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Bycie brokerem ubezpieczeniowym w Polsce to wca-
le nie taka prosta sprawa. Nasz rodzimy rynek jest 
relatywnie młody, a świadomość i wiedza klientów 
indywidualnych i korporacyjnych o wewnętrznych 
i zewnętrznych zależnościach jak i produktach ubez-
pieczeniowych - często nadal niewielka.
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Pogoda. Prawdopodobnie 
najbardziej neutralny te-
mat na początek rozmowy. 
Zawsze możemy wspólnie 
ponarzekać na deszcz, zim-
no, upał, okres przejściowy 
związany z przeziębienia-
mi, brak śniegu, za dużo 
śniegu, zbyt mocne słońce, 
przeważające chmury. Ide-
alny sposób, by być nieco 
bliżej rozmówcy, najlepiej 
popierając jego poglądy i łą-
cząc się w bólu. Bo przecież 
ponarzekać jest tak fajnie. 

Firmy transportowe mają nierzadko piki związane z prze-
wozami i branżą, w której pracują. Dla nich warunki at-
mosferyczne to nie tylko biadolenie samo w sobie, lecz 
również rozmowa o pieniądzach związanych z liczbą 
zamówień, zużyciem paliwa, oponami, warunkami pra-
cy dla kierowców, ogrzewaniem pomieszczeń, odśnieża-
niem, itp. Właściwie można by tutaj odbyć długą dysputę 
o sposobach radzenia sobie z kaprysami aury, nie tylko 
zresztą tej polskiej. Kwestie psychologiczne odchodzą 
w pewien sposób na dalszy plan, bo mało rzeczy tak bar-
dzo poprawia humor jak zgoda w kasie. 
„Redaktor nie ma weny na tekst, więc pisze o pogodzie” – 
już w głowie kołatają mi czytelnicze myśli. Ale przecież to 
też jest pomysł. Kreatywność może mieć różne odcienie, 
co na przykład pokazaliśmy nagradzając podczas Truck 
Forum&Awards firmy transportowe za słownik języków ob-
cych dla kierowców czy też (między innymi) za oryginalne 
źródło komunikacji z klientem jakie stanowi czat. Współ-

pracujemy z kilkoma firmami szkoleniowymi, których co-
achowie często podkreślają, by nawet najbardziej absur-
dalnych idei od razu nie wyrzucać do kosza. Niech trochę 
poleżą, zostaną poddane pod dyskusję, zastanowienie, bo 
w sposób ewolucyjny mogą zmienić się w coś ciekawego. 
Oczywiście „pogoda” nie stanowi żadnej rewolucji ani na-
wet cienia nowości, ale już w mojej głowie zaświtała kwe-
stia tekstu o transportach sezonowych czy też ogrzewa-
niu postojowym. W co się to zmieni – na razie nie wiem, 
wszystko spisuję w aplikacji (ech te technologie). Co cie-
kawe, wszystko ma swoją genezę w porannym wejściu 
w kałużę suchym butem. W porannej „nieprzytomności” 
związanej z moim tradycyjnym niewyspaniem, byłem 
rzecz jasna mocno zdziwiony tym wydarzeniem, do któ-
rego doszło podczas deszczu. I pierwotnie chciałem sobie 
w tym wstępniaku ponarzekać, z taką koncepcją wstuka-
łem pierwsze słowa, ale ocknęło mnie. Przecież jestem za 
tym, by wskrzeszać modę na optymizm. 
Życie zwykle trwa tylko kilkadziesiąt lat, nie wiadomo 
co potem, więc lepiej przeżyć je z uśmiechem na ustach. 
Mokra noga szybko została wysuszona, zmieniając kon-
cepcję w napisanie wstępu bardziej o kreatywności. Co 
prawda następnym razem zrobię wszystko, by uniknąć 
kąpieli, lecz być może wtedy postanowię przygotować do 
Trucka słowa związane z wyciąganiem wniosków z po-
pełnianych błędów… 

Tomasz Czarnecki
zastępca redaktora naczelnego

Pod koniec roku zazwyczaj czeka nas 
sprawozdanie z wydajności firmy. Nawet jeśli 
przedsiębiorstwo ma już określoną strukturę 
w codziennym funkcjonowaniu, warto 
zaprojektować własny program, by działanie 
podmiotu gospodarczego było bardziej wydajne. 
Prezentujemy 6 przykładów, które warto 
uwzględnić w przeglądzie firmy na koniec roku.

s. 30

Wkrótce zaczną funkcjonować 
nowe przepisy ujęte w unijnym 
Rozporządzeniu o ochronie danych 
osobowych, w skrócie GDPR lub RODO. 
Wpłyną one na wszelkie podmioty 
przetwarzające dane, niezależnie od 
ich wielkości, branży, czy też lokalizacji 
w Europie. Przedsiębiorstwa, które nie 
zadbają o pełną zgodność z regulacjami, 
mogą ponieść wysokie kary finansowe.

s. 55
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Optymizm dla przewoźników
Płaca minimalna i ewidencja czasu pracy kierowców 
dla wielu przewoźników stanowią spory problem. 
Mariusz Hendzel z Kancelarii ITD-PIP prezentuje 
bardzo optymistyczne podejście do tych spraw.  
Nic dziwnego, że podczas szkolenia przeprowadzo-
nego w Poznaniu zadawano wiele pytań. Patronat 
sprawowały Truck&Business Polska i portal Log24.pl 

Cechą charakterystyczną dla Mariusza Hendzela z Kancelarii 
ITD-PIP jest to, że w swoich wystąpieniach nie straszy prze-
woźników tylko doradza jak można sobie poradzić z danymi 
regulacjami. Często nie trzeba do tego jakiś skomplikowanych 

zabiegów tylko chłodnej ana-
lizy faktów i sytuacji jaka ma 
miejsce. Nie inaczej było pod-
czas poznańskiego szkole-
nia, gdy przedstawiciele firm 
transportowych zasypywali 
prelegenta różnymi przypad-
kami z życia wziętymi. Zwią-
zane one były między innymi 
z tachografami, czasem pracy 
kierowców, dokumentacją pła-
cy minimalnej poza granicami 
Polski itp. 

Konferencja OZPTD
Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu 
Drogowego zorganizował konferencję makroregio-
nalną w Dolsku.

Udział wzięli przewoźnicy drogowi zrzeszeni w Ogólnopolskim 
Związku Pracodawców Transportu Drogowego. Konferencja 
była poświęcona między innymi problematyce bezpieczeństwa 
w transporcie rzeczy. W trakcie spotkania prezentowano nowe 
rozwiązania dla transportu, poruszano także wiele aspektów 
związanych z bieżącą działalnością firm transportowych.



IVECO Stralis X-Way
Na rynku pojawił się nowy Stralis X-WAY firmy IVECO, dedykowany 
do przewozów specjalistycznych, głównie w branży budowlanej 
i sektorze usług komunalnych. Pojazdy z tej serii łączą możliwości 
jazdy szosowej ze zdolnością do jazdy w terenie.

Konstrukcja pojazdu ze względu na modułowe podejście pozwala na zaofe-
rowanie licznych wersji. IVECO zaoferowało rozbudowaną opcję konfiguracji 
obejmującą wersje 2 i 4 osiowe, a także 8x4 tridem, podwozia oraz ciągniki, 
wiele wersji silnikowych, różne skrzynie biegów i przystawki odbioru mocy 
(w tym PTO montowaną między silnikiem a skrzynią biegów, przenoszącą 
do 2450 Nm momentu obrotowego). Trzy silniki (Cursor 9, Cursor 11 stano-
wiący nowość w wersjach 6x4 i 8x4 oraz Cursor 13) i trzy skrzynie biegów 
(manualna, automatyczna Allison oraz zautomatyzowana ZF Hi-Tronix z 12 
lub 16-przełożeniami) oferują szerokie spektrum możliwości.
Modułowe podejście dotyczy także kabin. Do wyboru: krótka kabina AD z ni-
skim dachem, kabina sypialna AT z niskim lub średnim dachem oraz kabina 
sypialna AS Hi Way zaprojektowana specjalnie pod kątem wygody kierowcy 
pracującego na długich trasach. Model Stralis X Way jest oferowany w trzech 
konfiguracjach wysokości zawieszenia dopasowanych do różnych potrzeb 
klientów — uzależnionych od tego, czy samochód będzie eksploatowany głów-
nie na szosie czy w terenie. Konfiguracja On, przewidziana głównie do jazdy 
szosowej, gdzie liczy się jak najlepsza widoczność i wygodny dostęp do kabiny, 
teraz występuje także w wersjach wieloosiowych. Konfiguracja Off z pełną ho-
mologacją terenową zapewnia osiągi i mobilność poza utwardzonymi drogami. 
On+ to konfiguracja pośrednia, przeznaczona dla klientów oczekujących najko-
rzystniejszego połączenia charakterystyki szosowej i terenowej.
Stralis X-Way wyróżnia się niskim całkowitym kosztem użytkowania. Tech-
nologie obniżania zużycia paliwa obniżają spalanie o 11,2 procent, co potwier-
dziła TÜV SÜD. Gruntownie przeprojektowany zespół napędowy oferuje lep-
sze parametry pod względem osiągów i zużycia paliwa. Opatentowany układ 
oczyszczania spalin HI-SCR pozwala ograniczyć emisję tlenków azotu o 97 
procent, zmniejszając przy tym koszty przeglądów.
W wersji Super Loader charakteryzuje się niską masą samego pojazdu goto-
wego do jazdy, wynoszącą 8845 kg w teście przeprowadzonym przez UTAC. 
Wg informacji producenta to najwyższa ładowność w tym segmencie, więk-
sza o 355 kg w porównaniu z innymi modelami z tej kategorii certyfikowany-
mi przez UTAC, co ma przynieść korzyści finansowe rzędu sięgające nawet do 
23 500 euro rocznie. Zautomatyzowana przekładnia Hi-Tronix jest dostępna 
w wersji 12 i 16-biegowej. Architektura elektryczna i elektroniczna Hi Mux 
umożliwia wprowadzenie szeregu funkcji obniżających zużycie paliwo i po-
prawiających bezpieczeństwo. Należy do nich system Hi-Cruise, w którym 
zintegrowano funkcje wspomagające prowadzenie pojazdu, takie jak Eco-Roll 
oraz przewidujące sterowanie zmianą biegów i tempomatem.

Anna Żurawiecka
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Lepsza ładowność użytkowa naczep
Goodyear we współpracy z firmą Berger, 
producentem lekkich naczep, opracował nową oponę, 
która maksymalizuje ładowność użytkową naczep.

Posiadająca 10-tonowową nośność osiową i niską średnicę tocze-
nia opona Goodyear Fuelmax T 435/50R19.5 HL 164K została za-
projektowana, by zwiększać efektywność dużych naczep z osiami 
typu tandem. Zaletą dla operatorów posiadających zestawy cztero-
osiowe jest możliwość skorzystania z obniżonego podatku drogo-
wego w krajach takich jak Niemcy i Szwajcaria, gdzie za tego typu 
zestawy płaci się niższą opłatę niż za składy pięcioosiowe.
Typowy pięcioosiowy zestaw, w którego skład wchodzi 27-tono-
wy, trójosiowy wózek waży w sumie 40 ton. Alternatywą dla flot 
może być lżejszy sprzęt czteroosiowy, złożony z naczepy Berge-
Recotrail® i 20-tonowego wózka typu tandem, którego łączna 

waga wynosi 38 ton. To pozwoli operatorom flot zaoszczędzić 
2160 euro rocznie na niemieckich podatkach drogowych1. Po-
nadto ciężarówka ma do dyspozycji 25 ton nośności, gdyż lekka 
naczepa BergeRecotrail® z osiami typu tandem waży 4,7 tony.
- Dla wielu operatorów naczep typu mega, objętość jest ważniej-
sza niż ciężar maksymalny. W określonych sytuacjach niższy 
podatek pobierany od zestawu czteroosiowego plus niższe koszty 
paliwa i utrzymania tworzą bardzo atrakcyjna kombinację. Jed-
nak w przypadku osi 9-tonowych, w wielu sytuacjach problemem 
była nośność. Rozwiązanie to podwyższenie nośności osi do 10 
ton. By to osiągnąć należało wprowadzić ogumienie o indeksie 
nośności 164 - do 5000 kg - powiedział Armin Lechner, dyrektor 
ds. zarządzania produktem w Berger Fahrzeugtechnik. 

1Przy założeniu 120,000 km rocznego przebiegu na niemieckich drogach 

płatnych.
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W targach udział wzięło 190 wystawców oraz 6050 uczestników 
z 34 państw. 26 procent stanowili tzw. „załadowcy” (właściciele 
ładunków) z przedsiębiorstw produkcyjnych, dystrybucyjnych 
i handlowych. Liczba wystawców i odwiedzających targi wzrosła 
odpowiednio o 36 procent i 34 procent w stosunku do ubiegło-
rocznej edycji. Swoje stoisko miała również redakcja Truck&Bu-
siness Polska, sprawująca patronat medialny nad wydarzeniem. 
Bardzo dziękujemy wszystkim naszym rozmówcom za poświę-
cenie czasu i chęć uzyskania informacji o wydawnictwie. 
Podczas TransPoland Translogistica odbył się szereg meryto-

rycznych wydarzeń towarzyszących, które przyciągnęły zarów-
no najlepszych ekspertów, jak i wielu zainteresowanych słu-
chaczy. Konferencje dotknęły najbardziej aktualnych dla branży 
tematów, takich jak bezpieczeństwo, najnowsze technologie oraz 
sytuacja na rynku pracy w branży TSL. 
By sprostać rosnącemu zainteresowaniu i rozwojowi targów, 
organizatorzy zdecydowali się na rozszerzenie przyszłorocznej, 
szóstej już edycji targów na 3 hale. Odbędzie się ona pod nową 
nazwą – TransLogistica Poland – w dniach 6-8 listopada 2018 
w EXPO XXI Warszawa. Więcej na stronie www.trans-poland.pl.

www.millennium-leasing.pl 801 68 11 88

DOŚWIADCZENIE
– WIELKA RZECZ
Od lat jesteśmy blisko Twojej branży. 
Finansowanie dopasowujemy  
do Twoich potrzeb.

Leasing transportu ciężkiego

MILLENNIUM_215_138_M.indd   1 10/3/16   2:36 PM

Rekordowa V edycja targów TransPoland Translogistica
V edycja Międzynarodowych Targów Transportu i Logistyki w Warszawie – największego spotkania branży TSL 
w tej części Europy – odbyła się pod znakiem rekordów.
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Nowe Volvo na LNG
Volvo Trucks zaprezentował samochody ciężarowe o dużej 
ładowności, spełniające normę emisji spalin Euro 6, napędzane 
silnikiem zasilanym skroplonym gazem ziemnym lub biogazem.

Pojazdy odznaczają się osiągami, właściwościami jezdnymi i zużyciem 
paliwa porównywalnymi z pojazdami Volvo Trucks zasilanymi olejem 
napędowym. Emitują jednak o 20–100 procent mniej CO2, zależnie od 
stosowanego paliwa. Volvo FH LNG i Volvo FM LNG są dostępne z silni-
kami o mocy 420 lub 460 KM i przeznaczone dla transportu regionalne-
go i długodystansowego. Sprzedaż rozpocznie się w 2018 roku.
Zamiast obiegu termodynamicznego Otto, stanowiącego konwencjonal-
ne rozwiązanie stosowane w silnikach gazowych, silniki Volvo FH LNG 
i Volvo FM LNG pracują według obiegu Diesla. Gazowa jednostka o mocy 
460 KM rozwija maksymalny moment obrotowy 2300 Nm, zaś silnik 
o mocy 420 KM – 2100 Nm. To parametry identyczne, jak w analogicz-
nych silnikach spalających olej napędowy. Zużycie paliwa jest porówny-
walne z konwencjonalnymi silnikami wysokoprężnymi Volvo, a jedno-
cześnie jest ono niższe niż w standardowych silnikach gazowych.
Skroplony gaz ziemny (LNG) i skroplony biogaz, znany jako bio-LNG 
składają się głównie z metanu. Oddziaływanie na klimat może zostać 
zmniejszone odpowiednio: o 20 i o 100 procent. W celu zwiększenia za-
sięgu, do zbiornika tankuje się paliwo LNG, przechowywane pod ciśnie-
niem 4–10 bar i w temperaturze -140 do -125 °C. Największy dostępny 
zbiornik LNG zapewnia zasięg do 1000 km.
Tankowanie LNG zajmuje niemal tyle samo czasu, ile tankowanie oleju 
napędowego. Podczas jazdy ciekłe paliwo jest podgrzewane, sprężane 
i przekształcane w gaz, który następnie jest podawany do cylindrów. Aby 
zainicjować zapłonu gazu, do cylindra wtryskiwana jest wcześniej nie-
wielka dawka oleju napędowego. Osiągniecie 100-procentowej redukcji 
emisji CO2 jest możliwe po zastosowaniu HVO (uwodornione oleje roślin-
ne) zamiast kopalnego oleju napędowego oraz bio-LNG zamiast LNG.
Volvo Trucks wraz z dostawcami gazu i klientami pracuje nad rozbu-
dową infrastruktury LNG w Europie. W wielu krajach oraz na poziomie 
UE przedsięwzięcie to cieszy się także wsparciem politycznym. – Gaz 
ziemny ma konkurencyjną cenę w wielu krajach i duże rezerwy – mówi 
Lars Mårtensson, dyrektor ds. ochrony środowiska i innowacyjności 
w Volvo Trucks.Volvo FH LNG i Volvo FM LNG

♦♦ Dostępne wersje: ciągniki siodłowe (4x2, 6x2, 6x4) i podwozia pojazdu 
ciężarowego (4x2, 6x2, 6x4) o maksymalnej d.m.c. zestawu drogowego 
do 64 t.

♦♦ Skrzynia biegów: Volvo I-Shift.
♦♦ Zbiorniki paliwa: zbiorniki LNG o pojemności 115 kg (275 l), 155 kg 
(375 l) lub 205 kg (495 l), zasięg do 1000 km. Dodatkowy zbiornik oleju 
napędowego.

Nowe agregaty 
naczepowe SLXi Hybrid
Thermo King wprowadza nowy agregat naczepowy 
SLXi Hybrid, stworzony z myślą o zmniejszeniu 
oddziaływania na środowisko naturalne i obniżeniu 
kosztów eksploatacji.

