak ich zdradzał we wstępie, 
prosimy zajrzeć do środka wydania. Łatwo je znaleźć, bo 
są na kolorowym tle. Praca przewoźnika jest ciężka, lecz 
tylko optymiści przetrwają. Dlatego na przekór jesiennej 
szarudze uśmiechajmy się jak najwięcej, choćby patrząc 
na Coutinho, innego gwiazdora zielonej murawy, który 
mimo strajków i buntów do nowego pracodawcy nie zo-
stał w z Liverpoolu puszczony, a teraz znów udaje miłość 
do drużyny „The Reds”.

Tomasz Czarnecki
zastępca redaktora naczelnego

Delegowanie zadań stanowi jedną 
z podstawowych umiejętności kadry 
kierowniczej. Teoretycznie wystarczy, 
by menedżer poprosił o wykonanie 
jakieś czynności lub wręcz wydał 
polecenie służbowe. Proste? Zatem 
dlaczego czasami podwładny nie 
działa zgodnie z naszym życzeniem 
lub wyobrażeniem, zarówno jeśli 
chodzi o efekty jak i sposób pracy?!

s. 46

Gwarancja stanowi jeden ze sposobów zabezpieczania interesów i praw 
nabywcy rzeczy, którą może być ciągnik siodłowy, naczepa, ale także 
toster czy też buty, na wypadek ich uszkodzenia lub niezgodności 
z umową. Niekiedy konsumenci mają jednak niemałe problemy 
z wyegzekwowaniem jej postanowień, czasem też na dany przedmiot nie 
została przyznana gwarancja.

s. 68

Gwarancja vs rękojmia

Skuteczne  
delegowanie  

zadań
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Kolejne drogi w viaTOLL
Przewoźnicy użytkujący pojazdy dmc powyżej 
9t muszą się liczyć z opłatami za kolejne drogi 
w ramach systemu ViaTOLL.

Do systemu viaTOLL przyłączono około 360 km dróg krajowych. 
Łączna długość sieci dróg krajowych objętej elektronicznym sys-
temem poboru opłat wynosi około 3660 km.

♦♦ droga ekspresowa S8 – od skrzyżowania z drogą powiatową nr 
2012B do węzła Mężenin (ok. 16 km);

♦♦ droga ekspresowa S19 – od węzła Lublin Sławinek do węzła Lu-
blin Węglin (ok. 9 km);

♦♦ droga krajowa nr 24 – od węzła Skwierzyna Południe do skrzy-
żowania z drogą krajową nr 92 w Pniewach (ok. 53 km);

♦♦ droga krajowa nr 50 – od skrzyżowania z drogą krajową nr 92 
w Kuznocinie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3835W 
w Guzowie (ok. 15 km);

♦♦ droga krajowa nr 50 – od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 
876 w Chudolipiu do skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 683 
w Dębówce (ok. 42 km);

♦♦ droga krajowa nr 50 – od skrzyżowania z drogą powiato-
wą nr 2709W do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4201W 
(ok. 47 km);

♦♦ droga krajowa nr 50 – od skrzyżowania z drogą powiatową 
nr 4202W do węzła Brok (ok. 32 km);

♦♦ droga krajowa nr 92 – od skrzyżowania z drogą powiatową 
nr 1258F w Boczowie do skrzyżowanie z drogą powiatową 
nr 1225F w Poźrzadle (ok. 21 km);

♦♦ droga krajowa nr 92 – od skrzyżowania z drogą powiato-
wą nr 1238F do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1211F 
w Myszęcinie (ok. 23 km);

♦♦ droga krajowa nr 92 – od skrzyżowania z drogą powiato-
wą nr 1217F do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 305 
(ok. 34 km);

♦♦ droga krajowa nr 92 – od skrzyżowania z drogą krajową 
nr 14 w Łowiczu do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 w Kuz-
nocinie (ok. 23 km);

♦♦ droga krajowa nr 92 – od skrzyżowania z drogą krajową nr 50 
w Sochaczewie do granicy m. Warszawa (ok. 44 km).

Z Poznania do Rheine
Dachser uruchomił w Niemczech nowe połączenie 
drogowe. Przewozy na trasie z Poznania do Rheine 
realizowane są razy w tygodniu w obu kierunkach.

Poznański oddział Dachser wozi towary praktycznie do całej 
Europy, realizując bezpośrednie transporty do takich krajów jak 
Holandia, Niemcy, Dania, Austria, Czechy czy Finlandia. Trasa 
z Poznania do Rheine to dwunasta bezpośrednia linia Dachsera 
z Wielkopolski do Niemiec.
- Zapotrzebowanie na transport towarów do i od naszych zachod-
nich sąsiadów jest od lat bardzo duże i wciąż rośnie. Z Poznania 
realizujemy bezpośrednie przewozy między innymi do Berlina, 
Bremy, Hamburga, Dortmundu czy Kolonii, a teraz czas na Rheine 
przy granicy z Holandią. Dzięki wyeliminowaniu przeładunków 
po drodze, transporty na tej trasie będą odtąd realizowane jesz-
cze sprawniej. Nadrenia-Północna Westfalia to najbardziej uprze-
mysłowiony region Niemiec, jesteśmy więc przekonani, że wielu 
polskich przedsiębiorców będzie zainteresowanych przewozami 
w tym kierunku - mówi Dominik Boszko, kierownik operacyjny 
Dachser European Logistics Poznań & Szczecin.

DBK rozwija sieć
Do sieci DBK Truck Center dołączył nowy 
oddział w Olsztynie, jednocześnie rozszerzając 
zakres działalności organizacji do 21 punktów 
serwisowo-sprzedażowych w Polsce.

To już siódmy obiekt z autoryzacją IVECO, który przynależy do 
Grupy DBK. Zlokalizowany przy ul. Lubelskiej 48 serwis działa od 
wielu lat na olsztyńskim rynku, a samą autoryzację IVECO posia-
da od 20 lat. Grupa DBK to największy dostawca pojazdów lekkich 
IVECO Daily na terenie kraju ze sprzedażą w 7 lokalizacjach – 
Święcice k. Warszawy, Kraków, Lublin, Ruda Śląska, Sosnowiec, 
Poznań oraz Białystok. W ubiegłym roku organizacja dostarczyła 
2100 pojazdów tej marki dla polskich użytkowników.



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_Truck&business Polska-210x297_09.2017.indd   1 05/10/2017   11:36



8 | TRUCK&BUSINESS

I N F O R M A C J E

Systemy wykrywania korków
Jacek Saczuk, 
Sales & Marketing Manager 
V-Traffic

- Obecnie są dostępne systemy 
wykrywania korków, a także 
innych zdarzeń przeznaczo-
nych dla samochodów cięża-
rowych, obsługiwane przez 
wyspecjalizowane nawigacje. 
Nie brakuje także aplikacji 
oraz serwisów. Ich content 
to ograniczenia wysokości 
i szerokości, w tunelach, wia-
duktach oraz mostach, ostrze-
żenia przed przekroczeniem 

Green-Zones
Aplikacja Green-Zones to ciekawe źródło informacji, 
dla przewoźników. Można ją ściągnąć przez Google 
Play i App-Store. Jakie przynosi korzyści?

Green-Zones pozwala uzyskać informacje, gdzie dokładnie znaj-
dują się strefy ekologiczne, jakie plakietki w jakim kraju i trasie 
są potrzebne oraz w jakie dni ewentualnie nie będzie można wje-
chać do konkretnej strefy. Istnieje też opcja zamówienia plakietek 
ekologicznych potrzebnych w państwach europejskich. W każdej 
chwili można sprawdzić status każdej strefy ekologicznej w cza-
sie rzeczywistym, a od godziny 20 także planować kolejny dzień 
podróży. Szczególnie komfortowy jest system bazujących na da-

nych geograficznych map. Można sprawdzić aktualne wiadomo-
ści o statusie strefy z komunalnych urzędów i miast, szczególnie 
dla wzrastających w Europie ostrzeżeń o zanieczyszczeniu pyłem, 
ozonie czy tlenkami azotu. W przyszłości będą nawet udostępnia-
ne różne poziomy wstępnego ostrzegania o możliwych zakazach 
wjazdu, których przybywa w francuskich strefach ekologicznych, 
a które będą odgrywać także znaczącą rolę w Niemczech przy 
możliwych zakazach wjazdu dla diesli od 2018 roku.
Dodatkowe funkcje i aktualizacje będą w przyszłości sukcesywnie 
oferowane w opcji zakupu. Dla klientów Green Zones takie aktuali-
zacje będą oczywiście bezpłatne i w odpowiednim czasie przesy-
łane za pomocą bezpłatnych kodów. Informacje podano w pięciu 
językach (polski, niemiecki, angielski, francuski i hiszpański).

TransPoland już wkrótce
To już niedługo. W dniach 8-10 listopada 2017 roku 
w EXPO XXI Warszawa, przy ulicy Prądzyńskiego 
12/14 odbywać się będą Międzynarodowe Targi 
Transportu i Logistyki TransPoland Translogistica. 
Zapraszamy na stoisko Truck&Business 
Polska, na którym będzie można porozmawiać 
z przedstawicielami naszej redakcji.

Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki TransPoland Trans-
logistica to największe w tej części Europy spotkanie profesjonali-
stów na co dzień związanych z transportem, logistyką, magazyno-
waniem i dystrybucją. Swoje produkty i rozwiązania przedstawią 
wiodące firmy logistyczne, spedycyjne, transportowe (kolejowe, 
drogowe, morskie, lotnicze); producenci rozwiązań z zakresu tele-
matyki oraz systemów zarządzania transportem, a także przegląd 
kart paliwowych, systemów poboru opłat oraz giełd ładunków. 
TransPoland Translogistica to okazja, aby dowiedzieć się o nowo-
ściach w branży, nawiązać kontakty z przedstawicielami firm lo-

gistycznych i porozmawiać z producentami. Dzięki temu można 
nawiązać relacje biznesowe z kluczowymi partnerami. Uczestnicy 
będą mieli również okazję do poszerzenia wiedzy w trakcie spe-
cjalistycznych konferencji i paneli dyskusyjnych prowadzonych 
przez ekspertów. Patronat medialny sprawuje Truck&Business 
Polska. Więcej na www.trans-poland.pl.

K O M E N T A R Z
nacisku na oś odpowiedniego ciężaru auta, informacje o zakazie 
wjazdu dla ciężarówek, stacjach paliw z parkingami TIR, itp. Do 
tego dochodzą wiadomości „dynamiczne”: ostrzeżenia pogodowe, 
informujące o godzinach zakazu wjazdu do poszczególnych miast 
czy o korkach na granicy. Nawigacja zwykle pokazuje estymowany 
czas dojazdu do celu, który jest procesem dynamicznym tzn. zmie-
nia się w zależności od sytuacji na drodze. Systemy wykrywania 
korków czasem mogą być ignorowane przez kierowców znających 
topografię terenu. „Lokalni mieszkańcy” mogą trochę przechytrzyć 
nawigację i pojechać drogą, która faktycznie ich poprowadzi szyb-
ciej czy prościej. Natomiast warto wziąć pod uwagę, że systemy 
nawigacyjne operują pewnymi algorytmami, nie zawsze uwzględ-
niające przejazdy „na skróty”, bardzo dobrze znane autochtonom. 
Poza tym część parametrów w nawigacji ustawia się w menu tegoż 
urządzenia. Jeżeli wybierzemy, że chcielibyśmy dojechać do celu 
najszybszą drogą, nie zawsze będzie ona najkrótsza i odwrotnie – 
najkrótsza trasa nierzadko bywa dłuższa niż inne. Na tę część para-
metrów kierowca może mieć bezpośredni wpływ.



4Trans
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Postulaty OZPTD
Ciekawe prelekcje, interesujące dyskusje 
kuluarowe, wystawcy proponujący produkty i usługi 
dla transportu – tak właśnie wyglądała konferencja 
przewoźników drogowych zorganizowana przez 
Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu 
Drogowego w Tęgoborzu.

Opinie na temat obecnej sytuacji firm transportowych były 
różne. Większość przewoźników pozytywnie widzi najbliższe 
miesiące działalności. Wśród problemów dominowała kwestia 
braku kierowców i ich nielojalności względem pracodawcy. 
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz państwo-
wych, którzy widzą OZPTD jako partnera do rozmów na temat 
sytuacji branży.
Poniżej prezentujemy wnioski i postulaty jakie w imieniu jej 
uczestników oraz całej branży transportu drogowego OZPTD prze-
kazało wicepremierowi Mateuszowi Morawieckiemu oraz mini-
strom: Andrzejowi Adamczykowi (minister infrastruktury i budow-
nictwa), Annie Zalewskiej (minister edukacji narodowej) i Elżbiecie 
Rafalskiej (minister rodziny pracy i polityki społecznej).

Postulaty i wnioski OZPTD:
1. Wypracowanie rozwiązań systemowych dla szkolenia zawodo-

wego kierowców umożliwiających stały dopływ nowych kadr 
kierowców posiadających uprawnienia do wykonywania tego 
zawodu, z uwzględnieniem konieczności posiadania przez ab-
solwentów szkół branżowych prawa jazdy kategorii C i C+E.

2. Likwidacja ograniczeń i barier administracyjnych w zatrud-
nianiu kierowców zagranicznych w szczególności pilne roz-
wiązanie sprawy zakazu wystawiania przez ZUS zaświadczeń 
A1, ograniczające zatrudnianie cudzoziemców do wykonywa-
nia transportu międzynarodowego.

3. Podjęcie kierunkowej decyzji w sprawie zasad i warunków 
pracy kierowców w tym pilne określenie warunków technicz-
nych dla kabin sypialnych w samochodach ciężarowych.

4. Rozwój sieci drogowej umożliwiającej sprawne przemieszcza-
nie się pojazdów ciężarowych z zachowaniem ciągłości szla-
ków drogowych o nacisku osi do 11,5 tony. A także umożliwie-
nie dojazdu takim pojazdom do bazy eksploatacyjnej - miejsca 

stałego postoju w firmie oraz miejsc załadunku i rozładunku 
bez względu na rodzaj drogi i jej dopuszczalne naciski.

5. Podjęcie działań w celu wyłączenia z ruchu południowej jezdni 
drogi A18 z uwagi na jej bardzo zły stan techniczny zagrażają-
cy bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz wprowadzenie ru-
chu dwukierunkowego na jezdni północnej.

6. Likwidacja zatorów płatniczych oraz ograniczenie oszustw po-
datkowych zleceniodawców usług poprzez zmianę zasad płat-
ności podatku VAT – płatnego dopiero od faktur zapłaconych.

7. Uruchomienie zwrotu części akcyzy od paliwa kupowanego 
przez przewoźników drogowych na potrzeby wykonywanego 
transportu oraz ograniczenie wwozu do Polski przez firmy 
transportowe paliwa w zbiornikach pojazdów do ilości 200 li-
trów bez opłat celnych i podatków.

8. Zmiana zasad pobierania podatku od środków transportu poprzez 
wprowadzenie wyłącznie podatku od pojazdu ciągnącego.

9. Budowanie rozwiązań systemowych ograniczających działa-
nie nieuczciwej konkurencji krajowej i zagranicznej oraz li-
kwidacja szarej strefy w transporcie drogowym.

10. Wprowadzenie obowiązku wymagania przez załadowcę w Pol-
sce od przewoźników zagranicznych odpowiednich zezwoleń 
na przewóz ładunków do kraju trzeciego oraz kontrola zezwoleń 
zagranicznych i systemu dystrybucji zezwoleń poprzez organi-
zacje zrzeszające przewoźników drogowych.

11. Wprowadzenie w przepisach w sprawie warunków technicznych 
pojazdów - warunków technicznych dla przyczepy bez stałego 
sprzęgu z pojazdem ciągnącym stosowanych do przewozu drew-
na dłużycowego oraz elementów elektrowni wiatrowych.

Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego wy-
raża pełne wsparcie dla wszelkich działań, które pozwolą utrzy-
mać kondycję i konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na 
rynku unijnych usług transportowych.



Oszczędność paliwa  
dzięki Perfomance Portal – 
portalowi monitorującemu 
efektywność

Portal monitorujący efektywność daje pełny obraz stylu jazdy 
kierowców oraz wydajności floty pojazdów.
To innowacyjne narzędzie analityczne dostarcza informacji 
o zużyciu paliwa we właściwym kontekście i pozwala je 
następnie zmniejszyć.

• Łatwa w obsłudze, dostępna w sieci platforma analityczna
• Graficzna prezentacja efektywności pracy kierowców
• Wybór istotnych kluczowych wskaźników efektywności
• Ustalenie punktacji w zależności od rodzaju wykonywanej pracy
• Rozbudowana funkcja analizy danych dla instruktorów jazdy

Maksymalna efektywność kierowców  
imaksymalne osiągi pojazdów
Napisz do nas na adres sales_trimbletl_pl@trimble.com 
i zamów bezpłatną prezentację naszych innowacyjnych 
rozwiązań telematycznych lub wejdź na naszą stronę 
www.trimbletl.com/pl

Nadwaga to problem tylko 
kierowców?
Aż 67 procent mężczyzn pracujących jako 
zawodowi kierowcy pojazdów ciężarowych 
zmaga się z nadwagą lub otyłością – wynika 
z „Raportu o stanie zdrowia kierowców” 
Fundacji Truckerslife. To poważne zagrożenie 
dla transportu.

Brak wykwalifikowanych pracowników to jedna 
z kluczowych barier rozwoju transportu drogowe-
go. Według raportu PwC, na rynku pracę znalazłoby 
nawet dodatkowych 100 000 osób. – Branży trans-
portowej nie stać na absencje w pracy albo utratę 
pracowników – mówi Krzysztof Sulima starszy me-
nedżer z Grupy Inter Cars.
Autorzy „Raportu o stanie zdrowia kierowców” za-
znaczają, że na zaburzenia masy ciała wśród za-
wodowych kierowców pojazdów ciężarowych ma 
wpływ przede wszystkim nieregularne spożywa-
nia posiłków, zbyt wysoka wartość energetyczna 
jedzenia oraz ograniczona aktywność fizyczna 
w stosunku do przyjmowanej liczby kalorii. Prowa-
dzący ciągniki siodłowe zużywają około 720 kcal na 
8 godzin (1,5 kcal/min), co klasyfikuje ich poziom 
aktywności fizycznej w kategorii „bardzo lekkie na-
tężenie wysiłku fizycznego”.
Nieodpowiednie nawyki przyczyniają się do nad-
wagi i otyłości, co z kolei zwiększa gamę zagrożeń. 
Wśród ryzyka zawodowego są takie choroby jak cu-
krzyca typu 2, choroby serca, miażdżyca, nowotwo-
ry, czy choroby układu kostnego. Najczęstsze scho-
rzenia wśród kierowców dotyczą układu krążenia, 
pojawiają się takie dolegliwości jak niedokrwienie 
serca czy nadciśnienie tętnicze. Kierowcy, mimo 
obowiązku (do 2016 roku) wypłacania przez praco-
dawcę ryczałtu noclegowego, rzadko decydowali 
się na nocleg poza kabiną, nie mówiąc już o zapla-
nowaniu czasu na odpoczynek aktywny. To grupa 
zawodowa mająca problem z regularnością spoży-
wania posiłków oraz zbilansowaniem składników 
pokarmowych.
– Pracodawca ma bardzo ograniczone możliwości 
wpłynięcia na kwestię diety i regularnego odpo-
czynku kierowcy. O ile z tachografu może odczy-
tać, czy zgodnie z prawem korzysta on z przerw, 
o tyle nie może skontrolować, czy wykorzystuje 
je na aktywny odpoczynek i stosuje zbilansowa-
ną dietę. Przedsiębiorcy mogą za to edukować 
i zachęcać kierowców do aktywnego spędzania 
przerw w pracy, co wymagają świadomego i nie-
co niestandardowego podejścia do kwestii bezpie-
czeństwa i higieny pracy – uważa Krzysztof Suli-
ma z Grupy Inter Cars.
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Moya
W barwach Moya funkcjonuje obecnie 154 
placówek. Po zakończonej modernizacji 
działalność w barwach sieci Moya rozpo-
częła stacja w Pniewie (woj. zachodniopo-
morskie), której właścicielem jest firma Ag-
mel Krzysztof Chmielewski. Stacja przeszła 
proces modernizacji i została dostosowana 
do standardów sieci Moya. Znajduje się przy 
jednej z głównych ulic miasteczka, na DK nr 
31, prowadzącej z Chojnej do Gryfina, a dalej 
do Szczecina. W odległości ok. 20 km od stacji 
kierowcy wjeżdżają na trasy szybkiego ruchu 
– A6 i E65. Placówka jest czynna całodobo-
wo, posiada dystrybutory z szybkim wlewem 
Diesla, a płyn AdBlue można kupić z dystry-
butora. Na terenie stacji znajduje się parking 
dla pojazdów TIR. To siódmy obiekt sieci 
w województwie zachodniopomorskim.
Pracę w barwach sieci Moya rozpoczęła tak-
że stacja w Łęknicy, miejscowości położonej 
tuż przy przejściu granicznym z Niemcami 
na DK12. Nowy obiekt znajduje się przy ul. 
Tadeusza Kościuszki 294, nieopodal zjazdu 
z DK12, kilometr od przejścia granicznego na 
Nysie Łużyckiej. Godziny otwarcia: 6-22.
Stacja w Brzezimierzu mieści się przy DK 
396 przy zjeździe z A4 w kierunku Oławy 
(węzeł Brzezimierz, kierunki Strzelin - Oła-
wa). Obiekt przeszedł proces rebrandingu 
i modernizacji. Placówka pracuje w trybie 
całodobowym. Część dystrybutorów została 
wyposażona w szybkie wlewy Diesla, można 
parkować ciągniki siodłowe. To szósta pla-
cówka w województwie dolnośląskim. W po-
łowie września pracę rozpoczęła nowa stacja 
w Górze, niedaleko Wejherowa - około 4 km 
od zjazdu z DK 6 w Bolszewie. Właścicielem 
obiektu jest Maria Babańczyk. Stacja funk-
cjonuje przy ulicy Zamostnej 27, codziennie 
w godzinach 6-22. Do dyspozycji m. in. stre-
fa odpoczynkowo-konsumpcyjna, bezprze-
wodowa sieć Wi-Fi, dystrybutory z szybkim 
wlewem Diesla, parking dla TIR.

Orlen
BZ WBK Leasing poszerza pakiet usług 
związanych z kartami paliwowymi. Do-
tychczas skorzystało z nich już około 9 000 
klientów spółki. Teraz kierowcy samocho-

dów osobowych i ciężarowych mogą na 
większości obiektów Orlenu ominąć kolejki 
w kasach, a za paliwo zapłacić przy dystry-
butorze. Do płatności wystarczy przezna-
czona do tego aplikacja w telefonie komór-
kowym. - W najbliższym czasie do oferty 
wprowadzimy także kartę paliwową innej 
dużej sieci paliwowej – mówi Tomasz Sęba, 
dyrektor ds. ubezpieczeń i produktów kom-
plementarnych w BZ WBK Leasing.

Statoil
W miejscowości Kolbuszowa w wojewódz-
twie podkarpackim otwarto stację Circle K 
– to pierwsza stacja franczyzowa sieci w Pol-
sce, która od początku istnienia funkcjonuje 
pod nową nazwą. Pozostałe stacje w systemie 
franczyzy przechodzą właśnie proces zmia-
ny nazwy Statoil na Circle K, który potrwa do 
marca przyszłego roku. Rebranding przepro-
wadzono już na ponad 70 stacjach w całym 
kraju. – Nasze stacje w systemie franczyzy 
działają w Polsce od 13 lat i obecnie stanowią 
około 25 procent wszystkich obiektów. Pro-
ces odbywa się równolegle na Łotwie, Litwie 
i w Estonii – mówi Jarosław Kustra, dyrektor 
działu operacyjnego Circle K Polska.

BP
Działa już nowy obiekt BP – BP Struga 
w Rumii (woj. pomorskie). Obecnie sieć 
brytyjskiego koncernu w Polsce liczy 519 
stacji, w tym 239 stacji partnerskich i 28 
lokalizacji przy autostradach i drogach eks-
presowych. Na stacji BP Struga w Rumii 
znajdziemy 3 dystrybutory wieloprodukto-
we, 1 do szybkiego tankowania oleju napę-
dowego, 1 dystrybutor LPG, sklep, WBC, od-
kurzacz, kompresor, myjnię automatyczną. 
Adres: ul. Jana III Sobieskiego 119, Rumia.
Pod szyldem “Piotr i Paweł po drodze” po-
wstaje nowy format sklepów typu conve-
nience. Z zakupów spożywczych przy okazji 
wizyty na stacji benzynowej będzie można 
skorzystać na stacjach BP. Pierwsza pilota-
żowa placówka rozpoczęła działalność na 
stacji Reduta w Warszawie przy Al. Jero-
zolimskich 144 C, dwie kolejne zaczynają 
pracę w Krakowie i Poznaniu. Całodobowe 
sklepy “Piotr i Paweł po drodze” będą działać 

na powierzchni 140-150 m2. Wspólna oferta 
obejmie napoje, przekąski, dania gotowe, 
wędliny, nabiał i innego rodzaju produkty 
kupowane podczas codziennych zakupów. 
BP ma międzynarodowe doświadczenie 
w tego typu współpracy - w Wielkiej Bryta-
nii współpracuje z Marks&Spencer, w Niem-
czech z Rewe („Rewe to go”), w Holandii 
z Albert Heijn. Nowy format sklepów będzie 
działał przy wybranych stacjach BP. Tempo 
rozwoju zależy od tego, jak wypadną testy. 
Jeśli koncept się obroni, realne jest urucho-
mienie nawet 150 takich placówek w ciągu 
najbliższych dwóch lat.

Shell i Lotos
Jak już informowaliśmy kilka miesięcy 
temu, blisko 900 stacji Lotos i Shell akcep-
tuje wzajemnie karty flotowe. Od sierpnia 
kartami Lotos Biznes można płacić w pol-
skiej sieci stacji paliwowych Shell i karta-
mi euroShell na Lotosie (wcześnie możliwa 
była tylko ta druga opcja). - To niemal po-
dwojenie liczby stacji, na których można 
uregulować transakcje naszą kartą i 86 
miejscowości, w których nie byliśmy do tej 
pory obecni – cieszy się Adam Pawłowicz, 
wiceprezes ds. handlu w Lotos Paliwa. Kar-
tami flotowymi Lotos Biznes oraz euroShell 
można regulować opłaty nie tylko za pali-
wo, ale również akcesoria, produkty che-
miczne, większości opłat drogowych.

Kingspan
Kinsgpan Environmental zaprezentował 
nowy produkt: zbiornik SlimLine Edge o po-
jemności 4500 l przeznaczony do magazy-
nowania i dystrybucji AdBlue®, wyposażony 
w trójwarstwowy system zabezpieczający 
TriComp. Produkt dostępny jest w czterech 
opcjach wyposażenia, dzięki czemu może być 
wykorzystany zarówno do potrzeb wewnętrz-
nych, jak i na stacjach benzynowych.

Wiadomości paliwowe
Rośnie liczba stacji Moya i BP. Brytyjski koncern rozpoczął współpracę z siecią spożywczą Piotr i Paweł. Shell 
i Lotos kończą konsolidację sił w aspekcie kart paliwowych. BZ WBK umożliwia płacenie kartami paliwowymi 
Orlen bez kolejki. Kingspan wprowadza nowy zbiornik AdBlue.
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Uwaga na kradzieże
Bandyci i gangi złodziei – myli się ten, kto myśli, 
że zagrożenie z ich strony jest dla kierowców 
przewożących wartościowe towary kwestią 
przeszłości. W 2016 roku w regionie EMEA łupem 
przestępców drogowych padło ponad 2600 pojazdów, 
a średnie straty wyniosły 68 000 euro. 

Obecnie wśród firm zajmujących się transportem ładunków stan-
dardem jest wykorzystywanie śledzenia pojazdów za pomocą 
GPS do ochrony przed tego typu przestępczością. W poprzednim 
roku w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce, czyli w regionie 
EMEA, liczba przestępstw w transporcie ładunków niepokojąco 
wzrosła. Według danych TAPA* (międzynarodowej organizacji 
prowadzącej ewidencję takich zdarzeń) w 2016 roku odnotowa-
ne szkody były o 72 procent większe niż w roku 2015. W Wielkiej 
Brytanii zaobserwowano najwyższy poziom przestępstw w trans-
porcie, do których doszło tam 1188 razy. Średnie straty związane 
z kradzieżą ładunków w 2016 roku wyniosły ponad 68 000 euro. 
Największe odnotowane straty jednostkowe osiągnęły wartość 
4 milionów euro, kiedy to w zeszłym roku skradziono biżuterię 
przewożoną przez włoskiego kierowcę ciężarówki - z opancerzo-
nego pojazdu.
W celu prewencji i wykrywania przestępstw oraz minimalizacji 
strat operatorzy międzynarodowych i krajowych przewoźników 
coraz częściej chronią przewożone ładunki za pomocą narzędzi  

telematycznych. Ochronę tę można jednak dopełnić innymi 
rozwiązaniami IT. Dzięki całodobowemu śledzeniu ładunku jego 
nadawca od razu zauważy sytuacje, które mogą dać złodziejom 
pole do działania, np. jeśli pojazd zboczy z wyznaczonej trasy lub 
jeśli kierowca przekroczy określony czas oczekiwania. 
– Ochrona transportowanego ładunku jest równie ważna w przy-
padku wszystkich sektorów rynku, bo przecież każdy rodzaj towa-
ru może paść łupem złodziei. Duże firmy przewozowe dostrzegły 
istotę ochrony ładunku za pomocą technologii GPS, dzięki której 
nadawca może w czasie rzeczywistym śledzić wysokowartościo-
we towary i zareagować w razie podejrzanego zdarzenia — tłuma-
czy Paweł Wloczek, country manager WebEye Polska.

Zoptymalizuj swoje procesy biznesowe z TC Transport Order®!  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.

PL_Transport-Order_210x150_2_Phase.indd   1 28.09.2017   14:09:43
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Przyszłość tachografów 
analogowych a zmiany prawa

Dzięki systematycznej modernizacji floty przez polskie firmy Transportowe, tachografy analogowe są 
powoli wycofywane z rynku transportowego w naszym kraju. W większości pojazdów funkcjonują już 
tachografy cyfrowe. Nie oznacza to jednak, że urządzenia analogowe zostały zupełnie wyeliminowane 
z obiegu. Spora liczba przedsiębiorców użytkujących starsze pojazdy nadal z nich korzysta.

Sytuacja tachografów analogowych skomplikowała się  
 4. lutego 2014 roku, kiedy ogłoszono Rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 w sprawie 
tachografów stosowanych w transporcie drogowym. Uchy-
liło ono Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie 
urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie dro-
gowym oraz zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji 
niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do trans-
portu drogowego. Aktualnie obowiązujące Rozporządzenie 
zaczęło obowiązywać 2 marca 2016 roku.
Przedsiębiorcy, którzy po tym terminie udali się do serwi-
su w celu legalizacji tachografów analogowych, spotkali 
się najczęściej z odmową. Wynika to z faktu, że część tych 
tachografów nie posiada funkcjonalności wymaganych 
przez wyżej wymienione Rozporządzenie. W związku 
z tym, większość autoryzowanych serwisów tachografów 
nie wyraża zgody na legalizację urządzeń rejestrujących 
o oznaczeniach 1311.xx, 1314.xx, 1318.xx. Dotyczy to tylko 
tych tachografów, które nie rejestrują czasu pracy w pełni 
automatycznie. Zgodnie bowiem z treścią załącznika nr I, 
rozdział III Rozporządzenia nr 165/2014, wspomniane tach-
ografy analogowe przestały spełniać wymogi dotyczące:
- rejestrowania odłączenia zasilania i przetwornika,
- rejestrowania w sposób automatyczny okresu prowa-
dzenia pojazdu.

Interpretacja Głównego Urzędu Miar
Ze względu na to, że nie wszystkie serwisy tachografów za-
stosowały się do treści nowego Rozporządzenia, na rynku 
pojawił się problem a zarazem pytanie: kto postępuje zgod-

nie z przepisami? Na początku 2017 roku w tej sprawie wy-
powiedział się Główny Urząd Miar. Na stronie urzędu wyda-
no komunikat dotyczący interpretacji nowych przepisów. 
GUM w opublikowanym stanowisku nie wykluczył dalsze-
go użytkowania i ponownego sprawdzania tachografów 
analogowych. Ponadto wskazał, że urządzenia te mogą być 
nadal sprawdzane, o ile uprawniony serwis potwierdzi ich 
zgodność z homologowanym typem i wymaganiami prze-
pisów. Jako podstawę prawną podał art. 3 Rozporządzenia 
Komisji (EWG) nr 3688/92 z dnia 21 grudnia 1992 roku, do-
stosowującego do postępu technicznego Rozporządzenie 
Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrują-
cych stosowanych w transporcie drogowym (Dz. U. L 374, 
22/12/1992 P. 0012 – 0013). Zgodnie z tym artykułem:
„Od dnia 1 stycznia 1996 roku urządzenie rejestrujące każ-
dego nowego pojazdu wprowadzanego po raz pierwszy do 
użytku powinno spełniać wymagania Rozporządzenia (EWG) 
nr 3821/85, zmienionego niniejszym Rozporządzeniem.”
Główny Urząd Umiar w wydanym komunikacie dopuszcza 
więc dalsze okresowe sprawdzanie tachografów analogo-
wych na podstawie wyżej wymienionych Rozporządzeń.

Zgodnie z przepisami
Taka interpretacja stanu prawnego i faktycznego jest 
dość zaskakująca ponieważ Rozporządzenie nr 165/2014 r.  
wchodząc w życie, uchyliło zarówno Rozporządzenie 
nr 3821/85, jak i Rozporządzenie nr 3688/92. Obecnie je-
dynym aktem prawnym, na podstawie którego można 
rozstrzygnąć omawiany problem, jest więc właśnie Roz-
porządzenie nr 165/2014. Obowiązujący akt prawny nie 
dopuszcza natomiast do stosowania tachografów, które 
nie są w pełni automatyczne i nie rejestrują odłączenia 
zasilania. Reasumując, należy stwierdzić, że prawidłowo 
postępują serwisy tachografów, nie dokonujące ponowne-
go sprawdzenia tachografów niespełniających wymagań 
załącznika nr I Rozporządzenia nr 165/2014.

Jarosław Łabisz
Ekspert OCRK w zakresie ITD





Jak wyeliminować dysonans pozakupowy
Uff… Wdrożenie systemu informatycznego za nami. Chciałoby się rzec: koniec problemów, nowa jakość pracy, 
wzrost konkurencyjności. To prawda. Pamiętajmy jednak, że współpraca z partnerem, jakim jest dostawca nowego 
oprogramowania rozpoczęła się właśnie na dobre – mniej intensywna niż dotychczas, ale za to w trybie ciągłym.

Początek pracy z nowo wdrożonym systemem IT rów-
noznaczny jest z wkroczeniem na nowy etap współ-

pracy z jego dostawcą. I tu pojawia się pytanie o charakter 
i ramy oferowanej opieki powdrożeniowej. Wsparcie na 
tym etapie obejmuje zarówno usługi serwisowe, jak i – co 
ważne – rozwojowe, a to może mieć wpływ na wystąpie-
nie dysonansu pozakupowego. Istotne jest bowiem, aby 
system operacyjny, a tym samym nasza firma, nadążał za 
wymogami rynku i obowiązującymi trendami.