Agregat Thermo King SLXi Hybrid wykorzystuje zestaw 
Frigoblock EnviroDrive. Zestaw obejmuje generator zamon-
towany do silnika ciągnika oraz układ z przemiennikiem 
częstotliwości, który zapewnia stałe zasilanie i umożliwia 
pracę w trybie elektrycznym, zarówno wtedy, gdy agregat 
jest podłączony do trójfazowego źródła zasilania w doku 
załadunkowym, jak i podczas jazdy na trasie. Technologia 
umożliwia wykonywanie wszystkich dostaw z wyłączo-
nym silnikiem wysokoprężnym agregatu, co minimalizuje 
oddziaływanie na środowiska miast i okolic sklepów. Jed-
mostkę można ponownie uruchomić w razie potrzeby, za-
chowując zawsze pełną autonomię agregatu.
Nową technologię można zastosować w już użytkowanych 
agregatach naczepowych SLXi. Jeden ciągnik może obsłu-
giwać różne naczepy działające w trybie hybrydowym. 
Klienci zmodernizują pojazdy wprowadzając napęd hy-
brydowy w jednym z kilkuset autoryzowanych dealerów 
i centrów serwisowych Thermo King w Europie.
We współpracy z niemieckim dealerem EURAM i firmą MJ 
Transport GmbH z Dortmundu, Thermo King i Frigoblock 
przeprowadziły szczegółowe testy agregatu w rzeczywi-
stych warunkach pracy. Przez ostatnie kilka miesięcy cią-
gnik z naczepą wyposażoną w system SLXi Hybrid prze-
woził produkty zamrożone oraz wrażliwe na temperaturę 
produkty świeże i rośliny na trasach pomiędzy Niemcami, 
Holandią i Belgią. MJ Transport poinformowała, że agregat 
naczepowy wymagał jednego tankowania w ciągu ośmiu 
tygodni testów, podczas gdy konwencjonalne agregaty 
wymagają uzupełniania paliwa przeciętnie co 1,5-2 tygo-
dnie. Wzrost zużycia paliwa przez ciągnik wyniósł tylko 
0,6 litra na 100 km. Praca agregatu z wysoką wydajnością 
umożliwiła precyzyjną kontrolę temperatury i poprawę 
obiegu powietrza. Pozwoliło to na stworzenie oszczędnych 
kosztowo warunków w przestrzeni ładunkowej o kontrolo-
wanej temperaturze do przewozu delikatnych produktów, 
np. roślin i kwiatów.
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Pomocna aplikacja
Praca w transporcie to nieustanny wyścig z terminami. 
Firma Bunasta wprowadza narzędzie, które już zdobyło 
świetne recenzje wśród kierowników i kierowców 
przedsiębiorstw transportowych.

To aplikacja mobilna o nazwie… Bu-
nasta. Podstawową jej zaletą jest 
możliwość sprawnej komunikacji 
między wszystkimi stronami proce-
su – kierowcą, firmą transportową 
oraz Centrum Obsługi Celnej Bunasta. 
Za pośrednictwem aplikacji w prosty 
sposób można przesłać dokumentację 
niezbędną do zamówienia deklaracji 
EPI, EPI z gwarancją oraz T1. Umożli-
wia ona również nadzór nad realiza-
cją zlecenia w czasie rzeczywistym. 
Ułatwia zatem pracę wszystkich 
ogniw łańcucha transportowego.
Wystarczy zrobić telefonem zdjęcie dokumentów i przesłać je za 
pośrednictwem aplikacji mobilnej do pracowników Bunasta. Za-
letą tak usprawnionego procesu jest zdecydowane zmniejszenie 
czasu odprawy celnej oraz możliwość wcześniejszej weryfikacji 
poprawności dokumentów i ich korekty zanim kierowca dotrze 
do punktu obsługi celnej. 

Telematyczne przejęcie
FrameLOGIC ogłosił przejęcie lokalnej konkurencji 
GPS-LOG.

W wyniku transakcji, frameLOGIC pozyskał kilkuset nowych 
klientów oraz wkomponował cały zespół pracowników GPS-LOG 
w swoje struktury. Szczegóły transakcji nie zostały ujawnione. 
FrameLOGIC kontynuuje swoją misję wzrostu i umacniania pozy-
cji na krajowym rynku. Po szeregu dużych kontraktów w pierw-
szej połowie roku, przyszedł czas na działania konsolidacyjne. 
– Zadbamy, aby każdy z kilkuset przejętych klientów otrzymał 
upgrade z aplikacji GPS-LOG do systemu frameLOGIC. Za spra-
wą naszej filozofii „all-in-one” jest to dziś telematyczny produkt 
premium i jesteśmy przekonani, że nowi klienci szybko docenią 
zmianę. Przejęcie GPS-LOG to pierwszy krok, który pozwoli nam 
opanować pewne mechanizmy w rozsądnej skali – powiedział 
Andrzej Kalupa członek zarządu frameLOGIC.

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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Przewoźnicy nierzadko narzekają, że największą wadą korzy-
stania z giełd jest nieodpowiednia weryfikacja użytkowników.
- Infracht stara się to zmienić. Proces weryfikacji jest wie-
loetapowy, by zadbać o bezpieczeństwo i interesy użyt-
kowników. Po poprawnej rejestracji, użytkownik zostaje 
poproszony o dosłanie odpowiednich dokumentów w za-
leżności od tego, jaką rolę będzie pełnił w systemie: zle-
ceniodawcy, przewoźnika, przewoźnika/zleceniodawcy, 
spedytora. Na tym etapie nie otrzymuje jeszcze dostępu 
do wszystkich funkcjonalności systemu. Następnie ze-
spół do audytowania dokumentów sprawdza, czy zgło-
szona firma działa na rynku co najmniej 6 miesięcy. To 
warunek konieczny, aby otrzymać dostęp do platformy. 
Podmiot zlecający transport jest na bieżąco weryfikowa-
ny w Big InfoMonitor - do korzystania z systemu dopusz-
czane są wyłącznie niezadłużone przedsiębiorstwa, co 
ogranicza groźbę nadużyć finansowych. Firma podlega 
także weryfikacji w KRS lub CEIDG.

BLOKADA KONTA
To zapewne nie koniec…
- Trzeci etap dotyczy weryfikacji dokumentów uprawnia-
jących do wykonywania zawodu. W przypadku przewoź-
nika lub spedytora to ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej (OCP/OCS) oraz licencje transportowe i spedy-
cyjne. Jeżeli przewoźnik/spedytor deklaruje, że ma flotę 
składającą się z samochodów do 3,5 tony, nie musi prze-
syłać licencji. Przy transporcie międzynarodowym nale-
ży przedstawić stosowne ubezpieczenie i licencje mię-
dzynarodowe. Wszystkie dokumenty są archiwizowane 
i umieszczane w profilu danego użytkownika z nanoszo-
nym dla bezpieczeństwa znakiem wodnym. Przewoźnik 
wchodząc na zlecenie ma dostęp do profilu zleceniodaw-
cy, a nadawca transportu może zobaczyć dokumenty 
firm transportowych lub spedytorów biorących udział 
w jego aukcji. Sprawdzamy a potem udostępniamy rów-
nież informację, czy dany podmiot jest czynnym podat-
nikiem VAT krajowego/unijnego, wyłącznie w celach in-
formacyjnych dla innych użytkowników. Po pomyślnym 
przejściu przez wspomniane etapy weryfikacji, przepro-
wadzamy jej ostatnią, telefoniczną część, po czym nastę-
puje aktywacja dostępu do platformy.

Kiedy konto może zostać zablokowane?
- W uzasadnionych przypadkach, zastrzegamy sobie pra-
wo czasowego zablokowania funkcjonalności konta użyt-
kownika lub jego usunięcia. Konsekwencje wyciągamy po 
wpisie firmy na listę dłużników w Biurze Informacji Gospo-
darczej i braku realizacji umów przewozu zawartych na 
platformie Infracht, oraz w momencie gdy zleceniodawcy 
zalegają z płatnościami wobec firm przewozowych.
Jak są chronione dane?
- Przechowujemy je na serwerach jednego z najbardziej 
bezpiecznych i niezawodnych centrów danych na świecie. 
W razie pożaru czy kataklizmu platforma zostaje automa-
tycznie przełączona na inną lokalizację. Informacje prze-
syłane pomiędzy klientem a platformą Infracht podlegają 
szyfrowaniu czołową technologią szyfrowania HTTPS.

ŚWIĄTECZNY BOOM
W jaki sposób powinni działać zleceniodawcy, by pozyskać 
przewoźników?
- Istotną rolę odgrywa oczywiście cena. Wielu przewoźni-
ków skarży się na dumpingowe stawki, które psują rynek. 
Zlecenia o zaniżonych kwotach nierzadko są akceptowa-
ne przez firmy transportowe, aby redukować straty wy-
nikające z pustych przebiegów. Zapewniam, że uczciwa 
propozycja ze strony zleceniodawcy spotka się z dużym 
zainteresowaniem usługobiorców.
Nadawcy mają większe problemy, by zdobyć przewoźnika 
czy odwrotnie?
- Dużo zależy od koniunktury na rynku, na popyt wpływa 
także sezonowość działalności usługodawców. Przykła-
dowo okres świąteczny generuje na rynku transporto-
wym piki w zapotrzebowaniu na usługi, natomiast pierw-
szy kwartał roku jest okresem o większej stagnacji. 
Na koniec prośba o trzy argumenty przemawiające za tym, by 
korzystać  z usług platformy Infracht.
- Nasz wyróżnik stanowi fakt, że jesteśmy bezpłatni dla 
przewoźników. Natomiast zleceniodawcy i spedytorzy 
nie są zobligowani do rocznych opłat abonamentowych. 
Dodatkowo platforma zapewnia możliwość pozyskiwa-
nia i wystawiania ofert w trzech wyjątkowych opcjach:  
zapytania ofertowego, Kup Teraz oraz licytacji.

Platforma aukcyjna, która ma na celu rozwijać i optymalizować 
pracę firm działających w branży transportowej, bez abonamentu, 
umów, ukrytych opłat. To narzędzie dla wszystkich specjalistów 
z branży TSL: przewoźników, zleceniodawców i spedytorów.

Infracht

Rejestracja od A do Z
Z Miłoszem Królczykiem partnerem zarządzającym w firmie Infracht 

rozmawia Tomasz Czarnecki.
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Gdy kilka groszy więcej za kilometr 
może zdecydować o utracie zle-

cenia, analiza kosztów i efektywności 
działania floty staje się priorytetem. 
Tyle że, nawet w przypadku kilku sa-
mochodów w firmie, nie jest to zadanie 
łatwe, a co dopiero gdy zarządzamy flo-
tą ciężarówek rozsianych po całej Euro-
pie. Żmudne analizowanie poszczegól-
nych danych wymaga czasu, a czas to 
pieniądz i kółko się zamyka. Sposobem 
na zdobycie przewagi konkurencyjnej 
okazują się nowoczesne systemy, któ-
re na podstawie danych z monitoringu 
GPS ułatwiają znalezienie miejsc w fir-
mie wymagających usprawnienia.

Tablica Rozdzielcza
Sama lokalizacja poszczególnych sa-
mochodów to za mało. By mieć pełny 
obraz funkcjonowania firmy potrzeba 
bardziej szczegółowych danych, rów-
nież tych historycznych, na podsta-
wie których można wskazywać trendy 
w poszczególnych obszarach działal-
ności. Nowoczesne systemy takie jak 
Fleetmatics REVEAL mają możliwość 
śledzenia i analizy danych w bardzo 
wielu kategoriach. Możemy sprawdzać 
styl jazdy poszczególnych kierowców 
nawet jeśli często zmieniają samocho-
dy, obłożenie pojazdów i efektywność 
ich wykorzystania. System może wy-
liczyć także koszty zużytego paliwa, 
wskazuje liczbę godzin nadliczbowych 
i koszty pracy kierowców, dzięki cze-
mu łatwiej analizować opłacalność po-
szczególnych działań.
Nie musimy przy tym poświęcać swo-
jego czasu na analizowanie poszcze-

gólnych pozycji kosztowych. System 
może sam zbierać niezbędne dane 
i przeliczać na koszty operacyjne, po 
czym prezentować analizy w postaci 
czytelnych wykresów. Rozwiązanie 
to nosi nazwę Tablicy Rozdzielczej, bo 
podobnie jak w samochodzie, wszyst-
kie najważniejsze informacje zgroma-
dzono w jednym miejscu w taki spo-
sób, by szybko można było sprawdzić 
w jakiej kondycji jest nasza firma.

Swoboda działania
Oczywiście w przeciągu chwili może-
my uzyskać raporty dotyczące konkret-
nego pojazdu i/lub pracownika. Dzięki 
identyfikacji kierowców dane zbierane 
są niezależnie od tego jak często nastę-
pują zmiany za kierownicą. Styl jazdy 
każdego z użytkowników ciągnika sio-
dłowego może być na bieżąco analizo-
wany, by łatwiej wychwycić niepożąda-
ne zachowania i określić jakiego rodzaju 
szkolenia, czy też systemy motywacyj-
ne warto wprowadzić w firmie. Możemy 
również sprawdzić odczyty tachografu, 
by lepiej zarządzać i dokładniej analizo-
wać czas pracy kierowców.
Nowoczesne systemy nie mogą ogra-
niczać swobody działania. Dlatego 
muszą być dostępne tam, gdzie aktu-
alnie się znajdujemy, a nie jedynie na 
ekranie komputera stojącego w biurze. 
Mobilne aplikacje systemu Fleetma-
tics REVEAL pozwalają szybciej reago-
wać i bardziej elastycznie zarządzać 
firmą. Co więcej, specjalna aplikacja 
terenowa pozwala na szybki kontakt 
z każdym z kierowców i przesyłanie 
zleceń wraz ze wskazówkami dojazdu 
bezpośrednio na ekran jego telefonu.

Nowoczesny system  
to konieczność
Unikalnym rozwiązaniem pozwala-
jącym jeszcze efektywniej zarządzać 
flotą pojazdów są geostrefy. System 
Fleetmatics REVEAL sam analizuje 

miejsca, w których najczęściej pracują 
poszczególne samochody. Zlicza wizy-
ty w każdym miejscu, średni czas po-
stoju i średni czas przejazdu pomiędzy 
poszczególnymi punktami. Wielkość, 
liczbę i kształt takich stref możemy do-
wolnie modyfikować. Istnieje również 
możliwość wyznaczenia stref zakaza-
nych, czy obszarów, w obrębie których 
mogą poruszać się poszczególne po-
jazdy. Każde przekroczenie wirtualnej 
granicy takiego obszaru zostanie odno-
towane, a my i wskazani przez nas pra-
cownicy otrzymamy powiadomienie 
w czasie bliskim rzeczywistemu.
Niezależnie od wielkości floty, dokładna 
analiza rentowności poszczególnych 
działań, stylu jazdy kierowców czy ob-
szarów, w których można obniżyć kosz-
ty funkcjonowania przedsiębiorstwa, 
pozwala zdobyć przewagę konkuren-
cyjną na rynku. Szybkie przesyłanie 
zleceń z dokładną lokalizacją najbliżej 
znajdującego się samochodu pozwala 
podnieść poziom obsługi klienta. Nato-
miast monitorowanie i odpowiednia in-
terpretacja danych lokalizacji pojazdów 
ułatwia bardziej efektywne zarządzanie 
firmą. Wszystkie te elementy nowocze-
snych systemów, takich jak Fleetmatics 
REVEAL, stają się koniecznymi narzę-
dziami pracy na coraz bardziej konku-
rencyjnym rynku transportowym.

POLTRACK A Fleetmatics Company

Dobra wiadomość!
Niezależnie od wielkości floty, 
dokładna analiza rentowności 
poszczególnych działań, stylu jazdy 
kierowców czy obszarów, w których 
można obniżyć koszty funkcjonowania 
przedsiębiorstwa, pozwala zdobyć 
przewagę konkurencyjną na rynku.

Na konkurencyjnym rynku nowoczesne 
systemy telematyczne  
stają się koniecznymi  
narzędziami  
pracy  
przewoźników.

Na tak konkurencyjnym rynku jakim jest sektor transportowy, wykorzystywanie nowoczesnych technologii 
do zarządzania flotą pojazdów stało się koniecznością. W walce o klienta nie ma już miejsca na nieefek-
tywne i czasochłonne procedury.

Flotowy high-tech
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Wymagający pasażerowie
Do wrocławskiego ZOO trafiły dwa manaty karaibskie – Ling i Abel - samice w wieku 4 i 11 lat. Zwierzęta robią 
ogromne wrażenie, jednak jeszcze bardziej imponujący był transport tych morskich ssaków, które najpierw 
przyleciały z Singapuru do Warszawy, a później, już transportem drogowym, dotarły na Dolny Śląsk.

Manat niemal całe swoje życie spę-
dza pod wodą, a bez niej potrafi 

wytrzymać maksymalnie trzy doby. 
To zagrożony gatunek. Dlatego trans-
port tego zwierzęcia z niemal drugiego 
końca świata wymaga precyzyjnej lo-
gistyki i doskonałej organizacji.

Wielkie wyzwanie
- Przedsięwzięcie było bardzo skom-
plikowane i kosztowne, nie tylko ze 
względu na masę i rozmiary manatów, 
ale również na fakt, że to zwierzęta 
wodne. Oznacza to bardzo trudny za-
ładunek i rozładunek - jeden manat 
w transporcie to 1500 kg, przy czym 
zwierzę waży tylko 1/3 tej wagi. Poza 
tym są one bardzo wrażliwe na zmianę 
warunków zewnętrznych, dlatego mu-
sieliśmy zapewnić im ściśle określone 
warunki podczas transportu - mini-
mum 22 stopnie Celsjusza i 58 procent 
wilgotności. To z kolei wymagało od-
powiedniego i szybkiego transportu – 
mówi Monika Kaczkowska, specjalista 
ds. marketingu wrocławskiego ZOO.
Na warszawskim Okęciu manaty zna-
lazły się po niemal 13 godzinnym lo-
cie, który spędziły w specjalnej skrzyni 
wyłożonej wilgotnymi gąbkami. Do 
transportu z Warszawy wrocławskie 
ZOO skorzystało z usług firmy „Waldek” 
Pałys, od 20 lat specjalizującej 
się w przewo- zie piskląt 
j e d n o d n i o - w y c h . 
We flocie fir-
my znajduje 

się niemal 30 pojazdów, w tym między 
innymi ciągniki Volvo FH i naczepy He-
ering, wyposażone w nowoczesny sys-
tem klimatyzacji. Bezpośrednio z ka-
biny, kierowcy mogą w każdej chwili 
zmienić poziom wilgotności i tempera-
turę wewnątrz naczepy i dostosować ją 
do potrzeb przewożonego zwierzęcia.
W trasie z Warszawy do Wrocławia kie-
rowców wspierał ośmioosobowy zespół 
składający się między innymi z 4 we-
terynarzy. - Przez cały czas śledzili oni 
parametry życiowe manatów i decydo-
wali kiedy wstrzymać jazdę i sprawdzić 
stan przewożonych zwierząt. Załadu-
nek, transport i rozładunek manatów 
udało się zamknąć w ciągu zaledwie 35 
godzin – dodaje Monika Kaczkowska.

Raz pisklęta, raz manaty
Firma „Waldek” Pałys każdego dnia po-
konuje setki kilometrów samochodami 
ciężarowymi Volvo z serii FH, przewożąc 
pisklęta jednodniowe i jaja wylęgowe.  
– To bardzo delikatny i niezwykle trudny 
transport, którym na taką skalę zajmuje 
się niewiele firm w naszej części Europy. 
Pisklęta i jaja przewozimy nie tylko na 
obszarze kraju, ale także do Francji, bli-
skiej Afryki, czy Azji - daleko na Wschód 
od Moskwy. Obsługujemy także wszyst-
kie największe lotniska w Europie: Paryż, 
Frankfurt, Amsterdam – wylicza Marcin 
Pałys, właściciel firmy.
Jego flota składa się niemal z 30 pojaz-
dów. Każda naczepa może pomieścić 
do 120 000 piskląt, jednak średnio prze-
wozi około 80 000 malutkich kurcza-
ków. – Każdy ciągnik wykonuje około 
czterech tras w miesiącu, 
zatem w ciągu 30 dni je-
steśmy w stanie przewieźć 

ponad 8 milionów piskląt. Postawili-
śmy na ciągniki siodłowe Volvo, głów-
nie ze względu na trudy transportu na 
Wschód. Inne samochody nie wytrzy-
mywały wyjazdów do dalekiej Rosji. 
Miały zbyt twarde zawieszenie, które 
nie sprawdzało się na trudnych dro-
gach i nie nadawało się do delikatnego 
ładunku – mówi Marcin Pałys.
Naczepy firmy Heering są dopasowane 
do transportu żywych zwierząt. – Kie-
dyś takie przewozy można było reali-
zować tylko w nocy, a co kilkadziesiąt 
kilometrów trzeba było się zatrzymy-
wać, by sprawdzić kondycję zwierząt. 
Dziś nie jest to konieczne. W każdej 
chwili możemy zwiększyć lub zmniej-
szyć temperaturę lub zmienić poziom 
wilgotności. To podnosi komfort naszej 
pracy na zupełnie inny poziom – wska-
zuje Marcin Pałys.

Czynnik ludzki
Flota ma ogromne znaczenie w prowa-
dzonej działalności, jednak wciąż klu-
czowy pozostaje czynnik ludzki. – To 
bardzo specyficzny rodzaj transpor-
tu, do którego nie można wyznaczyć 
przypadkowych kierowców. Muszą oni 
przejść specjalne, dodatkowe szkolenie, 
a wszystkie trasy odbywają się w po-
dwójnej obsadzie. Trzeba bowiem nie 
tylko dojechać z punktu A do B, ale także 
cały czas czuwać nad poziomem tem-
peratury i wilgotności oraz niezwykle 
delikatnie i precyzyjnie prowadzić po-
jazd. Właśnie dlatego w naszym zespole 
od lat jeżdżą niemal ci sami ludzie, któ-
rzy świetnie znają się na swojej pracy 
i nie boją się kolejnych wyzwań, takich 
jak m.in. przewóz manatów – podsumo-
wuje Marcin Pałys.

Tomasz Czarnecki
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Nowe podejście do logistyki
Wciąż rosnąca konkurencja i wzrost wymagań ze strony Klientów, zmuszają firmy logistyczne do oferowa-
nia im czegoś więcej niż tylko niższe od innych stawki transportowe. Do odniesienia sukcesu, konieczne 
staje się zaoferowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych, szeroko rozumianej wartości dodanej, 
która w znacznym stopniu poprawi jakość świadczonych usług oraz przedstawi operatora w zupełnie in-
nym świetle. Od teraz nie jest on już tylko przewoźnikiem wiozącym towar z punktu A do B, staję się narzę-
dziem walki o uzyskanie przewagi konkurencyjnej i sukcesu na rynku.

Crusar, jako organizacja reagująca na potrzeby i oczeki-
wania Klientów, przeprowadziła wiele audytów i analiz 

w celu usprawnienia funkcjonowania ich zakładów. Zaob-
serwowanewnioski wskazują, że wiele z firm produkcyjnych 
osiągnęło już maksimum swoich możliwości w tym obsza-
rze i nie jest w stanie się samodzielnie zreorganizować.
Magazynowanie – jeden z kluczowych elementów dla 
wzorcowego funkcjonowania zakładu. Nowoczesny opera-
tor logistyczny powinien być w tym segmencie elastyczny 
i oferować Klientowi rozwiązania kompleksowe, rozpo-
czynając od czasowego wynajmu zasobów ludzkich bądź 
sprzętowych, poprzez zaoferowanie możliwości prowa-
dzenia magazynu w ramach organizacji Klienta, kończąc 
na magazynie zewnętrznym prowadzonym dla Klienta na 
jego terenie lub w okolicach jego lokalizacji.
Opakowania – nieodłączny element firmy produkcyjnej. 
W obliczu dzisiejszej konkurencyjności, Klient ma prawo 
oczekiwać od swojego operatora możliwości zakupu lub 
też czasowego wynajmu pojemników produkcyjnych wraz 
z opcją ich serwisowania, mycia lub magazynowania. Ope-
rator logistyczny magazynując pojemniki poza zakładem 
Klienta i oferując dostawy JIT na potrzeby produkcji, umoż-
liwia zwolnienie części powierzchni magazynowych, czę-
sto nieocenionych dla innych sektorów funkcjonowania. 
Firmy szukają nowego spojrzenia na procesy logistyczne 
oraz weryfikacji, dotychczas z pozoru niepodważalnych, 
sposobów prowadzenia działalności. Potrzebują świeżości, 
impulsu, który pozwoli im na dalszy rozwój, nierzadko po 
niższych kosztach funkcjonowania.W zaistniałej sytuacji 
nieocenioną pomocą w poszukiwaniu przewagi konku-
rencyjnej może okazać się właśnie nowoczesny operator 
logistyczny rozumiejący potrzeby i oczekiwania Klientów. 
Opierając się na doświadczeniu firmy Crusar, możemy 
wskazać szereg udogodnień i obszarów wskazywanych 
przez naszych Klientów, jako kluczowe dla usprawnienia 
ich organizacji.
Transport – serce logistyki, ważne by firma oferowała 
zarówno usługi transportowe w klasycznym tego sło-
wa znaczeniu (transporty całopojazdowe, doładunki), 
ale również dawała możliwość przesunięcia całej ob-
sługi transportowej na operatora, jako Integratora 4PL.  

Takie rozwiązanie wymusza na operatorze optymaliza-
cje, pozwalając zmniejszyć koszty dla Klienta. Dodatkowo 
zwiększa szybkość reakcji na wszelkie problemy, tym sa-
mym znacznie podnosząc ich niezawodność. Klient ob-
niża koszty transportu a dodatkowo odciąża część zaso-
bów ludzkich w swojej organizacji, mogąc je wykorzystać 
w innych sektorach funkcjonowania firmy.
Koncepty – zmieniające się otoczenie i konieczność 
szybkich reakcji zmusza Klientów do szukania działań 
optymalizacyjnych, do których identyfikacji i wdrożenia 
często potrzebują pomocy. Nowoczesny operator logi-
styczny, ma swojej ofercie również takie usługi, oferując
identyfikację problemów poprzez bezpłatny audyt, przy-
gotowanie konceptów proponowanych ulepszeń oraz po-
moc w ich dalszej realizacji.
Opisana powyżej problematyka zwraca uwagę na aspekty 
konkurencyjności na rynku operatorów logistycznych oraz 
korzyści jakie może ona przynieść zakładom produkcyj-
nym. Sukcesy w tym sektorze odnoszą operatorzy nowo-
cześni, niezawodni, innowacyjni, elastyczni i spełniających 
najwyższe wymagania Klientów. Jedną z takich firm jest 
Crusar, od lat pracujący na zaufanie Klientów i będących 
jedną z najszybciej rozwijających się firm w sektorze.

Marcin Pietrzak
Menedżer projektu
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Kongresowe rekordy
23 prelekcje na dwóch salach, ponad 250 uczestników a na deser jedna, prawie dwugo-
dzinna Sesja Handlowa – tak prezentują się podstawowe dane statystyczne V Kongresu 
Transportowego. Postanowiliśmy to skompensować w jedną, zdjęciowo-tekstową „pigułkę 

informacyjną”, stanowiącą jedynie zalążek tego co miało miejsce. Słowa i obrazy nie są bo-
wiem w stanie zastąpić dużej porcji wiedzy, kontaktów biznesowych i kuluarowych rozmów.

Kongres Transportowy rozpoczął się bardzo wcześnie 
– już przed godziną 8 rano pierwsi uczestnicy odbie-

rali identyfikatory i udawali się do foyer w oczekiwaniu 
na pierwszą prelekcję, która rozpoczęła się o godzinie 8:30. 
Adam Błuś, Martyna Mizerna i Tomasz Czarnecki oprócz 
spraw organizacyjnych przedstawili plany wydawnicze 
na rok 2018. Zaprosimy Państwa na pięć eventów. Nie 
zabraknie między innymi kontynuacji Kongresu Trans-
portowego, lecz zaczniemy od marcowego spotkania we 
Wrocławiu poświęconego najnowszym technologiom.

Zapotrzebowanie na transport
Jednym z najciekawszych, 
z punktu widzenia bizne-
sowego, punktów w progra-
mie Kongresu Transpor-
towego były prezentacje 
zapotrzebowania zakupo-
wego nadawców transpor-
tu. Lech Zobniów, dyrektor 
ds. logistyki w Anwilu po-
wiedział, że zapotrzebowa-
nie dotyczy transportu 50% 

roztworu wodorotlenku sodu w autocysternach (8 grupa 
ADR). Dostawy realizowane są głównie na terenie Polski 
oraz w mniejszych ilościach na rynki niemiecki, czeski i li-
tewski - łącznie około 1500 do 2000 dostaw rocznie.

Z kolei Wojciech Płużek, przedstawiciel Castoramy, mówił 
między innymi o około 10 500 przewozach całonaczepo-
wych rocznie, z których najwięcej przypada w okresie lu-
ty-czerwiec. Minimalne wymagania co do floty: wysokość 
wewnątrz naczepy 2,5 m (wyjątkowo 2,7 m), norma spalin 
EURO 5, możliwość efektywnego zabezpieczenia (plomba) 
naczep. Obowiązuje roczna umowa współpracy. Główne 
kryteria wyboru to cena, udział floty kontraktowej w tabo-
rze, doświadczenie, referencje.

Główne zasady współpracy 
z Ciech S. A.: konkurs dla do-
stawców usług, umowa ramo-
wa, przypisane relacje na cały 
okres umowy/wewnętrzna 
giełda transportowa, obsługa 
automatyczna przez system 
TMS, harmonogram załadun-
ków w oparciu o okna cza-
sowe/awizacje on-line, ela-
styczne fakturowanie. 
Kilargo szuka przewoźników 
na terenie Polski i Europy, dys-
trybutorów/operatorów mo-
gących sprostać wyzwaniom 
w zakresie obsługi logistycznej 
w temperaturze kontrolowa-
nej, sieci handlowych, rynku 
tradycyjnego, dedykowanych 
projektów logistycznych. 
Grupa Konimpex to globalny 
dystrybutor surowców che-
micznych, takich jak sadze 
techniczne, specjalistyczne, 
przewodzące oraz kauczuki 
syntetyczne. Korzysta z usług 
wielu przewoźników, ale ko-
lejne propozycje również mile 
widziane. Sadza dostarczana 
jest do klientów w workach 
o wadze 20-25 kg, opakowa-
niach typu big bag oraz luzem 
w autocysternach.

Wykorzystywane środki transportu w Lafarge:
♦♦ silosy - ciągniki siodłowe z naczepą typu silos wyposa-
żone w kompresor, wykorzystywane do przewozu ce-
mentu luzem oraz popiołów suchych;

Tomasz Czarnecki
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♦♦ skrzynie - ciągniki siodłowe z naczepą typu plandeka/
firanka do przewozu cementu workowanego;

♦♦ wywrotki - ciągniki siodłowe z naczepą samowyładowczą 
do przewozu kruszyw i surowców do produkcji cementu.

Wymagania Grupy Maspex 
odnośnie transportu to 
między innymi: licencja 
na wykonywanie trans-
portu drogowego rzeczy, 
wpis do ewidencji działal-
ności gospodarczych, za-
świadczenie z US o byciu 
czynnym podatnikiem 
VAT, NIP, REGON, mile wi-
dziane referencje. 

Grupie Stelmet zależy na niezawodności realizacji zle-
ceń w zamian za pierwszeństwo w dostępie do ładunków. 

Zlecenie wysyłane jest na 48 godzin przed załadunkiem. 
Stawka kalkulowana według cennika załączonego do 
kontraktu. Obowiązuje jedna, umowna stawka kilome-
trowa na dany kraj a kilometry są liczone na podstawie 
informacji z Google Maps (najkrótsza trasa przejezdna 
dla samochodów ciężarowych). Płatność następuje po 45 
dniach od daty wpływu faktury z kompletną dokumenta-
cją. Załadunki następują od poniedziałku do piątku w go-
dzinach 6-20.

Wybieramy leasingodawcę
Na spotkaniach przewoźników nie może zabraknąć te-
matyki finansowej. Eksperci starali się przede wszyst-
kim wcielić w rolę doradców. Aleksandra Chrzanowska 

w y d a r z e n i a
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(Locandis) wspominała 
między innymi o tym jak 
wybrać „tego właściwe-
go” leasingodawcę. Jej 
zdaniem wielu kosztów 
dodatkowych nie można 
uniknąć, lecz wbrew po-
zorom nie zawsze są one 
ukryte. Warunki finanso-
we zawarte w ofercie to nie 
wszystko – warto również 

zapoznać się z treścią umowy a w przypadku zastrzeżeń 
koniecznie poprosić finansującego o stosowne wyjaśnie-
nia. W sprawach niejasnych należy domagać się zmiany 
zapisów lub wręcz usunięcia ich z umowy.
Bardzo dobre rozwiązanie to negocjacje warunków 
zaproponowanej umowy. By nie być później niemile 
zaskoczonym, przed podpisaniem umowy (a nie po) 
zapytajmy o wszystkie, nawet najdrobniejsze aspekty 
obsługi operacyjnej. Warto pamiętać, że wydatki zwią-
zane z leasingiem dla firmy to nie tylko opłaty pono-
szone z tytułu rat leasingowych, ale również czas pracy 
własnych pracowników, co oczywiście również kosztu-
je. Przy porównywaniu ofert leasingowych skonfron-
tujmy zapisy w Ogólnych Warunkach Leasingu a także 
Tabelach Opłat i Prowizji.

Wynajem i remarketing
Ekspertem od wynajmu 
długoterminowego był 
Paul Gogoliński. Zdaniem 
eksperta z firmy Pema 
nie zawsze opłaca się ko-
rzystać z leasingu przez 
3-4 lata. Czasem lepiej 
wynająć ciągnik, naczepę 
na krótszy okres. Przed-
stawiciele firmy Pema 
podchodzą obiektywnie 

do potrzeb klienta i zawsze starają się najpierw długo po-
rozmawiać z potencjalnym klientom, a dopiero później 
doradzić w jakim stopniu mogą wykorzystać swoje moż-
liwości w celu optymalizacji działań i kosztów. Czynią to 
zresztą również na łamach Truck&Business Polska przy-
gotowując teksty eksperckie.
Paul Gogoliński mówił też o zmianach w środowisku 
TSL. Nie wiadomo czy zostanie utrzymany dynamicz-
ny wzrost zapotrzebowania na usługi transportowe, 
mamy do czynienia ze spadkiem dostępności wykwali-
fikowanych kierowców, zmianami prawnymi w Europie 
i w Polsce wpływającymi na polskich przewoźników. Do 
tego dochodzi niepewność czasu trwania kontraktów, 
duża konkurencja, nieprzewidywalność kosztów, wzrost 
oczekiwań wobec przewoźników, pojazdów, przy jedno-
czesnej presji cenowej.
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Według Anny Madaj z fir-
my Carport, aukcje pro-
wadzone przez Carport 
dają sprzedawcy (kupu-
jącemu także) ciągni-
ka, naczepy, samocho-
du osobowego poczucie 
bezpieczeństwa, bowiem 
wszystko się dzieje we-
dług określonych reguł. 
Menedżerowie i pra-

cownicy firm przewozowych oszczędzają czas i nie 
muszą „bawić się w handlarza”. Ważną rolę odgrywa 
transparentność: dokumentacja potwierdzająca war-
tość sprzedanego towaru. Nie zapominajmy o dostępie 
do największej, zorganizowanej sieci nabywczej oraz 35 
portali ogłoszeniowych w Polsce.

Wielofunkcyjny BDF
Najważniejsze zalety nad-
wozi BDF to ich unikatowa 
konstrukcja – powiedział 
Maciej Śledziński z VIVE 
Transport. Można je szyb-
ko wypiąć i postawić w do-
wolnym miejscu załadun-
ku i rozładunku. Zatem 
BDF-y stanowią nie tylko 
nośnik dla towaru, ale 
spełniają również ważną 

rolę magazynową, a jak wiadomo miejsca w magazynie 
niemal zawsze jest za mało. Zestawy przestrzenne o ła-
downości 120 m³ stwarzają znacznie większe możliwości 
załadunkowe w stosunku do typowych naczep standar-
dowych o wielkości 90 m³. Poza tym załadunek wykona-
my od góry, z boku i od tyłu.