Permanentna dostępność
Punktem wyjścia do określenia zakresu i szczegółowych 
warunków współpracy z dostawcą oprogramowania 
w trakcie rzeczywistej pracy z wykorzystaniem syste-
mu, jest gruntowna analiza zależności między efektyw-
nością działania firmy, a bieżącą sprawnością systemu. 
Analizę należy podzielić na aspekty dotyczące infra-
struktury oraz oprogramowania. W obu przypadkach 
ważne jest ustalenie tzw. parametrów SLA (Service Level 
Agreement), czyli umowy o gwarantowanym poziomie 
świadczenia usług. Do standardowych parametrów usłu-
gi serwisowej zalicza się: gwarantowane czasy reakcji, 
diagnozy oraz rozwiązania problemu.
W praktyce definiujemy problemy wymagające reakcji 
i określamy ich wagę, a na tej podstawie przypisywane są 
wartości parametrów serwisu, które następnie zapisuje-
my w umowie. Dla przykładu dostawca oprogramowania 
może zaproponować zróżnicowane warianty serwisowa-
nia, w tym usługę dostępności serwisu w trybie standar-
dowym, w określonych godzinach pracy w dni robocze 
lub działanie ponadstandardowe gwarantujące czas reak-
cji serwisu nawet w ciągu godziny od zgłoszenia proble-
mu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Spisać koszty
Dodatkowo, jednym z kluczowych aspektów korzystania 
z usług serwisowych, jest dostęp do aplikacji umożliwia-
jącej sprawne złożenie zlecenia serwisowego i dostęp do 
bieżącej informacji o stanie rozwiązania danego proble-
mu. Korzyścią z posiadania takiego narzędzia jest rów-
nież wgląd do raportów wykonanych usług serwisowych, 
które w sposób transparentny obrazują realizację zobo-
wiązań wynikających z ustalonych parametrów SLA.
Warunki świadczenia usług serwisowych stanowią pierw-
szy z filarów współpracy powdrożeniowej. Drugi – równie 
ważny – stanowią usługi związane z rozwojem systemu. 
O ile na etapie podpisywania umowy nie jest możliwe 
przewidzenie zakresu przyszłych prac, a w związku z tym 
ich dokładnych kosztów, o tyle określenie wybranych pa-
rametrów nie powinno stanowić większego wyzwania. 
W praktyce, bardzo dobrym rozwiązaniem jest wcześniej-
sze ustalenie i zapisanie w umowie stawki godzinowej za 
usługi dodatkowe związane z rozbudową systemu, czy 
wielkość pakietu godzin na prace rozwojowe w zryczałto-
wanej cenie za prace serwisu.

Zakup to nie koniec
Już na etapie podejmowania decyzji o wdrożeniu syste-
mu informatycznego, ważnym jest aby sprawdzić moż-
liwość jego rozwoju w przyszłości. Istotną rolę odgrywa 
tu konstrukcja oprogramowania, która może stanowić 
o tym, że przyszły rozwój funkcjonalności będzie możliwy 
i sprawny, lub ograniczony i trudny w realizacji. Zazwy-
czaj im bardziej rozbudowane i elastyczne rozwiązanie IT, 
tym niższy jest stopień zaawansowania koniecznych do 
przeprowadzenia prac i czas wdrożenia zmian oraz zwią-
zane z nimi koszty serwisu. W praktyce, programy ofe-
rujące szerokie pole konfiguracji gwarantują możliwość 
realizacji dodatkowych, dedykowanych rozwiązań.
Podsumowując, już na etapie zakupu systemu informa-
tycznego należy uwzględnić, że współpraca z dostawcą 
oprogramowania IT nie kończy się na etapie wdrożenia. 
Tym samym należy ze szczególną atencją odnieść się do 
zakresu i warunków świadczenia usług po etapie wdroże-
niowym, gdyż właśnie te czynniki decydują o zaistnieniu 
dysonansu zakupowego lub jego braku. Im bardziej szcze-
gółowo zdefiniowane zostaną parametry tej współpracy, 
tym pomyślniej wypadną wyniki jej ewaluacji. A wtedy 
większa będzie również satysfakcja z pracy z wykorzy-
staniem zakupionego systemu oraz jego efektywność.

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

Kupując system informatyczny warto pamiętać, by zobowiązać usługodawcę do efektywnych działań posprzedażnych. 
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Szybciej, prościej, efektywniej
Z danych GUS podsumowujących pierwsze półrocze 2017 roku wynika, że zarówno eksport, jak i import 
dynamicznie się zwiększają. Wartość importu wzrosła o 10,9 procent, a eksportu o 8,4 procent. Pomimo 
obaw o bilans w handlu zagranicznym liczby mówią wyraźnie o wzmożonej wymianie towarów. Jak zatem 
przekuć tę sytuację na sukces w firmie transportowej?

Urodzaj ładunków
Dobiegający końca trzeci kwartał dla ponad 120 000 użyt-
kowników platformy transportowej TimoCom to okres 
wzmożonej pracy. Liczba ofert na platformie sięga już 
bowiem codziennie do 750 000, a wskazania barometru 
transportowego odzwierciedlającego stosunek udziału 
ofert frachtów do ofert wolnych przestrzeni ładunkowych 
na rynku od kilku tygodni przekraczają punkt równowagi 
(50:50) o blisko 30% pokazując przewagę ofert ładunków. 
Taka sytuacja to wyzwanie dla branży transportowej.

Kompleksowe działanie
Wymagania na rynku transportowym rosną. Winduje je 
nie tylko konsument, ale również dostępność technologii, 
która diametralnie zmienia oblicze branży TSL. Liczy się 
optymalizacja procesów, dotarcie nie tylko na czas, ale 
we właściwym czasie a także „wyciśnięcie” z własnego 
potencjału maksymalnego efektu – jak bowiem wskazu-
je Komisja Europejska jeszcze przeszło 1/4 transportów 
to puste przebiegi. Aby zminimalizować to niekorzystne 
zjawisko należy nie tylko dotrzeć do informacji o ofercie 
frachtu i skutecznie go pozyskać, ale również zwiększyć 
szanse na odnalezienie oferty pojazdu przez zlecenio-
dawców. Platforma transportowa TimoCom oferuje roz-
wiązania pozwalające wykonać oba te zadania.

Cyfrowe zlecenia transportowe
Szczególną uwagę warto poświęcić nowemu modułowi na 
platformie – TC Transport Order® służącemu do cyfrowego 
poszukiwania transportu oraz centralnego zarządzania zle-
ceniami transportowymi. Jest to aplikacja przede wszyst-
kim usprawniająca proces zawierania transakcji i ich 
realizacji. Obecnie nawiązanie relacji biznesowej jest kosz-
towne ze względu na duży nakład czasu i środków finan-
sowych, które są niezbędne dla przeprowadzenia procesu 
komunikacji. Działania te nie zawsze są efektywne, ponie-
waż często nie automatyzują powtarzalnych czynności.  
TC Transport Order® pozwala natomiast szybko i w zau-
tomatyzowany sposób pozyskiwać aktualne informacje 
o ofertach cenowych od wyselekcjonowanej grupy kontra-
hentów i przy pomocy kliknięcia zawrzeć wiążącą prawnie 
umowę. Dla przewoźników jest to cenna możliwość pozy-

skania zlecenia praktycznie bez żadnego nakładu pracy – 
ogranicza się ona do odpowiedzi na zapytanie o transport 
i kliknięcia zatwierdzającego podjęcie zlecenia. Zarządza-
nie procesem odbywa się bezpośrednio na platformie przy 
pomocy prostego menu kategoryzującego informacje.

Większa wydajność
Wiele mechanizmów optymalizujących pracę znajduje się 
również w module giełdy transportowej - TC Truck&Cargo®. 
Są to m.in.: szablony i filtry usprawniające wprowadzanie 
i poszukiwanie ofert, opcja min-max ułatwiająca odnajdywa-
nie ładunków o odpowiedniej masie i wielkości, wyszukiwa-
nia frachtu według pozycji GPS oraz wprowadzania pośred-
nich miejsc załadunku i rozładunku przy umieszczaniu ofert 
frachtów. Warto też wspomnieć o wariancie dopasowania 
wedle własnych potrzeb zasięgu oddziaływania ofert skła-
danych przez przewoźników. Jeżeli wprowadzającemu po-
jazd zależy na skonkretyzowaniu miejsca docelowego, może 
umieścić w systemie jedynie nazwę miejscowości, jeśli inte-
resuje go szerszy zasięg odziaływania może dodać informa-
cję o dodatkowym kilometrażu lub wskazać kraje do których 
gotowy jest się przemieścić. W ten sposób przy poszukiwaniu 
pojazdów zostaną uwzględnione te miejscowości, czy kraje, 
które znajdują się wewnątrz nakreślonego obszaru. Optyma-
lizuje to proces docierania do odpowiedniego kontrahenta.

Planowanie i elastyczność
Do dyspozycji użytkowników platformy TimoCom jest rów-
nież moduł kalkulacyjno-trackingowy TC eMap® do wy-
znaczania i kalkulowania tras oraz monitorowania pozycji 
pojazdu. W kontekście przyspieszenia działań wykorzystać 
można opcję Drag&Drop. Umożliwia ona proste planowanie 
oraz zmianę trasy bezpośrednio na mapie. Mechanizm po-
lega na „uchwyceniu” przy pomocy myszy danego punktu, 
„przeciągnięciu” go i „upuszczeniu” w wybranym miejscu. 
Droga jest ponownie przeliczana i wyświetlane są niezbęd-
ne informacje: o długości trasy, czasie oraz kosztach jej 
przebycia. Kalkulacja jest zatem kwestią kliknięcia.

Platforma transportowa TimoCom to kompleksowe 
narzędzie łączące w szybki i zoptymalizowany sposób 
podmioty szeroko pojętego łańcucha dostaw.
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Zmaganie ze szkodami komunikacyjnymi to niestety niemal codzienność w pracy menedżera transportu. 
Tym razem zajmiemy się szkodami wyrządzonymi naszemu kierowcy. Normalnie w takiej sytuacji zadziała 

ubezpieczenie OC sprawcy. Z tym, że nie zawsze i nie w każdej sytuacji…

AC może ucierpieć

Przy niektórych szkodach, mając wykupione AC nasza firma 
na tym traci.

Piotr Gortatowicz Gort Business

Każdy uczestnik ruchu drogowego wie, a przynaj-
mniej powinien wiedzieć, że aby jeździć samocho-

dem trzeba mieć polisę OC. Szybkie przypomnienie na 
początek - ten skrót oznacza obowiązkowe ubezpiecze-
nie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 
mechanicznych za szkody wyrządzone w związku z ru-
chem tychże pojazdów. Warunki tego ubezpieczenia re-
guluje Ustawa (z dnia 22 maja 2003 roku). Ideą było 
zapewnienie ofiarom kolizji, wypadków drogowych 
jak najpełniejszej ochrony oraz możliwość uzyskania 
właściwych świadczeń i odszkodowań, nawet jeżeli 
sprawcy nie stać na ich refundację. Winny zdarzenia 
drogowego bowiem nie jest w stanie przewidzieć skut-
ków jakie ono za sobą niesie. 

Jeśli to tylko uszkodzenie drugiego pojazdu, naprawa bę-
dzie kosztować prawdopodobnie kilka tysięcy złotych, 
czasem może nieco więcej – w zależności od pojazdu. 
Gorzej, gdy są ranni lub ofiary śmiertelne. Dochodzą wte-
dy koszty leczenia, rehabilitacji, rent, zadośćuczynień... 
W takich sytuacjach gwarantem wypłaty należnych od-
szkodowań jest bogata instytucja finansowa. Mimo nie-
zwykle szerokiego zakresu ochrony jaki daje Ustawa o OC, 
są sytuacje, kiedy będąc poszkodowanym możemy nie 
dostać odszkodowania, albo mieć z jego uzyskaniem kło-
pot. Przyjrzyjmy się więc kilku sytuacjom.
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Brak ważnego OC
Obowiązkowi ubezpieczenia OC podlegają wszystkie po-
jazdy podlegające rejestracji, w momencie, gdy są one 
rejestrowane, ale także te niezarejestrowane czyli np. hi-
storyczne czy wolnobieżne – w momencie wprowadzenia 
ich do ruchu. Choć to nie do końca prawda, bo na przykład 
nie trzeba płacić składki za wolnobieżne środki lokomocji 
używane w związku z prowadzeniem gospodarstwa rol-
nego. Poza nielicznymi wyjątkami, polisa jest ważna rok 
od daty jej zawarcia.
Ustawa zakłada także automatyzm wznowienia umowy 
na OC. Co oznacza, że jeśli się zagapimy i roczny termin 
ważności polisy minie, możemy dalej spać spokojnie – 
zwykle z automatu odnowi się na kolejny rok w tym sa-
mym zakładzie ubezpieczeń. Ale uwaga - nie zawsze. Ta-
kimi wyjątkami są:

♦♦ Wypowiedzenie polisy OC przez posiadacza.
♦♦ Nie opłacenie pełnej składki za OC w bieżącym okresie 
ubezpieczenia.

♦♦ Polisa sprzedanego pojazdu zawarta przez sprzedające-
go, a użytkowana przez nabywcę.

UFG częściowo pomoże
Pierwszy wyjątek jest klarowny. Zakłada, że posiadacz 
świadomie podejmuje decyzję o wypowiedzeniu OC (na 
ogół robi to, gdy znajdzie inną, tańszą ofertę). Ale druga 
sytuacja? Wyobraźmy sobie, że mamy zapłacić za OC 798 
zł a z rozpędu zrobimy czeski błąd i wyślemy przelew na 
789 zł. Głupie 9 zł niedopłaty, ale taka polisa nie odnowi się 
automatycznie z mocy prawa. Trzeci przypadek: kupując 
nowy samochód w salonie i ubezpieczając go w dniu reje-
stracji (oraz prawidłowo opłacając składkę) – mamy pew-
ność, że taka polisa odnowi się automatycznie. Lecz gdy 
kupimy auto na rynku wtórnym i skorzystamy z OC, które 
zawarł sprzedający (i miał obowiązek nam je przekazać), 
to taka polisa już się z automatu nie wznowi, musimy za-
tem pilnować terminu odnowienia jak oka w głowie.
Wyobraźmy sobie hipotetyczną sytuację, w której docho-
dzi do kolizji: my jesteśmy poszkodowani, a sprawca nie 
miał ważnego OC. Co wtedy? Nasze bezpieczeństwo jest 
w zasadzie nienaruszone. Co prawda polisy OC brak, lecz 
istnieje taka instytucja jak Ubezpieczeniowy Fundusz 
Gwarancyjny, który wypłaca wtedy odszkodowania i do 
niego należy zgłaszać roszczenia. Z tym, że UFG sprawdzi, 

czy posiadamy autocasco i jeśli tak – odmówi nam od-
szkodowania, a jeśli nie - pokryje koszty naprawy samo-
chodu. To niestety nie do końca dobra wiadomość - wy-
korzystując z AC stracimy uprawnienie do określonych 
zniżek albo zajmiemy gorszą pozycję, gdy nasze składki 
są ustalane w trybie negocjacyjnym. Ale będzie to praw-
dopodobnie mniejsza strata niż koszt dochodzenia rosz-
czeń bezpośrednio od sprawcy.

Nieznany sprawca
Może dojść do sytuacji, kiedy ktoś uderzy w samochód 
użytkowany przez naszego kierowcę i nie zatrzyma się, 
albo wręcz ucieknie. Nie udało się zapisać numeru reje-
stracyjnego pojazdu, nie ma świadków. Wtedy sytuacja 
jest dwojaka. Za szkody osobowe odpowiedzialność przej-
muje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, za szkody 
rzeczowe (uszkodzenie pojazdu) – już nie. Wtedy pozosta-
je uruchomić własną polisę autocasco, a jeśli jej nie mamy, 
musimy pokryć koszty naprawy z własnej kieszeni. O ile 
w przypadku większych firm użytkujących floty osobo-
we i ciężarowe to nie problem, bo AC stanowi standard, 
w przypadku podmiotów korzystając z aut używanych 
to będzie problem. Korzystając z AC oczywiście tracimy 
zniżki lub negocjujemy stawki na bazie wyższej szkodo-
wości, a więc w mniej korzystnych dla nas warunkach.

Rowerzysta
W związku z modą na jeżdżenie na rowerze i coraz więk-
szą ilością dróg rowerowych (które i tak bywają nierzadko 
pomijane przez cyklistów), istnieje coraz większe praw-
dopodobieństwo kolizji z prowadzącym bezsilnikowy jed-
noślad. Teoretycznie wielkiemu ciągnikowi siodłowemu 
nic nie powinno się stać, lecz życie przynosi różne nie-
spodzianki. Sprawca uszkadza samochód, albo potrąca 
nas jako pieszego i… Rowery nie są pojazdami mecha-
nicznymi w rozumieniu Ustawy o ubezpieczeniach obo-
wiązkowych, bo nie posiadają własnego źródła napędu. 
Nie podlegają więc obowiązkowemu ubezpieczeniu OC.
Rowerzysta będzie więc zmuszony samodzielnie pokryć 
koszty wyrządzonej szkody, chyba że posiada przyzwoitą 
polisę OC w życiu prywatnym. Z uwagi na systematycz-
nie rosnącą ilość kolizji z cyklistami pojawiają się głosy, 
aby wprowadzić obowiązkowe OC rowerzysty. Będzie to 
jednak dość trudne, biorąc pod uwagę konieczność wpro-
wadzenia ewidencji wszystkich dwukołowców i zorgani-
zowanie systemu poboru takiej składki.

Drzewo
Zdarzają się sytuacje, kiedy nasz ciągnik zostanie uszko-
dzony przez zwalone drzewo, np. po huraganie. Do kogo 
wtedy zwrócić się z roszczeniem? Teoretycznie każde 
drzewo powinno mieć swojego właściciela. Będzie nim 
albo posiadacz przydrożnego zakładu, posesji, albo za-
rządca drogi, jeśli roślina rosła w pasie drogowym. Z punk-
tu widzenia naszej firmy lepiej żeby zaistniał drugi z wy-
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Jeśli nie znamy sprawcy, 
za szkody osobowe 

odpowiedzialność przejmuje 
Ubezpieczeniowy Fundusz 

Gwarancyjny, za uszkodzenie 
pojazdu – już nie.
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mienionych przypadków – zarządca drogi jest konkretną 
instytucją i na ogół ma polisę OC.
Jednak uzyskanie odszkodowania nie będzie wcale spra-
wą prostą, bowiem takiemu zarządcy trzeba wykazać,  
że przewrócenie się drzewa było spowodowane jego winą, 
czyli nienależytym zabezpieczeniem, konserwowaniem 
drzewostanu. Jak nie ma winy, to i nie ma odpowiedzial-
ności. A zarzuty łatwo obalić, powołując się np. na komu-
nikat IMiGW, związany z huraganem o określonej sile, 
który przewrócił w okolicy kilkanaście zdrowych i silnych 
drzew. Wtedy winnego brak, szkoda została sporządzona 
przez siłę wyższą (vis maior). Jedyna nadzieja w polisie 
autocasco, o ile chroni przed takimi zdarzeniami losowy-
mi. Na ogół chroni, ale… w czasach, gdy nawiedzały Polskę 
powodzie, w regionach nimi zagrożonych, spotykałem 
polisy AC wyłączające to ryzyko. Warto więc dokładnie 
sprawdzić zapisy naszej polisy i OWU.

Zwierzę domowe lub hodowlane
Za szkodę wyrządzoną przez zwierzę odpowiada osoba, 
która to zwierzę chowa. I nie ma znaczenia, czy stworze-
nie w chwili kolizji było pod nadzorem właściciela, czy też 
mu uciekło. Jednak i tu mamy wyjątek - jeśli do ucieczki 
doszło bez jego winy, zostaje zwolniony z odpowiedzial-
ności. Zatem poszkodowany powinien ustalić do kogo 
zwierzę należy i skierować roszczenie o odszkodowanie. 
Osobę prywatną od skutków takiej sytuacji może ochro-
nić, podobnie jak rowerzystę, OC w życiu prywatnym. 
Jeśli mamy do czynienia ze zwierzęciem hodowlanym 
w gospodarstwie rolnym, wówczas szkoda jest wypłaca-
na z OC rolnika, które jest tak samo obowiązkowe jak OC 
posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Zwierzę łowne
Tu sytuacja jest bardzo skomplikowana. Teoretycznie rosz-
czenie o odszkodowanie za szkodę spowodowaną przez 
jelenia czy sarnę można skierować do trzech źródeł: za-
rządcy drogi, koła łowieckiego lub Skarbu Państwa. Każdy 
z tych podmiotów odpowiada w innej sytuacji i okoliczno-
ściach. Zarządca drogi uwolni się od odpowiedzialności je-
śli wykaże, że droga była prawidłowo oznaczona znakiem 
ostrzegawczym informującym o występowaniu zwierzyny 
na drodze. Koło łowieckie ponosi odpowiedzialność tyl-
ko za szkody do których doszło podczas polowania. Skarb 
Państwa odpowiada tylko za szkody wyrządzone przez 
zwierzęta objęte całoroczną ochroną, o ile do szkody doszło 
w związku z polowaniem. Zatem niewykluczone, że winne-
go brak i trzeba będzie ratować się swoim autocasco.

Prace budowlane
Może się też zdarzyć, że zestaw zostanie uszkodzony 
w wyniku przeprowadzanych nieopodal prac budowla-
nych – coś na niego spadnie z dźwigu lub rusztowania, 
zostanie ochlapany cementem, itp. Branża transportowa 
jest szczególnie narażona na takie sytuacje. Aby je prze-

analizować, trzeba wejść w obszar przepisów Kodeksu 
pracy: za szkody wyrządzone w trakcie wykonywania 
obowiązków służbowych odpowiada pracodawca i do 
niego kierujemy roszczenie. Jeśli winny szkodzie pra-
cownik był na „samozatrudnieniu” sytuacja ulega skom-
plikowaniu, bo nie wiadomo, czy OC firmy zajmującej się 
usługami budowlanymi obejmowało także podwykonaw-
ców i czy w efekcie nie będziemy musieli zgłosić rosz-
czenia bezpośrednio do pracownika.
Jak pokazano powyżej, jest mnóstwo sytuacji, w których 
uzyskanie odszkodowania za uszkodzenia pojazdu (lub 
nas samych) może być trudne. Utrata lub zmniejszenie 
zniżki za autocasco, które nastąpi po zgłoszeniu szkody, 
okazać się może najniższym wymiarem kary za niezawi-
nioną okoliczność…

Utrata lub zmniejszenie zniżki 
za autocasco, które nastąpi po 
zgłoszeniu szkody, okazać się 

może najniższym wymiarem kary 
za niezawinioną okoliczność.

Warto kierowcom przypominać, by po kolizji/wypadku uzyskali 
dane sprawcy – jeśli ucieka z miejsca zdarzenia – trzeba spisać 
numer rejestracyjny lub poprosić świadków o pomoc.
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Wielu dostawców ciągle znajduje się w sytuacji, w któ-
rej, aby zaistnieć na rynku, należy obniżać cenę i to 

w sposób wręcz szalony. W rzeczywistości ich klient płaci 
dodatkowo w późniejszym etapie, lecz on sam jakby nie 
bierze tego pod uwagę. Tkwi w przekonaniu, że zapłacił 
najniższą stawkę, zatem optymalizuje koszty działania 
swojego przedsiębiorstwa. Sytuacja jest jeszcze bardziej 
kuriozalna, kiedy usługobiorca oczekuje poniesienia jak 
najniższego kosztu przy jednoczesnej maksymalnie wy-
sokiej jakości usług i najszybszym terminie realizacji. 
Teoretycznie można by powiedzieć: to nieubłagane prawo 
kapitalizmu, należy poddać się temu, walcząc o zyski dla 
swojego przesiębiorstwa.

Niska rata
Niestety, zgodnie z popularnym w języku polskim powie-
dzeniem: kij ma dwa końce. Jeżeli dostawca dokłada do 
swojego biznesu, finansując zarazem biznes klienta i nie 
obudzi się w porę, w pogoni za kontraktami może dopro-
wadzić do pogrzebu własnego przedsiębiorstwa. Niejed-
nokrotnie obserwowałem w sektorze transportu sytuacje, 
w których przedsiębiorcy pragnąc za wszelką cenę zdo-
być kontrakty, zmniejszali cenę wręcz do granic absurdu. 
Dopiero po jakimś czasie uświadamiali sobie, że zapłata 
od klienta nie pokrywa kosztów własnych, a nawet powo-
duje duże straty. Do tego dochodziły długie terminy płat-
ności powodujące utratę płynności finansowej. Zadłuże-
nie to zresztą nie nowy problem w branży TSL.

Taką sytuację obecnie obserwujemy już od jakiegoś czasu 
na rynku ciągników siodłowych w Polsce. Przez ostatnie 
trzy lata byliśmy świadkami boomu w sprzedaży nowych 
pojazdów oraz naczep, co stanowi w dużej mierze efekt 
wzrostu ekonomicznego w Polsce i w Europie powodują-
cego zwięszone zapotrzebowanie na transport ładunków. 
Jednak według moich obserwacji całkiem prawdopodob-
ne, że ogromna część tej sprzedaży została osiągnięta 
dzięki nierealistycznie wysokim wartościom odkupu 
zaoferowanym przez niektórych importerów. Czyli wizu-
alizując, przewoźnicy mają możliwość poruszania się po 
drodze nowymi pojazdami za niewiarygodnie niską ratę 
miesięczną. Wystarczy do tego tylko dodać kontrakt ser-
wisowy, ubezpieczenie i... gotowe. Całość jest sprzedawa-
na pod wdzięczną nazwą “wynajem długoterminowy”.

Pozory mylą
Kwota odkupu po kontrakcie powinna być ściśle powią-
zana z wartościami, jakie można osiągnąć na rynku po-
jazdów używanych. Porównując oferowane przez produ-
centów wartości odkupu w określonym czasie, odnoszę 
wrażenie, że ktoś nagle obudził się z letargu i spojrzał na 
kalkulację w bardziej realnym świetle!
Korzystając z opcji odkupu ciągnika siodłego/naczepy za 
określoną kwotę przez usługodawcę, klient powinien mieć 
świadomość, że dotyczy ona transakcji rozliczonych na 
moment oddania środka transportu. Jeżeli więc kalku-
lacja wypada niekorzystnie dla odkupującego, musi on  

Paul Gogolinski, General Manager Pema Polska. Od ponad 30 lat w sektorze finansowym i motoryzacyjnym 
w Europie i RPA. General 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.

Jeżeli dostawca dokłada do swojego 
biznesu, finansując zarazem biznes 
klienta i nie obudzi się w porę, w pogoni 
za kontraktami może doprowadzić do 
pogrzebu własnego przedsiębiorstwa.

Koniec wyścigu na dno, czas na realizm
Od wielu lat Polska postrzegana jest jako rynek niskich cen. Ciągle słyszymy, że nasze firmy są 
skoncentrowane na tym, by ponosić jak najniższe koszty. Co gorsza, oczekiwania tego typu idą w parze 
z przekonaniem, że niewiele wydając można otrzymać wysokiej jakości produkty i usługi.
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zrekompensować sobie stratę, bo przecież nie jest funda-
cją dobroczynną. Przy kontraktach z wysokim odkupem 
na koniec można spodziewać się niespodzianek przy 
zwrocie. Pokusiliśmy się o porównanie do sytuacji, gdzie 
bilet lotniczy rzadko kosztuje tyle, ile widzimy na reklamie, 
a cena samochodów osobowych „od” ma też tylko charak-
ter zachęcający do zakupu. Radzimy o tym pamiętać ko-
rzystając z rewelacyjnie wyglądających propozycji.
Ostani rok przyniósł wysyp ofert, które nie wyglądają 
na zrównoważone. Można było cieszyć się i korzystać 
z tego. Czy jednak klienci nie powinni zacząć rozważać 
bardziej realistycznego scenariusza? Dobrym przykła-
dem jest rynek ubezpieczeniowy. W poprzednim artykule 
pisaliśmy o tym, jak dzięki wojnie cenowej wielu przed-
siębiorców przez długi czas korzystało z niskich kosztów 
ubezpieczeń. Aż do momentu bolesnej pobudki, kiedy to  
okazało się, że 2+2 nie równa się 4. Wszystko, co dobre kie-
dyś dobiega końca i w tym przypadku mamy do czynienia 
z wielkimi podwyżkami, które wcale nie dobiegły końca.

Używać a nie mieć
Wzrost ekonomiczny oznacza wzrost standardów, oczeki-
wań i możliwości. To także więcej szans i szerszy wybór 
produktów oraz usług. Wszystko jednak ma swój koszt. 
Polska w bardzo szybkim tempie goni Europę Zachodnią, 
co na pewno jest pozytywne. Widzimy tę tendencję wśród 
przewoźników powoli zaczynających myśleć bardziej 
perspektywicznie i całościowo o swojej flocie w kontek-
ście jej utrzymania. Stąd wzrost zainteresowania w kra-
ju nad Wisłą tak popularnym w wielu innych państwach 
wynajmem długoterminowym.
Jeszcze do niedawna wśród firm korzystających z samo-
chodów osobowych, własność stanowiła wręcz świętość. 
Obecnie szukają one przede wszystkim użyteczności  
– auto to narzędzie, kierowcy powinni być zadowoleni 
a etatowi pracownicy, menedżerowie, nie mają poświęcać 
temu zagadnieniu ogromu czasu. Samochód już nie stano-
wi wartości samej w sobie, to już bezpowrotnie minęło. Dla-
tego coraz więcej podmiotów gospodarczych, nawet z sek-
tora MŚP, woli „używać niż mieć”. Lepiej bowiem skupiać 
się na swojej bieżącej działalności generującej rozwój i zy-
ski niż zajmować się obsługą floty, którą można powierzyć 
zewnętrznemu, profesjonalnemu partnerowi.

Bezpieczeństwo prowadzenia firmy
Moim zdaniem polski rynek transportu drogowego także 
robi się bardziej dojrzały i zmierza w tym kierunku. Przy 
tylu możliwościach wynajmu wydaje się wręcz bezsen-
sowne posiadanie w 100 procentach własnego taboru. 
Przewoźnik z kraju nad Wisłą stawiany jest przed wielo-

ma wyzwaniami, mającymi związek zarówno z sytuacją 
rynkową, jak również ze zmianami przepisów serwowa-
nymi przez europejskich i krajowych ustawodawców. 
W świetle prawdopodobnych zmian, tym bardziej warto 
zastanowić się nad korzyściami związanymi z wynaj-
mem taboru. Oddając chociaż część floty w taką formę fi-
nansowania, zapewniamy sobie większe bezpieczeństwo 
i elastyczność. Możemy zwiększyć swoję efektywność 
i zredukować ryzyko nieprzewidzianych kosztów.
Ktoś powie: „zarządza pan firmą PEMA, stąd taka reto-
ryka”. Otóż pragnę to zobrazować - istnieje możliwość,  
że tradycyjne skupianie się jedynie na cenie podczas po-
dejmowania decyzji o flocie może przynieść odwrotne 
konsekwencje. Warto także szerzej rozważyć korzyści 
płynące np. z wynajmu w bardziej realnej perspektywie. 
Nasze działanie nie jest w żadnym stopniu oparte na pozy-
skiwaniu usługobiorcy za wszelką cenę. Za każdym razem 
zapewniamy doradztwo dla firm, które się z nami kon-
taktują i rozważają wynajem długoterminowy. Mówimy 
wprost o zaletach i wadach różnych rozwiązań w aspekcie 
możliwości dopasowania ich do danego przedsiębiorstwa. 
Co z tego, że „złapiemy klienta”? Jeśli będzie on niezado-
wolony, nie wróci do nas i nie poleci nas, to proste!

Nowe spojrzenie
Wynajem długoterminowy nie powinien być bezpośrednio 
kojarzony z leasingiem. Wynajem zapewnia bowiem pew-
ność korzystania ze środków transportu w oczekiwanym 
okresie czasu – bez utraty mobilności. Wydatki powinny 
być analizowane w odniesieniu do korzyści, a nie tylko 
przez pryzmat wysokości miesięcznej raty. Tak jak wspo-
mniałem, nasi eksperci zawsze dokładnie słuchają klien-
tów i analizują ich potrzeby. Dopiero później proponują naj-
korzystniejsze dla danego przedsiębiorstwa rozwiązanie.
Otoczenie ekonomiczne zmienia się bardzo szybko. Polska 
po wielu historycznie trudnych latach wyszła na prostą i jest 
rozpoznawalna na świecie, a w wielu dziedzinach odgrywa 
coraz ważniejszą rolę, nie tylko na Starym Kontynencie. 
Rekomendujemy wszystkim firmom transportowym, aby 
spojrzały w nowym świetle na pozyskiwanie floty. Wygląda 
na to, że producenci nie chcą już dłużej kontynuować wy-
ścigu na dno. Trzeba szukać alternatyw a jedną z nich na 
pewno jest wynajem. Pracownicy PEMA służą pomocą.

Dobra wiadomość!

Wynajem zapewnia pewność korzystania  
ze środków transportu w oczekiwanym okresie  
czasu – bez utraty mobilności.

PEMA zaprasza do swojej siedziby przy ul. Krzysztofa Kolumba 
3, w Komornikach k. Poznania w dni powszednie w godzinach 
od 8.00 do 17.00.
Zachęcamy do kontaktów z naszymi eskpertami regionalnymi 
od wynajmu (dostępni w dni powszednie od 8.00 do 17.00):

Paweł Bronkowski – region południowy, tel: 604 545 410
Aleksandra Szczuka – region centralny, tel: 604 545 416
Marcin Wiśniewski – region zachodni, tel: 604 545 407

Konsultacje
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Drobnicowe połączenie z Włochami
Z Marcinem Dudkiem, menedżerem do obsługi kluczowych klientów w DTW Logistics, rozmawia 
Tomasz Czarnecki.

Co jest core biznesem DTW 
Logistics transport, spedycja, 
usługi logistyczne?
- Koncentrujemy się na do-
starczaniu jak najszerszej 
palety usług. Głównie jest 
to działalność spedycyjna 
oraz logistyka magazyno-
wa, a zarząd firmy jednako-
wo wpiera obie grupy usług. 
Do tego dochodzi oczywi-
ście między innymi trans-
port, którego w żaden spo-
sób nie lekceważymy jeśli 
chodzi o portfolio.

Oferujecie także transport kolejowy do Chin. To przyszło-
ściowa usługa?
- W ostatnim czasie zauważyliśmy duży wzrost zaintere-
sowania tą gałęzią transportu. Klienci doceniają w trans-
porcie kolejowym z Chin szybszy transit time w po-
równaniu z transportem morskim, a także niższą cenę 
w porównaniu z transportem lotniczym. Uważamy, że to 
dodatkowe wsparcie i alternatywa, które jednak na pew-
no nie wyeliminuje konkurencyjnego cenowo transportu 
morskiego czy szybkiego transportu lotniczego.

WIĘCEJ USŁUG ZAMIAST SPECJALIZACJI
Coraz szerszy zakres usług - czy to właśnie jeden z elemen-
tów konkurencyjnych pozwalających przyciągać klientów do 
firm działających w TSL? Mam wrażenie, że w innych bran-
żach postępuje specjalizacja, a w TSL jest trochę inaczej…
- Klienci mają szansę wybrać typową firmę transporto-
wą, ale i operatora logistycznego świadczącego szerszy 

zakres usług niż tylko transport i magazynowanie pro-
duktów. Można wówczas skoncentrować się na core bu-
sinessie i rozwoju przedsiębiorstwa. Z jednym z klientów 
współpracę rozpoczynaliśmy od logistyki magazynowej, 
później dołączył import produktów do Polski, dystrybucja 
krajowa, produkcja displayów, co-packing i inne. Można 
oczywiście je zlecić kilku podmiotom, co jednak nie musi 
przynieść dobrych efektów, przede wszystkim ze wzglę-
du na trudności organizacyjne i bardziej skomplikowane 
planowanie.
Mimo dużego zakresu usług, ze strony internetowej wynika, 
że specjalizację stanowi transport chłodniczy. Jakie warunki 
musi spełniać przewoźnik, by je świadczyć w sposób zado-
walający klienta?
- W transporcie chłodniczym liczy się przede wszystkim 
niezawodny tabor oraz doświadczony zespół. Nieza-
wodny tabor daje możliwość zagwarantowania dostaw 
towaru w odpowiednich warunkach, co ma kluczowe 
znaczenie w logistyce produktów świeżych oraz mrożo-
nych. Przydatna jest również wiedza branżowa, w tym 
przypadku w dużej mierze dotyczy ona transportu mię-
sa, co pozwala na sprawną komunikację z klientem oraz 
rozumienie jego potrzeb i problemów. Do tego dochodzi 
znajomość reżimów temperaturowych, specyficznych 
warunków dla poszczególnych rodzajów towarów, czy 
trudności, jakie mogą wystąpić w trakcie transportu. 
Ułatwia to planowanie transportów oraz podejmowanie 
szybkich działań w celu wyeliminowania ryzyka wystą-
pienia sytuacji kryzysowej.
Jakim zainteresowaniem cieszy się DTW Fresh&Frozen?
- Jeszcze do niedawna był to nasz kluczowy produkt, je-
śli chodzi o działalność spedycyjną i transportową. Nadal 
cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, ale jak już 
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wspomniałem, zakres działalności ciągle ulega rozsze-
rzaniu i nie ma już tak dominujących usług w ofercie.