- Ubezpieczenie mienia 
(cargo) w czasie przewozu 
ma charakter majątkowy. 
Suma ubezpieczenia sta-
nowi wartość fakturową, 
zakres obejmuje „wszystkie 
ryzyka” a odszkodowanie 
jest wypłacane beneficjen-
towi (ubezpieczonemu) nie-
zależnie od zakresu odpo-
wiedzialności przewoźnika 

lub spedytora – powiedział Jerzy Różyk z kancelarii CDS. 
Prelekcja była ciekawa zarówno z punktu widzenia nadaw-
cy transportu jak i przewoźnika.

Technologie w transporcie
Z pomocą Apollo TMS, aplikacji oferowanej przez Beta-
com możemy odznaczać załadunek/rozładunek, wpro-
wadzać uwagi dotyczące podjętego towaru, rejestro-
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wać nieterminowy odbiór 
bądź dostawę i od razu 
podać przyczynę takie-
go zdarzenia. Dzięki niej 
skracamy czas kontaktu 
(automatyzacja wymia-
ny informacji), zyskuje-
my kontrolę nad całością 
procesów, monitorujemy 
koszty użytkowania na-
szego taboru. 

Uczestnikom Kongresu zaprezentowali się również 
przedstawiciele Infrachtu – giełdy transportowej. Po-
zwala ona przewoźnikom znaleźć wolne ładunki i poznać 
nowych usługodawców, spedytorów. Dzięki temu firmy 
transportowe mogą liczyć na oszczędności przez zmniej-
szanie liczby pustych przebiegów.

Według badań firmy Shippeo, przeprowadzonych wśród 
51 nadawców transportu, 88 procent z nich uważa śledze-
nie ładunku, jego widoczność za ważny lub bardzo ważny 
trend w najbliższej przyszłości. Jednym z wyzwań, o któ-

rych mówił Lucien Besse 
jest zwiększenie produk-
tywności całego łańcucha 
dostaw. Brakuje dokład-
nych informacji na temat 
czasu doręczenia dostawy 
przez przewoźnika. To po-
ciąga za sobą określone 
konsekwencje – finanso-
we, ale także organizacyj-
ne – przez modyfikację 

planu działania pracownika w magazynie, przez dłuższy 
czas oczekiwania na przyjazd firmy transportowej. Działa-
nia Shippeo mogą poprawić od 14 do 16 procent produktyw-
ność przewoźników, organizacja pracy magazynów może 
wzrosnąć od 10 do nawet 30 procent.
Jednym z lepszych sposobów na przedstawienie działania 
systemu, produktu, jest case study z klientem. Tą drogą 
właśnie poszła firma interLAN – Patryk Grzelak wystąpił 
wspólnie z Pawłem Krzykowskim z Scandinavian Express. 
Cele operacyjne wdrożenia TMS interLAN Speed to między 
innymi kontrola procesów (mierniki), badania rentowności 
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zasobów, zwiększenie informacji zarządczej na wszyst-
kich szczeblach, sterowanie rentownością na podstawie 
danych zarządczych, budżetowanie i zarządzanie płynno-
ścią a także optymalizacja procesów, zatrudnienia i czasu 
pracy. Do tego doszła minimalizacja działań interwen-
cyjnych – przejście na rozwiązania systemowe. Efekty?  

Centralizacja i historyzacja danych, możliwość śledzenia 
terminowości, jakości usług, automatyzacja podziału kosz-
tów, ergonomia pracy stanowiskowej, zwiększenie efek-
tywności pracy stanowiskowej, informacja zarządcza na 
każdym etapie realizacji przewozu.

Wywiad na żywo
Do konferencyjnego wywia-
du, czyli nietypowej prelek-
cji, zaprosiliśmy Ludwikę 
Gronek, współwłaścicielkę 
Grupy Gronek, rodzinnej fir-
my transportowej z Klucz-
borka. Firma korzysta z oko-
ło 60 ciągników siodłowych.  
Rozmawialiśmy między 
innymi o kłopotach z usłu-
godawcą telematyki, który 

okazał się w swoich działaniach nieprofesjonalny, ubezpie-
czycielu wymawiającym umowę po jednej szkodzie całko-
witej, dotkliwościach związanych z działaniami unijnych 
ustawodawców. Lekarstwem na kłopoty z kierowcami jest 
między innymi Facebook, ale przede wszystkim dobre trak-
towanie pracowników. Dzięki temu firma Gronek nie narze-
ka na brak obsady miejsc za kierownicą.

Nie ma się czego bać
W swoim stylu Mariusz 
Hendzel z kancelarii trans-
portowej ITD-PIP opo-
wiadał optymistycznie na 
temat płacy minimalnej 
w Europie i pakiecie mo-
bilności. Przy niewielkim 
wysiłku można sobie ze 
wszystkim poradzić bez 
wielkiej paniki i mnoże-
nia dodatkowych kosztów.  

Zatrudnienie kierowcy „na firmę”
Katarzyna Kamińska, Kancelaria Galt.
- Rekordowo niskie bezrobocie skutkuje 
problemami pozyskania ludzi do pracy. 
Coraz częściej firmy uzupełniają swoje 
braki kadrowe personelem z zewnątrz, ko-
rzystając z usług agencji pracy tymczaso-
wej lub outsourcingu. Możliwości te były 
wykorzystywane na rynku już od jakiegoś 
czasu, niestety także w „wynaturzonej” po-

staci. Chcąc zapobiegać nadużyciom ustawodawca zdecydował 
się na wprowadzenie zmian, które obowiązując od czerwca 2017 
roku. W przypadku pracy tymczasowej jest to głównie doprecyzo-
wanie limitu dopuszczalnego zatrudnienia u danego pracodawcy 
użytkownika, co ma przywrócić tej formie zatrudnienia jej tymcza-
sowy charakter. Aby zapewnić możliwość weryfikacji i stosowania 
limitu, pracodawcy użytkownicy muszą liczyć się z dodatkowymi 
obowiązkami w zakresie prowadzenia i przechowywania ewiden-
cji okresów zatrudnienia oraz wysokimi sankcjami finansowymi 
za naruszenia ustawy. W outsourcingu zobowiązania stron będą 
wynikały z zwartej umowy. Bardzo często w praktyce zasady i wa-
runki pracy wykonywanej przez wynajęty personel nie odbiegają 
od modelu pracy tymczasowej lub świadczenia prac bezpośrednio 
na rzecz podmiotu korzystającego, co wiąże się z określonym ry-
zykiem. Szczególnie dotkliwe może być obciążenie podmiotu ko-
rzystającego składkami ZUS za wynajętych pracowników. Dlatego 
przedsiębiorcy korzystający z outsourcingu powinni zadbać o od-
powiednie warunki wykonywania usług i postanowienia umowy 
zabezpieczające ich interesy.

Oprócz Francji, Austrii i Niemiec prelegent między in-
nymi wspomniał o warunkach przewozu przez Włochy 
i Luksemburg. W przypadku ojczyzny Silvio Berlusconiego 
wymagania administracyjne dotyczą zgłoszenia kabota-
żu w systemie internetowym, stawki godzinowej wyno-
szącej minimum 9,85 euro, rozliczania jazdy i pracy. Diety 
i ryczałty noclegowe można wliczać do płacy minimalnej. 
Z kolei władze Wielkiego Księstwa Luksemburga narzucają 
według prawa dokonanie określonego zgłoszenia w sys-
temie internetowym, stawkę godzinową 11,55 euro (pra-
cownik niewykwalifikowany) lub 13,86 euro (pracownik 
wykwalifikowany), rozliczania jazdy i pracy, wliczania diet 
i ryczałtów noclegowych do płacy minimalnej. Dokumen-
ty kierowcy/przedstawiciela to potwierdzenie zgłoszenia 
pracownika, zaświadczenie A1, potwierdzenie VAT-UE.
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Partnerzy merytoryczni/medialni:

Partnerzy:

Firma Szkoleniowa

Czy warto iść do sądu?
Radosław Pluciński, Kancelaria Prawna 
Radosław Pluciński i Partnerzy.
- Firmy ubezpieczeniowe nierzadko 
proponują wypłaty niezgodne z ocze-
kiwaniami przewoźników. Wielu z nich 
jednak nie decyduje się na pójście do 
sądu. Opłata od pozwu wynosi 5 pro-
cent wartości przedmiotu sporu, jednak 
nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 

100 000 złotych. Koszty procesu stanowią koszty sądowe (opła-
ty od pism, koszty biegłych, koszty mediacji), koszty przejazdów 
do sądu strony lub jej pełnomocnika oraz równowartość zarob-
ku utraconego wskutek stawiennictwa w sądzie, wynagrodzenie 
pełnomocnika. Od każdego stanowiska zakładu ubezpieczeń 
przysługuje możliwość złożenia reklamacji. Możemy złożyć ją 
zarówno od decyzji o zaniżonej wypłacie, jak i od decyzji od-
mownej. Każde odwołanie od decyzji ubezpieczyciela (tj. rekla-
macja), złożona przez osobę poszkodowaną lub jej pełnomocni-
ka, musi zostać rozpoznane przez zakład ubezpieczeń. Termin 
na złożenie reklamacji jest tożsamy z terminem przedawnienia 
się roszczeń o odszkodowanie. Odwołanie od decyzji ubezpie-
czyciela (tj. reklamację), można złożyć przez trzy lata, ale jeżeli 
roszczenia wynikają ze szkody powstałej na skutek przestęp-
stwa (zbrodni lub występku), na złożenie odwołania mamy 20 
lat. Ubezpieczyciel musi udzielić odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, 
nie później niż do 30 dni od otrzymania pisma. Gdy termin zo-
stanie przekroczony, reklamacja będzie uważana za rozpatrzoną 
zgodnie z wolą klienta.

Szef podaje rękę pracownikowi
Olbrzymim zainteresowa-
niem cieszyło się szkolenie 
sprzedażowe prowadzone 
przez Agatę Pawłowską 
z Trainers Team. Mówiła 
ona między innymi o bu-
dowaniu relacji i zaufania 
klienta. W tym celu należy 
między innymi pokazać, że 
rozumiemy jego sytuację 
i punkt widzenia. Pomaga 

w tym wspólnota doświadczeń, warto zatem nawiązywać 
do podobieństw z klientem, porozmawiać także na tematy 
pozabiznesowe jak rodzina, hobby, wspólni znajomi. Nie-
zbędne dla naszej pracy będzie w tym przypadku zapi-
sywanie ważnych informacji. Zaufanie klienta na pewno 
podniesie używanie słownictwa branżowego, pozytywnych 
wyrażeń, dowartościowanie rozmówcy przez szczery kom-
plement. Dobry sprzedawca zapyta klienta o opinię, zawsze 
dotrzymuje słowa, pozwala sobie na „szczyptę” humoru, wy-
świadcza bezinteresowne przysługi. Warto także odnosić 
się do tego co rozmówca powiedział, unikać przekonywania 
i konfrontacji, traktowanie go w sposób indywidualny.
Druga część szkolenia dotyczyła biznesowego savoir vivre. 
Rozważano między innymi o zwyczajach przy powitaniu. 
Zdaniem Agaty Pawłowskiej z Trainers Team, kiedy szef 
mężczyzna wita się ze swoją pracownicą, to on powinien 
wyciągnąć pierwszy rękę, natomiast szefowa pierwsza wy-
ciąga rękę do swojego pracownika mężczyzny. Jeśli dwie 
osoby zajmują takie same stanowiska, ale jedna z nich jest 
kobietą – to osobą, która powinna pierwsza wyciągnąć rękę 
jest kobieta. Jeżeli natomiast dwie osoby zajmują takie 
same stanowiska i są tej samej płci, ale jedna jest młodsza 
od drugiej, to pierwsza wyciąga rękę osoba starsza. Nie wol-
no podawać dłoni przez stół czy biurko. Przy powitaniu nale-
ży zza nich wyjść. W relacjach służbowych zarówno kobiety 
jak i mężczyźni – podając rękę – wstają z miejsca.

Kolejne eventy już wkrótce
Nie zabrakło również konkursów. Do wygrania był między 
innymi szwajcarski zegarek od Carportu oraz deskorolka 
od firmy Betacom. Kongres Transportowy zakończył się 
po godzinie 18, trwał więc ponad 10 godzin. Dziękujemy 
partnerom, uczestnikom, prelegentom i zapraszamy już za 
kilka miesięcy. O kolejnych eventach będziemy szeroko in-
formować na www.log24.pl, www.truck-business.pl i w me-
diach społecznościowych (Facebook, Linkedin).
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B jak broker
Bycie brokerem ubezpieczeniowym w Polsce to wcale nie taka prosta sprawa. Nasz rodzimy rynek jest 
relatywnie młody, a świadomość i wiedza klientów indywidualnych i korporacyjnych o wewnętrznych 
i zewnętrznych zależnościach jak i produktach ubezpieczeniowych - często nadal niewielka.

To oczywiście nie byłby problem, gdyby nie kolejny fakt: 
także wśród osób zawodowo zajmujących się ubezpie-

czeniami często występują potężne braki w wiedzy. Dlatego 
klient nierzadko kupuje ubezpieczenie, które nie zostało do-
stosowane do jego potrzeb lub też nie jest skrojone pod spe-
cyfikę działalności firmy. Dochodzi zatem do rozdźwięku 
i powiększającego się braku zaufania względem pośredni-
ków ubezpieczeniowych. Tymczasem tę „komedię pomyłek” 
można bardzo szybko, sprawnie i skutecznie zakończyć.
Wystarczy, by klienci z większą dbałością wybierali po-
średników, kierując się czymś więcej niż tylko cena, co 
można prosto zweryfikować za pomocą opinii innych lub 
zadawanie pośrednikowi pytań. Jakie jest państwa do-
świadczenie? Co konkretnie mi państwo wynegocjowali? 
Jaki mają państwo zespół i kto będzie mnie obsługiwał? 
Jaki jest państwa wpływ na wystawianie dokumentów 
i likwidację szkód? I tak można wymieniać. Rynek stano-
wi specyficzny twór. Jeśli będziemy od jego uczestników 
wymagać więcej i wymagać lepszej jakości, podmioty od-
stające od satysfakcjonującego minimum same znikną.

Time to say goodbye
Dla firm korzystających już z pomocy pośrednika, pojawia 
się jeszcze jedno, tym razem zadane do samego siebie py-
tanie: kiedy zmienić pomocnika? Tu nie ma jednej, uniwer-

salnej zasady. Trzeba po prostu przemyśleć, czego od takiej 
osoby czy firmy oczekujemy i czy ona te oczekiwania speł-
nia w satysfakcjonujący nas sposób. Przeanalizujmy, czy 
partner wynegocjował dla nas u ubezpieczyciela najlepsze 
z możliwych warunki ubezpieczenia, co weryfikują przede 
wszystkim pojawiające się w firmowych flotach szkody.
Szkody pokazują także, czy pośrednik chce i potrafi aktyw-
nie pomagać w obsłudze posprzedażowej polisy. Klienci czę-
sto nawet nie zdają sobie spawy, że broker może świadczyć 
im szereg usług dodatkowych, nie tylko kupować czy nego-
cjować polisę. Warto zatem rozesłać zapytanie do kliku firm 
i dopytać, w czym jeszcze pomogą podczas trwania polisy. 
Prawdopodobnie zakres będzie się mocno różnił, co jednak 
pozwoli wybrać najlepszą i najdogodniejszą opcję.

Więcej niż sprzedaż polis
Dla brokerów skupiających się wyłącznie na sprzedaży 
polis nie ma przyszłości. Klienci coraz częściej oczekują 
wsparcia nie tylko na etapie zawierania umowy, ale także 
przy realizacji jej zapisów. Z doświadczenia wiem, że przy 
flotach, które posiadają powyżej 50 pojazdów osobowych 
to właśnie proces obsługi w trakcie trwania polisy jest 
ważniejszy niż jej zakup. I choć broker to profesjonalista 
od ubezpieczeń, który zanim zacznie pracę w zawodzie 
musi zdać państwowy egzamin i wykazać się znajomo-
ścią bardzo wielu, różnych zagadnień to w zakresie likwi-
dacji szkód może brakować mu wiedzy i doświadczenia. 
Poziom skomplikowania zagadnień z zakresu obsługi flot 
oraz likwidacji szkód jest naprawdę bardzo duży. Znam je 
z pespektywy pracy w dużym towarzystwie ubezpiecze-

niowym, co stanowi wielką pomoc w mojej 
codziennej pracy, bowiem mogę jeszcze efek-
tywniej negocjować ceny i zapisy w umo-
wach dla przewoźników.
Zyskują na tym oczywiście klienci. Sytuacja, 
w której klient sam wynegocjował sobie wa-
runki choćby porównywalne do przedstawio-
nych przez dobrego brokera stanowi rzadkość. 
Rozpoczynając współpracę z nowym usługo-
biorcą niejednokrotnie orientujemy się, że jego 
polisy są podzielone i wykupione w różnych 
towarzystwach ubezpieczeniowych. Na pyta-
nie: „Dlaczego takie rozwiązanie?” słyszymy 
różne odpowiedzi: „Rada agenta”, „Zawsze tak 
zrobiliśmy”, „To najtańsze rozwiązanie”, „Nie 
ma kto tego pilnować i kupujemy ubezpiecze-
nie jak już się kończy”, „Bo zapomniałem i takie 
mogłem kupić na ostatnią chwilę”. ››

Przemysław Bona
wiceprezes Profika Broker 
ds. flot i likwidacji szkód

Partnerstwo między klientem, brokerem, a towarzystwem ubezpieczeniowym 
może przynieść wszystkim korzyści.



* niepotrzebne skreślić

WSPÓLNE OŚWIADCZENIE O ZDARZENIU DROGOWYM

Data zdarzenia Godzina Miejsce zdarzenia:

Kraj:

Woj., powiat, gmina, miejscowość, droga/ulica: Osoby ranne1. 2. 3.

Straty materialne

inne niż pojazdy A i B
inne przedmioty niż pojazdy

5.4.

POJAZD A
6. Ubezpieczony

NAZWISKO:

Imię:

Kod pocztowy:

(*wg dowodu/polisy ubezpieczenia)

Adres:

7. Pojazdy

POJAZD SILNIKOWY

Marka, typ

Nr rejestracyjny

Kraj rejestracji

PRZYCZEPA

Marka, typ

Kraj rejestracji

8. Zakład ubezpieczeń (*wg dowodu/polisy ubezpieczenia)

Adres:

NAZWA:

*Dowód ubezpieczenia/polisa wystawiona/y przez *agenta/oddział

nr

ważna od do

Zielona Karta pojazdu wystawiona przez *agenta/oddział

nr

ważna od do

Czy pojazd posiada ubezpieczenie AC ?

9. Kierujący pojazdem (wg prawa jazdy)

NAZWISKO:

Imię:

Data urodzenia:

Adres:

Kod pocztowy:

Nr prawa jazdy:

Kategoria (A, B, ...)

Prawo jazdy ważne do:

10. Zaznacz strzałką miejsce
uderzenia w pojazd A

11. Widoczne uszkodzenia
pojazdu A:

14. Uwagi:
15. 15.Podpisy kierujących pojazdami

12. OKOLICZNOŚCI
zaznacz krzyżykiem pola odpowiadające

okolicznościom zdarzenia

POJAZDY
*zaparkowany / zatrzymany

*ruszał z miejsca postoju / otwierał drzwi

w trakcie parkowania

wyjeżdżał z parkingu,
terenu prywatnego, drogi nieutwardzonej

wjeżdżał na parking,
teren prywatny, drogę nieutwardzoną

włączał się do ruchu okrężnego

poruszał się w ruchu okrężnym

uderzył w tył pojazdu
jadącego tym samym pasem ruchu

jechał w tym samym kierunku,
ale innym pasem ruchu

zmieniał pas ruchu

wyprzedzał

skręcał w prawo

skręcał w lewo

*cofał / zawracał

jechał pasem przeznaczonym
do ruchu w przeciwnym kierunku

na skrzyżowaniu nadjechał
z prawej strony

*nie udzielił pierwszeństwa przejazdu
/ jechał na czerwonym świetle

liczba pól zakreślonych krzyżykami

Muszą podpisać obaj kierowcy

Szkic zdarzenia drogowego

Zaznaczyć: 1. układ drogi - 2. strzałkami kierunki jazdy pojazdów
A i B - 3. pozycję pojazdów w momencie zderzenia - 4. znaki
drogowe i sygnalizacje świetlną - 5. nazwy ulic i numery dróg

13.13.

POJAZD B
6. Ubezpieczony (*wg dowodu/polisy ubezpieczenia)

NAZWISKO:

Imię:

Adres:

Kod pocztowy:

7. Pojazdy

POJAZD SILNIKOWY

Marka, typ

Kraj rejestracji

PRZYCZEPA

Marka, typ

Kraj rejestracji

8. Zakład ubezpieczeń (*wg dowodu/polisy ubezpieczenia)

Adres:

NAZWA:

*Dowód ubezpieczenia/polisa wystawiona/y przez *agenta/oddział

nr

ważna od do

Zielona Karta pojazdu wystawiona przez *agenta/oddział

nr

ważna od do

Czy pojazd posiada ubezpieczenie AC ?

9. Kierujący pojazdem (wg prawa jazdy)

NAZWISKO:

Imię:

Data urodzenia:

Adres:

Kod pocztowy:

Nr prawa jazdy:

Kategoria (A, B, ...)

Prawo jazdy ważne do:

10. Zaznacz strzałką miejsce
uderzenia w pojazd B

11. Widoczne uszkodzenia
pojazdu B:

14. Uwagi:

szkody@profika-broker.pl

FAHRZEUG B

NAME

Anschrift

Postleitzahl Land

(Fahrzeug)

(KRAFTFAHRZEUG)

(Marke, Typ)

(Land der Zulassung)

(ANHÄNGER)

NAME

Anschrift

gültig vom

Grüne Karte (Büro oder Makler)

gültig vom

Sind die Sachschäden am Fahrzeug aufgrund des Vertrags versichert?

ja

NAME

Geburtsdatum

Anschrift

Postleitzahl Land

Führerschein-Nr.

Klasse (A, B, ...)

Führerschein gültig bis

Markieren Sie die ursprüngl.
Aufprallstelle am Fahrzeug
B durch einen Pfeil

Sichtbare Schäden am Fahrzeug B

Eigene Bemerkungen:

Marka, typ (Marke, Typ)

(Land der Zulassung)

VERKEHRSUNFALLBERICHT

Plz.

Land:

Ort Verletzte, einschl.
Leichtverletzte

ja

Sachschäden an

ja

anderen Gegenständen als
Fahrzeugen

FAHRZEUG A

(siehe Versicherungsbescheinigung)

NAME

Anschrift

Postleitzahl Land

(Fahrzeug)

(KRAFTFAHRZEUG)

(Marke, Typ)

(Amtliches Kennzeichen)

(Land der Zulassung)

(ANHÄNGER)

NAME

Anschrift

gültig vom

Grüne Karte (Büro oder Makler)

gültig vom

Sind die Sachschäden am Fahrzeug aufgrund des Vertrags versichert?

ja

Fahrer (siehe Führerschein)

NAME

Geburtsdatum

Anschrift

Postleitzahl Land

Führerschein-Nr.

Klasse (A, B, ...)

Führerschein gültig bis

Markieren Sie die ursprüngl.
Aufprallstelle am Fahrzeug
A durch einen Pfeil

Sichtbare Schäden am Fahrzeug A

Eigene Bemerkungen:

UNFALLUMSTÄNDE

Kreuzen Sie jeweils das entsprechende
Feld an, um die Skizze zu präzisieren.

Fahrzeug

parkte / hielt

parkte ein

fuhr in einen Kreisverkehr ein

fuhr in einem Kreisverkehr

prallte beim Fahren in der gleichen Richtung und
in der gleichen Kolonne auf das Heck auf

fuhr in der gleichen Richtung und in einer
anderen Kolonne

wechselte die Kolonne

überholte

bog nach rechts ab

bog nach links ab

setzte zurück

wechselte auf die Gegenfahrbahn

kam von rechts (auf einer Kreuzung)

Geben Sie die Anzahl der angekreuzten Felder an

Stellt keine Anerkennung der Haftung dar, sondern eine Feststellung
der Identität und der Umstände, die derBeschleunigung der Regulierung dient.

Skizze des Unfalls zum Zeitpunkt des Aufpralls

Unterschriften der Fahrer

Datum des Unfalls Zeit

(Marke, Typ)

(Land der Zulassung)

Bitte angeben: 1. den Verlauf der Fahrspuren 2. die Fahrtrichtung
der Fahrzeuge A, B (durch Pfeile) 3. ihre Position zum Zeitpunkt

des Aufpralls 4. die Verkehrszeichen · 5. die Straßennamen

(siehe Versicherungsbescheinigung)

nein janein

nein

nein nein

bis

bis bis

bis

Unbedingt von BEIDEN Fahrern zu unterzeichnen

Fahrer (siehe Führerschein)

POL – GER

Nr rejestracyjny (Amtliches Kennzeichen) Nr rejestracyjny (Amtliches Kennzeichen) Nr rejestracyjny (Amtliches Kennzeichen)









Multisourcing to złe rozwiązanie
Zawsze stanowczo odradzamy tego typu rozwiązania. Za-
wsze. Ideą ubezpieczenia flotowego jest bowiem zebranie 
„grupy” pojazdów i wycena ryzyka ubezpieczeniowego 
przez zakład ubezpieczeń. Ta zaś polega na uśrednieniu 
stawek i warunków. Klient chcąc się ubezpieczyć podaje 
liczbę środków transportu we flocie. Zakład wycenia po-
lisę np. na 50 środków transportu (ciągniki, naczepy plus 
kilka aut osobowych). Jednak finalnie okazuje się, że jest 
ich 20, bo reszta została już ubezpieczona gdzie indziej, 
może taniej, może przy okazji. Co robi w takiej sytuacji 
zakład ubezpieczeń? Na przykład wnioskuje o dopłatę 
składki bądź nakłada kary, o których klient nie wiedział 
przy zawieraniu umowy. I takie sytuacje zdarzają się co-
raz częściej, tym bardziej, że zgodnie z prawem to zakład 
ubezpieczeń ma tutaj rację, a usługobiorcom pozostaje tyl-
ko sięgnąć do portfela i dopłacić różnicę. I tak naprawdę 
już nie jest taniej.

Postawmy sprawę jasno: każdy chce być traktowany fair. 
Skoro zakład ubezpieczeń wycenia firmie X ryzyko przykła-
dowo dla 40 zestawów, a po roku jest ich 15, to w dzisiejszych 
czasach prawie na pewno możemy spodziewać się dopłaty. 
Jeśli po roku ubędzie 3-5 środków transportu, nikt nie będzie 
robił afery, bo takiej wielkości rotacje są wpisane w branżę 
transportową. Co ważne: ubezpieczanie pojedynczych po-
jazdów z jednej floty u różnych ubezpieczycieli mija się 
z sensem ubezpieczenia flotowego. Mamy wtedy kilkana-
ście różnych polis, z różnym zakresem, terminami i napraw-
dę bardzo łatwo się w tym zgubić. Po jakimś czasie już nie 
wiadomo z kim rozmawiać, o czym i gdzie co załatwiać.

Wykorzystać potencjał klientów
Pozwolę sobie przytoczyć przykład partnerskiego działa-
nia, wdrożony przez firmę, w której pracuję. Rozwiązanie 
Profika - tak roboczo nazwaliśmy projekt, który inten-
sywnie wdrażany w życie. Obejmuje on budowę sieci 
własnych warsztatów samochodowych i stanowi pomysł 
nowatorski wśród firm brokerskich, ale pozwala na peł-
ną obsługę klientów. Co najważniejsze – daje korzyści 
wszystkim stronom, także ubezpieczycielom. Idea pole-
ga na korzystaniu z serwisów naszych klientów, znajdu-
jących się często w bazach transportowych i mających 
moce przerobowe, by zająć się naprawą środków trans-
portu z innych przedsiębiorstw.
Każdorazowo uzgadniamy z nimi warunki i negocjujemy 
stawki. Naprawy odbywają się przy użyciu technologii re-
komendowanych przez producentów ciągników, naczep, 
aut osobowych, z użyciem części porównywalnej jakości. 

Zatem partnerski warsztat świadczy usługi w jakości ASO, 
ale za znacznie niższe ceny. W efekcie ubezpieczyciel 
płaci za likwidację szkody mniej, a klient dostaje zniżki 
na polisę. Naturalnie pod warunkiem, że dotrzymuje wa-
runków ramowych umowy i naprawia pojazdy w jednym, 
wskazanym mu warsztacie. Na tym rozwiązaniu usługo-
biorcy mogą zyskać polisy tańsze o 20 procent, a ubezpie-
czyciele nawet 40 procent oszczędności w kwotach wy-
płacanych za likwidację szkód. Wkrótce będziemy w ten 
sposób likwidować szkody i naprawiać samochody już 
z trzecim, dużym towarzystwem ubezpieczeniowym.

Tańsza naprawa – tańsze składki
Ubezpieczyciele chcą pracować z klientami partnersko 
a to jest możliwe, gdy widzą, że właściciel floty też szuka 
jak najlepszych dla siebie rozwiązań. Usługobiorcy nato-
miast są coraz bardziej świadomi, do czego niejako zmu-
szają ich podwyżki cen polis. Przy odpowiednim podejściu, 
którego elementem powinna być współpraca z profesjonal-
nym brokerem, podwyżki mogą przemodelować podejście 
do ubezpieczania floty i jej naprawiania. Tańsza naprawa 
i niższa szkodowość to przecież tańsze składki.
Wracając do pytania o to, czy i kiedy zmienić brokera (lub 
agenta na brokera) warto pomyśleć nie tylko o tym, z czego 
byliśmy niezadowoleni, ale co może nam się przydarzyć 
w przyszłości. A potem wykonać telefon i porozmawiać 
jak nasz pośrednik sobie z tym poradzi. Ponad 30 000 pol-
skich przewoźników jeździ za granicę, a kolizje i stłuczki 
poza Polską są najbardziej kłopotliwe. Czy nasz pośrednik 
jest biegły w tym temacie? Pomoże zlikwidować szkodę 
tak, byśmy za rok nie zapłacili za polisę 100 procent wię-
cej? Zna realia panujące w innych krajach i wie, że jeśli 
urwiemy innemu kierowy lusterko np. w Niemczech to 
realny koszt wg niemieckich przepisów może dojść do 
7000 euro? To tylko kilka z możliwych pytań.
Zupełnie odmienne stawki za granicą to powód, dla które-
go organizujemy usługobiorcom np. holowanie zepsutych 
ciągników z innych krajów UE przez pojazdy naszych 
klientów. Tak jest dla nich dużo korzystniej, choć w pierw-
szej chwili rozwiązanie może się wydać nietypowe. Do-
datkowo przewoźnicy posiadają oświadczenia o szkodzie 
w ośmiu obcych językach, współpracujemy z kancelaria-
mi prawnymi w Niemczech i Francji.

Postawić na współpracę
Współpraca z profesjonalnym brokerem to wiele korzy-
ści dla przewoźników. Kupowanie usług kierując się tylko 
ceną jest w moim odczuciu naiwne i nieodpowiedzialne. 
Zawsze należy bowiem porównać jaki zakres obejmuje 
dana polisa za daną stawkę. Jednym, słusznym kierun-
kiem jest pełna współpraca na linii klient – pośrednik – 
ubezpieczyciel. Chciałbym, by rola brokerów w tym proce-
sie rosła coraz szybciej. Potrzeba nam więcej świadomości 
i więcej partnerskiego podejścia. Jestem przekonany, że 
w końcu do tego dojdzie i to w bliższej przyszłości.

Dla brokerów skupiających się 
wyłącznie na sprzedaży polis nie 
ma przyszłości.
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Cele na kolejny rok
Pod koniec roku zazwyczaj czeka nas sprawozdanie z wydajności firmy. Nawet jeśli przedsiębiorstwo 
ma już określoną strukturę w codziennym funkcjonowaniu, warto zaprojektować własny program, by 
działanie podmiotu gospodarczego było bardziej wydajne. Poniżej prezentujemy 6 przykładów, które warto 
uwzględnić w przeglądzie firmy na koniec roku.

1. Twoje osiągnięcia
Nie należy przypuszczać, że szef firmy pamięta, czego 
pracownik dokonał w dany roku lub zna pełen zakres tego 
co zostało osiągnięte przez dział lub zespół osób. Dlate-
go przez cały rok warto przechowywać pliki zawierające 
e-maile z informacją o wykonanej pracy, referencjach 
klientów lub innych działaniach, które zostały wykonane 
w ciągu roku. Może to stanowić dowód, obronę na ewen-
tualne roszczenia wysuwane względem Ciebie, a także 
przypomnieć o niewyjaśnionych sprawach. Naturalnie 
to „broń” obustronna, także zatrudniony ma dzięki temu 
szansę kontrolowania istotnych dla niego kwestii. Jeśli 
nie zachowywałeś maili, prezentacji i innych elektronicz-
nych dokumentów, zacznij już dziś. Aby pobudzić pamięć, 
w trakcie kolejnego przeglądu warto użyć kalendarza - 
analizując przeszłe spotkania i prezentacje. Dzięki temu 
łatwiej przypomnieć sobie wszystko, nad czym pracowa-
liśmy, wyróżniając przy tym to co najważniejsze.

2. Twoje codzienne obowiązki
Ustrukturalizowanie codziennych obowiązków jest 
szczególne ważne. Tutaj także trudno zakładać, że prze-
łożony będzie pamiętać o wszystkim co robimy, a i będąc 
menedżerami, prezesami nie jesteśmy w stanie mieć 
kontroli nad każdym działaniem. Przykładowo, wraz 
z restrukturyzacją i łączeniem ról, mogłeś wziąć na siebie 
znacznie więcej obowiązków niż wspomina o tym szef. 
Roczny przegląd działań stwarza szansę wyjaśnienia peł-
nienia ról w poszczególnych projektach. Stanowi idealny 
moment, aby potwierdzić ile zadań bierzesz na siebie, jak 
wygląda standardowy dzień/tydzień pracy, czy działasz 
efektywnie czy dedykujesz swój czas rzeczom, które są 
istotne i rozwijają zarówno Ciebie jak i firmę.

3. Obszary rozwijane - umiejętności i cechy
Wielu przedsiębiorców i menedżerów ma bardzo trudny 
okres pod koniec roku. Dotyczy to między innymi wyraża-
nia, formułowania obiektywnych opinii wobec umiejętno-
ści pracowników, jak i własnych. Nie jesteś pewny, w jaki 
sposób pracujesz? Chcesz wiedzieć, co możesz zrobić le-
piej dla własnego rozwoju zawodowego oraz osobistego? 
W tym celu warto zapytać przełożonego o ocenę konkret-

nych umiejętności oraz jakość pracy. To zaproszenie do 
informacji zwrotnej może sprawić, że uzyskasz wiele cen-
nych informacji. Spostrzeżenia mogą wyjaśnić wątpliwo-
ści i być niezwykle przydatne w przyszłości. Czasami nie-
wielka korekta sposobu prowadzonych działań prowadzi 
do znakomitych efektów, dlatego wiedza nad czym warto 
popracować odgrywa istotną rolę dla osoby stawiającej na 
samorozwój, a takowych na pewno wśród naszych Czy-
telników nie brakuje. Jeśli jest tylko na to szansa, poproś 
o konkretne przykłady. Naturalnie niezbędna jest tutaj 
także analiza samego siebie.
Będąc pracodawcą możesz także poprosić o opinię na 
swój temat najbliższych współpracowników. Jeśli czują 
się w firmie dobrze i pewnie, będą wobec Ciebie obiektyw-
ni wskazując elementy mogące pozytywnie wpłynąć na 
przedsiębiorstwo.

4. Mocne strony - umiejętności i cechy
Z drugiej strony również chcesz usłyszeć, co się dobrze 
sprawdziło w praktyce, czyli w jaki sposób wykorzysta-
no Twoje umiejętności, wraz z konkretnymi przykładami. 
Najlepsza sytuacja jest, gdy nasz przełożony lub też szef 
firmy raportuje wszystkie zmiany, jakie zachodzą w przed-
siębiorstwie podczas realizacji projektów. Dzięki takiemu 
raportowi mamy kon-
trolę nad wszystkimi 
bieżącymi sprawami 
z naszym udziałem. Za-
uważysz mocne strony 
działania firmy i skupisz 
się na tych słabszych. 
Takie działania powin-
ny być także w Twoim  

Trudno zakładać, 
że przełożony 

będzie pamiętać 
o wszystkim co 

robimy.

Beata Motor
Vidi Centrum Szkolenia Kadr

Odbycie dyskusji na temat strategii  
firmy stanowi doskonały moment na burze mózgów.
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interesie jeśli jesteś przedsiębiorcą, dyrektorem, bowiem 
reakcje następują już w fazie trwania projektu, dzięki cze-
mu jego przebieg i finał będą prawdopodobnie lepiej oce-
niane przez klientów, bo przyniosą lepsze efekty.