KIERUNEK: EUROPA WSCHODNIA
Nie brakuje przewoźników wycofujących się z Rosji, Ukrainy, 
Białorusi. Państwo deklarują, że to jedne z waszych głów-
nych kierunków…
- Ten kierunek możemy sprawnie obsługiwać głównie 
dzięki współpracy z przewoźnikami z Europy Wschodniej. 
Choć oczywiście problemy z firmami transportowymi po-
jawiały się niejednokrotnie, w szczególności, kiedy brako-
wało zezwoleń. Na ten moment ta część naszej działalno-
ści jest stabilna i co więcej - patrząc na liczbę ładunków, 
które opuszczają nasz magazyn w kierunku Wschodu – 
transport w tamte rejony znowu odnotowuje wzrost.
Które kierunki są najczęściej odwiedzane przez kierowców 
DTW?
- Ciężko określić głównie kierunki, ponieważ poszczegól-
ne działy mają swoje specjalizacje. Do niedawna stawia-
liśmy przede wszystkim na Europę Wschodnią, Wielką 
Brytanię, Irlandię i Francję, teraz do tej listy mógłbym 
dodać więcej krajów. Duży nacisk kładziemy na przykład 
na Włochy, gdzie jeździ nasza pierwsza linia drobnicowa 
w połączeniu z Polską.

NA BRAK ZLECEŃ NIE NARZEKAMY
Poszukujecie przewoźników. Czegoś nie rozumiem. Firmy 
transportowe narzekają na brak zleceń a ja niemal wszędzie 
widzę wśród spedytorów a i czasem nadawców informacje 
o poszukiwaniu chętnych do przewozu…
- Do tej pory nigdy nie brakowało nam zleceń, a firmy 
transportowe mogą tylko narzekać na brak zleceń w odpo-
wiedniej cenie. Ciągle poszukujemy stałych i rzetelnych 
przewoźników, dzięki którym będziemy mogli realizować 
projekty dla klientów, gwarantując im najwyższy poziom 
usług. To kto rządzi rynkiem zależy też od sezonowości, 
ponieważ rynek cały czas nie jest na tyle stabilny, żeby 
podaż była dostosowana do popytu i na odwrót.
Najważniejszy element w pozyskaniu zlecenia nadal stanowi 
cena?
- To jeden z głównych elementów, którym kieruje się 
klient przy wyborze przewoźnika/spedytora, szczególnie 
w przypadku zleceń nieregularnych. Chociaż zależy to 
także od dostępności powierzchni ładunkowej na rynku. 
Jeśli chodzi o dłuższą współpracę i kompleksową obsługę 
ładunków, brane jest pod uwagę także wiele innych ele-
mentów: nowoczesny tabor, dotychczasowe doświadcze-
nia we współpracy, możliwości obsługi danych kierunków 
czy rodzajów towaru.

Leasing transportu ciężkiego

Zapraszamy na trening dla zawodowych 
kierowców. Odwiedź nasze 
siłownie „pod chmurką” 
i zadbaj o swój komfort pracy.

Więcej informacji: millenniumleasing.pl

AKTYWNY WYPOCZYNEK 
PODCZAS PRZERWY 
W PODRÓŻY
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Nie brakuje kierowców tylko 
dobrych pracodawców
Z Grzegorzem Woelke, prezesem VIVE Transport rozmawia Tomasz Czarnecki.

Jakie znaczenie ma dla VIVE Transport nowa inwestycja?
- Operacje logistyczne w Grupie VIVE mają miejsce 
właściwie od jej powstania, czyli od 25 lat. Swoją dro-
gą, obchodzimy w tym roku jubileusz – zarówno firma 
działająca już ćwierć wieku jak i ja osobiście, bowiem 
już tyle lat pracuje w logistyce. Wracając do pana pyta-
nia. 10 lat temu w Grupie VIVE wyodrębniła się spółka 
przewozowa VIVE Transport, zajmująca się zagadnie-
niami logistyki transportowej z zastosowaniem nadwo-
zi wymiennych BDF, które są jednocześnie magazynem 
i środkiem transportu. Oferujemy naszym klientom 
dedykowane, zwinne łańcuchy dostaw uwzgledniające 
obie te funkcje.  Zajmujemy się między innymi opera-
cjami magazynowymi obsługującymi wyroby gotowe 
dla spółek Grupy VIVE - na powierzchni około 10 000 m2. 
Strategia zakłada synergię rozwiązań dla wewnętrz-
nych działań Grupy jak i klientów zewnętrznych, opie-
rających się w dużej mierze na wspomnianych BDF-
-ach. Pracując nad rozwojem Grupy dostrzegliśmy 
potencjał w stworzeniu powierzchni magazynowo-logi-
stycznej w Kielcach. Tak więc to kolejny krok w rozwoju 
przedsiębiorstwa.

Do rozwoju przedsiębiorstwa potrzebni są jednak także kie-
rowcy, a o nich ostatnio bardzo trudno.
- Nie zgadzam się z tą opinią. Dla dobrych pracodaw-
ców problem braku kierowców nie istnieje. Zawód 
kierowcy zawodowego pojazdów ciężkich jest specy-
ficzny, wymagający dużej empatii ze strony osób zarzą-
dzających firmą. Dlatego, gdy rozpocząłem 5 lat temu 
pracę w VIVE Transport, razem z naszym dyrektorem 
transportu uzyskaliśmy prawo jazdy kategorii C+E, by 
zrozumieć specyfikę pracy za kierownicą zestawów. 

Bardzo często rozmawiamy z naszymi pracownika-
mi. kierowcami. Jesteśmy być może jedyną lub jedną 
z nielicznych firm, w której kierowcy posiadają swój 
organ reprezentacyjny, bo ciężko przecież dyskuto-
wać z ponad 100 ludzi, szczególnie, gdy mają charak-
ter pracy typowo wyjazdowy. Dlatego współpracujemy 
z demokratycznie wybieraną Radą Kierowców. Moim 
zdaniem właśnie poznanie specyfiki tej profesji, osób ją  
wykonujących stanowi klucz do sukcesu. Dlatego nie 
chodzi o problem ze znalezieniem kadry pracowniczej, 
po prostu niewielu jest dobrych pracodawców.

BDF-Y Z POLSKI
VIVE prowadzi jakieś szkolenia dla kierowców?
- Dla mniejszych miejscowości, na przykład z wojewódz-
twa świętokrzyskiego, zawód kierowcy stanowi dużą 
szansę awansu społecznego i możliwość samorozwo-
ju. My na własne potrzeby inwestujemy w takich ludzi. 
W Grupie VIVE znajduje się spółka zajmująca się szko-
leniem kierowców - Eco Driving Academy PL. Jesteśmy 
jedynym partnerem w Polsce renomowanej IRU Academy 
mającej siedzibę w Genewie. W ciągu ostatnich trzech lat 
przeszkoliliśmy około 1000 kierowców.
Nadwozia wymienne BDF są już od dłuższego czasu w ofer-
cie VIVE Transport. Jak pan oceni z perspektywy czasu po-
mysł wprowadzenia tego rozwiązania?
- Jeśli chodzi o transport konwencjonalny, nie mówi-
my tutaj o przewozach mocno specjalistycznych, BDF 
są najbardziej uniwersalnym środkiem transportu. 
Nie tylko ze względu na wielofunkcyjność związaną 
z równoczesną możliwością magazynowania towaru.  

Dobra wiadomość!

Dla dobrych pracodawców problem braku  
kierowców nie istnieje.
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Nadwozia wymienne charakteryzuje bowiem także 
wysoka kubatura i stosunkowo wysoka ładowność. Ko-
rzystamy z BDF-ów typu holenderskiego - na małych 
kołach. Nadwozia te budowane są w Polsce, co pozwala 
nam na dobre warunki współpracy z interesariusza-
mi. Natomiast transport „na podwozia” bazuje przede 
wszystkim na produkcji zagranicznej.

POLITYKA I TECHNOLOGIE
Strategia VIVE Transport, jak każdej chcącej się rozwijać fir-
my sięga zapewne dalej niż na kolejny miesiąc, rok. Jak pan 
widzi sytuację w transporcie za pięć, dziesięć lat?
- Kluczowe znaczenie dla każdej firmy transportowej będą 
miały wydarzenia polityczne i te związane z rozwojem 
i przyswajaniem przez organy administracyjne nowych 
technologii. Unia Europejska staje się niejako miejscem 
licytacji coraz bardziej protekcjonistycznych systemów 
państw Europy Zachodniej. Trudno mówić o wolnym ryn-
ku i swobodzie wymiany towaru zgodnych z założeniami 
funkcjonowania Wspólnoty, gdy nie są respektowane spe-
cjalizacje narodowe. Polska nie ma ich za wiele, szczegól-
nie porównując się z wieloma innymi krajami ze Starego 
Kontynentu, ale transport drogowy to taki wycinek gospo-
darki, w którym jesteśmy lepsi od innych. Dlatego od tego 
w jaki sposób obronimy swoją pozycję, liczę tutaj na nie-
złomną postawę polityków i organizacji, będzie zależała 
przyszłość przewoźników wywodzących się z kraju nad 
Wisłą, czyli także przyszłość VIVE Transport.
Wspominał pan też o aspektach technologicznych.
- Tutaj również zacznę od kwestii związanych z przepisa-
mi, które różnie prezentują się Europie, jeśli chodzi o po-
ciągi drogowe. Tego rodzaju zestawy mogą przynieść wie-
le pozytywnych efektów. Jedna emisja CO2, jedno zużycie 
paliwa, jeden kierowca… Nie możemy mówić o polityce 
proekologicznej bez zaakceptowania tego rodzaju trans-
portów. Co ważne, badania wykazały, że nie oddziałują 
one także bardziej negatywnie na infrastrukturę drogową 
niż pojedyncze zestawy ciągnik-naczepa.
Drugi kierunek to pojazdy autonomiczne ze zmieniają-
cą się rolą kierowcy. Może nie za pięć, ale za dziesięć lat 
będziemy mieli do czynienia z sytuacją podobną jaka 
teraz jest w żegludze liniowej, w której następuje duża 
powtarzalność transportów między hubami. Ze wzglę-
du na stosunkowo proste oprogramowanie w przypad-
ku transportów drogowych zostanie na takich trasach 
ograniczona rola kierowcy, który zajmie się jedynie 
manewrami zestawami w obrębie centrów logistycz-
nych. W sytuacjach mniej powtarzalnych pojazdy au-
tonomiczne będą wspierane przez specjalne centra 
z wysokiej klasy specjalistami przejmującymi w razie 
potrzeby stery ciągników siodłowych. Pozostanie 30/40 
procent przejazdów mocno specjalistycznych lub na 
rzadko uczęszczanych odcinkach. Tutaj zostanie w peł-
ni zachowany czynnik ludzki, zatem zawód kierowcy 
nie zniknie.

KLINCZ LOGICZNY
I celem firmy jest dopasowanie się do tych realiów…
- Śledzimy wydarzenia ekonomiczne w skali makro. Je-
śli chodzi o dopasowanie się do rozwiązań politycznych, 
rozważamy nawet założenie filii w kraju/krajach, w któ-
rych działania będą objęte mniejszymi restrykcjami. 
Chcemy bowiem zawsze oferować klientom optymalne 
rozwiązania, zarówno pod względem funkcjonalnym jak 
i kosztowym. Oczywiście jeśli pojawią się możliwości 
technologiczne do polepszenia naszych działań, rów-
nież z nich skorzystamy. Choć dla nas zawsze człowiek, 
pracownik będzie odgrywał najważniejszą rolę.

Grupa VIVE wynajmie w Panattoni Park Kielce 26 200 m2 
powierzchni dystrybucyjno-logistycznej. Na magazyn prze-
znaczono 24 836 m2, na biura i pomieszczenia socjalne 
1351 m2. Budynek będzie certyfikowany w rygorystycznym 
systemie TAPA, adresowanym do branży logistycznej. Gru-
pa VIVE zresztą zamierza objąć tym certyfikatem swój cały 
łańcuch dostaw. Obiekt zostanie wyposażony w żarówki LED, 
a strefa kompletacji zostanie doświetlona światłem dziennym 
o współczynniku sięgającym 12,5 procent. Na wynajętej po-
wierzchni prowadzone będą operacje logistyczne na rzecz 
Grupy VIVE i klientów zewnętrznych.
Po uruchomieniu w pełni zautomatyzowanej linii produkcyjnej 
VIVE Textile Recycling, technologii sterowania głosowego pro-
cesem sortowania i produkcji paliw płynnych, to kolejna inwesty-
cja Agnieszki Servaas i Bertusa Servaas - właścicieli Grupy VIVE 
w Kielcach. - Część obiektu zostanie przeznaczona do obsługi 
logistyki własnej Grupy VIVE, pozostała powierzchnia przewi-
dywana jest do realizacji usług z zakresu logistyki kontraktowej 
świadczonej przez Grupę dla klientów zewnętrznych. To pierw-
szy nowoczesny obiekt w województwie, który otworzy w regio-
nie możliwość obsługi logistycznej dla klientów z różnych branż 
– dodaje Agnieszka Servaas, wiceprezes VIVE Textile Recycling.
Prace rozpoczną się na przełomie grudnia 2017 roku i stycz-
nia 2018 roku, termin zakończenia przewidziano na sierpień 
2018 roku.

Centrum magazynowo-logistyczne

Jeśli chodzi o transport konwencjonalny, BDF-y są najbardziej 
uniwersalnym środkiem transportu.
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Z pana słów wynika, że trochę obawiacie się wprowadzenia 
pakietu mobilności.
- Dostosujemy się do każdego obowiązującego prawa, 
bo taka jest wola naszych klientów. Nawet jeśli roz-
wiązania byłyby bardzo niekorzystne, poradzimy sobie 
z nimi. Zresztą, moim zdaniem obecna sytuacja stanowi 
przejściowy etap, związany z kampaniami politycznymi 
prowadzonymi w wielu krajach. Dotychczasowa strate-
gia działania Unii Europejskiej powoli zamiera. Ostat-
nio miałem okazję wymienić poglądy z kolegami z firm 
transportowych z innych państw. Wszyscy dostrzegali 
sprzeczności między realizacją doraźnych celów populi-
stycznych, haseł przedwyborczych, a tym, że logistyka 
pełni rolę służebną względem działalności produkcyjnej. 

Kraje wiodące w Europie, tzw. rozwinięte gospodarki, 
popadają w klincz logiczny. Zamykają rynek dla innych 
nie mając koncepcji na umieszczenie na nim swoich 
produktów i usług, które w dodatku bez logistyki i trans-
portu nie mogą być tam realizowane. Zatem to tendencja 
przejściowa i prawdopodobnie za kilka lat znów wróci-
my do idei wolnego rynku. Choćby ze względu na inte-
resy producentów, zwłaszcza tych z Niemiec i innych 
krajów wysokouprzemysłowionych.

JAKOŚĆ BUDUJE KOSZTY
Obecnie mamy czasy usługodawcy czy usługobiorcy?
- Pytanie jest przewrotne. Rynek to spotkanie popytu 
i podaży. Jest część przewoźników upatrujących swojej 
szansy w „taniości”, inni stawiają na jakość i rozwój dzia-
łalności. I tak samo sprawa wygląda z ich klientami – nie-
którzy zdecydowanie nie chcą zrezygnować z niskich 

cen, lecz wiele gałęzi przemysłu wręcz 
wymaga wysokiego 

poziomu i nie może sobie pozwolić niedociągnięcia. Nie 
tylko z moich obserwacji wynika, że konsument jest coraz 
bardziej wymagający, oczekuje szybkości dostawy, nieza-
wodności. Obecnie konsumpcja, oprócz samego produk-
tu, skupia się na otoczce, związanej między innymi ze 
sposobem dostarczenia towaru, umiejętnością kontaktu 
z nabywcą, itp. Ponieważ nabywca wymaga dopasowania 
do swoich potrzeb, musi ponosić tego określone koszty. 
Dlatego czasy kuriera zostawiającego awizo w drzwiach 
szybko się skończą…

I na koniec, jako fan piłki ręcznej nie mogę tego pytania nie 
zadać. Sukcesy piłkarzy ręcznych PGE VIVE Kielce wpływają 
na działalność VIVE Transport?
- Mam taką zasadę - nie zawsze najkrótsza droga prowa-
dzi do celu. Ważny elementem funkcjonowania Grupy 
VIVE są też działania społeczne. Klub sportowy wpływa 
na wiele części naszej biznesowej działalności, może nie 
bezpośrednio, ale na pewno czyni firmę mocno rozpo-
znawalną i wpływa na pozytywny image.

Jest część przewoźników 
upatrujących swojej szansy 
w „taniości”, inni stawiają na 
jakość i rozwój działalności

Bertus Servaas, prezes VIVE Textile Recycling, właściciel 
większościowy spółek Grupy VIVE.
- Jesteśmy bardzo zadowoleni z warunków przeprowadze-
nia nowej inwestycji dla celów magazynowo-logistycznych. 
Negocjacje były długie, ale owocne, Poszukiwaliśmy nie tyl-
ko dużej powierzchni, ale także takiej, którą można elastycz-
nie zarządzać. Zdecydowaliśmy się na wynajem powierzch-
ni w Panattoni Park Kielce ze względu 
na dogodną lokalizację i możliwość 
dostosowania jej do najwyższych 
standardów. Jest to dla nas waż-
ne, gdyż będą one miały bezpo-
średnie przełożenie na ob-
sługę naszych klientów 
korzystających z usług 
kompleksowego za-
rządzania operacja-
mi magazynowymi 
i transportowymi.

Funkcjonalność nowej inwestycji

By zrozumieć pracę 
kierowcy, prezes 

VIVE Transport na 
początku pracy zrobił 
prawo jazdy kat. C+E
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Grzechy główne przewoźników
Relacje na linii spedytor – przewoźnik nie zawsze są idealne, mimo że niektóre firmy transportowe 

również podzlecają transporty a część spedytorów użytkuje flotę. Poprosiliśmy kilku spedytorów, by 
opowiedzieli o kryteriach wyboru przewoźników oraz problemach we współpracy z nimi. Wnioski jak 

zwykle pozostawiamy Czytelnikom.

Jednym z podstawowych kryteriów determinujących 
wybór nowego wykonawcy transportu jest pozytyw-

na rekomendacja określająca go jako solidnego partnera. 
- Poza oczywistymi krokami, czyli weryfikacją dokumen-
tów rejestracyjnych oraz potwierdzeniem aktualności 
OCPD u ubezpieczyciela, kładziemy nacisk na zatrudnia-
nie firm, które mają pozytywną opinię wśród zlecenio-
dawców. Równie ważna jest długość okresu współpracy 
z naszym przedsiębiorstwem. Podmioty pracujące z nami 
od dłuższego czasu i będące w bazie danych, mogą liczyć 
na pierwszeństwo w otrzymaniu zlecenia – mówi Marze-
na Piotrowicz, kierownik spedycji w firmie Bialmilch.
A co z ceną świadczonej usługi? - Zwracamy uwagę 
oczywiście także na cenę, choć wbrew pozorom nie od-
grywa ona decydującej roli. Musi być jednak adekwatna 
do realizowanej usługi. W niemal 100 procentach zostaje 
ona oszacowana w porozumieniu z naszymi partnerami 
w oparciu o warunki przewozu oraz wymagania kontra-
hentów - dodaje Marzena Piotrowicz z firmy Bialmilch.

Mały bywa lepszy
Proces weryfikacji firmy transportowej w Sawa Logistics 
wynika z zapisów procedury „Spedycja Drogowa‘’ przy-
gotowanych w ramach pozwolenia AEO S, otrzymanej 
w grudniu 2016 roku.
– Procedura pozwala nam przede wszystkim wyelimino-
wać nierzetelnych partnerów, upewnić się czy cały łań-
cuch dostaw będzie bezpieczny, ani na moment niezagro-
żony. Bardzo cenimy u przewoźników coś co powinno być 
właściwie standardem a mianowicie komunikację i stały 
kontakt z kierowcą. Pomagają przy tym różne rozwią-
zania telematyczne, ale i zwykłe telefony komórkowe – 
mówi Robert Sadowski, prezes Sawa Logistics.
Oczywiście to nie wszystko na co zwraca uwagę spedytor. 
- Niezmiernie istotny jest nienaganny stan techniczny ta-
boru, tu nie ma ustępstw, szczególnie mając na względzie 
bezpieczeństwo jazdy i niezawodność dostaw. Ważna jest 
również elastyczność przewoźnika i szybki czas reakcji 
na zapytanie. W związku z tym, że nasze firma pracuje 24 
godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu, potencjal-
ny przewoźnik musi być gotowy na podobny system pra-
cy. Dodam też, że przy wyborze podmiotu wykonującego 
transport wcale nie liczy się liczba posiadanych samocho-

dów. Mniejsze firmy, bywają bardziej elastyczne, komuni-
kacja z nimi plasuje się na znacznie lepszym poziomie, 
dbają o swój wizerunek. Znajdują się zwykle na etapie bu-
dowania swoje marki. Naturalnie zwykle jest coś za coś 
- być może zadają więcej pytań na samym wstępie, mają 
więcej wątpliwości przy realizacji zlecenia, lecz w efekcie 
końcowym przynosi to oczekiwany rezultat i buduje długo-
falową relacje – analizuje R. Sadowski z Sawa Logistics.
IMT Logistic z kolei docenia doświadczenie przewoźnika 
na rynku transportowym, między innymi od kiedy prze-
woźnik istnieje. Do ceny wykorzystywane są takie narzę-
dzia jak Trans Risk czy forum Trans. Podstawę stanowi ak-
tualna polisa OCP a także miejscowość, gdzie potencjalny 
usługodawca ma zarejestrowaną swoją działalność.

Jaka ta ładowność?
Przewoźnicy powinni się czasem uderzyć w piersi i zwró-
cić uwagę na popełniane błędy. Radą służą spedytorzy. 
- Będę się upierał, że najczęstszym problemem, błędem 
przewoźnika jest brak kontaktu z kierowcą oraz spedyto-
rem szczególnie po godzinach pracy. Niestety, dochodzi 
także do sytuacji, w których spedytor otrzymuje potwier-
dzenie przyjęcia zlecenia przez usługodawcę, a następnie 
przewoźnik wycofuje się w ostatniej chwili z chęci wy-
konania zlecenia, co stawia nas w trudnym położeniu – 
mówi Robert Sadowski z Sawa Logistics.
To niestety nie wszystko. - Kolejny błąd, również wska-
zujący na „profesjonalizm”, stanowi proponowanie okre-
ślonych stawek i późniejsze rozmowy o zapłacie większej 
kwoty niż wstępnie podawano. Przy mniejszych samo-
chodach, o dopuszczalnej ładowności do 3,5 t, nagminne 
jest przekłamywanie realnej ładowności tych pojazdów, 
niezgodnej z dokumentacją. I jeszcze jedno. Już w trakcie 
samej realizacji zlecenia nierzadko dochodzi do „nacią-
gania rzeczywistości”. Ujmując to w sposób bezpośredni - 
przewoźnik podaje fałszywe informacje o statusie środka 
transportu... – dodaje Robert Sadowski.

Największy błąd
Zdaniem Marzeny Piotrowicz z firmy Bialmilch, największy 
błąd we współpracy na linii spedytor-przewoźnik to bez-
sprzecznie… brak komunikacji. Opinia zatem jest podobna 
jak w przypadku Roberta Sadowskiego. Wspomniany brak 
komunikacji przejawia się w takich aspektach jak:

♦♦ Niezbyt dokładne zapoznanie się z warunkami zlece-
nia (miejsce odprawy celnej, ilość określonego wypo-
sażenia itp.).

Tomasz Czarnecki
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♦♦ Brak informacji o słabej jakości towaru ładowanego 
bądź opakowań. Tutaj pracownicy firm transporto-
wych szkodą samym sobie. Przyjęcie bez zastrzeżeń 
towaru uszkodzonego, bądź towaru w uszkodzonym 
opakowaniu (wątpliwej jakości palety, widoczne 
uszkodzenia worków, big bagów itp.) skutkuje możli-
wością przeniesienia odpowiedzialności finansowej 
na przewoźnika, gdyż istnieje domniemanie, że szko-
da wynikła w trakcie transportu.

♦♦ Brak informacji o niezgodnościach w ładunku (ilość, 
jakość, rodzaj, dokumenty itp.).

Nieco inne elementy wymienia Adriana Milik, prezes IMT 
Logistic. – Analizując błędy przewoźników muszę wspo-
mnieć o czasie realizacji zamówienia i spóźnieniach na 
załadunek/rozładunek. Nierzadko mamy do czynienia 
z niestosowaniem się do warunków zlecenia, na przykład 
w aspekcie rozliczania się z dokumentów. Do tego docho-
dzi niepodstawienie auta, czy też anulacja zlecenia po 
upływie 30 minut – mówi Adriana Milik.

Ponad 1000 firm
W okresie ostatnich 360 dni firma Bialmilch zatrudniała 
w sumie około 1200 firm transportowych przy realizacji zle-
ceń związanych z transportem drogowym. Baza firmy Sawa 
Logistics to około 1150 przewoźników. - Choć na stałe pra-
cujemy może z 70-100 podmiotami. Prowadzimy stale oce-
nę, mając wewnętrznie ustalone wskaźniki KPI, siłą rzeczy 
wpływające na ranking przedsiębiorstw, z którymi pracuje-
my – informuje Robert Sadowski z Sawa Logistics.

Sezonowe przewagi
Z jednej strony nie brakuje przewoźników narzekających 
na brak zleceń, z drugiej w Internecie jest pełno ogłoszeń 
spedytorów głoszących zapotrzebowanie na transport. 
Poprosiliśmy naszych ekspertów o wytłumaczenie tego 
„fenomenu”. Patryk Gałat z IMT Logistic ujmuje sprawę 
bardzo prosto. - Przewoźnik narzeka na brak zleceń w zi-
mie, a spedytor na brak aut w lecie. Firmy transportowe 
najchętniej podpisałyby umowę na czas zastoju w bran-
ży produkcyjnej, natomiast w lecie jako wolni strzelcy 

dyktują swoje warunki: stawki za kilometr, czas realizacji 
oraz krótki termin płatności. Mają świadomość, że zapo-
trzebowanie na środki transportu w sezonie np. budowla-
nym jest ogromne – mówi Patryk Gałat.
- Nie każda oferta ogłaszana w Internecie przez spedy-
tora (ale również przez bezpośredniego zleceniodawcę) 
jest atrakcyjna dla przewoźnika. Na atrakcyjność propo-
zycji składają się między innymi takie czynniki jak: cena, 
rodzaj towaru, wymagania, stopień trudności realizacji 
usługi - mam na myśli na przykład transport towaru na 
przekazie celnym, czyli konieczność postoju na Urzędach 
Celnych, liczba punktów załadunkowych/rozładunko-
wych, miejsce załadunku/rozładunku – mówi Marzena 
Piotrowicz (Bialmilch).

Cena musi być adekwatna
- Analizując powyższe czynniki, wyciągnęłam jeden bar-
dzo ważny wniosek dla współpracy z naszymi partnerami 
i to zarówno zleceniodawcami jaki zleceniobiorcami, tylko 
z pozoru banalny i oczywisty. Jednym z najważniejszych 
czynników determinujących podjęcie zlecenia transportu 
jest cena. Musi być ona adekwatna do złożoności zlecenia, 
wymagań, liczby kilometrów, liczonych drogami przezna-
czonymi dla ruchu samochodów ciężarowych o określonej 
masie dmc, czasu poświęconego na proces załadunkowy 
i rozładunkowy. Nie możemy wymagać, by przewoźnik 
zrealizował zlecenie z punktu A do pkt B odległego o 300 
kilometrów w sugerowanej wycenie 3 zł za 1 kilometr w sy-
tuacji, gdy czas oczekiwania na załadunek wynosi np. 10 
godzin a następnie na rozładunek kolejne 8 godzin. Pamię-
tajmy, że przy pośrednictwie przy przewozie rzeczy musi-
my dbać o interesy zarówno naszych zleceniodawców jak 
i naszych podwykonawców, gdyż bez nich nie ma również 
nas – dodaje Marzena Piotrowicz.

Jednym z problemów 
spedytorów jest duża 
konkurencja. 
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To jednak nie wszystko. Marzena Piotrowicz uderza tak-
że w zachowania spedytorów. - Kolejnym problemem, 
zresztą niezwykle ważnym, jest dysponowanie ładunka-
mi przez spedytorów regulujących swoje zobowiązania 
wobec przewoźników nieterminowo. Ogłaszane przez te 
przedsiębiorstwa oferty transportowe nie cieszą się za-
interesowaniem ze względu na bardzo prawdopodobne 
problemy z wyegzekwowaniem należności wynikających 
z faktur transportowych – mówi Marzena Piotrowicz.

Rozdrobiony rynek
Niektórzy spedytorzy starają się podchodzić do proble-
mów „wczuwając się” w rolę przewoźnika.
- Przewoźnicy zastanawiają się nad wartością ogłasza-
nych zleceń. Kto je zamieszcza i jaki wolumen towarów do 
przewiezienia ma do zaoferowania? Czy kierunek z punktu 
widzenia jego interesów jest atrakcyjny, czy będzie wpisy-
wał się w jego dotychczasowe działania? Analizuje wyma-
gania dotyczące taboru a także specyfiki ładunku. Ważną 
rolę odgrywają elementy rozliczania – jego sposobu, termi-
nu płatności itd. Nasz rynek pozostaje wciąż mocno roz-
drobniony i większości działają na nim firmy MŚP. Zdecy-
dowana większość ofert w Internecie, prasie typu „szukam 
przewoźników” w istocie skierowana jest do większych 
podmiotów transportowych, gdzie liczy się efekt skali. Te 
z kolei mają już wypracowane ścieżki współpracy i zwykle 
zagospodarowane samochody. Mniejszy przedsiębiorca, 
nawet gdy zostanie wzięty pod uwagę, to w bardzo szybki 
sposób skalkuluje, że mu się to nie opłaca – opowiada Ro-
bert Sadowski z Sawa Logistics.

Pogodzić klienta z nadawcą
Problemy spedytorów nierzadko dotyczą kwestii doty-
kających również inne branże. Tak przynajmniej wynika 
z odpowiedzi Marzeny Piotrowicz z firmy Bialmilch, ob-
serwującej sytuację z perspektywy osoby zarządzającej 
jak i aktywnego spedytora. Kłopoty spedytorów dotyczą 
nieterminowego regulowania należności przez kontra-
hentów, nieuczciwej konkurencji, czyli tzw. dumpingu ce-
nowego oraz braku świadomości spedytorów co należy do 
ich obowiązku. W tym ostatnim przypadku chodzi mię-
dzy innymi o niewystarczającą wnikliwość w prowadzo-
ne czynności, brak wiedzy branżowej, rutynę. A także nie 
stosowania handlowego podejścia w kontaktach z part-
nerami, co dla niemal każdego przedsiębiorcy jest bardzo 
ważne – mówi kierownik spedycji w firmie Bialmilch.
- Kłopot stanowi pogodzenie interesów klienta, w tym 
przypadku firmy produkcyjnej z punktem widzenia prze-
woźnika. Stawki za kilometr usługodawców z reguły są 
niższe niż wymagania firm transportowych, bowiem 
nadawca nierzadko nie uwzględnia obecnej stawki za litr 
oleju napędowego oraz opłat systemu viaTOLL. Bierze on 
pod uwagę wyceny od kilku spedytorów i wygrywa naj-
niższa oferta bez gwarancji podstawienia auta – komen-
tuje Adriana Milik, prezes IMT Logistic.

- Spedytor nie jest tylko osobą zajmującą się całokształ-
tem działań operacyjnych związanych z organizacją 
transportu, ale i przedstawicielem firmy proponującym 
jej usługi na zewnątrz. Jednym słowem powinien łączyć 
działalność handlową z operacyjną. To niewątpliwie wy-
zwanie. Jak wiemy konkurentów nie brakuje, a wyróżnić 
się można nieszablonowymi rozwiązaniami – dodaje 
właściciel Sawa Logistics.