5. Priorytety dla firmy
Przegląd na koniec roku to świetny moment, aby wyjaśnić 
z menedżerem, jakie są obecne priorytety firmy i jakie 
zmiany znajdują się w planach. To być może pozwoli do-
pasować sposoby działania (Twoje, podwładnych) wzglę-
dem tego co ma nastąpić.

6. Planowanie kolejnych kroków
Odbycie dyskusji na temat strategii firmy stanowi dosko-
nały moment na burze mózgów. Dobry i rozsądny szef 
angażuje w tego typu działanie pracowników. Uzyska-
nie pomocy menedżera w planowaniu kolejnych kroków 
w jego karierze stanowi świetny sposób na zawiązanie 
relacji z zatrudnionym oraz na pokazaniu: „firma liczy na 
Twoją opinię i zaangażowanie”. Z drugiej strony wszyscy 
w przedsiębiorstwie będą wiedzieć, że szef trzyma rękę na 
pieczy i dba o rozwój firmy, a także rozwój pracowników. 
Jeśli masz pod sobą zespół, zapytaj podwładnych gdzie wi-
dzą siebie za parę lat, jak planują swoją karierę w przedsię-
biorstwie, czego im potrzeba do realizacji celów. Pracownik 
zwykle chce mieć wpływ na to co nastąpi i wyrazić opinię. 
Na temat zbawiennego działania tej strategii dla ilości po-
wstawania nowych idei nie trzeba pisać.

7. Ludzie, których trzeba poznać
Z punktu widzenia właściciela firmy transportowej, ko-
niec roku, to doskonały moment na poznanie osób pra-
cujących na rozwój przedsiębiorstwa. Zwłaszcza tych 
„na pierwszej linii frontu”. Można poprosić menedżera, by 
przedstawił szefa osobom, z którymi na co dzień nie ma 
kontaktu. To świetny moment na budowanie więzi oraz 
zapoznanie się z atmosferą wśród ludzi.

Co roku inna wizja
Część przedsiębiorców, menedżerów uważa, że skoro rok 
zakończył się pomyślnie, wszystko w firmie działa ide-
alnie. Ponad 80 procent z 300 właścicieli podmiotów go-
spodarczych zbadanych w czwartym, corocznym bada-
niu firm Small Business Survey stwierdziło, że nie śledzi 
własnych celów biznesowych, a 77 procent co roku kreuje 
inną wizje firmy. Statystyki są ponure, lecz mimo to wy-
żej wymienione działania powinny mieć sens. Określenie 
celów biznesowych wymaga wystarczająco dużo intro-
spekcji w funkcjonowaniu firmy. Dokładna analiza tego 
co potrzebuje przedsiębiorstwo w następnym roku a także 
w kolejnych może być czasochłonna, ale warta zachodu. 
Cele na najbliższe dni, tygodnie, miesiące (lata) powinny 
być osiągalne, mierzalne i spójne z tym co dotychczas 
osiągnąłeś. Ważne, by spisać swoje cele, usystematyzo-
wać je, nadać termin, priorytet.

Cele długoterminowe
Zacznij od rozróżnienia celów długoterminowych od krót-
koterminowych. Długoterminowe powinny zostać wy-
znaczone na okres od około trzech do pięciu lat - twierdzi 
Maria Marshall, profesor na Uniwersytecie Purdue w West 
Lafayette w stanie Indiana, która przeprowadziła badania 
nad małymi i rodzinnymi firmami. Cele długoterminowe 
powinny być powiązane z misją firmy. Odzwierciedlają 
powód, dla którego przedsiębiorstwo zostało założone. 
- Kiedy myślisz w pierwszej kolejności, dlaczego firma 
działa i po co działa, cele nabierają zupełnie innego zna-
czenia - mówi Bill Baren, trener biznesu, założyciel i pre-
zes Bill Baren Coaching, z siedzibą w San Francisco.
Zdaniem Billa Barena, tego rodzaju cele wizjonerskie za-
zwyczaj należą do czterech ogólnych obszarów: usługi, 
społeczność, zysk lub wzrost.

♦♦ Usługa - cele związane z poprawą satysfakcji klientów 
lub utrzymaniem klienta.

♦♦ Cele społeczne - cele skupiające się na oddaniu społecz-
ności, na przykład poprzez filantropię lub organizacje 
społeczne.

♦♦ Zysk - cele zwiększające zyski o pewien procent.
♦♦ Wzrost - cele dotyczące rozszerzenia firmy, na przykład 
przez zatrudnianie nowych pracowników.

Aby podkreślić rozróżnienie celów długoterminowych 
i krótkoterminowych, Baren sugeruje użycie innego języka. 

Czasami cel musi być umieszczony  
jako coś większego, niż określony przychód roczny.
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"Spójrz na cel długoterminowy jako inicjatywę". Czasami cel 
musi być umieszczony jako coś większego, niż określony 
przychód roczny.

Cele krótkoterminowe
Gdy już wiadomo, czego oczekujemy w dłuższej perspekty-
wie i jakie mamy plany na następne lata, warto znaleźć roz-
wiązanie prowadzące do zrealizowania celów. Bill Baren za-
leca łatwy sposób realizacji celów krótkoterminowych, aby 
następnie osiągnąć cele długoterminowe. Używamy do tego 
narzędzia S.M.A.R.T. Poniżej pokazujemy rodzaje celów.

♦♦ Konkretny. Aby móc pracować, cele muszą być konkret-
ne (a nie tak abstrakcyjne, jakie czasem bywają cele dłu-
goterminowe) i bardziej szczegółowe.

♦♦ Mierzalny. Cel powinien być mierzalny, np. w procentach.
♦♦ Zorientowany na działanie. Warto określić, jakie działania 
należy podjąć, kto będzie je realizować i w jakim czasie.

♦♦ Realistyczny. Stawiajmy cele racjonalnie, biorąc pod 
uwagę swoją sytuacje finansową i zasoby, jakie posiada 
nasza firma.

♦♦ Czasowy. Określenie terminu, w którym zostanie zreali-
zowany cel krótkoterminowy to również bardzo istotna 
kwestia.

Krótkoterminowe cele powinny mieć oczywiście znacznie 
krótszy termin realizacji niż długoterminowe. Wzrost sprze-
daży o 24 procent rocznie to dość duża liczba, ale z drugiej 
strony rosnąca sprzedaż o dwa procenty na przestrzeni każ-
dego miesiąca wydaje się być całkowicie wykonalna, nawet 
jeśli pracujemy w branży mającej określone piki.

Być może najważniejszym składnikiem tych krótkotermi-
nowych celów jest powiązanie ich z długoterminowymi. 
Tak jak wspominaliśmy, najpierw określamy cele długo-

terminowe na najbliższe lata, następnie skupiamy 
się na szczegółach. Warto sprawdzić, jakie zadania 
udało się zakończyć w minionym roku, zobaczyć 
ile zadań jest jeszcze przed nami. Z dobrze uło-
żonego harmonogramu wyczytamy, że zadania 
- cele krótkoterminowe, przybliżają stopniowo do 
realizacji zadań – celów długoterminowych.

Ustalanie celów biznesowych
Można mieć jasną wizję na następny rok, ale kluczowe 
jest motywowanie pracowników aby dalej podążali w tym 
samym kierunku co strategia firmy. Dlatego właściciel 
firmy, menedżer, zamiast wydawać inicjatywę odgórną, 
powinien spróbować na przyszły rok tworzyć wspólnie 
cele z podwładnymi. Nawet bardzo dobry szef nie widzi 
wszystkiego. Sugerujemy uzyskać opinie od ludzi, którzy 
wykonują pracę, do której Ty jako przełożony nie masz 
dostępu. Jeśli natomiast jesteś pracownikiem, ułatw sze-
fowi zauważenie swoich działań.
Rzeczywistość jest taka, że rozwijająca się firma będzie 
mieć więcej niż kilka celów na następny rok. W tym mo-
mencie należy być z jednej strony ostrożnym, z drugiej 
jeszcze bardziej zaangażowanym. Każdego tygodnia 
sprawdzaj, co udało Ci się zrobić przez miniony tydzień. 
Takie nawyki pozwalają trzymać kontrolę nad bieżącymi 
zadaniami. Jeśli wejdziemy w nowy rok z czystą kartą, ła-
twiej będzie ustalić zadania na najbliższy tydzień.
Innym problemem, który może wynikać z posiadania wie-
lu różnych celów dla firmy, jest możliwość, że będą ze sobą 
sprzeczne. Zastanówmy się zatem nad celami, które będzie-
my realizować przez najbliższy rok. Sprawdźmy ich zasad-
ność, szanse realizacji, potencjalne efekty i drogi do osiągnię-
cia, czy są zgodne z misją przedsiębiorstwa oraz naszymi 
poglądami. Być może kilka idei można połączyć w jedną.

Trzeba doceniać pracowników
Jedną z ważniejszych i często pomijanych kwestii pro-
cesu ustalania celów biznesowych na przyszły rok jest 
budowanie kultury doceniania pracownika. Nagradzanie 
za miniony rok lub/i określone dokonania stanowią bar-
dzo istotną kwestię - pozwalają bowiem na motywowanie 
do jeszcze cięższej pracy (pieniądze odgrywają nierzad-
ko kluczową rolę jeśli chodzi o cel pracy zatrudnionego). 
Pracodawca ma zysk, bowiem napakowany pozytywną 
energią zatrudniony zapewni lepsze funkcjonowanie 
przedsiębiorstwu. Nie należy się z tą strategią kryć – inne 
osoby widząc na jakie przywileje może liczyć dobrze wy-
konująca obowiązki osoba, zyskają dodatkowy bodziec 
do działań przy kolejnych projektach. Nagrodą może być 
także awans, wartość dodana (darmowy pakiet medycz-
ny, zniżki w centrach sportowych, możliwość korzystania 
z auta służbowego do celów prywatnych itp.).

77 procent właścicieli przedsiębiorstw 
co roku kreuje inną wizje firmy (badanie 
Small Business Survey).

Roczny przegląd działań stanowi idealny moment, aby sprawdzić ile 
zadań bierzesz na siebie, czy działasz efektywnie, dedykujesz swój 

czas rzeczom, które są istotne i rozwijają Ciebie i firmę. 



Dyrektorskie case study
Na początek krótka historia z życia wzięta, mogła jednak 
ona mieć miejsce w niejednym podmiocie gospodar-
czym. Miałem okazję ostatnio pracować z dyrektorem 
firmy, który był szefem już od 15 lat. Dokładnie od rozpo-
częcia działalności przez przedsiębiorstwo. Wprowadzał 
do niej każdego pracownika, przeżył z każdym z nich 
ogromną część swoich zawodowych doświadczeń, udało 
im się zbudować bardzo bliskie relacje. Kiedy mu towa-
rzyszyłem w trakcie jednego dnia jego pracy, zauważyłem 
jak często podejmuje decyzje, podsuwa rozwiązania oraz 
popycha zespół do działania. Jego doświadczenie, poziom 
odpowiedzialności oraz wrodzony dynamiczny tempera-
ment były istnym motorem całego biznesu. Jak się nie-
bawem okazało, motorem, działającym już na ostatkach 
swojej energii.
Ciągła konieczność podejmowania decyzji w spra-
wach całej firmy, wysiłek wkładany w przekonywanie 
do swoich pomysłów współpracowników oraz wysokie 
tempo jakiego jego zdaniem wymagał prowadzony biz-
nes, doprowadziły go do stanu, w którym zwyczajnie 
po ludzku nie miał siły na sprawowanie swojej funk-
cji. Pamiętam reakcję dyrektora, kiedy zapropono-
wałem, aby pozwolił pracownikom szukać rozwiązań 

albo przynajmniej w pierwszej kolejności zapytał ich 
o propozycje. Stwierdził z pełnym przekonaniem, że 
nie dadzą sobie rady, bo nie mają takich kompetencji, 
wiedzy, doświadczenia, właściwie niczego. Uderzy-
ło mnie, jak nisko ocenia kompetencje pracowników, 
a przecież z niektórymi miał okazję pracować od 15 lat. 
A to wydaje się wystarczającą ilością czasu, aby na-
uczyć, zainspirować i delegować odpowiedzialności. 
Jednak nie w tym przypadku.

Tylko ja jestem odpowiedzialny
Sytuacje, podobne do tej opisanej powyżej, bywają bar-
dzo częste szczególnie w tych firmach, gdzie szef pra-
cuje w organizacji od jej założenia. Sprzyja to zbudowa-
niu niezwykle silnego autorytetu, który dla większości 
pracowników wydaje się wzorcem poziomu kompe-
tencji nie do osiągnięcia. Niestety, również dla szefa 
udźwigniecie takiej odpowiedzialności stanowi zada-
nie długoterminowo nie do wykonania, w końcu każdy 
boss to też tylko człowiek. Dochodzi zatem do frustracji, 
wypalenia oraz bardzo zniechęcającego przekonania, 
że „nikt oprócz mnie nie jest tutaj odpowiedzialny”.
Warto, niezależnie od stażu lub doświadczeń, zainwe-
stować swoją energię w budowanie postawy „ja dorosły”. 
W poprzednim artykule z serii menedżer jako rodzic 
(opublikowanym w wydaniu Truck&Business 4/2017), 
pokazywałem poszczególne „stany ja” - sposób mówie-
nia, widzenia świata, czucia i myślenia, będący spójny 
od wewnątrz i bardzo przypominający znaczące posta-

Piotr Gregorczyk
Trener Trainers Team

Firma Szkoleniowa

Dorosły szef 
- dorosły zespół

Te problemy znane są niejednemu przedsiębiorcy. Wypracować w zespole/firmie/organiza-
cji relacje, sprzyjające podejmowaniu decyzji i angażujące pracowników w szukanie rozwią-
zań. Pracownicy, współpracownicy, podwładni, zespół przyzwyczajeni do tego, że zawsze bierzemy 
za nich odpowiedzialność. Przekonanie, że osoby, z którymi pracujemy nie są gotowe pod względem 
umiejętności, lub postawy do przejmowania odpowiedzialności. Jak temu przeciwdziałać?
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cie z naszego dzieciństwa - matkę (rodzic opiekuńczy) 
i ojca (rodzic normatywny)1. Ostatnio skupiliśmy się na 
zaprezentowaniu sytuacji, w której dany „stan ja” jest 
nadużywany, w praktyce mówi się o nim, że dochodzi do 
przeinwestowania, co prowadzi do wielu nieporozumień 
i nieefektywności biznesowej.

Zaproszenie do roli dzieci
Każdy ze „stanów ja” jest jednak potrzebny w konkretnych 
sytuacjach. Menedżer może zachowywać się jak rodzic 
opiekuńczy, dopytywać o dobrostan swoich pracowni-
ków, angażować się w ich pracę, myśleć o tym jak wspie-
rać podwładnych w odpowiedniej mierze nie tracąc z pola 
widzenia celów organizacyjnych. Wtedy mówimy o sytu-
acji, w której „stan ja rodzic opiekuńczy” został doinwe-
stowany, czyli jest go w sam raz. Niektórym przełożonym 
łatwiej będzie zarządzać zdecydowanie wyznaczając 
zadania, egzekwując je, stawiając wymagania i granice 
swoim pracownikom, a potem wyciągając konsekwencje, 
kiedy te nie są realizowane.

Trudności pojawiają się wtedy, kiedy pracownicy nie do-
świadczają innej formy komunikacji i bycia swojego szefa 
jak tylko te dwie: rodzic opiekuńczy i normatywny. Ogra-
niczenie się wyłącznie do tych dwóch „stanów ja” niejako 
zaprasza pracowników do roli dzieci. W nomenklaturze 
Analizy Transakcyjnej stosowane są dwa określenia - 
dzieci naturalne lub przystosowane. Największym odczu-
walnym ciężarem sytuacji, w której, pracownicy wchodzą 
w rolę dzieci, jest poczucie, że „ja sam (menedżer, szef fir-
my) jestem tu odpowiedzialny za wszystko”.

Zaufanie a kompetencje
Prowadzi to do paradoksalnej sytuacji, w której szef nie 
deleguje żadnych zadań bowiem nie ma zaufania do 
kompetencji pracowników, ci z kolei nie posiadają od-
powiednich kompetencji. Jednak to wcale nie ich wina, 

gdyż nigdy nikt im danych czynności nie pokazał lub nie 
dał szansy podjęcia próby wykazania się swoimi umiejęt-
nościami. Zatem kiedy można wykazać się pomysłami 
i rozwiązaniami, jedyną osobą potrafiącą uzewnętrzniać 
jakościowe propozycje jest oczywiście szef.
To zdecydowanie niewskazane zachowania w praktycz-
nie każdym przedsiębiorstwie. Trzeba zatem koniecznie 
znaleźć sposób na wyjście z tego impasu. Biorąc pod uwa-
gę różne, indywidualne cechy ludzkich zachowań i naby-
tych doświadczeń, nie jest to niestety proste zadanie. Na 
początek warto wprowadzać do repertuaru swoich zacho-
wań, działania związane z rolą „ja dorosły”.

Właściwe pytania
W pierwszej kolejności dorosłego szefa można porównać 
do komputera. Komputera, który nie ocenia, nie pokazuje 
ani pozytywnych, ani negatywnych emocji takich jak dez-
aprobata, zniecierpliwienie, złość, ale jest zainteresowany 
zebraniem informacji. Albo też dobrego dziennikarza. War-
to w sytuacji, kiedy pojawi się okazja do podjęcia decyzji 
zaprosić pracowników na spotkanie, przedstawić im pro-
blem i zebrać informacje, czyli w praktyce zadać kilka py-
tań mających na celu pobudzenie zespołu do myślenia.
Ważne, aby zadawać te pytania ze szczerą intencją po-
znania sposobu myślenia, rozumowania i widzenia sytu-
acji ze strony naszych pracowników. Zachęcam, by czy-
nić to z realnym założeniem, że opinie zatrudnionych nie 
muszą znajdować pokrycia z naszą diagnozą. To z czym 
często się spotykam w takich sytuacjach stanowi nasta-
wienie osoby zarządzającej, która w tonie głosu, mimice 
i gestykulacji zdradza swoje oceniające nastawienie. Dla-
tego tak ważną rolę odgrywa zadawania pytań z intencją 
usłyszenia pomysłów i sposobu myślenia pracowników 
względem zebrań i dyskusji toczonych z oczekiwaniem 
„kiedy wreszcie wpadną na moje wspaniałe rozwiązanie”. 
Mogą temu służyć następujące pytania:
1. Jakie widzicie rozwiązania tej sytuacji?
2. Co tutaj można zrobić?
3. Co wydaje Wam się najważniejsze w tej sytuacji?
4. Od czego byście zaczęli?
5. Jakich informacji potrzebujecie, żeby właściwie ocenić 

sytuację?
6. Jakie widzicie ryzyka w takim rozwiązaniu?