Podsumowania i plany
Być może trochę za wcześnie na podsumowania 2017 roku 
i plany na kolejny, tekst bowiem był przygotowywany na 
przełomie sierpnia i września, ale spedytorzy pokusili się 
o pierwsze podsumowania. - Nasz zespół bardzo ciężko 
pracuje. To pierwszy rok od otrzymania pozwolenia AEO 
S, mieliśmy okazję przyjrzeć się czy przygotowane proce-
dury rzeczywiście spełniają swoją funkcję. Teraz wszyscy 
mamy świadomość jak ważny był to krok w rozwoju firmy. 
Odczuliśmy trochę deficyt związany z brakiem kierowców 
na rynku. Zaangażowaliśmy się w ważny projekt, który 
w 2018 roku powinien wejść w główną fazę realizacji. Wią-
zało się to z reorganizacją i skupieniem się na kluczowych 
produktach. Takich, w których jesteśmy najbardziej rozpo-
znawalni i doceniani. Dlatego z naszej perspektywy nad-
chodzące 365 dni, będą pełne wyzwań i szans na rozwój – 
zapowiada Robert Sadowski z Sawa Logistics.
- Obecny rok można zestawić na równi z… pogodą. Polska 
rozwija się pod względem gospodarczym mają powstać 
nowe drogi ekspresowe, więc ładunków nie powinno bra-
kować. Oby i to samo można było powiedzieć o samocho-
dach ciężarowych. Jeżeli nie dojdzie do ustalenia najniż-
szej stawki za kilometr, rozpoczynającej negocjacje, dalej 
będzie dochodzić do wielkich wahań w wycenach, od 2,6 
zł za kilometr, a w skrajnych przypadkach nawet 2,3 zł, 
do… nieskończoności. Przykład obrazujący tę sytuację 
stanowi oferta przewoźnika na transport z Zawiercia do 
Warszawy, który zaproponował 2000 zł, gdzie poza sezo-
nem pojechałby za 850-900 zł – komentuje Patryk Gałat, 
spedytor w IMT Logistic.
- Ten rok dopiero podsumujemy dopiero jak dobiegnie koń-
ca, a co do perspektyw na kolejny - realizujemy stopniowo, 
konsekwentnie swoje założenia. Zwiększamy grono zado-
wolonych zleceniodawców. Rozszerzamy wiedzę i dzielimy 
się nią z pracownikami. Staramy się pobudzać kreatywność 
zespołu, by móc naszym partnerom oferować innowacyjne 
rozwiązania transportowe. Poszerzamy wachlarz dostęp-
nych usług, co daje podstawy zakładać systematyczny pro-
gres firmy – dodaje Marzena Piotrowicz z Bialmilch.
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Słownik Zawodowego Kierowcy cz.3
To już trzecia część poradnika językowego przygotowanego przez firmę Marathon International. „Słownik zawodowego kierowcy” 
to doskonałe narzędzie dla firm transportowych działających na arenie międzynarodowej, bo zawiera tłumaczenia najważniejszych 
branżowych zwrotów na język angielski, niemiecki, francuski i ukraiński

JĘZYK POLSKI JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK NIEMIECKI JĘZYK FRANCUSKI JĘZYK UKRAIŃSKI
ZAPIS WYMOWA ZAPIS WYMOWA ZAPIS WYMOWA ZAPIS WYMOWA

SŁOWNICTWO ZWIĄZANE Z WYPOSAŻENIEM KIEROWCY
butelka bottle botel Flasche flasze bouteille butej бутилка butylka
buty ochronne safety shoes sejfti szuz Schutzschuhe szucszułe chaussures de sécurité szosir de sekirite захисне взуття zachysne wzuttia
czapka cap kap Mütze myce casquette kasket шапка szapka
dowód tożsamości ID document aj di dokjument Personaldokument perzonaldokument carte d'identité kar didantite посвідчення особи poswidczennja osoby
kask ochronny safety helmet sejfi helmet Schutzhelm szuchelm casque kask захисна каска zachysna kaska
kieliszek glass glas Glas glas verre wer стопка stopka
koc blanket blanket Decke deke couverture kuwertir ковдра kowdra
kubek mug mag Becher beśer godet gode чашка czaszka
kuchenka gazowa gas cooker gas kuker Gasherd gazhert cuisnière à gaz kłizinier a gaz газова плита gazowa plyta
laptop laptop laptop Laptop leptop ordinateur portable ordinater portabl ноутбук noutbuk
latarka flashlight/torch flaszlajt/torcz Taschenlampe taszenlampe torche torsz ліхтарик lichtaryk
lodówka fridge fridż Kühlschrank kylszrank frigo frigo холодильник cholodyl'nyk
łyżeczka teaspoon tispun Teelöffel telyfel cuillère à café kłijer a kafe чайна ложка czajna lożka
łyżka spoon spun Eßlöffel eslyfel cuillère kłijer ложка lożka
miska bowl bołl Schüssel szysel jatte żat полумисок polumysok
nóż knife najf Messer meser couteau kuto ніж niż
okulary ochronne safety goggles sejti gogels Schutzbrille szucbrile lunettes de protection linet de proteksją захисні окуляри zachysni okuliary
okulary eyeglasses ajglases Brille brile lunettes linet окуляри okuliary
paszport passport pasport Reisepaß rajzepas passeport paspor паспорт pasport
patelnia frying pan frajing pan Pfanne pfane poële płal сковорідка skoworidka
pościel bed linen bed linen Bettwäsche betwesze couverture kuwertir постіль postil'
radio radio rejdio Radiogerät radiogerejt radio radio радіо radio
ręcznik towel tałel Badetuch badetuch serviette serwiet рушник rusznyk
rękawice gloves glows Handschuhe handszułe gants gą рукавички rukawyczky
słoik jar dżar Glas glas pot po банка banka
szklanka glass glas Glas glas verre wer стакан stakan
ściereczka cloth kloth Lappen lapen chiffon szifą шматка szmatka
tablet tablet tablet Tablet tablet tablette tablet планшет planszet
talerz plate plejt Teller teler asssiette asjet тарілка tarilka
telefon phone fołn Telefon telefon téléphone telefon телефон telefon
torba podróżna traveling bag trweling bag Reisetasche rajzetasze sac de voyage sak de wojaż дорожня торба dorożnja torba
ubranie ochronne safety clothes sejti kołfs schutzkleidung szucklajdunk vêtements de sécurité wetemą de sekirite захисний одяг zachysnyj odiag
widelec fork fork Gabel gabel fourchette furszet вилка wylka
zapalniczka lighter lajter Feuerzeug fojercojk briquet briket запальничка zapalnyczka
zapałki matches maczez Streichhölzer sztrajśhylcer allumettes alimet сірники sirnyky
ZWROTY PRZYDATNE PRZY ZDARZENIU DROGOWYM
laweta car carrier kar kerjer Abschleppwagen apszlepwagen remorques porte-voiture remork port włatir евакуатор ewakuator
numer na telefon alarmowy emergency phone number emerdżensi fołn namber Notrufnummer notrufnumer numéro d'urgences numero dirżąs номер аварійної служби nomer awarijnoji slużby
odcholowanie auta tow away toł ełej Abschleppen des Fahrzeugs apszlepen des farcojks remorquage remorkaż буксирування авто buksyruwannja awto
ofiara casualty każulti Opfer opfer victime wiktim жертва żertwa
pogotowie ambulance embjulans Rettungsdienst retunksdinst urgences irżąs швидка допомога szwydka dopomoga
policja police polis Polizei policaj police polis поліція policija
pomoc drogowa emergency road service emerdżensi rołd serwis Pannenhilfe panenhilfe dépannage depanaż дорожня допомога dorożnja dopomoga
poszkodowany victim wiktim Verletzter ferlecter victime wiktim потерпілий poterpilyj
prośba o polisę request for policy rikłest for polisi Bitte um Police byte um polise demande de police demąd de polis прохання про поліс prochanja pro polis
prośba o pomoc request for help rikłest for help Bitte um Hilfe byte um hilfe demande d'aide demąd ded прохання про допомогу prochanja pro dopomogu
prośba o prawo jazdy request for driving license rikłest for drajwing lajcens Bitte um Führerschein byte um fyrerszajn demande du permis de conduire demąd du permi de kądłir прохання про водійське посвідчення prochanja pro wodijs'ke poswidczennja
ranny injured person indżurd person Verletzter ferlecter blessé blese поранений poranenyj
sprawca the guilty party de gilty parti Täter tejter coupable kupabl винуватець wynuwatec'
straż pożarna fire brigade fajer brigejd Feuerwehr fojerwejr pompiers pąpie пожежники pożeżnyky
świadek witness łitnes Zeuge cojge témoin temłę свідок swidok
wulkanizacja vulcanization wolkanajzejszyn Reifenservice rajfenserwys vulcanisation wilkanizasją шиномонтаж szynomontaż
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Słownik tworzyli związani z Marathon International kierowcy, trenerzy akademii, mechanicy serwisu, dyspo-
zytorzy, nad tłumaczeniem czuwało biuro tłumaczeń. Zachęcamy Czytelników do przekazania poniższych 

informacji swoim kierowcom, artykuł będzie też dostępny w wersji elektronicznej na www.truck-business.pl  
i www.log24.pl. Tym razem zapraszamy do nauki zwrotów związanych z wyposażeniem pojazdu, nawigacją, zacho-
waniem podczas szkód drogowych.
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pogotowie ambulance embjulans Rettungsdienst retunksdinst urgences irżąs швидка допомога szwydka dopomoga
policja police polis Polizei policaj police polis поліція policija
pomoc drogowa emergency road service emerdżensi rołd serwis Pannenhilfe panenhilfe dépannage depanaż дорожня допомога dorożnja dopomoga
poszkodowany victim wiktim Verletzter ferlecter victime wiktim потерпілий poterpilyj
prośba o polisę request for policy rikłest for polisi Bitte um Police byte um polise demande de police demąd de polis прохання про поліс prochanja pro polis
prośba o pomoc request for help rikłest for help Bitte um Hilfe byte um hilfe demande d'aide demąd ded прохання про допомогу prochanja pro dopomogu
prośba o prawo jazdy request for driving license rikłest for drajwing lajcens Bitte um Führerschein byte um fyrerszajn demande du permis de conduire demąd du permi de kądłir прохання про водійське посвідчення prochanja pro wodijs'ke poswidczennja
ranny injured person indżurd person Verletzter ferlecter blessé blese поранений poranenyj
sprawca the guilty party de gilty parti Täter tejter coupable kupabl винуватець wynuwatec'
straż pożarna fire brigade fajer brigejd Feuerwehr fojerwejr pompiers pąpie пожежники pożeżnyky
świadek witness łitnes Zeuge cojge témoin temłę свідок swidok
wulkanizacja vulcanization wolkanajzejszyn Reifenservice rajfenserwys vulcanisation wilkanizasją шиномонтаж szynomontaż
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Problem kierowców nas nie dotyczy
Z Ireneuszem Tułaczem, właścicielem firmy transportowej Ikar, rozmawia Tomasz Czarnecki.

Truck&Business Polska działa na rynku kilkanaście lat. 
A firma Ikar?
- Jesteśmy trochę młodsi. Firma Ikar powstała w lipcu 
2008 roku, dokładnie w dniu moich 20 urodzin. Aktualnie 
zatrudniamy 17 osób. Na początku działalności zajmo-
waliśmy się handlem węglem z polskich kopalni, trans-
port służył wyłącznie na potrzeby własne. W 2014 roku, 
widząc optymistyczne perspektywy, podjęliśmy decyzję 
o rozwoju przedsiębiorstwa. Postanowiliśmy powięk-
szać systematycznie flotę kupując najpierw dwa zesta-
wy: ciągnik siodłowy plus naczepa. Zdecydowaliśmy, że 
będą to samochody marki Volvo oraz naczepy kurtynowe 
Schmitz. Aktualnie około 80 procent działań związanych 
z przewozami wykonujemy własnym taborem, zaś około 
20 procent zadań transportowych zlecamy stałym pod-
wykonawcom.

Minęły trzy lata od rozpoczęcia działalności transportowej. 
Czy w tym czasie flota uległa zwiększeniu?
- I to nawet o kilkaset procent (śmiech). Aktualnie posiada-
my 11 ciągników, 4 wywrotki, 6 firanek oraz jedną chłodnie. 
Wywrotki wykonują transport na potrzeby własne a zesta-
wy z firanką i chłodnią jeżdżą w ruchu międzynarodo-
wym. Średni przebieg tych aut to 11 000-12 000 kilometrów 
miesięcznie. Nie jestem w stanie udzielić odpowiedzi na 
kolejne pytanie jakie pan zapewne zada, związane z pla-
nowanym czasem użytkowania środków transportu. Po-
wód jest prosty - najstarsze auto, które wykonuje transport 
międzynarodowy zostało przez nas zakupione w 2014 roku 
i pozostanie na kontrakcie serwisowym jeszcze przez oko-
ło 365 dni. Zatem dopiero w 2018 roku będziemy zastana-
wiać się co dalej a na decyzję z pewnością mocno wpłynie 
końcowa ocena awaryjności ciągnika.

PKO LEASING I VOLVO
Pozostaliście przy Volvo?
- Tak, przekonała nas niezawodność jak i precyzyjność 
i dokładność serwisów wykonujących naprawy.
Wnioskuję zatem, że w najbliższym czasie nie zamierzacie 
wymieniać taboru, o zmianie marki nie wspominając?
- To tylko w części poprawne wnioski (śmiech), bowiem 
co roku powiększamy flotę. We wrześniu odebraliśmy je-
den ciągnik Volvo FH 500, od października będziemy jeź-
dzić kolejnym, również tej samej marki.
Sposób finansowania zakupu to leasing czy jakaś inna forma?
- Zdecydowanie leasing. Wszystkie samochody do tej 
pory zakupiliśmy w ten sposób. Współpraca z usługodaw-
cą układa się bardzo dobrze. Od dłuższego czasu korzy-
stamy zresztą tylko z jednego podmiotu finansującego, 
a mianowicie PKO Leasing. Firma posiada najkorzystniej-
szą ofertę, którą konkurencji trudną przebić, z obsługi po-
sprzedażnej również jesteśmy zadowoleni.
Wspomniał pan o serwisowaniu. Stawiacie tylko na autoryzo-
wane punkty?
- Każde zakupione auto posiada wykupiony kontrakt ser-
wisowy, dlatego naprawiamy je tylko w autoryzowanym 
punkcie Volvo. Starsze pojazdy serwisujemy natomiast 
u siebie w przedsiębiorstwie, gdyż posiadamy własna 
bazę serwisową.

Nasz rozmówca na zdjęciu z tatą Krzysztofem, który 
pomaga w prowadzeniu przedsiębiorstwa bardziej działając 
przy handlu węglem.

Jeździmy do Niemiec, Belgii, 
Holandii, Danii oraz sporadycznie 

do Czech.
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NUDY NIE MA
Dokąd jeździcie?
- Jeździmy do Niemiec, Belgii, Holandii, Danii oraz spora-
dycznie do Czech. Naturalnie to klienci wpłynęli w znacznym 
stopniu na miejsca do których wiodą nasze transporty.
Świadczycie tylko usługi transportu międzynarodowego?
- Nie wykonujemy transportu krajowego. Służy nam on 
tylko w celu ograniczenia pustych przebiegów, gdy kie-
rowcy powracają zza granicy na weekend do bazy.
Jak pan postrzega obecne warunki prowadzenia biznesu 
transportowego – z optymizmem, realizmem, czy jednak drugi 
raz byście nie podjęli decyzji o tym, by zostać przewoźnikiem 
drogowym?
- Z pewnością w tej branży trudno o nudę. Bywają sytuacje 
zarówno wesołe i śmieszne, ale także ciężkie i trudne do 
rozwiązania. Mam taką zasadę, by do wszystkiego podcho-
dzić z dużym spokojem, choć w większości problemy nie 
są wcale proste i wymagają wielkiej dozy rozsądku a nawet 
działania wielopłaszczyznowego. Na początku zetknęliśmy 
się na przykład z kwestią dobrania odpowiedniego zespo-
łu. Muszę tutaj zaznaczyć, że wszędzie słyszymy kłopoty 
ze znalezieniem kierowców, co nas na szczęście nie doty-
czy. Za to zorganizowanie obsady na pozostałe stanowiska 
wcale nie stanowiło łatwego zadania. Analizując minusy 
związane z pracą przewoźnika z jakimi my mieliśmy do 
czynienia, nie sposób nie wspomnieć o kwestii dotrzymy-
wania terminów płatności za wykonane usługi transpor-
towe. A raczej niedotrzymywania... Znaleźliśmy na to re-
ceptę, po prostu wykonujemy usługi wyłącznie dla stałych 
i zaufanych klientów, czym znacznie zmniejszamy ryzyko 
niewypłacalności. Mam oczywiście świadomość, że nie 
każda firma transportowa może sobie na to pozwolić, lecz 
ja opowiadam jak wygląda rzeczywistość naszymi oczami. 
Sporo zdrowia psują również nieustanne zmiany przepisów 
w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Osobną kwe-
stię stanowi ich uciążliwość, jednak jeszcze gorszy jest brak 
stałości, co nieco dezorganizuje niektóre działania.

KŁOPOTLIWE PRZEPISY
Załóżmy zatem, że ma pan na moment wielką moc sprawczą. 
Gdyby można zmienić trzy przepisy, regulacje, zasady, wpły-
wające na działalność Ikara, to byłyby…
- Z pewnością doprowadziłbym do zniesienia zakazu odby-
wania 45-godzinnych pauz w kabinie pojazdu. W większości 
przypadków pracy dla Ikara kierowca wraca na weekend do 
domu. Niestety, zdarzają się sytuacje, gdy nie możemy ina-
czej zorganizować przewozu i prowadzący ciągnik siodłowy 
zostaje zmuszony do spędzenia odpoczynku weekendowe-
go poza miejscem zamieszkania i bez towarzystwa rodziny, 
czyli w pojeździe. Uciążliwość tej regulacji potęguje fakt, że 
nie przy każdym parkingu działa hotel, w którym kierowca 
faktycznie mógłby odpocząć. A przecież warunki hotelowe 
różnią się znacznie od tych samochodowych, szczególnie 
zimą. Jedynym rozsądnym wyjściem pozostaje zostać w ka-
binie i skrócenie odpoczynku do 24 godzin, za który nie ma 

kar. Jednak znów jest coś za coś. Kierowca musi szybciej niż 
zostało założone wrócić do domu w następnym tygodniu, 
aby brakujące godziny „oddać”. To z kolei mocno kompliku-
je harmonogram wyjazdów. Wspominałem też o zmianach 
przepisów unijnych, lecz to temat rzeka…
Podwyżki ubezpieczeń mocno oddziałują na wydatki? Jest ja-
kaś recepta na ograniczenie tych kosztów?
- Z pewnością w większości firm podwyżki ubezpieczeń 
oddziałują na wydatki. U nas jednak udało się to w pew-
nym stopniu ograniczyć dzięki specjalnym ofertom, które 
otrzymujemy od naszego leasingodawcy. Nie chciałbym 
robić kryptoreklamy, lecz mówił pan, że w Truck&Business 
Polska nie stosujecie cenzury, zatem mogę śmiało zareko-
mendować PKO Leasing również w kwestii ubezpieczeń.

KLAUZULA PALIWOWA
Niższe ceny paliw w Polsce wpłynęły pozytywnie na finanse firmy?
- W bardzo małym stopniu tak. Jednak jest to niewielki 
procent ze względu na sporządzone umowy z naszymi 
klientami. Przy niższej cenie paliwa cena frachtu ade-
kwatnie ulega obniżeniu jak i odwrotnie, gdy koszt oleju 
napędowego rośnie, stawka za transport również zostaje 
podwyższona. Dzięki takim zapisom w umowach waha-
nia cen paliw mają znikomy wpływ na finanse Ikara.
Wśród przewoźników jest wiele zrzeszeń. Czy państwo rów-
nież działają choćby w jednym z nich?
- Nie należymy do żadnego zrzeszenia. Nigdy się nie zasta-
nawiałem nad przystąpieniem do takowego, lecz niestety 
wydaje mi się mało prawdopodobne, aby przez działania 
w ich ramach realnie wpłynąć na zmiany przepisów
Na koniec prośba o kilka zdań na temat życia prywatnego.
- Na co dzień jestem osobą mocno zajętą, ale każdą wolną 
chwilę staram się spędzać z rodziną. Lubię również po-
dróżować i poznawać nowe miejsca.

Przy niższej cenie paliwa cena 
frachtu ulega obniżeniu jak i od-
wrotnie, gdy koszt oleju napędo-
wego rośnie, stawka za transport 
również zostaje podwyższona.



Dłużej, taniej, bezpieczniej
Co to jest opona ekologiczna i w jaki sposób wykonywane są testy dowodzące wyższość danego ogumienia 
nad innymi produktami. Ciśnienie ogumienia to niby oczywista sprawa, a jednak nie zawsze przewoźnicy 
wiedzą co uczynić, by poziom bezpieczeństwa drogowego i kosztów uległ polepszeniu lub co najmniej 
pozostał na tym samym poziomie. O tym właśnie postanowiliśmy porozmawiać z przedstawicielami 
importerów opon.

CIŚNIENIE W OPONACH
W świetle firm transportowych pytanie jak często kierowca 
auta ciężarowego powinien sprawdzać poziom powietrza 
w oponach brzmi banalnie, ale jednak trzeba je zadać. Czy jest 
to zależne od rodzaju opony i jej przeznaczenia? Jakie mogą 
być straty jadąc z za niskim/za wysokim ciśnieniem?

Marcin Cywiński, Marketing Manager CVT, 
Continental Opony Polska. - Opony cięża-
rowe w zależności od swojego typu, zasto-
sowania i marki pracują z różnymi ciśnie-
niami. Za każdym razem należy patrzeć, 

jakie zalecenia dotyczące ciśnienia daje producent ogu-
mienia i pojazdu. Nawet, jeżeli zastosujemy opony w tym 
samym typie transportu, a używamy różnych marek, to 
należy sprawdzać indywidualnie ciśnienie dla każdego 
z producentów, bo zalecenia mogą się różnić. Dlatego tak 
ważne jest, aby klienci stosowali się do indywidualnych 
wskazówek. W tym celu została opracowana specjalna ta-
bela ciśnień opon dla poszczególnych marek pojazdów cię-
żarowych i ciągników siodłowych, która ułatwia właściwy 
dobór ciśnienia dla posiadanego produktu, pojazdu i jego 
obciążenia. Ciśnienie powinno być kontrolowane regular-
nie, ponieważ wśród przyczyn awarii najczęściej wymie-
nia się właśnie utratę ciśnienia w oponie, z której kierowca 
nie zdawał sobie sprawy. Częstotliwość przeglądów jest 
także zależna od rodzaju ogumienia oraz typu transportu, 
w którym jest użytkowana. Zbyt wysokie ciśnienie w opo-
nie może prowadzić do pogorszenia parametrów jezdnych 
i zerwania przyczepności przy mokrej nawierzchni. Zbyt 
niskie natomiast grozi nadmiernym zużyciem paliwa, 
a co za tym idzie wzrostem kosztów utrzymania floty. Aby 
uniknąć tego typu problemów warto pomyśleć o montażu 
czujników ciśnienia w ogumieniu i zdalnie nadzorować ci-
śnienie przez system ContiPressureCheck.

Artur Posłuszny, ITR CEE, dystrybutor 
opon Yokohama w Polsce. - Poziom ciśnie-
nia w oponach ciężarowych ma kluczowy 
wpływ na bezpieczeństwo, ich trwałość, 
ilość zużywanego paliwa. Właściwe ciśnie-

nie, określone przez producenta dla każdego modelu ogu-
mienia, umożliwia utrzymanie odpowiedniego kontaktu 

z nawierzchnią, a w efekcie równomierne zużycie i dłuższy 
przebieg. Zbyt niskie jest powodem nadmiernego przegrze-
wania się opon i zmęczenia ich struktury konstrukcyjnej. 
Ciśnienie niższe o 30 procent od zalecanego skróci prze-
bieg produktu do 60 procent. Z kolei zbyt wysoki poziom 
zwiększa ryzyko pęknięć i innych uszkodzeń spowodo-
wanych przez zagrożenia drogowe. To także nadmierne 
zużycie ogumienia na środku bieżnika. Pomiaru ciśnienia 
należy dokonywać na zimnych oponach, przynajmniej co 
dwa tygodnie, przy użyciu skalibrowanego manometru.

Patryk Jasik, Regional Field Engineering 
Manager w Bridgestone. - Największy 
wpływ na wydłużenie przebiegu opon ma 
kierowca. Profesjonalne firmy transpor-
towe prowadzą harmonogram lub zlecają 

obsługę techniczną pojazdów. Jednym z punktów obsłu-
gi okresowej powinno być sprawdzenie stanu ogumienia 
– nie tylko ciśnienia, ale także bieżnika i ewentualnych 
uszkodzeń. Taką inspekcję należy wykonywać najlepiej 
raz w tygodniu, a na pewno nie rzadziej niż dwa razy 
w miesiącu. Często usługi serwisowe związane z opona-
mi są zlecane profesjonalnym firmom, które mają wiedzę, 
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System monitorowania ciśnienia w oponach  
można połączyć z telematyką.
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doświadczenie i potrafią kompleksowo zająć się utrzyma-
niem stanu ogumienia we flocie. Niewłaściwe ciśnienie 
powoduje wiele strat dla przewoźnika. Za niskie ciśnienie 
znacznie skraca życie opony, a nawet może prowadzić do 
przegrzania i rozerwania konstrukcji. Ponadto nagrzewa-
jąc się, opona stawia większy opór, co znacznie podwyż-
sza zużycie paliwa. Opór toczenia generowany przez opo-
ny w typowym zestawie ciężarowym (ciągnik + naczepa) 
to nawet 40 procent wszystkich oporów stawianych 
przez pojazd. Eksploatacja opon ze zbyt wysokim ciśnie-
niem może narazić oponę na ryzyko uszkodzenia w mo-
mencie najechania na przeszkodę bądź manewrowania. 
Przepompowane ogumienie jest znacznie sztywniejsze 
i mniej podatne na deformacje.

PRZEDŁUŻYĆ TRWAŁOŚĆ OGUMIENIA
Co jeszcze kierowca może zrobić, by trwałość opon była dłuższa?

A. Posłuszny (Yokohama). - Na trwałość 
ogumienia wpływ mają zarówno stoso-
wane przez producentów technologie, jak 
i odpowiedni montaż czy sposób użytko-
wania. Ważnym czynnikiem zwiększają-

cym przebieg jest odpowiedni dobór tego rodzaju pro-
duktów, zgodnie z ich przeznaczeniem drogowym oraz 
wskazówkami producenta, co do miejsca montażu. Sto-
pień i szybkość zużycia opony zależy od utrzymywania 
prawidłowych obciążeń osi. Dla przykładu stałe przecią-
żenie pojazdu o 30 procent skróci zakładany przebieg do 
70 procent, natomiast jazda pojazdem niedociążonym 
o 20 procent to o ponad połowę dłuższy żywot opony. 
Duży wpływ na żywotność ma kontrola stanu tech-
nicznego, a także szereg czynników zewnętrznych, po-
cząwszy od stylu jazdy kierowcy, warunków drogowych, 
konserwacji, sposobu przechowywania. Jazda z gwał-
townym lub częstym zatrzymywaniem się i ruszaniem 
powoduje powstanie dodatkowych naprężeń i ścieranie 
ogumienia. Dłuższe przebiegi zapewni łagodne kierowa-
nie i hamowanie, szczególnie podczas manewrów za-
wracania i skręcania w transporcie miejskim i lokalnym. 
Istotne znaczenie ma także temperatura otoczenia czy 
rodzaj nawierzchni.

P. Jasik (Bridgestone). - Dobrą praktyką jest 
tzw. obsługa codzienna, w ramach której 
kierowca przed wyruszeniem w trasę kon-
troluje podstawowe punkty sprawności po-
jazdu, w tym ciśnienie w kołach. Obecnie 

w wielu ciągnikach siodłowych funkcjonują już systemy 
TMPS (Tire Pressure Monitoring System) znane z aut oso-
bowych, które na bieżąco kontrolują ten parametr i infor-
mują kierowcę o każdej zmianie ciśnienia. Prowadzący 
pojazd powinien informować o każdym widocznym uszko-
dzeniu opony - na pozór nieznaczny problem, może w kon-
sekwencji doprowadzić do uszkodzenia całej opony.

M. Cywiński (Continental). - By wydłużyć 
trwałość opon należy pamiętać nie tylko 
o regularnych przeglądach ogumienia. 
Warto także rozważyć montaż czujników 
ciśnienia i temperatury wewnątrz opony. 

Nasz ContiPressureCheck wykrywa wszelkie zmiany ci-
śnienia lub temperatury w ogumieniu dzięki czujnikom 
umieszczonym we wnętrzu ogumienia, które przetwa-
rzają dane, zapisują ostrzeżenia i natychmiast, bezprze-
wodowo wysyłają je do centralnego modułu umieszczo-
nego w podwoziu pojazdu, a następnie pokazują je na 
wyświetlaczu w kabinie kierowcy. Dodatkowo dane mogą 
być wysłane do dyspozytora w bazie floty. Poza regularną 
kontrolą ciśnienia i temperatury zaleca się także okreso-
wą rotację opon. Poprzez zmianę ich pozycji w pojeździe, 
wydłużymy jej przebiegi dzięki zapewnieniu regularnego 
zużywania się.

ZAOSZCZĘDZIĆ NA ZAKUPIE
Jak można zaoszczędzić na zakupie opon?

P. Jasik (Bridgestone). - Światowi produ-
cenci posiadają w swoim portfolio produk-
ty z różnych segmentów przeznaczone dla 
szerokiej gamy użytkowników. Każdy więc 
może znaleźć produkt odpowiadający swo-

im oczekiwaniom cenowym. Mając na uwadze eksploata-
cję w dłuższej perspektywie, większe firmy transportowe 
kalkulują całkowity koszt opony w oparciu o przejechany 
kilometr, biorąc pod uwagę również tzw. drugie i trzecie 
życie opony (możliwość bieżnikowania i nacinania bież-
nika). Takie kompleksowe podejście pozwala obniżyć 
znacząco całkowity koszt eksploatacji w przeliczeniu 
na kilometr, dbając przy tym o środowisko – mam tutaj 
na myśli mniejszy odsetek zużytych opon do utylizacji.  
Warunkiem takiego rozwiązania jest inwestowanie 
w opony marki premium, których wysoko jakościowe kar-
kasy nadają się do bieżnikowania.

Kierowcy odgrywają bardzo ważną rolę jeśli chodzi 
o oszczędzanie ogumienia.

Dobra wiadomość!

P. Jasik (Bridgestone): - Aby sprawdzić dane 
produkty w realnych warunkach eksploatacji, przed 
decyzją o większym zamówieniu, floty transportowe 
mogą indywidulanie przetestować ogumienie na 
swoich zestawach.
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M. Cywiński (Continental). – Odpowiem 
bardzo prosto – największe oszczędności 
przynosi dbałość o ogumienie. Prewen-
cyjne podejście do zarządzania oponami 
we flocie pozwala wygenerować realne 

oszczędności – prawidłowe ciśnienie zmniejsza opory 
toczenia, a tym samym redukuje zużycie paliwa. Zalety 
płynące z ochrony ogumienia to nie tylko oszczędności na 
paliwie, ale przede wszystkim większe bezpieczeństwo na 
drodze, co ma ważność nadrzędną. Żywotność produktów 
zależy także od kierowcy. Nie tylko od jego stylu jazdy, ale 
także kontrolowania stanu opon. Prowadzący ciągniki sio-
dłowe powinni więc regularnie sprawdzać poziom ciśnie-
nia ogumienia w czasie postojów, ponieważ prawidłowe 
wartości mają później duże przełożenie na ich trwałość.

A. Posłuszny (Yokohama). - W polskich 
warunkach głównym czynnikiem wpły-
wającym na wybór opon jest relacja ceny 
do jakości. Nabywcy poszukują produk-
tów gwarantujących bezpieczeństwo i jak 

najdłuższy przebieg. Oszczędni przewoźnicy sięgają po 
produkty gwarantujące maksymalną trwałość i nieza-
wodność − bez ryzyka awarii unieruchamiających pojazd. 
W przypadku ogumienia przeznaczonego na dalekie tra-
sy, znaczenie mają też niskie opory toczenia, bezpośred-
nio wpływające na ograniczenie kosztów paliwa, stano-
wiącego główny wydatek firm transportowych.

EKOLOGICZNA OPONA A INNE PRODUKTY
W komunikatach do klientów i dziennikarzy spotykamy się 
z pojęciem ekologiczna opona. Czym się różni, z punktu 
widzenia technologicznego, ekologiczne ogumienie od in-
nych produktów?

A. Posłuszny (Yokohama). - Stosowane 
w samochodach ciężarowych opony odpo-
wiadają za 30 procent zużywanego w trakcie 
jazdy paliwa. Od ich właściwości, sposobu 
produkcji, konstrukcji, rozmiaru i warunków 

użytkowania zależy, czy ta wartość będzie możliwie jak naj-
niższa. Największe koncerny oponiarskie od lat prześciga-
ją się w opracowywaniu technologii opon ekologicznych, 
zmniejszających opór toczenia, odpowiedzialny za ilość 
zużywanego paliwa, przy zachowaniu pozostałych osiągów. 

Przykładem jednego z najbardziej innowacyjnych rozwią-
zań jest opracowana przez markę Yokohama technologia 
BluEarth. Jej elementem jest mieszanka gumy, w której 
oprócz polimeru i drobnej krzemionki wykorzystano olejek 
ze skórki pomarańczy. To odkrycie japońskich inżynierów 
było wynikiem poszukiwania prośrodowiskowych rozwią-
zań zmniejszających udział materiałów ropopochodnych 
przy produkcji opon. Finalnie okazało się, że unikatowa mie-
szanka zmniejsza opór toczenia opony o 20 procent w po-
równaniu z tradycyjną mieszanką, gwarantując jednocze-
śnie odpowiednią przyczepność i odporność na zużycie.

P. Jasik (Bridgestone). - Ekologiczna opona 
to taka, która podczas eksploatacji stawia 
mniejszy opór toczenia. Można to osiągnąć 
poprzez nowe rozwiązania konstrukcyjne 
oraz zmiany na poziomie składu mieszanki 

opon. Takim przykładem jest technologia slim bead zastoso-
wana w oponach do samochodów ciężarowych Bridgestone, 
która zmniejsza ich wagę, w zależności od typu, o około 1,5 
kg, redukując pośrednio opory toczenia o 2 procent. Rozwią-
zaniem ingerującym w skład mieszanki jest technologia 
nano-ProTech - dzięki niej zmiany struktury mieszanki na 
poziomie molekularnym obniżają zdolność nagrzewania się 
gumy, co wpływa na obniżenie oporów toczenia.

NIŻSZE SPALANIE, GORSZA PRZYCZEPNOŚĆ?
Według niektórych ekspertów opony ekologiczne pozwalają na 
niższe spalanie, ale dzieje się to kosztem gorszej przyczepności.

P. Jasik (Bridgestone). - Obecnie stosowa-
ne technologie produkcji opon Bridgestone 
zapewniają taki sam, najwyższy poziom 
przyczepności przy obniżonych oporach 
toczenia. To możliwe dzięki zastosowaniu 

innowacyjnych wzorów bieżnika, sekwencji nacięć i mo-
dyfikacji mieszanki gumowej bogatej w krzemionkę. Inną 
kwestią jest maksymalny przebieg opony, który może być 

Na efektywność paliwową opon składają się między innymi właściwy dobór ogumienia, odpowiednie wyważenie, poziom ciśnienia, 
rodzaj nawierzchni, nawyki dotyczące eksploatacji.

A. Posłuszny (Yokohama): - Stosowane 
w samochodach ciężarowych opony 
odpowiadają za 30 procent zużywanego 
w trakcie jazdy paliwa.
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mniejszy w zależności od jej typu, ale zrekompensowany 
w oszczędności zużycia paliwa. Test efektywności paliwo-
wej opon (badanie współczynnika oporu toczenia RRC) jest 
przeprowadzany według ściśle określonych wytycznych 
zawartych w załączniku 6 Regulacji UN ECE 117.02 i wg pro-
cedury ISO 28580. Na podstawie wyników opona zostaje 
sklasyfikowana zgodnie z limitami do odpowiedniej klasy 
efektywności. Następnie w takie ogumienie wyposażane 
są pojazdy i dochodzi do sprawdzianów wewnętrznych na 
torze testowym, przy określonej konfiguracji auta. Ponadto, 
aby sprawdzić dane produkty w realnych warunkach eksplo-
atacji, floty transportowe mogą indywidulanie przetestować 
ogumienie na swoich zestawach przed decyzją o większym 
zamówieniu. Z uwagi na wiele czynników mających wpływ 
na zużycie paliwa, takich jak ciśnienie w oponach, warun-
ki pogodowe, nachylenie trasy, rodzaj nawierzchni oraz 
najważniejszy element – kierowca, porównywane opony 
powinny być zamontowane na pojazdach o tej samej konfi-
guracji, pokonywać tę samą trasę i przewozić te same obcią-
żenia. Wtedy możemy mówić o właściwym sprawdzianie.

A. Posłuszny (Yokohama). - Dzięki najnow-
szym technologiom, takim jak BluEarth 
Yokohama, zmniejszenie oporu toczenia 
w oponie możliwe jest przy zachowaniu po-
zostałych osiągów, takich jak droga hamo-

wania czy odporność na uszkodzenia. Jednym z najważ-
niejszych czynników przekładających się na przyczepność 
opony są odpowiednio dobrane składniki mieszanki gumy. 
Dobrą przyczepność na mokrej lub zimnej nawierzchni za-
pewnią mieszanki, które charakteryzuje wysoka elastycz-
ność, ale też wyższe opory toczenia oraz szybsze zużycie opo-
ny – w odróżnieniu od mieszanek twardszych. Producenci 
optymalizują skład mieszanki w celu zapewnienia maksy-
malnego bezpieczeństwa i wysokich osiągów jednocześnie. 
W naszym przypadku olejek pomarańczowy w połączeniu 
z mikrokrzemionką podnosi temperaturę opony w warun-
kach szybkiej jazdy, zapewniając mieszance doskonałą 
przyczepność i utrzymując przy tym niskie opory toczenia.  
Tym samym gwarantuje oponie wydajność paliwową pod-
czas jazdy ze stałą prędkością, natomiast podczas przy-
spieszania oraz szybkiej jazdy pozwala wytworzyć wyższą 
temperaturę w oponie, poprawiając jej przyczepność i za-
chowując niskie spalanie.

SPOSÓB WYKONYWANIA TESTÓW
W komunikatach prasowych podawane są także nierzadko in-
formacje, że dana opona pozwala na obniżenie spalania np. o 3 
procent. Na jakich pojazdach, dystansach i w jakich warunkach 
prowadzone są badania - na drodze, czy też np. w warunkach la-
boratoryjnych jak to ma miejsce ze spalaniem aut osobowych?

A. Posłuszny (Yokohama). - Na efektyw-
ność paliwową opon ciężarowych składa 
się wiele czynników, takich jak właściwy 
dobór ogumienia, odpowiednie wyważe-
nie, poziom ciśnienia, rodzaj nawierzch-

ni, jak i nawyki dotyczące eksploatacji. Ze względu na 
liczne zmienne, oszczędność zużycia paliwa opon z tej 
samej klasy może być różna. W naszym przypadku opo-
ny powstałe z zastosowaniem zaawansowanej techno-
logii przesyłane są do centrów przeprowadzających te-
sty, takich jak D-Parc, czy Tire Test Center of Asia, gdzie 
są sprawdzane w różnych warunkach drogowych i na 
wszystkich rodzajach nawierzchni. Dodatkowo, pro-
wadzone są też sprawdziany w realnych warunkach. 

Przykładowo w przeprowadzonych przez markę Yoko-
hama testach, oponę ciężarową na oś kierowaną 107ZL 
sprawdzało 6 flot w 4 krajach o różnej infrastrukturze, 
ukształtowaniu dróg, ternie i klimacie - Niemcy, Hisz-
pania, Portugalia i Włochy.

STEREOTYP CZY PRAKTYCZNE DZIAŁANIE?
Tańsze opony na jazdy krajowe, droższe na międzynarodowe 
– częsta praktyka czy stereotyp?

P. Jasik (Bridgestone). - Wybór tego typu 
opon powinien być dokonany w oparciu 
o rodzaj transportu i udział procentowy 
tras dalekobieżnych, regionalnych czy te-
renowych w całej działalności transporto-

wej. Najlepiej stosować opony dalekobieżne i regionalne 
lub terenowe. Decyzja uwarunkowana wyłącznie ceną 
bywa niewłaściwa, ponieważ parametry tych opon są 
inne (np. przebiegi, odporność na uszkodzenia). Tak więc 
pozorna oszczędność może w konsekwencji nas więcej 
kosztować.

A. Posłuszny (Yokohama). - Każde ogumie-
nie powinno spełniać warunki zadekla-
rowane przez producenta, niezależnie od 
segmentu cenowego. Opony ekonomiczne 
zazwyczaj utożsamiane są z produktem 

tanim, o niskiej jakości. Nie zawsze tak jest, ale zakup 
tych z segmentu premium opłaca się w długim okresie. 
Dotyczy to zarówno opon do transportu międzynarodo-
wego jak i regionalnego. Producenci ogumienia premium 
prowadzą zaawansowane badania na rzecz doskonalenia 
rozwiązań zwiększających ładowność, przyczepność na 
mokrej i suchej nawierzchni czy lepszą trakcję i precyzję 
prowadzenia. Przykładem jest technologia Yokohama Ze-
nvironment, opracowana na potrzeby opon ciężarowych, 
która wykorzystuje m.in. innowacyjną metodę mieszania 
składników gumy, nową konstrukcję bieżnika i karkasu, 
dzięki którym ogumienie jest bardziej elastyczne i odpor-
ne na zużycie. Efekt - wysoka trwałość i długi przebieg 
a co za tym idzie obniżenie kosztów eksploatacji w prze-
liczeniu na kilometr.