Podczas zebrania rolę szefa 
podejmującego decyzję 
i wartościującego opinie należy 
zawiesić – zamiast tego powinien 
być on moderatorem.

1Jest to uproszczenie, w zależności od naszych doświadczeń życiowych możemy posiłkować się przykładem dowolnego rodzica bądź opiekuna, aby działać 

z danego stanu ja rodzic.

W firmie pracownicy nie powinni czuć się jak dzieci.
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Moderowanie zamiast zarządzania
Niezwykle ważne jest to, aby w trakcie takiej dyskusji szef 
powstrzymał się od wyrażania aprobaty lub dezaprobaty 
zanim każdy nie zabierze głosu. Nie stanowi to łatwego 
zadania, bowiem rola szefa polegająca w zasadzie na po-
dejmowaniu decyzji i wartościowaniu różnych opcji, po-
winna być na ten moment zawieszona, aby zrobić miejsce 
roli moderatora. Bardzo często uczestniczyłem w spotka-
niach, gdzie menedżer zadał świetne pytania na począt-
ku, dał czas uczestnikom na zastanowienie się, po czym 
jak tylko usłyszał pierwszy pomysł zabierał głos i ostro 
krytykował pomysł jako mało realny. Nikt więcej po tej 
wypowiedzi nie odważył się zabrać głosu. Najpierw mó-
wią pracownicy, na końcu szef.

Ryzykowne proponowanie
Kolejną ważną funkcję stanu „ja dorosły” stanowi pro-
ponowanie. Pojawia się tu wyzwanie, w jaki sposób szef 
ma sugerować rozwiązanie, by tego rodzaju działanie nie 
wyglądało niczym „propozycja nie do odrzucenia”. W koń-
cu kto się odważy jej nie przyjąć, skoro jest od szefa? Ze 
względu na to osoba zarządzająca może tutaj zachęcić 
pracowników do potraktowania swojego pomysłu jako 
propozycji wyjściowej i poprosić ich o poszukanie opcji 
na zmodyfikowanie danego rozwiązania. Pomocne mogą 
okazać się przykładowe pytania:
1. Co byście dodali do tego pomysłu?
2. W jaki sposób można dojść do większych rezultatów?
3. Interesują mnie pomysły, jak można byłoby zrobić to 

szybciej?
4. Co byście odjęli od tego pomysłu, aby był oszczędniejszy?
5. Kogo jeszcze można zaangażować w omawiane 

rozwiązanie?

„Warto” to ważne słowo
Zdarza się tak, że pracownicy są tak skonfundowani sy-
tuacją, w której szef prosi ich o pomysły, że dostają istnego 
zaćmienia umysłu, często ze strachu przed popełnieniem 
błędu, powiedzeniem czegoś głupiego, lub wykazaniem się 

niewiedzą. Bardzo zachęcam wtedy takiego menedżera, aby 
podał pracownikom jeden lub kilka swoich pomysłów jako 
wzorzec, a następnie zlecił im wykreowanie kolejnych trzech 
na podobnym poziomie szczegółowości, do następnego spo-
tkania. Daje to szansę podwładnym na dyskusję w bezpiecz-
nym gronie między sobą oraz pozwala typom analitycznym 
na zebranie potrzebnego kontekstu informacyjnego.
Istotne też jest zwrócenie uwagi na słowa jakich szef używa 
w trakcie spotkania. Jeżeli pojawiają się określenia impera-
tywne: musimy, macie, trzeba, powinniście, nie ma wyjścia 
itp. trudno będzie o stworzenie szerokiej gamy opcji. Jed-
nym z kluczowych słów używanych przez stan ja dorosły 
jest „warto”. Zobaczmy jak inaczej brzmi dana wypowiedź:
„Trzeba zaangażować w to sprzedawców” —> „Warto zaan-
gażować w to sprzedawców”
„Musimy zrobić to już teraz” —> „Warto zrobić to już teraz”
„Powinniście to sprawdzić wcześniej” —> „Warto sprawdzić 
to wcześniej”.

Warunki dobrej decyzji
Finalnie do zachowań dorosłego należy też podejmo-
wanie decyzji. Ważne jest więc, aby po zebraniu in-
formacji, zadaniu pytań bez oceny, proponowaniu roz-
wiązań i rozpatrywaniu różnych opcji podjąć decyzję. 
Dobra decyzja podjęta przez szefa w stanie „ja dorosły” 
spełnia następujące warunki:

♦♦ Jest zakomunikowana - pracownicy po fazie dyskusji 
i zbierania pomysłów słyszą bezpośrednio od szefa to 
jaką decyzję podejmuje w tej sprawie.

♦♦ Jest konkretna - pracownicy mają jasność co do tego, któ-
ra droga zostaje wybrana, a która nie, decyzja jest czytelna.

♦♦ Jest uzasadniona - pracownicy wiedzą, dlaczego z da-
nych opcji szef wybrał właśnie tą.

Dorosłość jak dieta
Zachęcam do testowania siebie w roli dorosłego. Dorosły 
to stan, który kształtuje się w człowieku przez całe życie. 
Nigdy też nie jest za późno na jego rozwijanie. Dyrektor 
z 15-letnim doświadczeniem z przykładu przytoczonego 

na początku naszego tekstu komentował 
trenowanie swojego „ja dorosły” w nastę-
pujący sposób:
- Zastępowanie surowego, normatywnego 
szefa, szefem dorosłym, przypomina mi 
jak poszedłem na dietę i postanowiłem nie 
podjadać między posiłkami. Na początku 
łapałem się kilka razy dziennie na jedze-
niu małych przekąsek, które zostawiałem 
nie dokończone. Po jakimś czasie na mo-
jej twarzy widniał uśmiech za każdym ra-
zem, kiedy otwierałem lodówkę, aby tylko 
zobaczyć co tam jest w środku. Finalnie 
przestałem odczuwać pokusę podjadania 
między posiłkami, ale i tak czasem zdarza 
mi się coś przekąsić.

Bycie „dorosłym szefem” pomoże zarówno pracownikom jak i jemu samemu.
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Proszę na początek napisać kilka zdań o firmie. Jaką rolę 
odgrywa w działalności transport ponadgabarytowy a jaką 
uniwersalny?
Edyta Stępniewska: - ZTE Radom jest firmą z ponad 40-let-
nią tradycją w usługach transportowych standardowych 
i specjalistycznych na terenie Polski, Europy oraz części 
pozostałych rejonów świata. Dzięki doświadczeniu jakie 
posiadamy, jesteśmy w stanie wykonać najbardziej skom-
plikowaną usługę transportową zarówno drogą lądową, 
wodną jak i powietrzną. Transport uniwersalny stanowi 
dziś podstawę naszego przedsiębiorstwa bowiem posiada-
my także oddział zlokalizowany w Gorzycach. Jednak na-
dal jesteśmy mocni także na rynku przewozów ładunków 
nienormatywnych, o czym świadczą opinie klientów.
Ile ciągników, naczep liczy flota ZTE Radom?
E. Stępniewska: - Transport uniwersalny stanowi około 
170 zestawów (ciągnik + naczepa). Ta liczba jest zmienna, 
ponieważ w chwili obecnej staramy się unowocześnić ta-
bor. Nasz cel stanowi zaprzestanie eksploatacji ciągników 
z normą spalania Euro 4.
Tomasz Makarski: - Jeżeli chodzi o transport ponadgaba-
rytowy posiadamy około 30 zestawów różnego typu naczep 
niskopodwoziowych, platform oraz naczep modułowych.

Jakie marki użytkuje firma ZTE Radom?
E. Stępniewska: - W transporcie normatywnym korzysta-
my z ciągników marek MAN i Mercedes. Naszą przyszłość 
wiążemy z „gwiazdą” i właśnie pojazdy tego koncernu 
w przyszłym roku zasilą nasz tabor. Jeśli chodzi o nacze-
py, posiadamy głównie megi BDE, z poszerzanym tyłem. 
W taborze przeważają produkty Wieltona i Koegla.
T. Makarski: - W transporcie ponadgabarytowym stawia-
my na ciągniki siodłowe marek MAN, Volvo oraz Merce-
des. W naszym taborze posiadamy również unikatowy 
ciągnik siodłowo-balastowy Faun o uciągu 500 t, którego 
używamy tylko podczas najcięższych transportów. Na-
czepy i przyczepy specjalistyczne to: Faymonville, Bro-
shuis, Goldhofer, TSR.

NIENORMATYWNY NA WSCHÓD
Domyślam się, że proces zakupowy naczepy do transportu po-
nadgabarytowego odbywa się nieco inaczej niż w przypadku 
standardowych produktów.
T. Makarski: - Naczepy dobieramy do potrzeb transpor-
towych klientów tak, aby uzupełniały się wzajemnie, 
byśmy byli jak najbardziej uniwersalni. Stąd w naszym 
taborze naczepy o różnej ilości osi: zwykle płaskie, Tele 

Przyszłość wiążemy z gwiazdą
Na pytania Tomasza Czarneckiego odpowiadają:

Radosław Bednarczyk

Edyta Stępniewska

Tomasz Makarskimenedżer ds. projektów 
logistycznych w Wydziale 
Transportu Ciężkiego ZTE

Strategic Project Manager 
w dziale Transportu 
Normatywnego ZTE Radom

zastępca kierownika 
Wydziału Transportu 

Ciężkiego ZTE Radom

Transport Transformatora 500 MVA o wadze 180 ton stanowił spore wyzwanie.
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rozciągane do długości 36 m, Semi pojedynczo, podwój-
nie rozciągane, zagłębiane o różnej długości podłogi oraz 
przyczepy modułowe.
Zdarza się kupować naczepy pod dane zlecenie?
T. Makarski: - Nie kupujemy naczep pod dany kontrakt, 
ponieważ dzisiejszy rynek transportowy wymaga od 
przewoźników elastyczności. Staramy się na bieżąco ba-
dać rynek i dostosowywać tabor do życzeń klientów, tak, 
aby bezpiecznie realizować dla nich przewozy.
Sposób finansowania zakupu to leasing czy jakaś inna forma?
E. Stępniewska: - Jak dotąd, korzystamy z leasingu. Od lat 
współpracujemy z PEKAO Leasing na dogodnych dla nas 
warunkach.
Czy w przypadku transportów ponadgabarytowych ZTE Ra-
dom dominuje transport krajowy czy międzynarodowy?
Radosław Bednarczyk: - Samochody ciężarowe ZTE Radom 
można spotkać praktycznie w całej Europie. Przewozy doty-
czą nie tylko obszaru Unii Europejskiej, ale także krajów bał-
kańskich. Naszym ulubionym kierunkiem dla transportów 
nienormatywnych są kraje na wschód od polskiej granicy: 
Ukraina, Białoruś, Rosja a nawet Kazachstan. Większość na-
szych klientów to zagraniczne przedsiębiorstwa, tak więc 
transport międzynarodowy dominuje nad krajowym.
A w przypadku transportów uniwersalnych?
E. Stępniewska: - W przypadku transportów uniwersal-
nych, jeździmy głównie po Europie Zachodniej. Najmoc-
niej czujemy się na kierunkach Niemcy, Francja oraz 
Holandia, ale nasze auta można też spotkać w Hiszpanii, 
Włoszech. Transport krajowy stanowi znacznie mniejszą 
część przejazdów.

TRANSPORT TRANSFORMATORA
- Ile czasu trwa zwykle przygotowanie do transportu „gabary-
tów”? Domyślam się, że to sprawa indywidualna, ale zapewne 
macie jakieś standardy…
R. Bednarczyk: - Wszystko zależy od specyfiki oraz 
trudności ładunku. Przeważnie na organizację zezwo-
leń specjalnych czeka się do miesiąca – na przykład we 
Włoszech, ale nierzadko potrzeba więcej czasu - około 7 
tygodni we Francji czy Niemczech. W Polsce czas ocze-
kiwania na zezwolenie specjalne to 14 dni roboczych. 

Może się jednak ten czas przedłużyć z uwagi na skompli-
kowaną trasę przejazdu transportu, gdzie wymagane są 
dodatkowe uzgodnienia z zarządcami dróg, ekspertyzy 
drogowo-mostowe. Dlatego nie należy wykluczyć, że or-
ganizacja transportu zajmie nawet pół roku.
- Proszę podać przykłady ciekawych, niecodziennych trans-
portów. Jak sądzę każdy ma swoją wyjątkowość, lecz zapew-
ne któreś mocniej zapadły w pamięć…
R. Bednarczyk: - Mi osobiście zapadł w pamięci trans-
port Transformatora 500 MVA o wadze 180 ton na trasie 
Rogowiec – Kurnos w 2012 roku. Biorąc pod uwagę fakt, 
że nasza firma wywodzi się z energetyki, bowiem skrót 
ZTE to Zakład Transportu Energetyki, zakres prac podczas 
tego projektu nie był ograniczony jedynie do przewozu sa-
mego transformatora. Naszym zadaniem był załadunek, 
transport przyczepą modułową Cometto 28 osi, rozładu-
nek, ustawienie transformatora na stanowisku rozdzielni 
w miejscowości Kurnos k. Bełchatowa. Zlecenie realizo-
wano w systemie burtowym, tzn. transformator podczas 
jazdy zawieszony jest na burtach. Parametry transporto-
we zestawu wraz z ładunkiem wynosiły: 76,00 x 4,00 x 5,20 
– 370 ton, według schematu: długość razy szerokość razy 
wysokość/ciężar. Naszemu transportowi podczas realiza-
cji towarzyszyły służby porządkowe: policja, energetyka, 
obsługa do podnoszenia linii wysokiego napięcia, pilo-
ci cywilni oraz… wielu przechodniów, którzy podziwiali 
przejazd naszego zestawu.
Warto też wspomnieć o transporcie konstrukcji stalowych 
na trasie: Ostrowiec Św. - Jaworzno (Tauron Wytwarzanie 
S.A). Trudność wynikała z szerokości wynoszącej 5,65 m 
i długości elementu - 23 m. Czas organizacji zezwolenia 
zajął prawie cały miesiąc, podczas którego nasz pilot mu-
siał przejechać kilka razy trasę wyznaczoną przez GDD-
KiA. Całość projektu obejmowała dwa zestawy rozciągane 
typu Tele (Telesattel), 3 pilotów cywilnych plus dwie ekipy 
techniczne do demontaży znaków infrastruktury drogo-
wej. Przejazd możliwy był jedynie w ciągu nocy od go-
dziny 22.00 do 6.00 rano. Z notatki otrzymanej od mojego 
pilota wynikało, że podczas przejazdu na odcinku 300 km, 
zostało zdemontowanych prawie 40 znaków infrastruk-
tury drogowej.
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KIEROWCÓW TRAKTUJEMY RÓWNO
Na państwa stronie internetowej widzę referencje od klientów. 
Proszę się zatem pochwalić na łamach z kim mieliście okazję 
współpracować.
E. Stępniewska: - Biorąc pod uwagę fakt, że nasza firma 
została stworzona na potrzeby wschodniego bloku ener-
getycznego stale współpracujemy z Elektrownią Kozie-
nice, Stalowa – Wola, Połaniec. Często realizujemy trans-
porty różnego typu konstrukcji stalowych dla Mostostalu 
Puławy, Polimexu w Rudniku nad Sanem, czy dla firmy 
Grant z Ostrowca Świętokrzyskiego.
Swego czasu sporym problemem dla przewoźników był brak 
płacenia na czas przez usługodawców. Jak to wygląda obec-
nie - państwo mają z tym kłopoty?
E. Stępniewska: - Myślę, że nie ma firmy, w której nawet 
w niewielkim stopniu nie pojawiłby się problem z płat-
nościami na czas. ZTE Radom ma własne Biuro Prawne 
skutecznie pomagające w kontaktach z dłużnikami. Na 
szczęście nie są to przypadki bardzo częste i nie wpływają 
na płynność finansową naszego przedsiębiorstwa.
Tradycyjne pytanie dla przewoźników – jak sobie radzicie 
z brakiem kierowców?
T. Makarski: - Na tą chwilę nie narzekamy, zwłaszcza jeśli 
chodzi o transport ponadgabarytowy, gdzie mamy doświad-
czonych kierowców, którzy pracują z nami czasami niemal 
od samego początku. Niestety, obecnie problemem jest zdo-
bycie nowych młodych kierowców , których dodatkowo da 
się wyszkolić na wysoce specjalistycznym sprzęcie.
E. Stępniewska: - W dziale transportu uniwersalnego jest 
niewielka rotacja kierowców. Najtrudniejszym okres sta-

nowi czas wakacji, ale odpowiednio wcześnie 
zaplanowane urlopy nie wpływają na spraw-
ne funkcjonowanie firmy.
Pracują u państwa także kierowcy spoza Polski? 
A raczej powinienem spytać jak wielu, z jakich kra-
jów i czy są tańsi niż Polacy?
E. Stępniewska: - Pracują u nas kierowcy 
z Ukrainy, natomiast wszystkich staramy 
się traktować równo. Każdy zatrudniony kie-
rowca przechodzi odpowiednie szkolenie, 
musi między innymi nauczyć się korzystać 
z posiadanych przez nas systemów telema-
tycznych. Chcemy mieć pewność, że powie-

rzając naszym pracownikom ładunek, klienci mogą mieć 
pewność precyzji i profesjonalizmu.

NAPRAWY WE WŁASNYM ZAKRESIE
Jaki wpływ na działania związane z flotą ma posiadanie 
autoryzowanej stacji napraw? To ważna część biznesu 
ZTE Radom?
E. Stępniewska: - Każdy element naszej działalności jest 
jednakowo ważny. Jak już wspomniałam, naszą przy-
szłość wiążemy z Mercedesem, dlatego też posiadamy 
autoryzowany serwis tej właśnie marki. Dzięki temu 
znacznie lepiej radzimy sobie z diagnozowaniem ewen-
tualnych problemów technicznych. Posiadanie własnego 
serwisu oraz stacji diagnostycznej przy tak dużej ilości 
aut przynosi także oszczędności.