M. Cywiński (Continental): 
- Największe oszczędności 
przynosi dbałość o ogumienie.
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Trendy przewozowe 2017
W ciągu ostatnich kilku lat branża transportowa bardzo mocno się zmieniła. Ogromny rynek Federacji 
Rosyjskiej został odcięty, kraje Europy Zachodniej próbują ograniczyć napływ zagranicznych 
przewoźników. Między innymi dlatego inne regiony, takie jak Skandynawia czy Azja Środkowa stają 
się dla Polaków coraz bardziej atrakcyjne. Naszych ekspertów poprosiliśmy zatem o wypowiedzi 
odnośnie perspektywicznych kierunków.

NAJPOPULARNIEJSZE KIERUNKI
Które kierunki dla polskich transportowców są obecnie naj-
bardziej atrakcyjne?

Marek Tkaczyk, dyrektor sieci między-
narodowej w PEKAES. - Jednym z utrzy-
mujących się trendów na rynku TSL jest 
większy eksport niż import towarów. Na 
pewno obserwujemy dobrą koniunktu-

rę pod względem ilości przewożonych ładunków – na-
sza firma odnotowała w pierwszym półroczu 2017 roku 
znacznie większą liczbę przetransportowanych ładun-
ków niż w tym samym okresie w roku ubiegłym. Główne 
kierunki naszych operacji logistycznych to Niemcy, kraje 
Beneluksu, Włochy, Czechy i Słowacja, Skandynawia, Wę-
gry i Rumunia oraz państwa nadbałtyckie. Do najbardziej 
perspektywicznych rynków zaliczyłbym wspomnianą 
Rumunię, ponieważ w mojej ocenie to najszybciej ro-
snąca gospodarka w Unii Europejskiej. Mając na uwa-
dze aktualne trendy, zaoferowaliśmy klientom regularne 
połączenie do kraju ze stolicą w Bukareszcie, atrakcyj-
ne stawki i dostawę towarów w ciągu zaledwie 4-5 dni. 

Oprócz tego, obiecującym rynkiem są również kraje bał-
kańskie. Wysokie notowanie utrzymuje także Szwecja, 
kraje nadbałtyckie i Francja. Natomiast Rosja i Ukraina, 
ze względu na niepewną sytuację, przesunęły się zdecy-
dowanie na dalszy plan.

Paweł Trębicki, dyrektor generalny Ra-
ben Transport. - Nie dostrzegam większej 
zmiany w stosunku do ostatnich lat, jeśli 
chodzi o kierunki polskich przewoźników. 
Specyficzna pozycja Polski na mapie Eu-

ropy oraz siła poszczególnych gospodarek Unii Europej-
skiej tworzą trwały kontekst, do którego dopasowały się 
również firmy transportowe. Według raportu Transport 
Intelligence „European Road Freight Transport 2016” ak-
tualnie około 30 procent wszystkich transportów wycho-
dzących z Polski trafia do Niemiec. Kolejne najbardziej 
popularne kierunki to Francja i Włochy z udziałem 9 pro-
cent, Wielka Brytania - 8 procent oraz Czechy - 6 procent. 
Jeśli chodzi o import, tu także liderują nasi zachodni są-
siedzi, na drugim miejscu są Włochy z udziałem 10 pro-
cent, Hiszpania – 9 procent oraz Holandia i Francja, każ-

de po 8 procent. Zauważając zbliżający 
się nieuchronnie Brexit należy zasta-
nowić się, czy pozycja Wielkiej Brytanii 
nie będzie jednak stopniowo słabła na 
rzecz innych destynacji.
Z punktu widzenia firmy transporto-
wej najbardziej intratne relacje to te 
najdłuższe i najbardziej zbilansowane. 
W ostatnich latach znacząco zwiększy-
ło się jednak znacznie lokalnych wy-
mogów formalno-prawnych. Moim zda-
niem w tym kontekście może rosnąć 
znaczenie kierunków w ramach bloku 
CEE (kraje dawnego bloku socjalistycz-
nego, Europy Środkowo-Wschodniej, 
przyp. red.), gdzie poziom regulacji jest 
na razie niższy. Niestety, trzeba mieć 
świadomość, że nie rozmawiamy o tej 
samej skali biznesu, co wymiana z Eu-
ropą Zachodnią.

Marek Tkaczyk
dyrektor sieci międzyna-
rodowej w PEKAES

Agata Kozielska
kierownik spedycji między-
narodowej FIEGE Polska

Paweł Trębicki
dyrektor generalny 
Raben Transport

A. Kozielska (FIEGE Polska): - Rynek i rozwój technologii przynoszą wiele ułatwień 
i optymalizacji, ale wszystko kosztuje.
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Agata Kozielska, kierownik spedycji mię-
dzynarodowej, FIEGE Polska. - Polscy 
przedsiębiorcy, którzy coraz częściej i na 
większą skalę są nastawieni na ekspan-
sję eksportową, w pierwszej kolejności 

poszukują odbiorców w krajach ościennych. Ma to swoje 
logiczne uzasadnienie w stosunkowo niedużych kosz-
tach dostawy, nieprzypadkowo zatem właśnie Niemcy są 
od zawsze największym partnerem handlowym Polski. 
Tak naprawdę cała Unia Europejska stanowi atrakcyjny 
rynek zbytu dla polskich produktów, ponieważ na przy-
kład odpadają formalności celne, a i koszty logistyczne 
są niższe niż przy wysyłkach zamorskich. Istotny jest 
także stopień przetworzenia produktu oraz jego cena. Im 
tańszy produkt, tym wszystkie koszty logistyczne zwią-
zane z jego dystrybucją - muszą być niższe, żeby produkt 
był konkurencyjny i znalazł odbiorców.
Naturalnie polscy eksporterzy nie ograniczają się do 
Europy. Wręcz przeciwnie, kwitnie wymiana handlo-
wa z Azją czy Ameryką Północną i Południową. Bardzo 
chłonny jest także rynek chiński, gdzie bogata i duża 
klasa średnia szuka możliwości inwestowania w towa-
ry luksusowe czy wszelkie inne dobra konsumpcyjne. 
Na znaczeniu u naszych rodzimych przedsiębiorców 
zyskuje także rynek arabski. Klienci z portfolio Fiege są 
obecni na wielu rynkach, między innymi w całej Unii 
Europejskiej, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Bra-
zylii, Chile, Bliskim i Dalekim Wschodzie – właśnie te 
regiony obsługujemy. Jako spedytorzy jesteśmy zdeter-
minowani destynacjami usługodawców. Dodam tylko, 
że spadły wolumeny na kierunki wschodnie, co wynika 
z niestabilnej sytuacji gospodarczej, a także coraz więk-
szej hermetyczności tych rynków na usługi i produkty 
z zewnątrz.

WPŁYW OGRANICZEŃ NA PRZEWOŹNIKÓW
Czy zachodnioeuropejskie próby ograniczania napływu 
wschodnich firm mają wpływ na polskich przewoźników?

Marek Tkaczyk (PEKAES). - Próby ograni-
czania napływu firm transportowych z na-
szego regionu, jakie mają obecnie miej-
sce w krajach Europy Zachodniej − zakaz 
noclegu w kabinach, płace minimalne itd.  

− mimo wszystko mają wpływ na polskich przewoźni-
ków. Część transportowców dostosowała się do nowych 
reguł, ale inni pod naciskiem różnego rodzaju wymogów 
po prostu zrezygnowała z obsługi danych krajów.

Paweł Trębicki (Raben Transport).  
- W zakresie pensji minimalnej mamy do 
czynienia z dość dziwną sytuacją. Z jed-
nej strony przepisy obowiązują, a liczba 
krajów Unii Europejskiej wprowadzają-

cych analogiczne regulacje rośnie. Jednak jeśli chodzi 
o liczbę kontroli to nie jest ich jeszcze dużo, co w mojej 
ocenie usypia czujność zarówno firm transportowych, 

jak i klientów. Ci pierwsi dokonują indywidualnie ko-
rzystnych dla siebie interpretacji, wierząc, że pozwalają 
one na spełnienie wymogów. Ci drudzy ograniczają się 
do egzekwowania od swoich partnerów biznesowych 
oświadczeń, według których „w przypadku jakichkol-
wiek problemów przejmą na siebie pełne konsekwen-
cje”. W mojej ocenie taki stan nie potrwa już długo. 
Niestety, być może wkrótce okaże się, że interpretacje 
nie zawsze są zgodne z oficjalną wykładnia danego 
państwa, a zleceniodawcy odpowiedzą solidarnie za 
wykroczenia. Ciężko bowiem uwolnić się ze współod-
powiedzialności, kiedy jedyne działanie klienta stano-
wi klauzula w materiałach przetargowych, z jednocze-
snym oczekiwaniem niższych stawek, przy wyższych 
kosztach pracy.

Jeśli chodzi o zakaz spędzania weekendowego odpo-
czynku w pojeździe, to postrzegam tą restrykcję jako sil-
ne ograniczenie. Przy braku infrastruktury parkingowej 
i hotelowej w całej Europie przekłada się to na znaczną 
reorganizację planowania, w tym bardzo często po pro-
stu ściąganie kierowców busami na weekend do Polski. 
Dopóki nie powstanie adekwatna baza noclegowa moż-
na spodziewać się znacznych zakłóceń przy obsłudze 
zleceń poniedziałkowych i piątkowych jak również tych, 
których data przypada na okres świąteczny.

Dobra wiadomość!

Marek Tkaczyk (PEKAES): - Obserwujemy dobrą koniunkturę 
pod względem ilości przewożonych ładunków.

P. Trębicki (Raben 
Transport): - Często od 
przewoźników można 

usłyszeć, że na rekrutację 
przez wiele tygodni 

nie zgłasza się żaden 
kandydat.
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ZLECENIA SĄ, ZYSKU BRAK
Jak obecnie wygląda rynek pod względem ilości ładunków?

Paweł Trębicki (Raben Transport). – Moim 
zdaniem sytuacja branży jest zła. W szcze-
gólności problem dotyczy braku kierowców 
i związanego z nim wzrostu kosztów pra-
cy. Często od przewoźników można usły-

szeć, że na rekrutację przez wiele tygodni nie zgłasza się 
żaden kandydat. Niektórzy podnieśli wynagrodzenia do 
wysokości zapewniającej im teoretyczny spokój w aspek-
cie problemów kadrowych, lecz i oni nie mają komfortowej 
sytuacji. Utrzymujący się niski poziom stawek przy silnej 
złotówce powoduje, że zlecenia i sprzedaż są, ale zysku nie 
ma. Znajduje to potwierdzenie w licznych raportach firm 
współpracujących z branżą transportową. Rośnie ich za-
dłużenie i zaległości płatnicze. Rynek musi być przygoto-
wany na istotną korektę stawek na poziomie 2-5 procent. 
Inaczej inwestowanie w transport straci całkowity sens.

UTRZYMAĆ SIĘ NA SZCZYCIE
Polscy przewoźnicy przodują w europejskim transporcie. Czy 
ta tendencja utrzyma się długo?

Agata Kozielska (FIEGE Polska). - Konku-
rencyjność polskiej floty niestety maleje. 
Dzieje się tak ze względu na nowe regula-
cje unijne, takie jak płaca minimalna, zakaz 
spędzania 45 godzinnej przerwy w kabinie, 

ale także rosnące braki kadrowe wśród kierowców, wzrost 
kosztów stałych, wysokość ubezpieczeń, amortyzację. 
Nie należy zapominać również o rosnącej konkurencji 
flot zagranicznych, jak choćby z Litwy i Rumunii. Są to 
istotne zagrożenia i tendencja jest raczej nieodwracalna.  

Transport to barometr gospodarki, dlatego przedsiębiorcy 
powinni liczyć się z tym, że nowe koszty przewoźnika suk-
cesywnie zaczną znajdować przełożenie na ich koszty logi-
styczne, bo aktualna, kilkuprocentowa zyskowność marży 
transportowej nie udźwignie tego na własnych barkach. 

Zresztą branża jest bardzo rozdrobniona i wszyscy ponoszą 
olbrzymie kosztu stałe, co szczególnie odczuwają mikro, 
małe a nawet średnie firmy. Tych przedsiębiorców nie stać 
na outsourcing obsługi administracyjnej czy zaplecza praw-
nego, które w obliczu coraz to nowych regulacji wypada 
mieć. Rynek i rozwój technologii przynoszą wiele ułatwień 
i optymalizacji, ale wszystko kosztuje. Tak jak w każdej bran-
ży - aby się utrzymać i nie dać zgnieść konkurencji, trzeba 
się rozwijać, wymieniać flotę, spełniać normy środowisko-
we, szkolić kierowców, certyfikować sprzęt, usługi itd.

Marek Tkaczyk (PEKAES). - Z całą pew-
nością Polacy wciąż przodują na rynkach 
Unii Europejskiej, jeśli chodzi o ilość prze-
wiezionych ładunków i przejechanych 
tonokilometrów. Ta tendencja raczej zo-

stanie utrzymana, gdyż w naszym kraju jest wiele firm 
przewozowych. Oczywiście daje się odczuć silną konku-
rencję ze strony firm z Rumunii, Słowacji czy Litwy, jed-
nak jestem przekonany, że nasze przedsiębiorstwa trans-
portowe są w stanie stawić temu czoła.

Paweł Trębicki (Raben Transport). - Oczy-
wiście, to, co jest naszym sukcesem, stano-
wi również sól w oku dla tych, którzy stra-
cili na umacniającej się pozycji polskich 
firm transportowych. Wszystkie inicjaty-

wy związane z próbą implementacji dyrektywy o delego-
waniu dla przewoźników, czy też zakazu weekendowych 
odpoczynków w pojeździe odbieram jako działania wy-
raźnie protekcjonistyczne. Często rozważam do czego to 
wszystko doprowadzi. Przecież stworzenie barier dla firm 
z Polski nie spowoduje automatycznie, że np. niemieccy 
czy francuscy przewoźnicy przejmą te zadania. W tych 
krajach również brakuje kierowców i eskalacja barier 
formalnych dla konkurencji tego nie zmieni. Naturalna 
wydaje się specjalizacja firm o niższych kosztach pracy 
w transporcie międzynarodowym oraz lokalnych prze-
woźników w złożonych i specjalistycznych łańcuchach 
dostaw na lokalnych rynkach. Niestety, do takiej dyskusji 
potrzeba pragmatyzmu i chłodnej głowy, a nie politycz-
nych frazesów.

Marek Tkaczyk (PEKAES): - Polacy wciąż przodują na rynkach 
Unii Europejskiej.

Marek Tkaczyk (PEKAES): - Daje 
się odczuć silną konkurencję ze 
strony firm z Rumunii, Słowacji czy 
Litwy, jednak nasi przewoźnicy są 
w stanie stawić temu czoła.
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Siedmiu wspaniałych
Reprezentują firmy „wielkiej siódemki”. W walce o klientów chcą być szybsi niż oczekiwania i pokazać, 
że dają więcej niż rywale. „Siedmiu wspaniałomyślnych” - czy tak można określić importerów głównych 
marek aut ciężarowych?

W 2016 roku siedmiu największych importerów ciągni-
ków siodłowych sprzedało w Polsce aż 28 615 samo-

chodów o dmc powyżej 3,5 tony. Rywalizują w segmencie, 
który w ostatnich latach się rozwija, ale ma też swoje natu-
ralne ograniczenia. Utrzymanie pojedynczego klienta od-
grywa bowiem dużo większe znaczenie niż w przypadku 
aut osobowych, które znalazły w ubiegłym roku aż 475 935 
nabywców. Jednym ze sposobów na budowanie zaufania 
do producentów i importerów pojazdów ciężarowych są 
pakiety serwisowe oraz kontrakty serwisowe.
Wyrażenie „pakiety serwisowe” używane jest przez niektóre 
firmy jako synonim „kontraktów serwisowych” a przez inne 
jako nazwa wszystkich ofert obejmujących określone części, 
ich montaż oraz niezbędne czynności dodatkowe. „Pakie-
tem serwisowym” mogą być np. tarcze i klocki hamulcowe 
wraz z wymianą. Termin „kontrakty serwisowe” czyli „umo-
wy serwisowe” ma bardziej precyzyjne znaczenie. Oznacza 
umowy abonamentowe na konserwację i serwis pojazdu. 
Pojęcie „oferta serwisowa” stosowane jest jako nazwa pełnej 
gamy pakietów i umów serwisowych albo na określenie po-
jedynczego rozwiązania - pakietu lub kontraktu.

DAF
Oferta gwarancyjno-serwisowa, czyli DAF Repair & Main-
tenance, składa się z gamy pakietów obsługi technicznej 
DAF MultiSupport Care, dwóch opcji rozszerzenia gwaran-
cji nazwanych „DAF Warranty Plus” oraz usług standar-
dowych i dodatkowych. Pakiety usług DAF MultiSupport 
opłacane są na zasadzie comiesięcznego abonamentu. 

Klient ma do wyboru sześć rozwiązań DAF MultiSupport: 
Care+, Warranty Plus – Driveline, Warranty Plus – Vehic-
le, Xtra Care, Flex Care, Full Care.
Pierwszy z nich obejmuje obsługę planową i obowiązko-
we badania techniczne. W Warranty Plus – Driveline sta-
ła, wnoszona z góry opłata, pokrywa wszystkie konieczne 
naprawy układu napędowego. Pakiet ten dostępny jest 
dla wszystkich nowych pojazdów DAF, w ramach umo-
wy obowiązującej maksymalnie przez 3 lata. Taki sam 
okres działania ma Warranty Plus – Vehicle obejmujący 
naprawy całego pojazdu. Okres obowiązywania umowy 
Xtra Care wynosi do 8 lat. Importer zobowiązuje się w niej 
do udzielania pomocy w razie awarii pojazdu. Firma de-
klaruje także „przejęcie ryzyka finansowego związanego 
z awariami układu napędowego”.
Abonament Flex Care zawiera „kompleksową, profilak-
tyczną obsługę serwisową”, czyli czynności konserwacyj-
ne, a pomoc w razie awarii można dodatkowo zamówić. 
W comiesięczną opłatę wliczono natomiast niezbędne 
naprawy całego pojazdu - układu napędowego i innych 
elementów oraz wymianę części eksploatacyjnych. Stan-
dardowymi elementami pakietu Full Care są: czynności 
konserwacyjne, naprawy układu napędowego, naprawy 
innych elementów, wymiana części eksploatacyjnych, 
pomoc w razie awarii i program Uptime Plus. Jako dodat-
kowe opcje zamówić można doliczenie do abonamentu 
obowiązkowych przeglądów technicznych oraz innych 
produktów. Cena napraw i konserwacji w pakietach DAF 
Multi Support jest ustalana indywidualnie.
Międzynarodowa pomoc drogowa DAF nosi nazwę „Interna-
tional Truck Service” i wchodzi w skład pakietów DAF Multi-
Support Flex Care oraz DAF MultiSupport Full Care. Dotyczy 
ona nie tylko samochodu, ale także przyczepy/naczepy i za-

budowy. Jeżeli zachodzi taka konieczność, 
obejmuje nie tylko pojazdy marki DAF, ale 
także produkty innych firm.

Iveco
Program Elements opisywany jest przez 
Iveco jako „szeroki zakres pakietów usług 
serwisowych, opracowanych w celu za-
pewnienia bezawaryjnej eksploatacji 
pojazdu” oraz „zapewniających wysoką 

Andrzej Szczodrak

Proponowane przez MAN rozszerzenia 
gwarancji, podobnie jak w przypadku innych 
marek, mogą dotyczyć układu napędowego 
lub całego pojazdu.
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niezawodność pojazdu we wszystkich sektorach działal-
ności gospodarczej”. Kontrakty serwisowe dostępne są 
w ośmiu zakresach: S-Life, M-Life, L-Life, XL-Life, 2XL-Li-
fe, 3XL-Life, Xtended Life, Xtra Xtended Life.
W kontrakcie serwisowym S-Life ujęte są przeglądy 
okresowe zgodne z harmonogramem obsługi opisanym 
w Instrukcji Obsługi Pojazdu, wymiana filtrów oraz olejów, 
kontrola i uzupełnienie płynów eksploatacyjnych, czyn-
ności kontrolne w obrębie układu hamulcowego, jezdne-
go oraz zawieszenia, wymiana łańcuchów oraz pasków 
napędowych zgodnie z harmonogramem przeglądów. 
Pracownicy Iveco odbywają też jazdę próbną i przeprowa-
dzają oględziny pojazdu.
Zakres poszczególnych kontraktów jest dość dokładnie 
przedstawiony w dostępnej na stronie internetowej im-
portera ulotce, informującej nawet, które pakiety obej-
mują naprawę fabrycznej lodówki. Omówienie zaczyna 
się od ogólnych założeń. Pakiet M-Life, oprócz czynności 
zawartych w S-Life obejmuje wymianę części eksplo-
atacyjnych. L-Life to przeglądy okresowe (jak w S-Life) 
plus naprawy układu napędowego. Kombinacją M-Life 
i L-Life jest XL-Life, składający się z przeglądów okreso-
wych, napraw układu napędowego oraz wymiany części 
eksploatacyjnych. W 2XL-Life ujęto przeglądy okresowe, 
naprawy układu napędowego oraz naprawy pozostałych 
elementów pojazdu. 3XL-Life to wszystkie cztery podsta-
wowe elementy, czyli przeglądy okresowe, wymiana czę-
ści eksploatacyjnych, naprawy układu napędowego oraz 
naprawy pozostałych elementów pojazdu. Xtended Life 
i Xtra Xtended Life stanowią programy zawierające wy-
łącznie naprawy, odpowiednio - układu napędowego oraz 
układu napędowego i pozostałych elementów pojazdu.

MAN
Najmocniej promowaną ofertą serwisów MAN jest dwulet-
nia gwarancja na oryginalne części zamienne koncernu. 
Obejmuje ona też części zamienne pochodzące z systemu 
wymiany warsztatowej), oryginalne akcesoria tego produ-
centa oraz wszystkie naprawy wykonywane przez autory-
zowane stacje obsługi firmy z zastosowaniem oryginalnych 
części zamiennych producenta. Dla pojaz-
dów starszych niż pięcioletnie stworzono 
program "Dobre Roczniki". Jego elementa-
mi są między innymi przeglądy olejowe za 
50 procent ceny, kontrola pojazdu według 
40 punktów i usługa Assistance. W ramach 
programu „Dobre Roczniki” MAN deklaruje 
też gotowość do przygotowania w ramach 
indywidualnych uzgodnień z klientem pa-
kietu serwisowego, w którym spadek cen 
może sięgać 38 procent.

Paleta kontraktów serwisowych dotyczących nowych 
pojazdów składa się z czterech modeli umów: Comfort, 
ComfortPlus, ComfortSuper i ComfortManaged. Comfort 
obejmuje planowe prace przeglądowe według zaleceń 
producenta (infografika na stronie internetowej prezen-
tuje go jako dwa komponenty: „Przeglądy zalecane przez 
producenta” i „Zarządzanie kontraktem”). ComfortPlus 
jest „zbudowany z kontraktu przeglądowego Comfort oraz 
wydłużonej gwarancji na układ napędowy, na życzenie 
klienta importer może zawrzeć w kontrakcie ComfortPlus 
gwarancję na cały pojazd. Pakiet ComfortSuper do prze-
glądów zalecanych przez producenta i zarządzania kon-
traktem dodaje „bieżące naprawy i remonty” oraz wymia-
nę zużywających się części. W ComfortManaged klient 
otrzymuje zbiorczą fakturę z całej sieci serwisowej wraz 
z raportem kosztów napraw”.
Proponowane przez MAN rozszerzenia gwarancji, podob-
nie jak w przypadku innych marek, mogą dotyczyć układu 
napędowego lub całego pojazdu. Standardowo firma ofe-
ruje roczne zapewnienie o niezawodności na cały pojazd 
oraz dwa lata gwarancji na układ napędowy bez limitu 
przejechanych kilometrów. Samochody TGX i TGS w wer-
sjach 4x2 lub 6x2 mają zapewnioną bezpłatną pomoc na 
układ napędowy do trzech lat - z maksymalnym przebie-
giem 450 000 kilometrów. W przypadku modeli MAN TG 
gwarancja może być rozszerzona do czterech lub pięciu 
lat. Dla pojazdów komunalnych i ciężkich o masie brutto 
uciągu ponad 60 ton, wyposażonych w MAN HydroDrive® 
dostępna jest pełna gwarancja obejmująca pojazd i jego 
układ napędowy. Gwarancję na pojazd używany można 
przedłużyć o dwa lata.

Mercedes-Benz
Umieszczony na polskiej stronie internetowej firmy Mer-
cedes-Benz, opis oferty ServiceContracts zawiera rekla-
mowe wprowadzenie - jest ona przedstawiona jako roz-
wiązanie chroniące „przed nieplanowanymi kosztami 
serwisowania i spontanicznych napraw”. Firma podkre-
śla możliwość indywidualnego kształtowania umów ser-
wisowych przewidujących comiesięczną wpłatę, „której 

Umowy serwisowe Volvo dostępne są 
w czterech poziomach: niebieskim, srebrnym 

i dwóch złotych.
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wysokość uzależniona jest od typu pojazdu, uzgodnione-
go okresu umownego oraz przebiegu kilometrowego”.
Podstawowym kontraktem jest Mercedes-Benz Extend, roz-
szerzający gwarancję na układ napędowy. Ramowe warun-
ki umowy zostały dość dokładnie opisane na stronie www.
mercedes-benz.pl. Wśród elementów umowy wymieniono 
realizację świadczeń przez serwis, Service Card oraz kon-
trolę księgową. Przedstawiono też listę komponentów ukła-
du napędowego objętych zabezpieczeniem, zaznaczając, że 
z umowy wyłączone są elementy napędzanych osi ulegają-
ce zużyciu. Maksymalna długość okresu umownego to 48 
miesięcy a limit przebiegu wynosi 600 000 kilometrów.
Do każdego kontraktu - od Mercedes-Benz Extend po 
Mercedes-Benz Complete za dopłatą można włączyć mo-
duł Mercedes-Benz Uptime wykorzystujący komunikację 
sieciową samochodu z serwisem, który z kolei kontaktuje 
się z użytkownikiem. W ramach tej usługi klienci mają też 
dostęp do portalu dającego wgląd w stan eksploatacyjny 
pojazdu oraz informującego o zalecanych czynnościach. 
Mercedes-Benz ExtendPlus to rozszerzona gwarancja na 
cały pojazd, z analogicznym zastrzeżeniem dotyczącym 
osi. Dla ExtendPlus zdefiniowano krótsze limity: czasowy 
- do 36 miesięcy i przebiegu do 450 000 kilometrów. Kon-
trakt Mercedes-Benz Select stanowi połączenie przedłu-
żonej gwarancji na układ napędowy z abonamentem na 
przeglądy techniczne. W przypadku tej oferty limity wy-
noszą 60 miesięcy i 750 000 kilometrów. Zakres czynności 
serwisowych nie obejmuje zabudowy i osprzętu.
Mercedes Benz Complete reklamowany jest jako pakiet 
typu „full service”, obejmujący wszelkie naprawy i wszyst-
kie zakresy czynności serwisowych, z wyjątkiem tych do-
tyczących zabudów i osprzętu. Limit okresu umownego 
w Mercedes Benz Complete to 96 miesięcy a przebiegu - 1 
000 000 kilometrów. Kontrakty serwisowe mogą być za-
wierane w ramach leasingu pod nazwą CharterWay Servi-
ce Leasing. W ramach oferty wynajmu CharterWay Rent 
realizowane są usługi z pakietu serwisowego Complete.

Renault Trucks
Gama kontraktów serwisowych w Renault nosi nazwę 
„Start & Drive”. Dostępne są cztery poziomy: Reference, Per-
formance Standard, Performance Maxi oraz Excel-
lence. W Reference zawarta jest obsługa technicz-
na pojazdu, czyli wymiana oleju, wymiana filtrów, 
serwis DPF, wymiana pasków napędowych, serwis 
roczny oraz systematyczne kontrole. W Perfor-
mance Standard ujęto dodatkowo naprawy ukła-
du napędowego a w Performance Maxi - naprawy 
układu napędowego, podwozia i kabiny. Klient za-
wierający umowę Start & Drive Excellence może 
liczyć także na wymianę części podlegających 
zużyciu: akumulatorów oraz elementów układu 

hamulcowego i układu sprzęgła. Każdy z kontraktów moż-
na rozbudować, zamawiając jedną lub kilka z dodatkowych 
opcji. Dostępne są: pakiet uzupełnienie olejów, pakiet wi-
doczność oraz pakiet RT Assistance.

Scania
Firma Scania podkreśla, że zawierane z nią umowy ser-
wisowe negocjowane są indywidualnie i mogą być pokry-
te przez stałą opłatę miesięczną lub opłatę jednorazową 
a same prace prowadzone są w jednej lokalnej stacji obsługi. 
Mocno promowanym rozwiązaniem są dynamiczne kon-
trakty serwisowe, czyli umowy, w których prace planowane 
są w oparciu o zdalnie gromadzone dane na temat sposo-
bu eksploatacji pojazdu. Przykładowo, jeśli odbywa się ona 
w środowisku, w którym samochód narażony jest na działa-
nie pyłów, częściej zmieniany jest filtr powietrza.

Volvo Trucks
Paleta umów serwisowych Volvo składa się z czterech po-
ziomów, których zakres przedstawiono w tabeli na stronie 
internetowej firmy. Niebieski Kontrakt Serwisowy Volvo 
obejmuje obsługę zapobiegawczą i zabiegi przewidzia-
ne w kalendarzu serwisowym. W Kontrakcie Srebrnym 
ujęto także naprawy układu napędowego. Złoty Kontrakt 
Serwisowy Volvo występuje w dwóch wersjach. Pierwsza 
przeznaczona jest dla modeli FE i FL, druga dla FH i FM. 
W obu zawarto obsługę zapobiegawczą, działania według 
kalendarza serwisowego, naprawy układu napędowego 
i pozostałych elementów pojazdu oraz zdalną komunika-
cję ze stacją obsługi. FH i FM poddawane są także zdalnej 
diagnostyce i obsłudze technicznej, więc w ich przypadku 
zaoferowano również gwarancję stuprocentowej dyspo-
zycyjności. W przypadku czasochłonnych napraw firma 
udostępnia pojazd zastępczy lub proponuje rekompensa-
tę finansową. FH i FM mają również moduł Volvo Action 
Service On-Call pozwalający na bezpośrednie połączenie 
z koordynatorem i wezwanie pomocy mechanika.

Opłaty serwisowe w Scania mogą być pokryte przez 
stałą opłatę miesięczną lub opłatę jednorazową.

Dobra wiadomość!

Pakiety serwisowe pozwalają na optymalizację kosztów 
obsługi floty.
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Odpowiedź jest banalnie prosta: wymaga to od pracow-
nika dużo wysiłku. Zdecydowanie łatwiej wykonywać 

zadania samodzielnie, jeśli wiemy, jak je wykonać i zna-
my szczegóły realizacji. Cały proces można wykonać bez 
udziału innych osób, bez konieczności tłumaczenia im cze-
gokolwiek. Jednak czy nie lepiej wykorzystać ten czas na 
inne rzeczy? Na pewno w pędzącym świecie biznesu znaj-
dziemy tysiąc innych, ważnych spraw do „ogarnięcia”.

Dlaczego nie działać samodzielnie?
Często szefowie mają poczucie: sam zrobię to szybciej, lepiej, 
dokładniej, itd. Warto się przy tym jednak zastanowić, co na-
leży do naszych podstawowych obowiązków: wykonywanie 
zadań czy też zarządzanie. Jesteśmy od „machania łopatą” 
czy od kierowania? Istnieją dwa kluczowe powody, które 
wskazują, że lepiej delegować zadanie do kogoś innego:

♦♦ Po pierwsze, jeśli mamy możliwość prowadzić nową 
kampanię, istnieją wcale niemałe szanse na to, że nasze 
umiejętności są lepiej wykorzystywane do dalszego roz-
woju strategii. A może pojawią się nowe pomysły? Wy-
konując pracę, którą potencjalnie komuś powinniśmy 
przekazać, nie wykorzystujemy swojego czasu efektyw-
niej na rozwój firmy.

♦♦ Po drugie, przez znaczący udział innych osób w projek-
cie, rozwijamy ich umiejętności. Zalety tego rozwiąza-
nia są szczególne proste do oceny, gdy menedżer myśli 
przyszłościowo o zarządzaniu zespołem. Kiedy bowiem 
następnym razem pojawi się podobny projekt, moż-
na będzie delegować zadania na pracownika z jeszcze 
większym zaufaniem co do poprawności wykonania, 
coraz bardziej skomplikowanych czynności. A zaanga-
żowanie kierownika, właściciela firmy zostanie ograni-
czone, co pozwoli mu zyskać czas.

Delegowanie czynności pozwala zatem najlepiej wykorzy-
stać czas i umiejętności osoby zarządzającej, a zarazem po-
maga współpracownikom rozwijać się, by w pełni wykorzy-
stać swój potencjał w organizacji.

Odpowiedź na kilka pytań
Warto przemyśleć jakie czynniki wpływają na to, abyśmy 
mogli delegować zadanie komuś innemu. W tym celu pro-
ponuję odpowiedzieć sobie na kilka pytań:

♦♦ Jaki jest termin realizacji projektu?
♦♦ Ile mamy czasu, aby wykonać zadania?

Beata Motor
Vidi Centrum Szkolenia Kadr

Delegowanie zadań stanowi jedną z podstawowych umiejętności kadry kierowniczej. Teoretycznie 
wystarczy, by menedżer poprosił o wykonanie jakieś czynności lub wręcz wydał polecenie służbowe. 
Proste? Zatem dlaczego czasami podwładny nie działa zgodnie z naszym życzeniem lub wyobrażeniem, 
zarówno jeśli chodzi o efekty jak i sposób pracy?!

Skuteczne

delegowanie zadań

Podczas delegowania pracy trzeba 
przekazać uprawnienia wymagane 
do ich pomyślnego zakończenia.
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♦♦ Czy jest szansa, aby ponownie wykonać zadanie, jeśli nie 
zostanie to zrobione poprawnie po raz pierwszy?

♦♦ Jakie są konsekwencje niepełnego zakończenia pracy?
Zastanówmy się także, jakie są nasze oczekiwania lub 
cele w realizacji projektu lub zadań. Tutaj również pomoc-
ne będzie znalezienie odpowiedzi na kilka zagadnień:

♦♦ Jak ważne jest, aby wyniki były najwyższej jakości?
♦♦ Czy "wystarczający" wynik jest wystarczająco dobry?
♦♦ Czy klęska ma kluczowe znaczenie?
♦♦ Ile i jakie szkody mogą wpłynąć na pozostałe projekty?

Porozumienie z zespołem
Jeśli osoba zarządzająca chce skutecznie delegować za-
dania, musi koniecznie uwzględnić wzajemne porozu-
mienie między sobą (swoimi oczekiwaniami) a członka-
mi zespołu. Reakcje i pomysły współpracowników niejako 
oddają zaufanie, wsparcie i otwartą komunikację podczas 
całego procesu. To wspomniane już myślenie o przyszło-
ści. Chociaż przypisanie pierwszych kilku zadań może 
zająć więcej czasu niż realizacja tych zadań samemu, 
w przyszłości prawdopodobnie pozwoli menedżerowi/ 
właścicielowi firmy zaoszczędzić wiele godzin i sił.
Aby delegować zadania dużo skuteczniej niż dotychczas, 
polecamy lekturę poniższego krótkiego poradnika.

Tłumaczyć aż do skutku
Wyjaśnij dokładnie podwładnym na czym ma polegać wy-
konywane zadanie, niezbędne jest również uzyskanie infor-
macji, czego oczekują pracownicy. Należy koniecznie upew-
nić się, że członkowie zespołu rozumieją, jakie czynności od 
nich są wymagane i na jaki efekt liczymy. Zachęcajmy do 
zadawania pytań, czyniąc swoją postawę w pełni otwartą. 
Jeśli widzimy wciąż niepewność na twarzach i w słowach 
podwładnych, wytłumaczmy wszelkie, nawet najprostsze 
kwestie - aż do momentu, gdy wszystko stanie się jasne.

Kryteria oceny
Dobry pomysł stanowi opisanie, jak zostanie oceniona 
wydajność pracowników. Trzeba tutaj skupić się na kon-
kretnych celach każdego członka zespołu, wówczas bę-
dziemy wiedzieli w jaki sposób ocenić zarówno pracow-
nika jak i sposób oraz efekty związane z wykonaniem 
danego zadania. Koniecznie trzeba zwrócić uwagę na to, 
by cele były konkretne, możliwe do osiągnięcia, istotne 
i wymierne do oceny. Osiągnijmy porozumienie w spra-
wie standardów wydajności, które zostaną określone dla 
danego zadania. Wyjaśnijmy na co liczymy i w jakiej for-
mie należy przedstawić wyniki działań. Przedstawmy 
również stanowisko w sprawie złego wykonania zadania, 
łącznie z ewentualnymi konsekwencjami.

Pozwolenia zlikwidują przeszkody
Podczas delegowania pracy trzeba przekazać uprawnie-
nia wymagane do ich pomyślnego zakończenia. Udzielmy 
zatem niezbędnych pozwoleń ułatwiając przez to wykony-
wanie czynności, co na pewno pomoże pracownikom reali-
zacować wyznaczone zadania. Wówczas praca podwład-
nych powinna „iść jak po maśle”, bez obawy o przeszkody 
„nie do pokonania”. Działanie urzędowe może obejmować 
takie rzeczy, jak budżet (i zdolność do wydawania) oraz 
uprawnienia do podejmowania decyzji.

Czy wszystko jasne?
Właściciel firmy/menedżer powinien wymóc potwierdze-
nie od członków zespołu, że rozumieją i wyrażają zgodę 
na konkretne zadanie. Jeśli ten krok zostanie pominięty, 
później dowiemy się po fakcie o wyrażeniu przez niego 
sprzeciwu wobec pracy nad danym zadaniem - co w efek-
cie doprowadziło do nieudanej delegacji. Ta część zarzą-
dzania delegowaniem ujawnia wszelkie wątpliwości, py-
tania lub sugestie podwładnych, aby przezwyciężyć ich 
obawy. Pozwólmy, by osoba osiągała wyznaczone cele 
w sposób, który uważa za najbardziej efektywny. Stra-
szenie zwolnieniem lub innymi drastycznymi karami 
może stanowić niewłaściwy środek podczas delegowania 
czynności pracowniczych. Ogranicza kreatywność i ini-
cjatywę, zmniejsza poczucie własnej wartości człowieka, 
co z kolei prowadzi nierzadko do obniżenia jakości pra-
cy. Trzeba na to uważać szczególnie przy obecnym rynku 
pracy, gdzie o dobrego pracownika, niezależnie od szcze-
bla w hierarchii firmy jest naprawdę niełatwo (i nie mamy 
tutaj na myśli problemów z kierowcami).

Nagrody i kary
Ustanowienie systemu nagradzania doskonałych wyni-
ków to kolejny ważny element w zarządzaniu delegowa-
niem zadań. Powiedzmy pracownikom z wyprzedzeniem, 
że czeka ich nagroda lub konsekwencje za wyniki związane 
z realizacją delegowanego zadania. Warto określić czym są 
dla nas świetne efekty, będąc przy tym klarownym i kon-
kretnym. Przedstawienie możliwych korzyści związanych 

Niedoświadczeni pracownicy potrzebują zazwyczaj ścisłej 
kontroli, ci bardziej doświadczeni będą bardziej twórczy mając 

więcej swobody.
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z ewentualnym sukcesem wynikającym z wykonywanych 
działań powinno nastąpić jak najwcześniej. To pozwoli 
bardziej zmotywować pracownika do jeszcze większych 
starań i dokładności. Również identyfikacja negatywnych 
konsekwencji jest niezwykle istotna, wszak daje poczucie 
sprawiedliwości i również powinna wpłynąć pozytywnie 
na osiągnięcie pożądanych efektów.

Właściwa kontrola
Sprawdzajmy pracę swoich pracowników. Kiedy to bę-
dziemy czynić, podwładni poczują większe bezpieczeń-
stwo realizowanych poleceń. W końcu nadzorując pracę, 
zatrudnieni wiedzą, że cokolwiek złego się stanie, ma 
na to oko przełożony. Aby określić częstotliwość spraw-
dzania, najpierw zdecydujmy się na stopień kontroli po-
trzebny do wykonania zadania oraz wyznaczmy członka 
zespołu, który będzie również odpowiedzialny za nadzór 
nad zadaniem. Niedoświadczeni pracownicy potrzebują 
zazwyczaj ścisłej kontroli, ci bardziej doświadczeni będą 
bardziej twórczy mając więcej swobody. Po przekazaniu 
zadania, trzeba zaufać swojemu zespołowi. To pozwoli 
podwładnym zajmować się pracą w sposób swobodny. 

Jednak z drugiej strony powinniśmy bez obawy spora-
dycznie wejść i sprawdzić, czy wszystko idzie zgodnie 
z planem. Jeśli deadline dobiega końca za dwa dni, nie 
wahajmy się wysłać e-maila z przypomnieniem lub zapy-
tać o status realizacji. Być może dzięki temu uzyskamy 
informację, że pracownik trafił na jakąś przeszkodę.

Naprawa on-line
Naprawmy problemy, które powstają „w czasie rzeczywi-
stym”. Jeśli pracownik nie może wykonać delegowanych 
zadań, trzeba szybko podjąć działania korygujące. Wyjaśnij-

my swoje obawy pracownikowi, najlepiej podczas indywi-
dualnej rozmowy. Jeśli tego nie zrobimy, zadanie nie będzie 
zrealizowane lub zostanie wykonane w sposób niepełny, 
niewłaściwy, a my będziemy sfrustrowani w ocenie swoich 
umiejętności menedżerskich, że nie byliśmy w stanie wyja-
śnić swoich obaw. Zapytajmy zatem podwładnego, co sądzi 
na temat danego problemu, jak widzi sytuację, co proponuje, 
by zmienić zaistniały stan rzeczy. Jeśli sytuacja nie poprawi 
się, należy dane zadanie powierzyć innej osobie.

Uczmy się
Nie bójmy się uczyć nowych umiejętności. Brak kogoś 
doświadczonego w zespole z możliwością wykonania 
określonego zadania na liście rzeczy do zrobienia, nie 
oznacza, że praca nie może zostać przekazana. Większość 
umiejętności można się nauczyć a przecież człowiek na-
bywa nowe umiejętności przez całe życie. Nie obawiajmy 
się zatem poznawać nowości w ramach procesu delego-
wania. Alternatywę dla tego stanowi oczywiście zlecenie 
usługi firmie zewnętrznej, lecz wtedy dochodzą dodatko-
we koszty, administracja, itp.

Podsumowanie zadania
Użyjmy pętli sprzężenia zwrotnego, aby usprawnić delego-
wanie. Opinia jest najważniejszą częścią procesu delegowa-
nia i działa na dwa sposoby. Jeśli pracownicy poradzili sobie 
dobrze z zadaniem, które im przypisałeś, poinformuj ich pu-
blicznie, podziękuj im, pochwal na forum. Natomiast gdy za-
danie zostało wykonane źle, nie wahajmy się użyć konstruk-
tywnej krytyki. Słowo „konstruktywna” stanowi tutaj ważny 
element, wszak niektórzy menedżerowie szukają koniecz-
nie winnych, nie widząc innych elementów wpływających 
na niepowodzenie, w tym także własnych błędów. Warto 
zaprosić pracowników, aby podzielili się przemyśleniami na 
temat delegowania. To krytyczna szansa na określenie, czy 
dostarczasz im wystarczających informacji lub czy przypi-
sujesz właściwe zadania odpowiednim ludziom.
Delegowanie nie zawsze jest łatwe, a proces nie zawsze ja-
sny, ale im szybciej zaczniemy dobrze to robić, tym szybciej 
rozwiniemy swoje umiejętności w tym obszarze. Uświa-
dom sobie, że proces nigdy nie będzie idealny, ale możemy 
uczyć się na swoich doświadczeniach i nieustannie popra-
wiać swoją pracę. Pamiętajmy, przy delegowaniu trzymaj-
my się zasad: konkretnie, klarownie, konsekwentnie.

Powiedzmy pracownikom z wyprze-
dzeniem, że czeka ich nagroda lub 
konsekwencje w związku z wykona-
niem powierzonego zadania.

Powierzając zadania warto pracownikom przedstawić 
potencjalne korzyści, jeśli zostaną osiągnięte świetne wyniki.
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Dla wszystkich na pewnym etapie doświadczeń mene-
dżerskich przychodzi moment, kiedy dotychczasowy 

styl zarządzania się nie sprawdza i wymaga zmiany. Po-
szukiwanie nowego sposobu działania może być kłopo-
tliwe. Warto wtedy przenalizować nasze obecne metody, 
rozważając między innymi, na kim są one wzorowane. 
Jednym z najtrudniejszych faktów do przyjęcia jest to,  
że najczęstszy wzorzec zarządzania ludźmi stanowi na-
sza rodzina i nauczyciele ze szkoły i przedszkola.

Pracownik się boi
Dziedziną psychologii, która bardzo przejrzyście to zagad-
nienie opisuje jest Analiza Transakcyjna. Nurt stworzony 
przez amerykańskiego psychiatrę Erica Berne w połowie 
ubiegłego wieku. Do dziś uchodzi za najbardziej praktycz-
ną teorię. Koncepcja „stanów ja” opisuje, jakimi modelami 
zachowań mogą posługiwać się ludzie we wzajemnych 

relacjach. Berne opisuje pięć takich zachować: Rodzic 
Normatywny, Rodzic Opiekuńczy, Dziecko Naturalne, 
Dziecko Przystosowane i Dorosły. Warto przyjrzeć się każ-
demu z nich. Być może w naszym otoczeniu znajdziemy 
podobne przykłady, wtedy będzie nam łatwiej współpra-
cować z takimi osobami.
Rodzic Normatywny to stan, który jest odpowiedzialny 
za stanowienie zasad, artykułowanie oczekiwań, pole-
ceń i nakazów. Kiedy menedżer nadużywa tego rodza-
ju zachowań, pracownicy działają pod presją, często po 
godzinach, mogą być zlęknieni i odczuwać dokuczliwe 
skutki stresu w miejscu pracy. Gdy przełożony zbyt często 
przyjmuje stan rodzica normatywnego istnieje niebezpie-
czeństwo, że nie zwróci uwagi na to co mówią pracowni-
cy, gdyż traktuje ich jako dzieci, które nie powinny mieć 
swojego zdania, albo zabierać głosu.

Przełamać wzorzec
Kompetentni i myślący specjaliści mogą pod presją takich 
zachowań porzucić własne refleksje i rozumowanie logicz-
ne oparte o ich doświadczenia. W efekcie zaczną zacho-
wywać się jak ktoś, kto wyłącznie spełnia polecenia szefa 
niezależnie od tego czy rozważa je jako najlepszą metodę 
działania w danej sytuacji. Prowadzi to często do kryzysów 
w firmie, łatwych do uniknięcia, gdyby ci ludzie mieli prze-
strzeń na decydowanie i dyskutowanie nad rozwiązania-
mi z przełożonym. Menedżerowie, właściciele firm, często 

Piotr Gregorczyk
Trener Trainers Team

Szef i pracownik
jak rodzic

i dziecko

„Jak zmotywować ten zespół do pracy? Co robić, 
kiedy pomysły na usprawnienia wychodzą tylko 
od szefa? Kolejny raz o czymś zapomnieli, wciąż 
muszę ich pilnować. Wiem, jak to będzie, nic się 
nie zmieni”. To są skargi, które słyszę najczęściej 
doradzając menedżerom w różnych branżach 
w Polsce od motoryzacyjnej po bankowość, 
ubezpieczenia oraz sektor produkcyjny.

Gdy menedżer nadużywa stanowienia zasad i artykułowania 
oczekiwań, poleceń, nakazów, pracownicy działają pod presją, 
mogą być zlęknieni, odczuwać skutki stresu.
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doświadczają złości i wyrażają ją w następujący sposób: 
„dlaczego oni mnie o to nie zapytali, przecież bym im odpo-
wiedział/a?”, albo „o niczym sami nie potrafią zdecydować, 
kiedy coś idzie nie tak, w panice dzwonią do mnie”.
Przełamywanie opisywanego wzorca zachowań może 
być trudne, gdyż jest on silnie zakorzeniony jeszcze 
w czasach naszych wczesnych doświadczeń dziecię-
cych. Utrzymywaniu takich relacji sprzyja nierzadko do-
świadczenie pracowników, którzy w swoim otoczeniu do-
mowym od rodziców, lub ważnych postaci często słyszeli: 
„dzieci i ryby głosu nie mają”, „jak nie wiesz to się nie od-
zywaj”, „słuchaj się mamy, taty, Pani… etc.”. Taką postawę 
charakteryzuje „stan ja”.

Przesadna uległość podwładnego
Dziecko przystosowane często zapomina o swoich po-
trzebach, zasobach wiedzy i kompetencji i w poczuciu 
bycia pod presją z zewnątrz bezwolnie podporządkowuje 
się silnym postaciom. Może to być dla nich szef, doświad-
czony pracownik z dłuższym stażem lub osoba, która jest 
zwyczajnie bardziej wygadana.
Kiedy pracownik w sprawach zawodowych często przyj-
muje postawę wycofaną, uległą, nie wyraża swojego zdania 
albo zawsze zgadza się z autorytetem, warto pracować nad 
przełamaniem wzorca komunikacji: Rodzic Normatywny 
– Dziecko Przystosowane. Można to osiągnąć poprzez za-
chęcanie osoby uległej do zabierania głosu, także w waż-
nych sprawach. Dla konkretnego, zdecydowanego i często 
bezpośredniego „rodzica normatywnego” może to być na 
początku wymagające, szczególnie kiedy w odpowiedzi 
słyszy „nie wiem”, „ja się na tym nie znam”, „Ty wiesz lepiej”. 
Z punktu widzenia szefa zdecydowanie warto przetrzymać 
ten moment, powstrzymać swoją chęć zabierania głosu 
oraz poddawania swoich pomysłów lub rozwiązań. Pomoc-
ne w tym mogą być poniższe pytania, które szef może skie-
rować do uległego pracownika, które poniżej sugerujemy, 
nie zamykając oczywiście listy do wymienionych:

♦♦ Jak byś Ty to rozwiązał?
♦♦ Jakie mamy opcje w tej sytuacji?
♦♦ Jakie zagrożenia takiej decyzji widzisz?
♦♦ Jaka inna opcja przychodzi Ci do głowy?

Służbowa symbioza
W mojej pracy konsultanta zachęcam menedżerów do 
wprowadzenia w zarządzaniu zespołem w takiej sytu-
acji zachowań praktycznych, związanych z zachęcaniem 
pracownika do przynoszenia przez niego rozwiązań. Kie-
dy zatrudniony zgłasza szefowi jakiś problem, sytuację, 
w której potrzebna jest decyzja, warto umówić się z nim 
na to, że ten po zreferowaniu problemu zaproponuje 
przynajmniej dwa wymyślone przez siebie pomysły. To 
pozwala zbudować atmosferę współpracy i partnerstwa 
w firmie, w długiej perspektywie zwalnia szefa z podej-
mowania mnóstwa mikro decyzji i mobilizuje pracowni-
ków do większej samodzielności i rozwoju.

Relacje opisane powyżej działają na zasadzie symbiozy: 
jedna osoba zachowuje się tak jakby wiedziała o wszyst-
kim, druga tak jakby nie wiedziała nic. Taki układ może 
trwać przez lata, traci na tym cały zespół, firma i klient. 
Innym, często spotykanym układem w firmach jest rela-
cja Rodzic Opiekuńczy – Dziecko Naturalne.

Zabawa z dyrektorem
Rodzic Opiekuńczy to stan, w którym szczególnie przej-
mujemy się drugą osobą i jej potrzebami zamiast własny-
mi potrzebami i celami. Szef zbyt często używający stanu 
rodzica opiekuńczego jest wrażliwy na swoich pracowni-
ków, stara się im dogodzić, stworzyć najlepsze warunki, 
ułatwić pracę, uprzyjemnić czas. Miałem okazję obser-
wować firmy, w których ta relacja była tak ewidentna,  
że menedżer nazywał pracowników dziećmi, a ci z rado-
ścią odpowiadali, dokładnie tak, jak dzieci odpowiadają 
kochającemu rodzicowi.

Układ ten często spotyka się z dużą aprobatą, szczególnie 
jeżeli w firmie wcześniej panował silny rodzic norma-
tywny. Wtedy dla przeciwwagi kolejny przełożony chce 
być „opiekunem zespołu”. Wszystko z pozoru wygląda 
bardzo przyjemnie, ciepło, pozytywnie z punktu widze-
nia relacji międzyludzkich. Pod powierzchnią jednak 
znajdziemy duże zmęczenie menedżera, bo opieka nad 
grupą dorosłych osób i zarządzanie celami biznesowy-
mi jest bardzo wyczerpujące. Pamiętam takie przypad-
ki, kiedy wkraczałem do firm, podejmując interwencję 

Jeśli pracownik często przyjmuje postawę wycofaną, nie 
wyraża swojego zdania, zgadza się z autorytetem, warto 
zachęcić go do zabierania głosu.

Szef zbyt często używający 
stanu rodzica opiekuńczego jest 

wrażliwy na swoich pracowników, 
stara się im dogodzić, stworzyć 

najlepsze warunki, ułatwić pracę, 
uprzyjemnić czas.
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konsultanta, na życzenie zarządu bądź właściciela, któ-
ry obserwował stale przemęczonego dyrektora, z którym 
pracownicy zdawali się „bawić w kotka i myszkę”.

Perfekcji nie będzie
Zazwyczaj pierwsze komentarze, które słyszę ze strony 
„rodzica opiekuńczego” to: „nie mam już do nich siły”, „ktoś 
powinien im wytłumaczyć, jak mają pracować”, „znowu to 
samo”, „ja wiem, że on/ona tego nie zrobi (o pracowniku)”, 
„proszę ich, ale oni wciąż tego nie robią”. Czasem brzmi to 
bardzo zabawnie, bo przypomina rodzica, który prosi by 
dziecko posprzątało swój pokój. Niestety, sytuacja przy-
biera niebezpieczny wygląd, kiedy to szef, pracodawca, 
wręcz prosi pracownika o przygotowanie kontraktu dla 
kluczowego klienta w firmie. Takie historie zdarzały się 
bardzo często w mojej dziesięcioletniej praktyce i wciąż 
do nich dochodzi.
To co jest największym wyzwaniem dla przełożone-
go, który komunikuje się z zespołem ze stanu rodzica 
opiekuńczego jest nauka zostawiania pracowników 
samych z precyzyjnie określonymi zadaniami i ter-
minami ich wykonania. Pokusą z jaką muszą walczyć 
tacy menedżerowie jest chęć asystowania pracowni-
kom, doradzania im, przebywania w ich towarzystwie 
albo stałego poprawiania ich pracy. Jeden z najwięk-
szych sukcesów stanowi akceptacja przez szefa faktu,  
że pewne zadania i projekty z początku nie zostaną wy-
konane perfekcyjnie.

To Twoje zadanie
Menedżer wtedy uczy się akceptować wystarczająco do-
bre wyniki swojego zespołu i z czasem podnosi poprzecz-
kę. Miałem okazję pracować ze specjalistami, którzy po-
trafili szefowi z rozbrajająco szczerością, przypominającą 
kilkuletnie dziecko powiedzieć: „Aj szefie, szef tak dobrze 
to robi, może mi szef pomoże”. Wtedy bardzo pomocne 
może być odwołanie do umowy pomiędzy tym pracow-
nikiem a firmą lub niepisanych zwyczajów związanych 

z pracą w zespole. Co wtedy powinien powiedzieć przeło-
żony? Naturalnie chętnie podpowiemy:

♦♦ To jest Twoje zadanie, zastanów się jak chcesz je zrealizować,
♦♦ To należy do Twoich obowiązków, jak będziesz miał już 
zebranych kilka pytań to do mnie napisz / zadzwoń,

♦♦ Od czego zaczniesz pracę nad tym projektem?
♦♦ Jakiego wsparcia z mojej strony oczekujesz?
♦♦ Na kiedy możemy się umówić, że to przygotujesz w całości?

Nie osądzać, ale zadawać pytania
Zachęcam do obserwowania relacji w firmie i swoich reak-
cji na zachowania innych. Jeżeli pracownicy przypominają 
nam niesforne dzieci lub wydają się być bardzo ulegli, warto 
w pierwszej kolejności zadać sobie pytanie „czy nie jestem 
dla nich zbyt opiekuńczy”, lub „zbyt normatywny”. Wiele za-
chowań pracowników jest reakcją na to co robi menedżer, 
pomocni w tym mogą być nasi współpracownicy, z którymi 
można skonsultować czy przypadkiem moje zachowania 
nie przypominają normatywnego ojca, lub opiekuńczej mat-
ki. Zaletą koncepcji „stanów ja” jest to, że łatwo ją zrozumieć 
i szukać innych modeli zachowań niż rodzic i dziecko.
Ten alternatywny model nazywa się „stanem ja: Dorosły”. 
Eric Berne definiował „stan ja Dorosły” jako taki, w którym 
i siebie i innych postrzegamy jako zdolnych do rozwią-
zywania problemów. Dorosły nie osądza, ale zadaje pyta-
nia, nie ratuje, ale rozmawia o tym jakiego wsparcia dana 
osoba potrzebuje. Bycie dorosłym w pracy pozwala zarzą-
dzać swoimi zadaniami skutecznie i kierować bez przyj-
mowania na siebie zbędnych odpowiedzialności. Tego 
stylu w skali makro nie można nauczyć się i wcielić do 
codziennych działań w jeden dzień. Z drugiej strony sta-
nowi wybór, który podejmujemy właściwie każdego dnia 
w pojedynczych sytuacjach, świadomie podchodząc do 
interakcji z pracownikami.

Zadowolenie pracowników i ich przełożonych w połączeniu 
z sukcesem firmy zależy w dużej mierze od właściwego 
zarządzania zespołem.
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Rozwój nowoczesnych technologii znacząco wpłynął 
na charakter i tempo życia zawodowego. Pracujemy 

intensywnie, stale próbując znaleźć swoje miejsce w dy-
namicznie zmieniającym się środowisku. Co więcej, czę-
sto pracujemy ponad normę – z badania Hays „Nadgodzi-
ny” wynika, że niemal 75 procent Polaków pracuje więcej 
niż nakazuje ustawa. Zaburzenie równowagi między ży-
ciem zawodowym a odpoczynkiem oraz szybkie tempo 
pracy sprawiają, że na zasłużony urlop wielu pracowni-
ków czeka z utęsknieniem. Niestety, wszystko co dobre 
szybko dobiega końca.

Mentalnie na wakacjach
Zazwyczaj odczuwamy w takich sytuacjach smutek i stres 
– zastanawiamy się na ile wiadomości będziemy musie-
li odpowiedzieć, czy czekają na nas sprawy niecierpiące 
zwłoki, jakie decyzje zostały podjęte pod naszą nieobec-
ność. Powrót bywa zdecydowanie łatwiejszy, jeśli atmos-
fera w pracy jest dobra, wynagrodzenie satysfakcjonujące, 
a obowiązki zawodowe są ciekawe i dają szansę na rozwój. 
Co jednak w sytuacji, kiedy po wejściu do biura pracownik 
odczuwa przygnębienie i zmęczenie, a po kilku dniach zu-
pełnie zapomina o dopiero co przebytym urlopie? Powaka-
cyjna chandra nie mija, a zniechęcenie rośnie w siłę? Taka 
sytuacja może być jasnym znakiem, że nadszedł czas na 
zmiany w życiu zawodowym.

Urlopu wyczekujemy zwykle z niecierpliwością – już na kil-
ka tygodni przed wyjazdem intensywnie myśląc o nadcho-
dzącym wypoczynku. Jednak o ile pewne przedurlopowe 
rozkojarzenie większość współpracowników jest w stanie 
zaakceptować, to zupełnie inną sytuację stanowi wycofanie 
się z życia firmy na długo przed planowanymi wakacjami.

Mentalne wakacje i brak wystarczającego zaangażowania 
w bieżące obowiązki mogą nie tylko negatywnie wpłynąć 
na reputację w oczach przełożonych, ale są także znakiem, 
że na obecnym stanowisku pracownik nie realizuje swo-
ich ambicji. Nudzi się, jest nienależycie doceniany lub 
wynagradzany, bądź nie odpowiada mu atmosfera panu-
jąca w firmie. W takiej sytuacji urlop stanowi wybawienie 
i szansę nie tyle na odpoczynek, co zapomnienie o przy-
krym obowiązku chodzenia do pracy.

Relaks i zadowolenie
Niekiedy samo zaplanowanie wyjazdu wakacyjnego wiąże 
się ze zmniejszeniem zaangażowania w pracę – słabszymi 
wynikami, niedokończonymi projektami oraz nieprzeka-
zaniem informacji o pilnych kwestiach innym współpra-
cownikom. Być może takiemu pracownikowi praca nie 
przynosi satysfakcji. Świadczy to bowiem o niezadowole-
niu z życia zawodowego. Chyba że ktoś jest pasjonatem po-
dróży i na każdą eskapadę przygotowuje się miesiącami.
Jeśli na urlopie odczuwamy po raz pierwszy od bardzo 
dawna pełne odprężenie i radość, może to być sygnał 
ostrzegawczy. Oczywiście nawet na idealnie dopasowa-
nym stanowisku trudno czuć się w pracy jak na waka-
cjach, ale aktywność zawodowa powinna przynosić sa-
tysfakcję z pokonanych wyzwań. Z pewnością nie może 
być związana z negatywnymi emocjami i stresem, które 
uniemożliwiają relaks wieczorami lub w weekendy.
Jeśli odpoczynek jest możliwy wyłącznie na wakacjach, 
prawdopodobnie nadszedł czas na zmiany – stanowiska 
lub nawet pracodawcy. Szczególnie, gdy wspomnienie 
pracy zawodowej na urlopie wywołuje stres i przygnębie-
nie. Brak satysfakcji z pracy prowadzi do zniechęcenia, 
które wpływa również na ogólną jakość życia. Praca za-
wodowa to bowiem bardzo ważna część życia i powinna 
ona stanowić źródło możliwie wielu pozytywnych emocji 
oraz nie wpływać na życie prywatne.
Często zdarza się, że zaraz po powrocie z urlopu zupełnie 
zapominamy o wypoczynku – odczuwamy stres i zmę-
czenie o natężeniu sprzed wakacji. W niektórych przypad-
kach jest to jednak wyłącznie powakacyjna chandra. Jeśli 
jednak to uczucie nie znika po kilku dniach aklimatyzacji 
w biurze, to problem może być poważniejszy i wymagać 
podjęcia konkretnych kroków.

W pracy trudno czuć się jak na 
urlopie, ale również powinna 
budzić miłe skojarzenia.

Agnieszka Kolenda
Executive Director w Hays Poland

Powrót do rzeczywistości po relaksującym urlopie bywa trudnym przeżyciem, z którym wiąże się stres, a na-
wet przygnębienie. Co jednak, jeśli chandra nie wynika z zakończenia wakacji, lecz świadczy o niezadowoleniu 
z wykonywanej pracy? Niełatwy powrót z urlopu może być przypadkach motywatorem do zmian zawodowych.
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Niewypłacalny nie zawsze znaczy upadły
Przybywa niewypłacalnych przedsiębiorców – taki wniosek płynie z raportu przygotowanego przez 
grupę Euler Hermes. W sektorze transportu, w pierwszym kwartale 2017 roku z niewypłacalnością 
musiało zmierzyć się aż o 1/3 więcej firm transportowych niż w analogicznym okresie roku 2016. 
Problemy finansowe wielu z nich zakończą się upadłością. Scenariusz mógłby być zupełnie inny, gdyby 
przedsiębiorcy korzystali z instrumentów prawnych, które oddano do ich dyspozycji z początkiem 2016 
roku. Mowa o ustawie Prawo restrukturyzacyjne.

Postępowanie restrukturyzacyjne, czyli silnie zmo-
dernizowany sukcesor dawnego postępowania na-

prawczego i upadłości układowej w jednym, ma na celu 
uniknięcie ogłoszenia upadłości, przy zabezpieczeniu 
słusznych praw wierzycieli. Zatem interesy wierzycieli 
oraz dłużnika są równorzędne. Jest odmienne od postę-
powania upadłościowego, które służy jak najpełniejsze-
mu zaspokojeniu wierzycieli – w tym przypadku jedynie, 
jeżeli będzie to możliwe, zostanie zachowane istnienie 
przedsiębiorstwa dłużnika.
To podejście ma swoje wielkie poparcie w logice. Ratując 
swoją firmę jednocześnie poprawiamy sytuację wierzy-
cieli a postępowanie służy osiąganiu kompromisu między 
stronami. Podmioty, którym firma jest dłużna określone 
należności, przystają na określone propozycje układowe 
(np. odroczenie terminu spłaty, rozłożenie na raty, itp.). 
Dłużnik natomiast w czasie postępowania zostaje poddany 
szczególnemu nadzorowi, sprawowanemu przez nadzorcę 
lub zarządcę i czujnej uwadze sędziego-komisarza.

Kiedy złożyć wniosek?
Wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego 
można złożyć w razie zagrożenia niewypłacalnością, ale 
także, gdy niewypłacalność już nastanie. Zdecydowanie 
trzeba tutaj działać jak najwcześniej, jak tylko dostrzeżemy 
zapowiedź zbliżających się problemów. Zbyt późne złoże-
nie wniosku stanowi najczęstszą przyczynę niepowodze-
nia restrukturyzacji. W przypadku firmy już niewypłacalnej 
pamiętajmy, że konieczne jest również zgłoszenie wniosku 
o ogłoszenie upadłości – chodzi tutaj o ochronę reprezen-
tantów lub członków zarządu firmy przed odpowiedzialno-
ścią osobistą za długi przedsiębiorstwa.

Niezależnie od tego obowiązkiem każdego dłużnika jest 
zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie 
30 dni od dnia powstania niewypłacalności. Jednak sąd 
upadłościowy w pierwszej kolejności rozpozna wniosek 
restrukturyzacyjny, więc złożenie obu wniosków równo-
cześnie nie szkodzi restrukturyzacji.

Ratunkowy biznesplan
W branży transportowej wartość przedsiębiorstwa jest 
silnie związana z pozostawaniem jego pełnej funkcjonal-
ności, w tym umożliwienie poruszania się pracownikom 
nawet po całej Europie. Wynagrodzenie za świadczone 
usługi stanowi główne źródło dochodu. Aktywa trwałe 
to z reguły mniejsza część majątku, zwłaszcza, że flota 
pojazdów i naczep najczęściej opiera się na umowach 
leasingu, nie będąc własnością przedsiębiorcy. Branża ta 
wspiera restrukturyzację, bowiem tylko działające przed-
siębiorstwo pozwoli na zaspokojenie wierzycieli. Jeśli 
zostanie ogłoszona upadłość, następuje zwrócenie pojaz-
dów leasingodawcom i zaprzestanie świadczenia usług. 
Wówczas okazuje się, że wierzyciele otrzymają symbo-
liczne kwoty, a dłużnik zakończy swoją działalność. Sce-
nariusz, w którym wszyscy tracą. Warto więc spróbować 
alternatywy w postaci restrukturyzacji.
Przede wszystkim postępowanie restrukturyzacyjne za-
kłada utrzymanie przedsiębiorstwa dłużnika „w ruchu”, by 
miał w dalszym ciągu szansę osiągania dochodów. Trzeba 

Dobra wiadomość!

Sąd upadłościowy w pierwszej kolejności rozpozna 
wniosek restrukturyzacyjny, więc złożenie obu wniosków 
równocześnie nie szkodzi restrukturyzacji.

Mateusz Medyński
Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja

Wojciech Bobik
Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja

Rezygnacja z restrukturyzacji to jak oddanie firmy walkowerem.
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jednak aktywnie działać i przemyśleć jak uratować swój 
biznes. Bez biznesplanu, który jasno pokaże szanse na 
dalsze funkcjonowanie firmy w oparciu o określone lub 
potencjalne zyski pozwalając utrzymać się z prowadzo-
nej działalności nie ma sensu zaczynać postępowania re-
strukturyzacyjnego. Sąd bowiem nie pozwoli na otwarcie 
postępowania jeżeli zobaczy, że grozi to dalszymi długa-
mi. Przedsiębiorstwo musi na siebie zarabiać.

Zabezpieczenie dla dłużników
Zabezpieczeniem interesów wierzycieli jest fakt, że dłuż-
nik nie prowadzi działalności w sposób dowolny, lecz 
w oparciu o zatwierdzony plan restrukturyzacyjny. W pla-
nie zamieszcza się informacje dotyczące dłużnika i ana-
lizę przyczyn jego trudnej sytuacji ekonomicznej (trzeba 
pokazać co było przyczyną problemów, aby można było 
pilnować, by do takiej sytuacji już nie doszło). Należy 
w nim także zaprezentować przyszłą strategię prowa-
dzenia przedsiębiorstwa wraz z pełnym opisem plano-
wanych środków restrukturyzacyjnych oraz związanych 
z nimi kosztów wraz z harmonogramem ich wdrożenia. 
A także opis metod i źródeł finansowania oraz projekto-
wane zyski i straty na kolejne pięć lat. Opracowywanie 
planu restrukturyzacyjnego zmusza do pogłębionej ana-
lizy sytuacji przedsiębiorstwa. Bada to sąd, ale prawdziwy 
cel stanowi poinformowanie wierzycieli, żeby mogli oce-
nić czy jest sens zgadzać się na układ i mieli pewność, że 
firma wykona to, co obiecuje.

Nadzór nad przedsiębiorcą
W czasie postępowania restrukturyzacyjnego, w zależno-
ści od przyjętego jednego z czterech jego rodzajów, zadłu-
żony przedsiębiorca znajduje się pod kontrolą:

♦♦ nadzorcy układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu,
♦♦ nadzorcy sądowego w przyśpieszonym postępowaniu 
układowym,

♦♦ nadzorcy sądowego w postępowaniu układowym,
♦♦ zarządcy w postępowaniu sanacyjnym.

Podczas postępowania o zatwierdzenie układu dłużnikowi 
nie ogranicza się zarządzania własnym majątkiem. Ina-
czej rzecz się ma w przypadku pozostałych trzech działań 
restrukturyzacyjnych. W przyśpieszonym postępowaniu 
układowym oraz postępowaniu układowym dłużnik musi 
uzyskiwać zgodę ustanowionego przez sąd nadzorcy są-
dowego na dokonanie czynności przekraczających zwy-
kły zarząd. Ustawodawca nie ustanowił katalogu takich 
czynności, dlatego tę kwestię należy rozstrzygać od przy-
padku do przypadku. Dla przykładu można wskazać, że za-
kup oleju napędowego, dokonywany regularnie, potrzebny 
dla funkcjonowania firmy transportowej, będzie czynno-
ścią zwykłego zarządu. Za to sprzedaż samochodu cięża-
rowego najpewniej w zakresie zwykłego zarządu mieścić 
się nie będzie (zależy to oczywiście od profilu i skali dzia-
łalności konkretnego przedsiębiorcy).

Odstąpienie od umowy
Najdalej idący wpływ na bieżące funkcjonowanie dłużni-
ka ma postępowanie sanacyjne. Wraz z jego otwarciem, 
co do zasady, zarząd nad przedsiębiorstwem obejmuje za-
rządca. Wskutek tego dłużnik zostaje pozbawiony możli-
wości samodzielnego dokonywania czynności prawnych 
dotyczących własnego majątku. Rygoryzm postępowania 
sanacyjnego wynika ze szczególnych możliwości jakie 
tylko w nim zostały przewidziane. Co ważne, dłużnik 
współpracując z częścią wierzycieli (mającymi 30 pro-
cent łącznej kwoty wierzytelności) ma wpływ na to, kogo 
sąd wskaże na nadzorcę i zarządcę. To ogromna nowość 
w polskim prawie.
Jedną z istotniejszych, z punktu widzenia uzdrowienia 
sytuacji finansowej przedsiębiorcy w postępowaniu sa-
nacyjnym, jest kompetencja zarządcy do odstąpienia 
od umowy wzajemnej zawartej przez dłużnika. W prak-
tyce oznacza to, że dłużnik może się uwolnić ze zobo-
wiązania, które przerosło jego możliwości. Jeżeli przy-
kładowo przedsiębiorca nabył nieruchomość, jednak 
po zawarciu umowy sytuacja ekonomiczna firmy ule-
gła znacznemu pogorszeniu i nie dokonała ona dotąd 

Dłużnik, współpracując z częścią 
wierzycieli ma wpływ na to, kogo sąd 
wskaże na nadzorcę i zarządcę.

Wierzycielom również powinno zależeć na ugodzie i wprowadzeniu postępowania restrukturyzacyjnego.
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zapłaty (całości, lub też rat), zarządca będzie mógł za 
zgodą sędziego-komisarza odstąpić od umowy. Podob-
nie w wypadku zawarcia porozumienia, gdzie dłużnik 
poczynił zobowiązania, by świadczyć przez określony 
czas usługi przewozowe. Jeżeli jednak w toku postępo-
wania sanacyjnego zarządca dojdzie do wniosku, że to 
przedsięwzięcie nieopłacalne, może on zwrócić się do 
sędziego-komisarza o zgodę na wypowiedzenie umowy 
w zakresie w jakim miała być wykonana po dniu otwar-
cia postępowania sanacyjnego.

Układ z wierzycielami
Po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego zawie-
szeniu ulegają wszystkie postępowania egzekucyjne do-
tychczas wszczęte, nie można także rozpocząć kolejnych. 
Taka sytuacja daje przedsiębiorcy komfort porozumiewa-
nia się ze swymi wierzycielami bez asysty komornika. 
Warto dodać, że porozumienie stanowi tutaj element naj-
ważniejszy, bowiem tylko dzięki niemu będzie możliwe 
zawarcie układu. Możliwe jest także uchylenie już doko-
nanych zajęć rachunków bankowych, co często rozwią-
zuje ręce dłużnikowi i pozwala dalej działać.
W układzie wierzyciele godzą się na określone ustępstwa, 
bez których przywrócenie przedsiębiorstwa dłużnika do nor-
malnego funkcjonowania nie byłoby możliwe. Wspomniane 
ustępstwa mogą polegać na odroczeniu terminu wykonania 

zobowiązania, rozłożeniu spłaty na raty, zmniejszeniu jego 
wysokości, konwersji wierzytelności na udziały lub akcje, 
a także zmianie, zamianie lub uchyleniu prawa zabezpie-
czającego określoną wierzytelność (np. hipoteki). Nawet 
prolongowanie terminu spłaty ma szansę znacząco popra-
wić sytuację podmiotu, w szczególności, gdy prowadzoną 
przez niego działalność cechują okresowe wzrosty i spadki 
dochodów. Wraz z przypływem środków w kolejnym okresie 
będzie on w stanie zaspokoić swojego wierzyciela.

Nie oddawać walkowerem
Dlaczego wierzyciele mieliby zgodzić się na ustępstwa 
w ramach postępowania, jeśli wcześniejsze próby porozu-
mienia nie przyniosły skutku? Otóż porozumienie osiąga-
ne w ramach postępowania sądowego ma sformalizowa-
ną postać, a ponadto jego wykonanie podlega nadzorowi 
organów sądowych. Wierzyciele uzyskują przez to więk-
szą pewność, że ich interesy są należycie zabezpieczo-
ne. Postępowanie restrukturyzacyjne jest rozwiązaniem 
przeznaczonym dla przedsiębiorców, których działalność 
ma szansę powodzenia, lecz ciążące na nich z różnych 
przyczyn zaległe zobowiązania nie pozwalają im wyjść na 
prostą. Zwłaszcza w okresach przejściowych trudności na 
rynku, czy w czasie wyrównywania strat po kryzysie, re-
strukturyzacja może być jedynym ratunkiem. Rezygnacja 
ze skorzystania z niej, to jak oddać sprawę walkowerem.



Pakiet mobilności  
– przeszkoda lub szansa

O pakiecie mobilności jest ostatnio bardzo głośno. Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu 
Drogowego broniąc interesów przedsiębiorców również ma określone stanowisko na temat ewentualnych 
zmian, które czekają polskich przewoźników. Jak już część z Czytelników wie, władze niektórych państw 
Unii Europejskiej dążą do zmniejszenia wysokiej konkurencyjności, jaką prezentują nasze rodzime podmioty 
świadczące usługi transportu.

„Pakiet drogowy”, czyli pakiet rozporządzeń Wspólnoty Eu-
ropejskiej opracowany i wydany na podstawie art. 91 Trak-
tatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, określił wspólne 
reguły mające zastosowanie do międzynarodowego trans-
portu. Dotyczy on także warunków dostępu przewoźników 
do wykonywania transportu w państwach członkowskich 
oraz środków pozwalających polepszyć bezpieczeństwo 
transportu. Przyjmując środki prawne ustawodawca unij-
ny miał na względzie, że ich zastosowanie może poważnie 
wpływać na jakość życia i poziom zatrudnienia w regio-
nach Starego Kontynentu oraz oddziaływać na funkcjono-
wanie infrastruktury transportowej.

Niedoskonałość przepisów
Wypełniając unijną zasadę pomocniczości Unia Euro-
pejska dzieli z państwami członkowskimi kompetencje 
regulacyjne w dziedzinie transportu, z zastrzeżeniem,  
że wyłącznie prawodawca unijny może zmieniać obowią-

zujące przepisy. Niestety, w praktyce, w państwach człon-
kowskich występują niedociągnięcia w egzekwowaniu 
prawa, które szkodzą funkcjonowaniu jednolitego rynku 
i są nierozłącznie związane z brakiem harmonizacji.
Zgodnie z zasadą proporcjonalności przyjmowane środki 
zawarte w pakiecie drogowym powinny być proporcjo-
nalne do stwierdzonych problemów i nie wykraczać poza 
to, co jest konieczne do ich rozwiązania i uregulowania. 
Pakiet drogowy wdrożony w państwach członkowskich, 
tworząc jednolite ramy prawne, ma zapewniać warun-
ki uczciwej konkurencji na rynku transportowym oraz 
transparentne reguły dopuszczenia do rynku podmiotów 
gospodarczych. Jednak praktyka wskazuje, że różne in-
terpretacje tego prawa w poszczególnych krajach, wyni-
kające z jego niedoskonałości, powodują zachwianie kon-
kurencyjności w imię interesów narodowych.

Rozporządzenia 1071/2009 i 1072/2009
Rozporządzenie nr 1071/2009 w sprawie dostępu do 
zawodu przewoźnika drogowego ustanawia przepi-
sy, które przedsiębiorcy muszą przestrzegać, aby móc 
prowadzić firmę transportową. Określa także prawo 
umożliwiające i regulujące egzekwowanie tych wy-
mogów przez państwa członkowskie. Rozporządzenie 
nr 1072/2009 (dotyczy dostępu do rynku międzyna-
rodowych przewozów drogowych) z kolei ustanawia 
przepisy, których muszą przestrzegać przedsiębiorcy 
zamierzający prowadzić działalność na rynku między-
narodowego drogowego transportu rzeczy i na rynkach 
krajowych innych krajów wykonując przewozy kabo-
tażowe. Zawiera ono także regulacje dotyczące doku-
mentów, które są wydawane przedsiębiorcom przez 
członków UE (licencja wspólnotowa), jak również do-
kumentów wydawanych kierowcom z państw trzecich 
(świadectwo kierowcy).
Zarówno Rozporządzenie WE nr 1071/2009 jak i Rozpo-
rządzenie WE nr 1072/2009 przyjęto jako część pakietu 
środków mających na celu unowocześnienie przepisów 
regulujących dostęp do zawodu przewoźnika drogowego 
i dostęp do rynku przewozów drogowych. Ogólnym celem 
tych rozporządzeń jest wsparcie właściwego funkcjono-
wania jednolitego rynku transportu drogowego, a także 
jego efektywności i konkurencyjności.
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Komisja Europejska założyła, 
że swoim działaniem 
przyczyni się do stworzenia 
bardziej sprawiedliwego rynku 
wewnętrznego, miejsc pracy, 
wzrostu gospodarczego, 
inwestycji.
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Ocena skuteczności przepisów
Przeprowadzona w latach 2014–2015 ocena ex post (po 
fakcie) tych rozporządzeń wykazała, że jedynie częścio-
wo pozwoliły one zrealizować podstawowe zadanie, czyli 
stworzenie odpowiednich warunków konkurencji na ryn-
ku. Główne trudności związane były z niedoskonałością 
przepisów i ich egzekwowaniem. W odniesieniu do środ-
ków egzekucyjnych, za najważniejsze uznano:

♦♦ Poziom kontroli państw członkowskich jest różny i nie-
zadawalający, w szczególności w odniesieniu do stałej 
siedziby, kryteriów spełniania wymogu posiadania do-
brej reputacji, warunkujących dostęp do zawodu oraz 
nielegalnych przewozów kabotażowych.

♦♦ Państwa czonkowskie nie współpracują ze sobą, zwłasz-
cza w odniesieniu do przestrzegania kryterium stałej 
i rzeczywistej siedziby jako warunku uzyskania dostępu 
do zawodu przewoźnika drogowego.

Wspomniana ocena wykazała także niedociągnięcia wy-
nikające z tego, że niektóre przepisy nie są wystarczająco 
konkretne w odniesieniu do pewnych kwestii lub celowo 
zostawiają państwom członkowskim możliwość podej-
mowania jednostronnych działań. Taki kształt prawa UE 
doprowadził do różnych praktyk, które negatywnie wpły-
wają na funkcjonowanie jednolitego rynku. Obszarem 
działań i interpretacji prawa unijnego, które są interpreto-
wane w rozmaity, inny sposób są między innymi:

♦♦ Definicja stałej i rzeczywistej siedziby, w tym termin 
„centrum operacyjne”.

♦♦ Czas potrzebny na przywrócenie dobrej reputacji, któ-
ry znacząco różni się w różnych państwach człon-
kowskich.

♦♦ Nakładanie przez niektóre państwa członkowskie do-
datkowych wymogów dotyczących dostępu do zawodu 
przewoźnika drogowego.

♦♦ W zakresie kabotażu niejasno określone zasady doprowa-
dziły do rozbieżności praktyk - niektóre państwa członkow-
skie dopuszczają kilka operacji załadunku lub rozładunku 
w ramach jednego przewozu kabotażowego, a inne nie.

Cztery opcje
Oceniając podmiotowy zakres Rozporządzenia nr 
1071/2009 zwrócono uwagę, że przepisy pozostawiają 
państwom członkowskim swobodę stosowania wyżej wy-
mienionych przepisów w stosunku do pojazdów, których 
dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony.
Przygotowanemu wnioskowi o zmianę tych rozporzą-
dzeń towarzyszy ocena skutków regulacji, w odniesieniu 
do której Rada ds. Kontroli Regulacyjnej wydała opinię 
pozytywną z zastrzeżeniami. W efekcie projektodawcy 
rozpatrywali cztery warianty strategii, odpowiadające 
różnym stopniom interwencji regulacyjnej i pociągające 
za sobą proporcjonalnie coraz większy poziom oczekiwa-
nych skutków. Pierwszy wariant pakietu środków ukie-
runkowany był na wyjaśnienie ram prawnych, drugi na 
wzmocnienie egzekwowania przepisów, kolejny dotyczył 
znaczących zmian w przepisach, w szczególności w za-
kresie kabotażu i siedziby, łącznie ze środkami przewi-
dzianymi w pierwszych dwóch wariantach. Natomiast 
ostatni wariant pakietu środków obejmował rozszerzenie 
zakresu Rozporządzenia na pojazdy lekkie.
Wariantem preferowanym w toku prac została kombinacja 
trzeciego wariantu pakietu środków, czyli zmian przepisów 
dotyczących kabotażu i siedziby, z częściowym rozszerze-
niem zakresu Rozporządzenia nr 1071 na pojazdy lekkie.

Oszczędności i koszty
Ogólnie oceniono, że jest to wariant najbardziej skuteczny 
i szacuje się, że w latach 2020–2035 pozwoli przedsiębior-
stwom UE–28 uzyskać oszczędności rzędu 2,7–5,2 miliar-
dów euro. Oczekuje się ograniczenia naruszeń przepisów 
dotyczących kabotażu nawet do 62 procent oraz zmniej-
szenia zagrożenia powstawania firm przykrywek o około 10 
procent, co będzie miało pozytywny wpływ na warunki pra-
cy. Powinien on również doprowadzić do większej profesjo-
nalizacji przewoźników wykorzystujących pojazdy lekkie. 
Preferowany wariant wpłynie jednak w latach 2020–2035 
na zwiększenie kosztów wdrażania i egzekwowania prawa 
dla organów krajowych. Stosowanie Rozporządzenia nr 1071 
do pojazdów o dmc do 3,5 tony to również dodatkowe koszty 
przestrzegania przepisów dla przedsiębiorstw, powodujące 
wzrost wydatków operacyjnych nawet do 10 procent.
Trudno nie zgodzić się z niektórymi wynikami przeprowa-
dzonej oceny – znajdują one potwierdzenie w sytuacjach 
mających miejsce także podczas pracy wykonywanej przez 

Wymogi administracyjne stawiane przewoźnikom  
są nieproporcjonalnie uciążliwe.

Oczekuje się ograniczenia 
naruszeń przepisów dotyczących 
kabotażu nawet do 62 procent 
oraz zmniejszenia zagrożenia 
powstawania firm przykrywek 
o około 10 procent.
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polskich przedsiębiorców, świadczących 
usługi przewozów na terenie całej Wspólno-
ty. Przygotowany wniosek o zmianę przed-
miotowych Rozporządzeń jest obecnie na 
początkowym etapie prac legislacyjnych 
i został przkazany do Parlamentu Europej-
skiego do analizy i dalszego procedowania. 
Parlament z uwagi na wielowątkowość pro-
ponowanych zmian oraz szerokie spektrum 
oddziaływania na regiony Unii Europejskiej, 
powołał kilka zespołów, które jeszcze przed 
wakacjami rozpoczęły analizę wniosku 
i przygotowywanie swojej oceny projek-
towanych rozwiązań. W toku tych prac na 
pewno powstaną alternatywne propozycje 
oraz wnioski skutkujące ewolucją rozwiązań 
w zakresie przepisów regulujących dostęp do 
zawodu przewoźnika drogowego i dostęp do 
rynku przewozów drogowych.

Definicja bazy transportowej
Jeżeli w założeniach projektodawców ogólnym celem 
zmiany tych Rozporządzeń jest wsparcie właściwego 
funkcjonowania jednolitego rynku transportu drogowego, 
a także jego efektywności i konkurencyjności, to realiza-
cja, w świetle proponowanych rozwiązań, nie we wszyst-
kich przypadkach jest zrozumiała i oczywista z punktu 
widzenia polskich przewoźników drogowych. Odnosząc 
się do niektórych, szczegółowych rozwiązań zawartych 
w projekcie pozwalam sobie wskazać na normy prawne 
wzbudzające wątpliwości co do ich przyszłego oddziały-
wania na polskich przedsiębiorców transportowych.
Proponowane zmiany dotyczące zdefiniowania wymo-
gu posiadania przez przedsiębiorcę siedziby w państwie 
członkowskim1 są zrozumiałe w części dotyczącej zdefi-
niowania „lokalu” jako miejsca prowadzenia działalności 
i przechowywania dokumentacji. Natomiast poważne wąt-
pliwości dotyczą zniesienia pojęcia bazy eksploatacyjnej. 
We wszystkich postulatach kierowanych do władz, OZPTD 
zawsze wskazywał na potrzebę istnienia tego pojęcia i rze-
czywistą weryfikację faktu posiadania bazy eksploatacyj-
nej. Odstąpienie od jej zdefiniowania i posiadania uczyni 
firmy transportowe tworami bardziej wirtualnymi.

Ingerencja w politykę zatrudnienia
Wprowadzenie nowego wymagania w zakresie posiadania 
„aktywów” jest co najmniej zbędne, w szczególności przy 
tak ogólnym sformułowaniu. Zabezpieczenie finansowe 
wiarygodności przewoźnika oraz wykonywanych operacji 
transportowych stanowi przecież dokumentowana zdol-
ność finansowa. Nowy przepis dotyczący proporcjonalne-
go zatrudnienia w odniesieniu do działalności zakładu, bez 
jakiegokolwiek sprecyzowania tego pojęcia jest ingerencją 
w politykę HR firmy. Wprowadzana regulacja jako dzia-
łanie oceniające organu licencyjnego i następnie organu 

kontrolnego, może powodować wyłącznie problemy inter-
pretacyjne w jego stosowaniu i dodatkowe uciążliwości ad-
ministracyjne w prowadzonej działalności. A przecież nie 
o to powinno chodzić w zmiananach regulacji prawnych.
Zmiana dotycząca likwidacji gwarancji ubezpieczenio-
wych i ubezpieczeń jako sposobu dokumentowania zdol-
ności finansowej2 jest propozycją trudną do zaakceptowa-
nia, ponieważ większość firm w Polsce bazuje na takim 
zabezpieczeniu jako wiarygodnym co do wysokości gwa-
rancji i tym samym nisko kosztowym dla przedsiębiorców. 
W ocenie OZPTD taka forma dokumentowania powinna 
zostać utrzymana dla dokumentowania zdolności finan-
sowej. Wprowadzony w tym przepisie inny dokument 
potwierdzający dysponowanie kwotami zabezpieczenia 
finansowego, nie zastępuje dokumentów ubezpieczenio-
wych i wzbudza wątpliwości co do formuły szeroko otwar-
tego katalogu innych dokumentów potwierdzających 
posiadanie wymaganych środków finansowych. W szcze-
gólności pojawienia się oferty zagranicznych, silnych grup 
kapitałowych i ich negatywnego oddziaływania na kondy-
cję i istnienie polskich firm transportowych.

Ewidencja czy kontrola?
Zmiany w art. 16 Rozporządzenia nr 1071 wzbudzają wąt-
pliwości co do rozszerzenia katalogu danych gromadzo-
nych w rejestrze. Jako zbędne uważamy gromadzenie 
danych dotyczących numerów rejestracyjnych pojazdów, 
liczby pracowników oraz danych dotyczących aktywów 
i oceny ryzyka. Coraz bardziej rozszerzany katalog da-
nych przestaje być ewidencją przewoźników posiada-
jących aktualne uprawnienia i zmienia się w ewidencję 
kontrolną oraz karno-skarbową.

1W zakresie brzmienia art. 5 Rozporządzenia nr 1071.
2Art. 7 Rozporządzenia nr 1071.

Przedstawiciele polskich przewoźników i rządu muszą bronić nasze przedsiębiorstwa 
przed protekcjonistycznymi atakami zachodnioeuropejskich ustawodawców.
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Pięć dni zamiast siedmiu
Kolejna zmiana (art. 8 a i b Rozporządzenia nr 1072) wzbu-
dza wątpliwości co do nowego brzmienia definicji okre-
ślającej zakres i czas kabotażu. Pozytywnie należy ocenić 
propozycję zniesienia obowiązku liczenia i dokumentowa-
nia kolejnych operacji kabotażowych. Jednak optujemy za 
utrzymaniem co najmniej siedmiodniowego terminu wy-
konywania kolejnych operacji kabotażowych. Przepis jest 
także mało czytelny i będzie wzbudzał wątpliwości co do 
łącznego czasu operacji kabotażowych poprzez rozszerze-
nie tego prawa na kabotaż w sąsiednich państwach.
O ile samą propozycję można uznać wręcz za bardzo do-
brą, o tyle okres pięciu dni to zdecydowanie za krótko, 
biorąc pod uwagę dotychczasowe siedem dni. Natomiast 
sposób liczenia dni kabotażu jest do dalszej dyskusji i wy-
pracowania rozwiązania bardziej zrozumiałego, nie tylko 
dla służb kontrolnych, ale także w korelacji z przepisami 
o delegowaniu pracowników. Odnośnie zmiany art. 8 (c). 
Wiadome i naturalne, że każdy kierowca ma możliwość 
skontaktowania się z siedzibą firmy (nie wiadomo, dla-
czego w tym przypadku doprecyzowaną jako główną) lub 
zarządzającym transportem. Jednak już dostarczenie do-
kumentu potwierdzającego, o którym mowa w tym prze-
pisie, niekiedy poniesie za sobą konieczność dostępu do 
Internetu i odpowiednich środków łączności. Poczta ma-
ilowa stanowi w tym przypadku oczywistość, ale ze wska-
zaniem zezwolenia na wykorzystanie urządzeń nadaw-
czych i odbiorczych służb dokonujących kontroli.

Uniknąć nagonki na przewoźników
Zmiana i dodanie nowego art. 10a do Rozporządzenia 1072 
i ustalenie limitów kontroli operacji kabotażowych to prze-
pis powodujący rozwój służb kontrolnych do dedykowanych 
działań. Stanowi rozwiązanie zbędne, powodujące rozbu-
dowę aparatu kontrolnego i administracyjnego. Normalna 
kontrola przewozów na terytorium państwa członkowskie-
go powinna w sposób standardowy dotyczyć wszystkich 
rodzajów przewozów bez poszukiwania i „nagonki” na prze-
woźników wykonujących kabotaż. Limit kontroli i monitoro-
wanie wykonania limitu nigdy nie przynosiło wymiernych 
efektów ograniczenia działania nielegalnych przewoźników 
i likwidacji szarej strefy w transporcie drogowym

Ochrona kierowców a swoboda usług
Omawiając przepisy z pakietu mobilności nie sposób 
pominąć, włączany do tego obszaru zmian, wniosek do-
tczący zmiany Dyrektywy nr 2006/22/WE w odniesieniu 
do wymogów w zakresie egzekwowania prawa. Usta-
nawiane są tutaj szczegółowe zasady w odniesieniu do 
Dyrektywy 96/71/WE i Dyrektywy 2014/67/UE dotyczące 
delegowania kierowców w sektorze transportu drogowe-
go. W sektorze transportu drogowego unijne przepisy so-
cjalne przyczyniają się do osiągania celów politycznych, 
którymi są poprawa warunków pracy kierowców, zapew-
nienie uczciwej konkurencji między przedsiębiorstwa-
mi transportu drogowego oraz poprawa bezpieczeństwa 
wszystkich użytkowników dróg.
Dostosowanie tych przepisów do potrzeb sektora, uła-
twienie ich jednolitego, skutecznego stosowania oraz 
egzekwowania stanowi kluczowy element strategii Ko-
misji Europejskiej mającej na celu dalszą integrację ryn-
ku przewozów drogowych w Unii Europejskiej. A także 
zapewnienie, by sektor transportu drogowego funkcjono-
wał w sposób sprawiedliwy, skuteczny i odpowiedzialny 
społecznie. Kluczowe przepisy socjalne odnoszące się do 
transportu drogowego stanowią część szerzej zakrojo-
nych wysiłków mających na celu zapewnienie równowa-
gi między ochroną socjalną kierowców, a swobodą świad-
czenia usług transgranicznych.

Rożnice między krajami
W latach 2015–2017 w ramach programu sprawności i wy-
dajności regulacyjnej (REFIT), dokonano oceny ex post 
przepisów prawa socjalnego w transporcie drogowym 
i ich egzekwowania. Stwierdzono, że obowiązujące prze-
pisy nie stanowią skutecznej i efektywnej odpowiedzi 
na ryzyko pogorszenia się warunków pracy i zakłócenia 
konkurencji. Niektóre regulacje są niejasne, nieodpowied-
nie lub trudne do wprowadzenia w życie i egzekwowania. 
Prowadzi to do różnic między państwami członkowskimi 
w realizacji wspólnych zasad i stwarza ryzyko rozdrob-
nienia rynku wewnętrznego.
Przepisy dotyczące delegowania i wymogi administra-
cyjne nie są dopasowane do wysoce mobilnego cha-
rakteru pracy kierowców w międzynarodowym trans-
porcie drogowym. Prowadzi to do nieproporcjonalnych 
obciążeń regulacyjnych dla przewoźników i stwarza 
nieuzasadnione przeszkody w świadczeniu usług tran-
sgranicznych. Komisja Europejska opracowując i skła-
dając przedmiotowy wniosek założyła, że przyczyni się 
on do realizacji dwóch priorytetów tworząc pogłębiony 
i bardziej sprawiedliwy rynek wewnętrzny oraz miejsca 
pracy, wzrost gospodarczy i inwestycje. Jest to spójne 
z polityką Komisji i działaniami mającymi na celu zwal-
czanie niesprawiedliwości społecznej i nieuczciwej kon-
kurencji, a także tworzenie ram socjalnych dla nowych 
możliwości zatrudnienia i uczciwych warunków prowa-
dzenia działalności gospodarczej.

Kluczowe przepisy socjalne 
związane z transportem drogowym 
stanowią część szerzej zakrojonych 
wysiłków mających na celu 
zapewnienie równowagi między 
ochroną socjalną kierowców, 
a swobodą świadczenia usług 
transgranicznych.
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Główne problemy
Według oceny Komisji Europejskiej, wniosek nie 
wykracza poza to, co jest konieczne do rozwiązania 
stwierdzonych problemów dotyczących nieodpo-
wiednich warunków pracy kierowców i zakłóceń 
konkurencji między przewoźnikami. We wniosku 
wyeliminowano niepotrzebne obciążenia admini-
stracyjne dla przewoźników oraz okreśłono wy-
magania dotyczące współpracy administracyjnej 
i wzajemnej pomocy pomiędzy państwami człon-
kowskimi tak aby były proporcjonalne w zakresie 
wpływu na MŚP.
W ocenie Komisji Europejskiej główne zidentyfiko-
wane problemy to:

♦♦ Różnice w interpretacji i egzekwowaniu przepi-
sów dotyczących rejestrowania okresów, w któ-
rych kierowca jest poza pojazdem.

♦♦ Naruszanie przepisów dotyczących czasu pracy, co 
skutkuje nadmiernie wydłużonym czasem pracy dla 
kierowców i kumulacją zmęczenia. To z kolei negatyw-
nie wpływa na zdrowie i bezpieczeństwo kierowców 
oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego, czyli wszyst-
kich użytkowników dróg.

♦♦ Nieskuteczne egzekwowanie przepisów dotyczących 
czasu pracy oraz brak jednolitych danych dotyczących 
monitorowania i kontroli zgodności danych.

♦♦ Niewystarczająca współpraca administracyjna i wza-
jemna pomoc między państwami członkowskimi, co 
utrudniaja efektywne i spójne, transgraniczne egzekwo-
wanie przepisów.

♦♦ Brak reakcji na zagrożenia spowodowane pogorszeniem 
warunków pracy kierowców na skutek nieodpowiednie-
go systemu wynagrodzeń i ochrony socjalnej w przy-
padku kierowców pracujących przez długi czas poza ich 
krajem zatrudnienia.

Z analizy wniosku Komisji Europejskiej wynika, że prze-
pisy dotyczące delegowania pracowników nie były bez-
pośrednio i dokładnie objęte przedmiotową oceną REFIT. 
Jednak w ocenie KE trudności związane ze stosowaniem 
rozbieżnych środków krajowych dotyczących delegowa-
nia pracowników w sektorze transportu drogowego sta-
nowią dowód na to, że ogólne przepisy dotyczące delego-
wania pracowników nie działają w sposób odpowiedni dla 
wysoce mobilnych pracowników w sektorze transportu 
drogowego. Poza tym wymogi administracyjne stawiane 
przewoźnikom są nieproporcjonalnie uciążliwe, a co za 
tym idzie ograniczają swobodę świadczenia usług trans-
granicznych.

Różne warianty
Analizując prowadzone przez Komisję Europejską kon-
sultacje, można wysnuć prosty wniosek o różnych opi-
niach zainteresowanych stron na temat projektów środ-
ków dotyczących warunków delegowania w transporcie 
drogowym. Państwa członkowskie UE-13 i przewoźnicy 

zarejestrowani w tych krajach poparli środki z pewnym 
zastrzeżeniem (próg czasowy nie powinien być zbyt 
niski), natomiast związki zawodowe uznały środki za 
szkodliwe dla kierowców. Państwa członkowskie UE-
15 i firmy transportowe z tych krajów miały podzielone 
zdania. Środek na rzecz zmniejszenia obciążeń admi-
nistracyjnych przy stosowaniu zasad delegowania pra-
cowników w transporcie drogowym uzyskał poparcie 
większości grup zainteresowanych stron, z wyjątkiem 
związków zawodowych.

Przygotowując wniosek w wariancie strategicznym, za-
łożono doprecyzowanie ram prawnych oraz zwiększe-
nie współpracy między organami egzekwowania prawa. 
W drugim wariancie skoncentrowano się na wzmoc-
nieniu egzekwowania przepisów i poprawie organiza-
cji pracy. W wariancie trzecim zaproponowano zmiany 
merytoryczne w przepisach, w szczególności zakaz uza-
leżniania wynagrodzenia od wyników. Wariant czwarty 
obejmował sektorowe kryteria i szczegółowe środki wy-
konawcze dotyczące delegowania pracowników w sek-
torze transportu drogowego. Tutaj przewidziano rozwią-
zania oparte na progach czasowych, zgodnie z którymi 
pracownik mógłby spędzić w przyjmującym państwie 
członkowskim w miesiącu kalendarzowym łącznie 3 
dni, 5 dni, 7 dni lub 9 dni, zaś po przekroczeniu tego li-

Według Komisji Europejskiej jeden z głównych problemów 
w przepisach europejskich dotyczy różnic w interpretacji 
i egzekwowaniu przepisów dotyczących rejestrowania okresów, 
w których kierowca jest poza pojazdem.

Nowe prawo UE ma dać 
możliwość zamykania rynków 
krajowych wbrew unijnym 
zasadom swobody przepływu 
usług i pracy.
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mitu do zagranicznego przewoźnika miałyby zastoso-
wanie przepisy przyjmującego państwa członkowskiego 
dotyczące minimalnej stawki wynagrodzenia i płatnego 
urlopu rocznego.

Sześć godzin to pół dnia
Przedstawiciele Komisji Europejskiej uzasadniają swoją 
propozycję troską o prawa pracowników delegowanych 
i mówią o konieczności walki z tzw. dumpingiem socjal-
nym w Unii Europejskiej. Projekt na każdym etapie prac 
i konsultacji jest ostro krytykowany przez Polskę i kilka-
naście innych krajów z Europy Środkowej i Wschodniej. 
Budząca kontrowersje propozycja Komisji Europejskiej 
zakłada, że pracownik delegowany, czyli wysłany przez 
pracodawcę do pracy w innym kraju Unii Europejskiej, 
ma otrzymywać takie samo wynagrodzenie, w tym pre-
mie i dodatki, jakie otrzymuje za tę samą pracę pracow-
nik lokalny w państwie przyjmującym. Obecne przepisy 
przewidują, że osobom delegowanym przysługuje płaca 
minimalna kraju przyjmującego.

Wniosek okreśła trudny do zaakceptowania mechanizm 
obliczania czasu dopuszczalnego okresu oddelegowania 
po przekroczeniu którego kierowca w transporcie mię-
dzynarodowym zaczyna być traktowany jako pracownik 
miejscowy. Projekt zmiany dyrektywy określa, że dla ce-
lów wyliczenia okresów delegowania:

♦♦ dzienny okres pracy przez okres krótszy niż sześć go-
dzin spędzonych na terytorium przyjmującego państwa 
członkowskiego uważa się za pół dnia,

♦♦ dzienny okres pracy przez okres co najmniej sześciu go-
dzin spędzonych na terytorium przyjmującego państwa 
członkowskiego uważa się za cały dzień,

♦♦ przerwy i okresy odpoczynku oraz okresy gotowości 
spędzone na terytorium przyjmującego państwa człon-
kowskiego uważa się za okres pracy.

Wymogi administracyjne i środki kontrolne
Wedle założeń, państwa członkowskie mogą wprowadzać 
wyłącznie określone wymogi administracyjne i środki 
kontrolne. Część z nich wymieniamy poniżej.

♦♦ Obowiązek przewoźnika drogowego mającego siedzibę 
w innym państwie członkowskim do przesłania zgło-

szenia delegowania właściwym organom krajowym, 
najpóźniej w momencie rozpoczęcia delegowania. Ma 
to być przygotowane w postaci elektronicznej w jednym 
z języków urzędowych przyjmującego państwa człon-
kowskiego lub w języku angielskim.

♦♦ Zobowiązanie kierowców do prowadzenia i udostępnia-
nia na żądanie w trakcie kontroli drogowej, w formie 
papierowej lub elektronicznej, kopii zgłoszenia dele-
gowania i dowodu operacji transportu odbywającej się 
w przyjmującym państwie członkowskim, np. elektro-
nicznego listu przewozowego (e-CMR).

♦♦ Kierowcy według założeń mają prowadzić i udostępniać 
na żądanie w trakcie kontroli drogowej zapisy tachogra-
fu, a w szczególności zapisy dotyczące kodów krajów 
państw członkowskich, w których przebywali podczas 
prowadzenia operacji międzynarodowego transportu 
drogowego lub przewozów kabotażowych.

♦♦ Prowadzący ciągniki siodłowe mają wymóg prowadze-
nia i udostępniania na żądanie w trakcie kontroli dro-
gowej, w formie papierowej lub elektronicznej, kopii 
umowy o pracę lub dokumentu równoważnego przetłu-
maczonej na jeden z języków urzędowych przyjmujące-
go państwa członkowskiego lub na język angielski.

♦♦ Kolejne zobowiązanie kierowców dotyczy udostępnia-
nia na żądanie w trakcie kontroli drogowej, w formie 
papierowej lub elektronicznej, kopii odcinków wypłaty 
za ostatnie dwa miesiące. Podczas kontroli drogowej 
prowadzący ciągnik siodłowy musi mieć możliwość 
skontaktowania się z siedzibą główną, zarządzającym 
transportem lub inną osobą lub podmiotem, mogącym 
dostarczyć mu tę kopię.

♦♦ Obowiązek przewoźnika drogowego do wydania, po okre-
sie delegowania, w formie papierowej lub elektronicznej, 
kopii dokumentów, o których mowa powyżej - na wnio-
sek organów przyjmującego państwa członkowskiego.

Wszystkie propozycje zmian zawierają środki, które moż-
na odbierać wyłacznie jako tworzenie barier administra-
cyjnych w świadczeniu usług transportowych. Nowe 
prawo Unii Europejskiej ma dać możliwość zamykania 
rynków krajowych wbrew unijnym zasadom swobody 
przepływu usług i pracy. Konkurencyjna oferta polskich 
firm transportowych jest tak daleko nieakceptowalna 
przez niektóre wiodące państwa wspólnoty, że wykorzy-
stując silną pozycję w organach Unii Europejskiej zbu-
dowana została filozofia i polityka ograniczania dostępu 
do rynków krajowych z uzasadnieniem ochrony tych 
rynków przed nieuciwą konkurencją. Rząd polski jedno-
znacznie w przedstawianych stanowiskach i opiniach 
neguje celowość nowych rozwiązań.

Projekt zmiany Dyrektywy 
określa, że dzienny czas pracy 
kierowcy przez okres krótszy 
niż sześć godzin spędzonych 
na terytorium przyjmującego 
państwa członkowskiego 
uważa się za pół dnia.

Dobra wiadomość!

Być może wejdzie w życie zniesienie obowiązku 
liczenia i dokumentowania kolejnych operacji 
kabotażowych
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Jesteście nadawcą transportu posiadającym jednak własną flotę. Proszę 
się pochwalić pojazdami użytkowymi dmc do 3,5t i powyżej 3,5t?
- Posiadamy ponad 93 samochody dostawcze, zdecydowana większość z nich 
to samochody powyżej 3,5 t dmc, w tym ponad 40 wyposażonych w HDS. 
Z myślą o potrzebach naszych klientów wprowadziliśmy rozwiązanie, które 
pozwala na sprawne rozładowanie zamówionych produktów niezależnie od 
warunków terenowych. Część pojazdów SIG wyposażyliśmy w terenowy wó-
zek podwieszany Moffett, zapewniający wysoką wydajność i pozwalający do-
starczyć towar sprawnie i precyzyjnie nawet w wyjątkowych warunkach.
Czy otworzenie e-sprzedaży istotnie wpłynęło na działania związane z transportem?
- Zdecydowanie tak. To było i nadal jest dla nas dużym wyzwaniem. Pamię-
tajmy, że SIG zajmuje się w głównej mierze dystrybucją materiałów budowla-
nych. Z punktu widzenia transportu to specyficzny rodzaj przesyłek. Wyma-
ga doboru zróżnicowanych środków transportu, ponieważ produkty z oferty 
handlowej możemy przewozić zarówno w paczkach jak i na paletach, a także 
w formatach wielkogabarytowych. W związku z rozwojem e-sprzedaży sta-
liśmy się klientem wielu firm przewozowych i spedycyjnych od kurierskich 
przez drobnicowe po FTL. Ponadto, równolegle z uruchamianiem interneto-
wego kanału sprzedaży, na Górnym Śląsku powstał Magazyn Regionalny, ma-
jący zaspokajać nie tylko potrzeby nabywców działających w tradycyjnym ka-
nale sprzedaży, ale również wspierać szeroką ofertą asortymentową klientów 
korzystających z zakupów internetowych.

WŁASNY TABOR A ZLECENIA ZEWNĘTRZNE
Jakiego rodzaju transporty zwykle zlecane są przewoźnikom drogowym?
- Dostawy materiałów z oferty SIG są ściśle związane z regionalną strategią 
sprzedaży. Posiadamy 50 oddziałów w całym kraju, gdzie dystrybucja od-
bywa się lokalnie. Każdy z oddziałów wyposażony jest w środki transportu, 
mogące szybko, sprawnie i na krótkie odległości dostarczyć towar do klien-
ta. Zatem w większości korzystamy z naszego taboru. Podwykonawcom 
zlecamy wszystkie te dostawy, których nie jesteśmy w stanie dostarczyć 
własnymi środkami - wokół placówek lokalnych skupiamy przewoźników 
posiadających samochody do 3,5 tony dmc oraz ciężarówki wyposażone 
w HDS. Korzystamy również z usług firm spedycyjnych, niekoniecznie lo-
kalnych, którym przekazujemy do realizacji dostawy częściowe powyżej 6 
ton, wielkogabarytowe oraz całopojazdowe. Ta grupa przewoźników wspo-
maga nas w realizacji zleceń odbiegających od standardowego modelu dys-
trybucji. W większości to zlecenia obejmujące dostawy bezpośrednie pomi-
jające nasze placówki magazynowe oraz związane ze strategią planowania 
zakupów i utrzymaniem stocków magazynowych.
Dominuje transport drogowy?
- Na chwilę obecną korzystamy tylko z transportu drogowego.
Ile procent transportów to trasy krajowe a ile międzynarodowe?
- Zdecydowana większość zlecanych przez nas transportów dotyczy tras 
krajowych. Niewielką ilość stanowią trasy międzynarodowe.

SPRAWDZANIE PRZEWOŹNIKÓW
Co dla SIG jest najważniejsze w wyborze przewoźnika?
- Przy wyborze odpowiedniego przewoźnika szczególną uwagę zwracamy 
na niezawodność serwisu. Jest to bardzo istotne a przyszły usługodawca  

Z Anną Szcześniak-Wolak, kierownikiem transportu w SIG, 
rozmawia Tomasz Czarnecki.

Nastał czas przewoźnika
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powinien wykazywać się regularną oraz terminową reali-
zacją potencjalnych zleceń. W ubiegłym roku wprowadzi-
liśmy na Górnym Śląsku zasadę „dziś zamówienie, jutro 
dostawa”, co wymaga od nas szybkiego reagowania na 
potrzeby klientów i dostarczenia zamówienia w możli-
wie najkrótszym czasie. Zatem oczekujemy od partnerów 
transportowych rzetelności i punktualności. W przypadku 
przewoźników posiadających flotę dmc do 3,5t oraz HDS 
istotną rolę odgrywa jeszcze czynnik lokalizacji owego 
usługodawcy. Współpracujemy z firmami przewozowymi, 
które położone są w bliskiej odległości umiejscowień maga-
zynów regionalnych oraz naszych oddziałów. Takie rozwią-
zanie zapewnia niższą cenę usługi przy jednoczesnym za-
pewnieniu niezawodności serwisu oraz czasu dostawy.
Zwracają państwo uwagę na takie elementy jak dobra repu-
tacja? Przestrzeganie czasu pracy kierowców przez prze-
woźników? Jakość pojazdów?
- Oczywiście. Istotne jest dla nas z kim pracujemy. Spraw-
dzamy opinie, referencje, korzystamy również z możliwo-
ści weryfikacji podwykonawców na Giełdzie Trans. Chce-
my współpracować i współpracujemy z przewoźnikami 
mającymi wysoką świadomość biznesową. Ponieważ 
sami podlegamy ustawie o prawie przewozowym, mamy 
świadomość obowiązków z niej wynikających. Kierowcy 
zatrudnieni w SIG biorą cykliczny udział w szkoleniach 
z zakresu bezpiecznej jazdy, przepisów dotyczących czasu 
pracy kierowców, technik załadunku i mocowania towaru, 
przewozu i jego rozładunku. Tego samego oczekujemy od 
naszych transportowych partnerów biznesowych.

STABILNOŚĆ CEN
Jak ważne kryterium wyboru usługodawcy stanowi cena?
- Cena odgrywa bardzo ważną rolę, ponieważ marża jest 
dla nas niezwykle istotna. Mamy określone założenia bu-
dżetowe i współpracujemy tylko z tymi usługodawcami, 
którzy w te założenia są w stanie się wpisać. Przy wyborze 
odpowiedniego dostawcy usług transportowych zwracamy 
uwagę nie tylko na wysokość cen oferowanych usług, ale 
także ich stabilność na przestrzeni roku kalendarzowego.
Na jak długi czas podpisywana jest umowa?
- Umowy podpisujemy tylko z kluczowymi dostawca-
mi usług transportowych. Zawieramy je na okres jed-
nego roku. Przy określeniu odpowiednich warunków 
korzystnych dla obu stron nie wykluczamy zawarcia 
umów długoterminowych.
Preferujecie wyłączność na region, kraj, trasy? A może nie 
stosujecie takiej polityki stawiając na konkurencje wśród 
oferentów?
- Jak już wspomniałam istotna jest dla nas cena. Poszu-
kujemy zawsze najtańszych i najlepszych rozwiązań. 
Jeśli tylko dostawcy usług transportowych są w stanie 
zapewnić odpowiedni i stabilny poziom cenowy, przy jed-
noczesnym zachowaniu wysokiego poziomu usług w kra-
ju/regionie/na poszczególnych trasach, nic nie stoi na 
przeszkodzie, aby otrzymywali zlecenia na wyłączność.

98,7 PROCENT PUNKTUALNOŚCI
Obecnie mamy czas nadawcy czy przewoźnika? Innymi słowy 
– trudno znaleźć przewoźników?
- To zdecydowanie czas przewoźnika. Pomimo dużego 
zapotrzebowania na usługi transportowe co raz trudniej 
o takiego usługodawcę. Floty przewoźników rozrastają się 
a prowadzących ciągniki siodłowe brakuje. Rotacja wśród 
tej grupy zawodowej jest bardzo duża. Deficyt kierowców 
zawodowych znacznie wpływa na dostępność środków 
transportu i problemy firm przewozowych z podejmo-
waniem zleceń. Dlatego SIG stara się cały czas wspierać, 
doskonalić i szkolić kierowców, utrzymywać własną flotę, 
jednocześnie nawiązując współpracę ze stałymi partne-
rami transportowymi w oparciu o stabilne stawki, jasne 
zasady i terminowe płatności.
Na koniec prośba o ocenę poziomu świadczenia usług prze-
woźników? Byliście zmuszeni do „reprymendy” a może nawet 
rozwiązania umowy?
- Współpracując ze stałą grupą rzetelnych i sprawdzonych 
przewoźników, rzadko zdarza nam się reklamować jakość 
świadczonej usługi. Stale monitorujemy stan współpracy 
z usługodawcami.
Punktualność dostaw na średnim poziomie 98,7 procent 
stanowi na chwilę obecną wynik zadowalający. Marginal-
na liczba reklamacji związanych z uszkodzeniem prze-
wożonych towarów jest również tym co utrzymujemy 
w tej chwili i czego oczekujemy w przyszłości.

Międzynarodowa firma, od ponad 20 lat obecna na polskim ryn-
ku w sektorze dystrybucji materiałów budowlanych. Posiada 
wyspecjalizowane jednostki do wielopłaszczyznowych działań 
względem indywidualnych i instytucjonalnych odbiorców - ob-
sługa zarówno małych obiektów (domów jednorodzinnych), 
jak i potężnych inwestycji (centra handlowe, lotniska). Stanowi 
część międzynarodowego koncernu z siedzibą w Wielkiej Bry-
tanii, istniejącego od 60 lat i notowanego na Londyńskiej Gieł-
dzie Papierów Wartościowych. Obecna w 15 krajach Europy, 
tworzy rozległą sieć około 800 oddziałów handlowych, w tym 
50 oddziałów w Polsce.

SIG

- Każdy z naszych oddziałów wyposażony jest w środki transportu, mogące 
szybko, sprawnie i na krótkie odległości dostarczyć towar do klienta.
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Odwołać pracownika z urlopu
Pracodawca ma prawo odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie 
wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu. Tak możemy przeczytać w – na to 
art. 167 Kodeksu pracy. Nie ma znaczenia nazwa stanowiska i rodzaj wykonywanych zadań służbowych. 
Oznacza to, że ta zasada dotyczy zarówno menedżera w korporacyjnej organizacji jak i kierowcę w firmie 
transportowej. Ważne, by te osoby były zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

Co zatem w praktyce oznaczają owe okoliczności, które 
zmuszają pracodawcę do wezwania odpoczywające-

go pracownika do firmy? Po pierwsze chodzi o takie po-
trzeby tego przewoźnika, o których nie wiedział w chwili, 
gdy pracownik rozpoczynał urlop wypoczynkowy, czyli 
zaistniałe po fakcie zapoczątkowania przez niego dnia 
wolnego. Wspomniana sytuacja jest możliwa także wów-
czas, gdy potrzeby pracodawcy nie mogą być zaspokojone 
inaczej niż tylko poprzez obecność danej osoby. Bardzo 
ważne, że opisane przesłanki zawsze muszą występować 
łącznie. Zatem brak jednej z wymienionych wyżej przy-
czyn, w świetle prawa dyskwalifikuje decyzję przedsię-
biorcy o odwołaniu podwładnego z urlopu.

Decyzja o rozstaniu musi poczekać
Dodać też koniecznie należy, że gdyby w rzeczywistości 
przyczyna do odwołania pracownika z urlopu powstała 
przed urlopem, pracodawca co najwyżej mógłby dokonać 
przesunięcia w czasie wypoczynku zatrudnionego. Poza 
tym tego rodzaju działanie musi odbywać się w związku 

z potrzebami pracodawcy. Nie może za-
tem nastąpić w innym celu (i tu swe-

go rodzaju ciekawostka) np. po to, 
aby wypowiedzieć podwładne-

mu umowę o pracę. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego 
z 9 lutego 1967 r.,III PZP 22/66 wypowiedzenie pracownikowi 
umowy o pracę w czasie, w którym po odwołaniu go z urlopu 
stawił się do wypełniania obowiązków zawodowych byłoby 
sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.
Inną sprawą jest zapotrzebowanie na konkretnego pracow-
nika. Otóż pracodawca nie może „ściągać” przykładowo 
kierowcy czy menedżera z urlopu, jeśli w tym czasie może 
do realizacji danej potrzeby posłużyć się inną, zatrudnioną 
w firmie osobą. Dopiero rzeczywiste braki kadrowe, albo in-
dywidualne umiejętności uzasadniają taką decyzję.
To, czy dana przyczyna kwalifikuje ją do skorzystania 
z uprawnienia do odwołania pracownika z urlopu, leży 
w wyłącznej gestii pracodawcy. Co istotne, nie ma on rów-
nież prawnego obowiązku, aby wyjaśniać pracownikowi 
przyczyny swojej decyzji. Naturalnie w takiej sytuacji za-
trudniony ma utrudnioną ocenę zgodności takiego postę-
powania z przepisami prawa.

Sankcje za niewykonanie polecenia
Ponieważ decyzja o powrocie z urlopu ma formę polecenia 
służbowego, niepodporządkowanie się jej może być zwią-
zane z naruszeniem obowiązków pracowniczych, a w kon-
sekwencji z nałożeniem na pracownika przewidzianych 
sankcji prawnych. Pracodawca decydując o wcześniej-
szym powrocie zatrudnionego do pracy, powinien wyzna-
czyć mu taki termin, aby realnie miał szansę stawić się 
w wymaganym czasie w firmie. Na przykład jeżeli kierow-
ca, menedżer przebywa na urlopie w miejscu dość znacz-
nie oddalonym od zakładu pracy, termin ten powinien 
przewidywać np. częstotliwość połączeń lotniczych, kole-
jowych, korki na drogach jeśli jedzie samochodem, itp.
Inną kwestię stanowi to, w jakiej formie pracodawca po-
winien poinformować podwładnego o konieczności sta-
wienia się w pracy. Przepisy w tej sprawie milczą, zatem 
należy podziałać w każdy skuteczny i zrozumiały sposób. 

Marcin Kozłowski
adwokat z Kancelarii Chałas i Wspólnicy

Ze względu na zasadę 
„niezakłóconego korzystania z urlopu 
wypoczynkowego”, pracownik 
podczas „wolnego” nie ma obowiązku 
utrzymywać stałych kanałów 
komunikacji z przedsiębiorcą.

Nawet z najlepszych 
wakacji pracownik może 

zostać odwołany przez 
przedsiębiorcę.



p r a w o

TRUCK&BUSINESS | 65

W sytuacji zaś, gdy zatrudniony nie dysponuje w danym 
momencie telefonem, bądź jest poza zasięgiem sieci 
i nie ma szans na nawiązanie z nim jakiegokolwiek kon-
taktu, oczywistym jest, że polecenie takie nie może być 
przyjęte. Ze względu na zasadę „niezakłóconego korzy-
stania z urlopu wypoczynkowego”, kierowca lub też oso-
ba będąca na innym stanowisku, podczas urlopu nie ma 
obowiązku utrzymywać stałych kanałów komunikacji 
z przedsiębiorcą. Nie grożą mu żadne konsekwencje za 
brak możliwości porozumienia się z nim w takiej sytuacji. 
Z drugiej strony, w pewnych sytuacjach pogląd ten bywa 
kwestionowany.

Typowe i nietypowe sytuacje
Warto zaznaczyć, już nie po raz pierwszy w tym tekście,  
że wspomniane przepisy odnoszą się do pracowników za-
trudnionych na umowę o pracę, których w branży transpor-
towej nie brakuje. Wśród sytuacji, które szczególnie mogą 
zaistnieć w branży transportowej wymienić można np.:

♦♦ zlecenie przewozu do kraju, w którym obowiązuje ruch 
wizowy, a jedynym kierowcą posiadającym taki doku-
ment jest właśnie urlopowany kierowca;

♦♦ znajomość języka niezbędnego do wykonania zlecenia 
lub posiadanie odpowiednich uprawnień zawodowych.

Natomiast typowymi sytuacjami są:
- choroba innego pracownika,
- rozwiązanie stosunku prasy z innym kierowcą,
- awaria lub katastrofa (np. pożar).

Trzeba zapłacić
W każdym przypadku decyzja pracodawcy o skróceniu 
wypoczynku pracownikowi wiąże się z koniecznością 
pokrycia kosztów pozostających w bezpośrednim związ-
ku z odwołaniem z urlopu. Kwestię tę reguluje art. 167 § 2 
Kodeksu pracy. Z jakimi wydatkami musi się zatem liczyć 
pracodawca? Do takowych należą np.:

♦♦ koszty zakwaterowania za niewykorzystany okres 
przez pracownika, o ile nie podlega zwrotowi,

♦♦ koszty podróży – wcześniejszego powrotu do zakładu pracy,
♦♦ wydatki pracownika poniesione z góry za zaplanowane 
imprezy,

♦♦ bezpośrednie koszty niewykorzystanego urlopu przez 
rodzinę pracownika, jeżeli w wyniku przerwania wypo-
czynku również i ona została zmuszona do powrotu.

Nie podlegają jednak zwrotowi koszty związane z zaku-
pem przedmiotów (ekwipunku) oraz usług (kursów, szko-
leń) związanych z urlopem. Pracodawca nie zwróci 
pracownikowi także utraconego wynagrodzenia, które 
podwładny uzyskałby wykonując w czasie urlopu dodat-
kowe zajęcia płatne. Aby koszty takie zostały uznane 
i rozliczone, pracownik musi je udokumentować, np. po-
przez przedstawienie biletów, rachunków.

Konsekwencji brak
Pozostaje jeszcze pytanie, co grozi pracodawcy, jeżeli od-
woła pracownika z urlopu wypoczynkowego niezgodnie 
z prawem? Otóż, niewiele. Przedsiębiorca, który podjął 
taką decyzję nie popełnia wykroczenia. Wynika to z fak-
tu, że sytuacja związana z bezzasadnym odwołaniem 
zatrudnionego z urlopu nie została opisana w katalogu 
wykroczeń przeciwko prawom pracowniczym. Ponosi on 
jednak pewne konsekwencje w zakresie zwrotu kosztów 
związanych z przerwanym urlopem wypoczynkowym. 
W takiej sytuacji pracownikowi przysługuje roszczenie 
o odszkodowanie na zasadach ogólnych (art. 471 Kc w zw. 
z art. 300 Kp), obejmujące całą powstałą szkodę, a nie tyl-
ko w zakresie, o którym mowa w art. 167 § 2 Kp.

Pracodawcy, za niezgodne z prawem 
odwołanie pracownika nie grożą 
praktycznie żadne konsekwencje.

Decyzja pracodawcy o skróceniu 
wypoczynku pracownikowi 
wiąże się z koniecznością 
pokrycia kosztów pozostających 
w bezpośrednim związku 
z odwołaniem z urlopu.



Wilk syty i owca cała
Podróże służbowe kierowców w transporcie drogowym osób i towarów to sprawa tak "normalna", 
że niektórzy mniej lub bardziej świadomie o nich zapominają. Zasadność naliczania należności 
z tytułu wyjazdów służbowych była kwestionowana w przeszłości ze względu na stały charakter tych 
wyjazdów w zawodzie kierowcy. Pomysły te były związane i nagłaśniane medialnie bowiem toczyły się 
postępowania sądowe w sprawie należności dla kierowców.

Ostatecznie, w 2010 roku, zarówno sądy jak i ustawodaw-
ca zgodnie zakończyli dyskusję o tym czy kierowcy 

w transporcie przebywają w podróży służbowej czy nie. Poja-
wił się ustawowy zapis o tym, że każdy wyjazd poza siedzibę 
firmy, oddział (lub miejsce zamieszkania) w celach służbo-
wych stanowi podróż służbową i przysługuje zwrot poniesio-
nych w związku z tym kosztów. Bez znaczenia jest częstotli-
wość tych wyjazdów ani ich powtarzalny charakter.

Zasady określa pracodawca
Niestety, wszelkie zawirowania interpretacyjne dotyczące 
zasadności naliczania ryczałtów noclegowych za odpo-
czynki w kabinie nie milkną i pewnie jeszcze długo będą 
poruszane w dyskusji publicznej. Wynika to z faktu, że nie 
istnieje jednoznaczna definicja noclegu i dopóki takowa 
nie powstanie, należy ją stworzyć we własnym zakresie. 
Podobna sytuacja dotyczy diet i zasad ich naliczania. Zde-
cydowana większość przedsiębiorstw transportowych nie 
ma statusu jednostki budżetowej, a zatem w podstawowym 
zamyśle ustawodawcy nie podlegają one (te przedsiębior-
stwa) pod regulacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
w zakresie podróży służbowych.

Rozporządzenie w sprawie należności z tytułu podróży 
służbowych dotyczy pracowników jednostek budżeto-
wych, czyli szkół, urzędów, organizacji państwowych. 
Pracownicy (czyli również kierowcy zatrudnieni na umo-
wie o pracę) firm prywatnych zgodnie z zapisami Ko-
deksu pracy mają narzucone przez swojego pracodawcę 
zasady rozliczania podróży służbowych. Możemy o tym 
przeczytać, zaglądając do artykułu 77(5) Kodeksu pracy:
§ 1. Pracownikowi (...) przysługują należności na pokrycie 
kosztów związanych z podróżą służbową.
§ 2. Minister właściwy do spraw pracy określi, (...) należności 
przysługujących pracownikowi, zatrudnionemu w państwo-
wej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej(...).
§ 3. (...) należności (...) pracownikowi zatrudnionemu u in-
nego pracodawcy niż wymieniony w § 2 określa się w (...) 
w regulaminie wynagradzania albo w umowie o pracę, (...).
Jak widać każdy pracodawca, inny niż jednostka budże-
towa, powinien określić reguły rozliczania delegacji sa-
modzielnie w dokumentach pracowniczych. A takowymi 
może być w tym przypadku regulamin wynagradzania lub 
umowa o pracę.

Delegacje a wynagrodzenie pracownika
Zwrot kosztów podróży służbowej, jak sama nazwa wska-
zuje, nie jest dochodem tylko oddaniem tego co pracownik 
wydał na cele związane z potrzebami firmy. Nie jest zatem 
traktowany w Polsce jako wynagrodzenie do wysokości 
limitów określonych w Rozporządzeniu MPiPS. Ponieważ 
to należności zryczałtowane, nie muszą być potwierdzo-

ne rachunkiem. Warto jednak zaznaczyć,  
że wypłacane w sposób ryczałtowy nie za-
wsze są adekwatnie do prawdziwie ponie-
sionych kosztów. A skoro ich przeznaczenie 
nie dotyczy pokrycia faktycznych wydat-
ków, to zostają wliczone do minimalnej 
stawki godzinowej w innych krajach Unii 
Europejskiej, uzupełniając stawkę do wyma-
ganych poziomów Niemiec, Francji, Austrii... 
Szerzej to zagadnienie poruszymy w kolej-
nym artykule Truck&Business.

Jak ustalić przyjazne zasady rozliczania?
Jedynym ograniczeniem ustawowym 
dla własnych zasad jest minimalna wy-
sokość diety - nie może być ona niższa 
niż 30 zł (wartość diety na terenie Polski). 
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Mariusz Hendzel
Kancelaria Transportowa ITDPIP

Zasady rozliczania delegacji należy tak opracować,  
by zadowolony był zarówno pracodawca jak i pracownik.
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Maksymalna wartość nie została ograniczona, ale jeśli 
przekroczymy wartości określone w Rozporządzeniu 
MPiPS, wówczas nadwyżkę trzeba będzie oskładkować 
jak wynagrodzenie. W przypadku pozostałych parame-
trów, takich jak waluta, zasady naliczania wysokości, 
sposób dokumentowania kosztów, zasady naliczania 
kosztów nocowania w kabinie, istnieje szansa na ich 
swobodne kształtowanie. Wysokość diet można rów-
nież ustalić na jednym poziomie na wszystkie kraje, do 
których wysyłamy kierowców.

A zatem jak to uprościć?
Jeden kraj
Ustalić jeden kraj docelowy dla danego wyjazdu zagra-
nicznego. Nie ma potrzeby rozdzielać diet od granicy do 
granicy, a tym bardziej, wykazywania w jednej dobie 4-5 
cząstkowych diet "docelowych" (np. czeska, niemiecka, 
francuska i hiszpańska). Spowoduje to naliczenie 1 i 1/3 
diet zagranicznych w jednej dobie co może spowodować 
przekroczenie limitu maksymalnej diety zagranicznej 
i potrzebę oskładkowania tego.
Jedna wartość diety
Ustalić jedną wartość diety dla wszystkich państw. Dzięki 
temu nie ma znaczenia, do którego kraju jest planowana 
trasa. Nie ma tras "lepszych" i "gorszych" z punktu widze-
nia kierowcy. Jedna wysokość diety, jedno liczenie.
Ryczałt na nocleg
Określić ryczałt na pokrycie kosztów zapewnienia nocle-
gu w kabinie - zdefiniować, co jest zapewnione w kabinie, 
a czego nie zapewniamy i ustalamy za to stałą opłatę. Są 
różne standardy kabin oraz różne wyposażenie. Poziom 
należności za sanitariaty, pościel, środki higieniczne może 
być też inny w zależności od miejsca postoju. W sytuacji, 

gdy pracodawca nie zapewnia niczego, ryczałt powinien 
być adekwatny do określonych kosztów w danym kra-
ju. Skutkuje to możliwością posiłkowania się wysokością 
zapisaną w Rozporządzeniu MPiPS i przyjęciem takich 
wartości jakie są dla „budżetówki”. Ale jeśli kierowca wy-
korzystuje kabinę do spania, a inne potrzeby realizuje wy-
korzystując infrastrukturę parkingów, wówczas istnieje 

konieczność maksymalnego doprecyzowania po-
trzeb i kosztów z tym związanych. Takie rozwią-

zanie zdecydowanie pozwala uniknąć nieporozu-
mień na linii pracodawca-pracownik.

Szablon rachunków
Przygotować przejrzysty szablon (druk) rachunku 
kosztów. Standardowe druczki nie zawsze są do-
pasowane do wymagań firmy transportowej. War-
to samodzielnie przygotować sobie wzór tabelki 
do rejestrowania wyjazdów, granic i poniesio-
nych kosztów oraz potwierdzających odebranie 
noclegu w kabinie pojazdu. Przydadzą się miej-
sca na podpisy, wpisanie tankowań, liczników, 
godzin pracy ogrzewania postojowego itp.

Dokładna dokumentacja
Egzekwować dokładne rejestrowanie czasu przekrocze-
nia granic oraz wyjazdu i powrotu do bazy. Każde pół 
godziny zaokrąglenia to niedoszacowanie na poziomie 
kilku euro w rozliczeniu danej doby. Kilkanaście dni 
w podróży razy kilkunastu kierowców w firmie oznacza 
kilkaset euro "pomyłki".

Szybkie rozliczanie
Rozliczyć niezwłocznie i udokumentować należności. 
Pozwoli to zaksięgować koszty w księgowości firmy, wy-
kazać wypłacone należności pracownikowi i spać spokoj-
nie, nie martwiąc się o dokumentację pracowniczą.
Warto przy najbliższej okazji zweryfikować swoje regulacje 
firmowe dotyczące podróży służbowych. Skomplikowane 
i mało czytelne zapisy, niejednoznaczne ustalenia, powo-
dują niepotrzebne nieporozumienia w sprawie należności 
finansowych dla pracowników. A tam, gdzie chodzi o pie-
niądze warto mieć jasne zasady zrozumiałe i akceptowane 
przez obie strony - pracodawców i zatrudnionych. Powyż-
sze idee sprawdzone i wdrażane od wielu lat w firmach 
transportowych - w połączeniu z pomysłami na płacą mini-
malną UE - można podsumować: "wilk syty i owca cała...".

Jeśli kierowca wykorzystuje 
kabinę do spania, a inne 
potrzeby realizuje wykorzystując 
infrastrukturę parkingów, 
wówczas trzeba doprecyzować 
potrzeby i koszty z tym związane.

Reguły rozliczania delegacji przewoźnik może określić samodzielnie  
- w dokumentach pracowniczych, np. w umowie o pracę.
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Gwarancja vs rękojmia
Gwarancja stanowi jeden ze sposobów zabezpieczania interesów i praw nabywcy rzeczy, którą może być 
ciągnik siodłowy, naczepa, ale także toster czy też buty, na wypadek ich uszkodzenia lub niezgodności 
z umową. Niekiedy konsumenci mają jednak niemałe problemy z wyegzekwowaniem jej postanowień, 
czasem też na dany przedmiot nie została przyznana gwarancja.

Na samym początku należy podkreślić bardzo waż-
ną kwestię, z której konsumenci nierzadko nie zda-

ją sobie sprawy. Gwarancja jest zupełnie dobrowolnie 
udzielona przez sprzedającego – nie stanowi wymogu. 
Najczęściej przejawia się złożeniem oświadczenia gwa-
rancyjnego, które w praktyce najczęściej zawarte jest 
w dokumencie stanowiącym książeczkę lub kartę gwa-
rancyjną. Teoretycznie więc w przypadku, kiedy sprzeda-
jący gwarancji nie udzieli, nabywca zostaje pozbawiony 
choćby tymczasowej ochrony i stoi na straconej pozycji. 
Na szczęście prawo daje tutaj pewne możliwości i warto 
z nich w uzasadnionych sytuacjach skorzystać.

Towar nie spełnia zadania
W omawianym przypadku, gdy towar nie ma gwarancji, 
w grę wchodzi zastosowanie instytucji rękojmi. Przepi-
sy jej poświęcone przewidują, że sprzedawca odpowiada 
względem kupującego, jeżeli rzecz wydana ma wady fi-
zyczne lub prawne. Niestety, przepisy te w dużej mierze 
tworzone i rozwijane były z myślą o ochronie konsu-

mentów indywidualnych a nie 
firmowych. Przedsiębiorcom, 
działającym w formie spółek 
lub osobom fizycznym prowa-
dzącym działalność gospodar-
czą trudniej jest skorzystać 
z takiej ochrony. Dlatego tym 
bardziej należy zwracać bacz-
ną uwagę na brzmienie przepi-
sów i treść umów.

Niezgodność rzeczy sprzedanej z umową sprzedaży 
w przypadku rękojmi polegać może na braku właściwości, 
które towar powinien posiadać ze względu na cel oznaczo-
ny w umowie. Wspomniane braki również dotyczą cech, 
zalet, o jakich sprzedawca zapewniał nabywcę. Poza tym 
rękojmia uwzględnia sytuacje, gdy dany zakup nie nada-
je się do celu o jakim sprzedawca zapewniał nabywcę (np. 
transportowania towarów o danym ciężarze własnym). 
Przedmiot sprzedaży musi być też kompletny - wyposa-
żenie pojazdu musi być zgodne z uzgodnioną wcześniej 
specyfikacją techniczną. Ponadto kupujący może natknąć 
się na wady prawne, do których należy przede wszystkim 
prawo własności rzeczy przysługujące osobie trzeciej, bądź 
jej obciążenie cudzym prawem do tej rzeczy lub ogranicze-
niem korzystania z przedmiotu sprzedaży.

Serwis w ASO
W przypadku gwarancji obowiązki gwaranta to przede 
wszystkim zwrot pieniędzy zapłaconych za rzecz obję-
tą gwarancją, ale też wymiana, naprawa lub dodatkowe 
usługi. Dla zobrazowania, jeśli w danym ciągniku sio-
dłowym awarii uległa skrzynia biegów, klientowi bardzo 
trudno będzie wymienić cały pojazd. Co ważne chcąc 
skorzystać z uprawnień gwarancyjnych należy na koszt 
gwaranta dostarczyć rzecz do miejsca, w którym zosta-
nie ona usunięta.
Jak już wspomnieliśmy, firmy działające w branży trans-
portowej najczęściej otrzymują gwarancje na samochody 
ciężarowe, dostawcze, osobowe, naczepy, przyczepy, za-
budowy. Ich serwisowanie odbywa się w profesjonalnych 
warsztatach, autoryzowanych przez producentów i korzy-
stających z oryginalnych części zamiennych. Taki sposób 
działania może wynikać z warunków gwarancji, której 
ważność określa sprostanie określonym zapisom.

Wyłączenia od odpowiedzialności
W praktyce reperacje w autoryzowanych stacjach także na 
związek z tym, że korzystanie ze sprzętu wynika na pod-
stawie umowy leasingu. Zatem kiedy właścicielem ciągni-
ka siodłowego czy też samochodu osobowego jest instytu-
cja finansująca, a nie użytkownik, naprawy gwarancyjne 
podobnie jak reparacje serwisowe wynikające z eksploata-
cji, wykonywane są przez autoryzowane warsztaty. Wśród 
warunków gwarancyjnych w praktyce zawsze występują 
ograniczenia odpowiedzialności gwaranta za wady. Należy 
zwrócić uwagę na warunki eksploatacji pojazdów, tak żeby 
nie utracić uprawnień gwarancyjnych.

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

Obecnie kupujący może 
wybierać pomiędzy reżimami 
odpowiedzialności z tytułu 
rękojmi i gwarancji.
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Do podstawowych ograniczeń należy sposób korzystania 
z danej rzeczy (ciągnika siodłowego, naczepy), który po-
winien być zgodny z jego przeznaczeniem oraz mieścić 
się w granicach zaleceń producenta co do warunków eks-
ploatacji. Typowa gwarancja nie będzie obejmowała wad 
pojazdów wynikających ze zdarzeń zawinionych przez 
kierowcę. Gwarant odżegnuje się również od odpowie-
dzialności za zwyczajne zużycie prawidłowo używanego 
pojazdu, ubytki płynów eksploatacyjnych, części (hamul-
ce, filtry) i innych elementów wymagających wymiany 
w określonych odstępach czasu. W umowach gwarancyj-
nych często zawarty jest przepis, dotyczący niezwłoczne-
go zatrzymania pojazdu po zasygnalizowaniu przez urzą-
dzenia kontrolne pojazdu usterki.

Rękojmia a gwarancja
Obecnie kupujący jest w na tyle dobrej sytuacji z punktu wi-
dzenia prawa, że może wybierać pomiędzy reżimami odpo-
wiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji. Zgodnie z przepi-
sami Kodeksu cywilnego wykonanie uprawnień z gwarancji 
nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękoj-
mi. Oznacza to znaczące poprawienie sytuacji konsumenta 
względem umowy sprzedaży. Porównując z tego punktu wi-
dzenia gwarancję i rękojmię, nietrudno wskazać cały szereg 
aspektów mogących w konkretnym przypadku uzasadniać 
realizację uprawnień każdej z tych instytucji.
Tytułem przykładu warto wskazać, że z jednej strony 
rękojmia decyzję w sprawie ich wyboru realizowanych 
uprawnień przyznaje kupującemu. Z drugiej strony jed-
nak realizacja uprawnień z tytułu gwarancji w stosunku 
do każdego uprawnionego (a więc też przedsiębiorców) 
nie wymaga ani zbadania rzeczy, ani terminowego za-
wiadomienia o wadzie. Uprawnienia z tytułu rękojmi 
przysługują kupującemu wyłącznie względem sprzedaw-
cy, natomiast uprawnienia z gwarancji może zrealizować 
także nabywca rzeczy w stosunku do gwaranta. To z kolei 
pozwala na skorzystanie z gwarancji także jeżeli nie na-
byliśmy fabrycznie nowej rzeczy objętej gwarancją pro-
ducenta, będącego jednocześnie sprzedawcą.

Wśród warunków gwarancyjnych 
niemal zawsze występują 
ograniczenia odpowiedzialności 
gwaranta za wady, dlatego 
warto zwrócić uwagę na warunki 
eksploatacji pojazdów.
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Millennium Leasing wspiera kierowców
Spółka Millennium Leasing w październiku bieżącego roku dołączyła do grona firm wspierających działania 
Fundacji Truckers Life, pomagającej zawodowym kierowcom w poprawie komfortu pracy. W ramach 
współpracy powstają nowe parki treningowe, zlokalizowane przy Miejscach Obsługi Podróżnych (MOP), 
gdzie kierowcy w trakcie przerwy w podróży mogą zadbać o swoją kondycję fizyczną.

- Od lat spółka Millennium Leasing jest blisko branży 
transportu ciężkiego i zaangażowanie w takie inicjaty-
wy jest dla nas naturalne. Uważamy, że będąc istotnym 
dostawcą usług dla firm z branży transportowej, mamy 
też swoje obowiązki wobec klientów i interesariuszy, któ-
re realizujemy w ten sposób, angażując się w poprawę 
bezpieczeństwa na drodze oraz zdrowia i komfortu pra-
cy kierowców. Dlatego chętnie dołączyliśmy do projektu 
budowy siłowni „pod chmurką”, zlokalizowanych przy 
parkingach w całym kraju – mówi Marcin Balicki, prezes 
zarządu Millennium Leasing
W ramach współpracy powstał już park w Nowosta-
wach (przy autostradzie A2 w kierunku Łodzi – podaje-
my współrzędne GPS, które można wpisać do nawigacji 
51°53'59.5"N 19°42'22.9"E). Na październik zaplanowane 
zostało otwarcie kolejnych, zlokalizowanych w Młyń-
skim Stawie (przy autostradzie A4 w kierunku Wrocławia 
– współrzędne GPS: 50°40'37.3"N 17°39'19.9"E) i Halembie 
(przy autostradzie A4 w kierunku Katowic - współrzęd-
ne: 50°15'04.2"N 18°52'53.7"E). Wszystkie parki treningo-
we zbudowane przy udziale Millennium Leasing są bez-
płatne i czynne 24h.

- Siłownie zewnętrzne Truckers Life umożliwiają kie-
rowcom aktywny wypoczynek w trakcie przerwy w po-
dróży. Pomagają rozruszać zastałe podczas jazdy mię-
śnie, kości i stawy, służą zwiększeniu wydolności serca, 
niwelują skutki pozycji siedzącej i wpływają na poprawę 
koncentracji. Obecność siłowni przy MOP-ach zlokalizo-
wanych w pobliżu autostrad A2 i A4 z pewnością ucieszy 
tych kierowców, którym brakowało miejsca do aktywnej 
regeneracji na tych trasach. Poza siłowniami, w wyżej 
wymienionych lokalizacjach dostępne są także stacje 
paliw, sklepy i restauracje – mówi Patrycja Rubik z Fun-
dacji Truckers Life.
Fundacja Truckers Life doradza, edukuje i dostarcza 
odpowiednie urządzenia treningowe, które wspiera-
ją kierowców w utrzymaniu prawidłowej kondycji fi-
zycznej. Sieć siłowni zrealizowanych w ramach pro-
jektu liczy już ponad siedemdziesiąt obiektów w całej 
Europie. Więcej informacji o projekcie dostępnych jest 
na stronie millenniumleasing.pl

cza

fot. Truckers Life
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V Kongres Transportowy 
12 października 2017, Hotel Novotel Airport Warszawa

www.kongrestransportowy.pl

Partnerzy:

Partnerzy merytoryczni / medialni:

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

ZGŁOŚ UDZIAŁ