Zajmujecie się również sprzedażą używanych naczep i cią-
gników. To tylko państwa sprzęt, czy także skupowany od 
innych przewoźników?
E. Stępniewska: - Sprzedajemy tylko nasz sprzęt, który 
został wycofany z eksploatacji z uwagi na wiek i zużycie. 
Są to ciągniki i naczepy typu plandeki, ale także sprzęt 
wysoce specjalistyczny.

Transport silosa żwirowego na terenie 
Elektrowni Kozienice.

- Posiadanie własnego serwisu 
oraz stacji diagnostycznej przy 

tak dużej ilości aut przynosi także 
oszczędności.

Przewożenie szerokich konstrukcji stalowych wymaga odpowiednich przygotowań.



Wczoraj  
i jutro w TSL

Koniec roku to czas podsumowań i planów. 
Ten numer czasopisma znalazł się na 
rynku na początku grudnia, zapytaliśmy 
więc kilku ekspertów związanych z bran-

żą transportową jak oceniają 
pierwsze 10 miesięcy 2017 roku 
i co planują na rok 2018.
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PALIWO I FAKTORING
Tomasz Rodak, dyrektor sprzedaży na region centralny 
w Bibby Financial Services 
Najważniejsze fakty z pierwszych 10 miesięcy 2017 roku.
- Przekroczyliśmy w tym roku próg pół tysiąca aktyw-
nych klientów, co jest potwierdzeniem ich zaufania oraz 
naszych usług. Dzięki liczbie zadowolonych klientów 
plasujemy się w czołowej 5 firm faktoringowych dzia-
łających na polskim rynku. Znaczną część usługobior-
ców stanowią przewoźnicy drogowi. Prawie 70 procent 
przedsiębiorstw objętych 14. falą badania Bibby MSP In-
dex potwierdza występowanie opóźnień w płatnościach. 
Zaniepokojeni tym faktem stworzyliśmy kampanię „Pła-
cę faktury – jestem gospodarczo odpowiedzialny”. Akcja 
skierowana jest szczególnie do firm z sektora MŚP. Wyja-
śniamy w niej, dlaczego warto płacić faktury w terminie, 
pokazujemy prawdziwe historie przedsiębiorców. W 2017 
roku zostaliśmy docenieni przez Instytut Europejskiego 
Biznesu - zdobyliśmy tytuł Mocnej Firmy Godnej Zaufa-
nia 2016 oraz byliśmy nominowani do nagrody Najlep-
szy Partner w Biznesie 2017. W tym roku otrzymaliśmy 
również wyróżnienie Gazety Finansowej za najlepszy 
produkt dla MŚP.
W 2018 roku planujemy…
- Wdrażamy projekt związany z nowatorskim połączeniem 
funkcjonalności, które dają karty paliwowe i faktoring. 
Jesteśmy przekonani, że to rozwiązanie bardzo ułatwi 
firmom transportowym dostęp do dobrej jakości paliwa 
w konkurencyjnych cenach na kilkuset stacjach w całej 
Polsce. W roku 2018 chcemy ten produkt udostępnić obec-
nym i nowym klientom. Wprowadzimy także najnowszy 
system faktoringowy. Jeszcze większa przejrzystość, in-
tuicyjność oraz wymiana danych w czasie rzeczywistym 
spowoduje, że zamiana faktur na gotówkę stanie się prost-
sza. Chcemy, aby nasze rozwiązania pasowały do zmien-
nej rzeczywistości, dlatego pracujemy również nad roz-
szerzeniem faktoringu cichego.

Prognozy rynkowe na rok 2018.
- Rynek faktoringu w Polsce rośnie niezmiennie od kilku 
lat. Co ciekawe, dzieje się tak bez względu na koniunktu-
rę. Gdy jest spowolnienie, klienci doceniają takie usługi 
w ofercie faktoringowej jak weryfikacja odbiorcy zagra-
nicznego, ubezpieczenie transakcji czy monitoring i inka-
so należności. Podczas dobrej koniunktury środki z fakto-
ringu zaraz po wystawieniu faktury to kapitał używany do 
rozwoju firmy. W całym roku 2016 firmy faktoringowe na-
leżące do Polskiego Związku Faktorów sfinansowały fak-
tury o łącznej wartości 160 mld zł. Po trzech kwartałach 
2017 wartość ta wynosi już 132 mld, rok wcześniej było 
to 112 mld zł. Prognozuję, że rynek faktoringu na koniec 
2017 roku wyniesie około 190 mld zł. Branża transporto-
wa, z którą ściśle współpracujemy, w 14. fali badania MSP 
Index wyróżniła się najmniejszym wskaźnikiem optymi-
zmu wśród ogółu przedsiębiorców. To zrozumiałe biorąc 
pod uwagę w jakim otoczeniu polityczno-gospodarczym 
znalazła się branża. Jako niezależna od banków instytu-
cja faktoringowa finansujemy firmy transportowe od 15 
lat, wspierając je w lepszych i gorszych momentach i zde-
cydowanie nie zamierzamy tego zmieniać. Nowe wyzwa-
nia tylko zmobilizują branże, a polscy przewoźnicy kolej-
ny raz udowodnią swoją przedsiębiorczość.

PRAGNIEMY WYTYCZAĆ KIERUNKI 
ROZWOJU BRANŻY
Paweł Paluch, dyrektor ds. marketingu i komunikacji 
Scania Polska
Najważniejsze fakty z pierwszych 10 miesięcy 2017 roku.
- To dla nas bardzo intensywny rok. Wkroczyliśmy w ko-
lejną fazę największej w historii premiery nowych pro-
duktów i usług. W czerwcu rozszerzyliśmy gamę silników 
oraz kabin, a we wrześniu wprowadziliśmy pojazdy nowej 

Tomasz Czarnecki

Dobra wiadomość!

Tomasz Rodak (Bibby Financial Services): - Gdyby 
Mikołaj zamiast gotówki na zakupy miał w worku faktury, 
chętnie zamienimy mu je na banknoty, aby uniknąć 
niewybaczalnej wpadki.
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generacji przeznaczone dla budownictwa i sektora leśne-
go. Nasze środki transportu zostały odebrane przez rynek 
bardzo pozytywnie. Zbieramy wiele entuzjastycznych 
opinii, zarówno w Polsce, jak i na świecie, otrzymujemy 
liczne nagrody branżowe, pojazdy wypadają znakomicie 
w niezależnych testach, są cenione przez kierowców. 
Równolegle pojawiło się wiele innowacji oraz usług, mają-
cych na celu zwiększanie wydajności transportu z troską 
o stan środowiska naturalnego.
W 2018 roku planujemy…
- Niedługo planujemy kolejne nowości i premiery, w tym 
dla zastosowań miejskich. Wprowadzenie pełnej oferty 
nowych produktów i usług Scania na wszystkich ryn-
kach, na których działamy zakończy się dopiero pod ko-
niec 2019 roku. Stale rozwijamy też rozwiązania dla zrów-
noważonego transportu, przyczyniające się do redukcji 
zużycia paliwa i emisji CO2. W naszej ocenie ogromnie 
ważną rolę odgrywa zwiększanie świadomości rynku na 
temat ich roli i znaczenia dla kolejnych pokoleń. Już te-
raz gama silników zasilana paliwami alternatywnymi jest 
najszersza na rynku, nie spoczywamy jednak na laurach. 
Wykorzystywanie zrównoważonych rozwiązań transpor-
towych stanowi priorytet, zarówno w strategii długoter-
minowej, jak i pracach prowadzonych „tu i teraz”.
Prognozy rynkowe na rok 2018.
- Branża transportowa podlega nieustannym zmianom, 
musi też mierzyć się z licznymi wyzwaniami, związa-
nymi m.in. z brakiem wykwalifikowanych kierowców, 
bezpieczeństwem na drodze, czy wąskim marginesem 
zysków. Pragniemy wytyczać kierunek rozwoju branży 
i przewodzić tym zmianom, dostarczając odpowiednie 
rozwiązania transportowe. Dlatego w centrum naszego 
zainteresowania znajdują się takie obszary jak digitaliza-
cja, elektryfikacja i zrównoważony rozwój, w tym paliwa 
alternatywne. Jesteśmy w światowej czołówce, jeśli cho-
dzi liczbę pojazdów połączonych w ramach sieci prze-
syłania informacji - obecnie jest ich już ponad 300 000. 
Dzięki temu można m.in. efektywniej planować transport, 
wspierać kierowców w ulepszaniu techniki jazdy oraz 
skutecznie planować obsługę i naprawy w ramach floty. 
Rozwijamy też autonomiczne rozwiązania transportowe, 
wykorzystywane podczas pracy w kopalniach, portach 
oraz elektryfikację.

KSZTAŁTUJEMY INDYWIDUALNY  
ŁAŃCUCH DOSTAW
Grzegorz Woelke, prezes zarządu VIVE Transport
Najważniejsze fakty z pierwszych 10 miesięcy 2017 roku.
- W bieżącym roku Grupa VIVE rozdzieliła działalność 
przewozową i operacje logistyki magazynowej pomiędzy 
istniejącą od 10 lat spółkę VIVE Transport i nowopowsta-
łą VIVE Logistic Services. Podpisano umowę na budowę 
nowoczesnego centrum logistycznego, mającego ofero-
wać pełen wachlarz usług dla klientów zewnętrznych 
i spółek Grupy VIVE, takich jak obsługa operacji e-com-

merce, usługi składu celnego i podatkowego, dostawy 
związane z dystrybucją i zaopatrzeniem sklepów wiel-
kopowierzchniowych, gdzie nadwozia wymienne speł-
niają rolę mobilnego zaplecza magazynowego. Centrum 
stanie się znaczącym punktem na mapie logistycznej 
Europy obsługując naszych dotychczasowych klientów 
w krajach UE, byłej WNP, ale także Afryki i Bliskiego 
Wschodu. Będzie też jednym z kluczowych elementów 
zwinnego łańcucha dostaw z zastosowaniem nadwo-
zi wymiennych. Wraz z nim stajemy się swego rodzaju 
butikiem logistycznym. W przeciwieństwie do innych 
operatorów logistycznych, którzy są tylko deklaratywnie 
elastyczni my nie oferujemy klientom katalogu kilkuna-
stu powtarzalnych usług podobnych do siebie, co w koń-
cu prowadzi tylko do walki cenowej. Kształtujemy za to 
indywidualny, zwinny łańcuch dostaw.
W 2018 roku planujemy…
- Zakończenie budowy i komercjalizacji centrum logi-
stycznego Grupy VIVE. Będziemy kontynuować współ-
pracę z czołowymi koncernami motoryzacyjnymi 
i producentami opakowań w Europie, którzy dołączyli do 
naszych klientów w roku bieżącym i latach poprzednich. 
Planujemy rozwijać dalej klaster nadwozi wymiennych, 
który liczy obecnie 40 pojazdów, ponad 120 nadwozi wy-
miennych włączonych do projektu przez naszych part-
nerów. Na początku roku 2018 zakończy się certyfikacja 
procesów transportowych certyfikatem bezpieczeństwa 
TAPA. Również budowane centrum logistyczne będzie 
spełniało rygorystyczne wymogi tego certyfikatu, przez 
co nasz zwinny łańcuch dostaw dołączy do grona naj-
bardziej renomowanych dostawców usług logistycznych 
w Europie (w Polsce jest 5 czynnych certyfikatów TAPA). 
Ponadto konsekwentnie będziemy szkolić kierowców 
zawodowych VIVE Transport i naszych partnerów w ra-
mach projektu Eda.pl realizowanego we współpracy z IRU 
w Genewie. Myślimy też o nowym projekcie polegającym 
na certyfikacji umiejętności kierowców zawodowych na-
szych i naszych partnerów.
Prognozy rynkowe na rok 2018.
- Widzę wyzwania i ryzyka związane z dyrektywą mobil-
ności i ZUS. Liczymy na wsparcie władz samorządowych 
w rozwoju naszego regionalnego centrum logistycznego 
- ważna jest m. in. poprawa warunków realizacji odpraw 
celnych w województwie. Mamy nadzieję na rozwój ini-
cjatyw związanych z kształceniem kierowców zawodo-
wych, techników, automatyków, spedytorów, dyspozyto-
rów, pracowników magazynowych, operatorów urządzeń 
transportowych itp. Uważamy, że nasza inicjatywa stano-
wi ogromną szansę dla regionu. Oby władze oświatowe 
i politycy nie ograniczyli się tylko do kibicowania i zbie-
rania punktów w kampanii wyborczej, tylko skutecznie 
zaangażowali w działanie. Z niepokojem śledzimy tak-
że zmiany w zakresie regulacji UE zwanych „dyrektywą 
mobilności” oraz zmiany związane z rozwojem obciążeń 
kosztów pracy i na skutek nowelizacji przepisów o ZUS. 
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Oceniamy te działania jako sprzeczne z logiką między-
narodowego podziału pracy, uderzeniem w istotną gałąź 
gospodarki narodowej przyczyniającej są do wytworzenia 
nawet 7 procent PKB Polski oraz pogorszeniem konku-
rencyjności gospodarki europejskiej. Działania te w dłuż-
szym okresie czasu dotkną wszystkich producentów, eks-
porterów i importerów odkładając się w cenie surowców 
i wyrobów gotowych za co zapłacą konsumenci.

TRZEBA OPTYMALIZOWAĆ DZIAŁANIA 
WEWNĘTRZNE
Grzegorz Szenejko, właściciel Go Logis
Najważniejsze fakty z pierwszych 10 miesięcy 2017 roku.
- Nasze sukcesy to m. in. wprowadzenie nowego systemu 
szkoleniowego i wykształcenie wewnętrznych trenerów 
oraz certyfikowanego coacha oraz zbudowanie bazy szko-
leniowej opartej na konkretnych skryptach. Daje nam to 
szansę pozostania w niszy - mam tu na myśli utrzyma-
nie wysokiej jakości usług, zazwyczaj będącej atutem ma-
łych przedsiębiorstw, a znikającej wraz z zatrudnianiem 
większej ilości osób, gdy już nie da się zarządzać „ręcznie”. 
Dzięki temu mimo że rośniemy nie tylko personalnie, tak-
że usługi nie są gorsze. Do tego dodam wygrane przetargi 
i liczne nowe kontrakty, dzięki którym zaczęliśmy orga-
nizować przewozy całopojazdowe (FTL) do Turcji, Bułga-
rii, Rumunii, Wielkiej Brytanii, Holandii, Francji, Hiszpanii, 
Danii, Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi, Rosji i na Ukrainę. 
Poszerzyliśmy usługę połączeń drobnicowych Polska - 
Wielka Brytania o transport w temperaturze kontrolowa-

nej oraz transport towarów niebezpiecznych (ADR). Po-
nadto oddelegowaliśmy trzech kierowników z zespołu do 
zarządzania: w administracji działa Aleksandra Lesińska, 
dziale obsługi przewoźnika – Kamila Romaniuk, a dziale 
obsługi klienta – Joanna Jędruchniewicz. Rok do roku ro-
śniemy średnio 40 do 50 procent.
W 2018 roku planujemy…
- Skupić się na rozwoju produktów drobnicowych. Otwie-

ramy dostawy paletowe do Turcji i Rosji 
i poszukujemy innych ciekawych ryn-
ków, aby dopracować i przygotować jak 
najbardziej kompleksowe usługi. Chcemy 
rozszerzyć i wzmocnić ofertę transportu 
do Iranu, który wciąż jest kierunkiem bar-
dzo niszowym, a my mamy tam bardzo 
dobre ceny i spore doświadczenie. Za-
mierzamy również wdrożyć projekt „Za-
rządzanie produktywnością” skierowany 
do wszystkich pracowników firmy.
 Prognozy rynkowe na rok 2018.
- Moim zdaniem cały nasz rynek, mimo 
przeciwności losu, znajduje się wciąż na 
fali wzrostowej. Konkurencja jest bardzo 
silna, a firmy transportowe bardzo ak-
tywne na rynku. Spowodowało to spadek 
marży, jednocześnie trochę zniwelowa-
ny ogólnym wzrostem liczby zamówień. 
Będziemy musieli nauczyć się z tym 
żyć. Co zrobić, by w przyszłym roku ten 
sam spedytor mógł zrealizować więcej 
zleceń, dzięki czemu ich liczba pokry-
łaby spadek marży? Oto jest pytanie. 
W najbliższym czasie wiele koncernów 
planuje otworzyć fabryki w Polsce, co 
bardzo dobrze rokuje dla naszej branży. 

Na przykład Miele planuje zainwestować 200 mln zło-
tych. W przyszłym roku spedytorzy powinni zacząć opty-
malizować swoją pracę… biur, zespołów, handlowców, aby 
dalej móc oferować konkurencyjne stawki na rynku. Bez 
automatyzacji procesów daleko nie zajedziemy i właśnie 
tym powinniśmy się zajmować.

PRZEWOŹNICY STAWIAJĄ NA SEGMENT 
PREMIUM
Artur Posłuszny, Product, Marketing and KA Manager w ITR 
CEE (oficjalny dystrybutor opon Yokohama w Polsce)
Najważniejsze fakty z pierwszych 10 miesięcy 2017 roku.
- Dotychczasowe miesiące oceniamy bardzo pozytywnie. 
Jednym z najważniejszych wydarzeń było wprowadze-
nie na rynek nowej opony Yokohama 110L, przeznaczo-
nej dla ciężarówek poruszających się po autostradach. To 
pierwszy model dla tego segmentu produkowany z zasto-
sowaniem japońskiej technologii BluEarth, dzięki której 
opona wyróżnia się dobrymi parametrami oszczędności pa-
liwa. Poza tym systematycznie aktualizujemy ofertę opon  

Branża TSL z niepokojem podchodzi do zmian prawa europejskiego.
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dedykowanych przewoźnikom drogowym. Przykładem 
jest poszerzenie gamy rozmiarów opony dostawczej W.dri-
ve WY01 - z udoskonaloną mieszanką gumy i zachowanym 
wzorem bieżnika, zapewniającej zoptymalizowane prowa-
dzenie i hamowanie na mokrej nawierzchni.
W 2018 roku planujemy…
- W nadchodzącym roku na polskim rynku pojawi się pięć 
nowych rozmiarów całorocznego modelu (z symbolem 
3PMSF) na oś napędową 704R dedykowanego dla prze-
wozów regionalnych, wyróżniającego się niskim pozio-
mem hałasu. Firmy transportowe ucieszy rozszerzenie 
o kolejne rozmiary „zimowek” 901ZS, przeznaczonych na 
oś kierowaną. W produkcji obu tych modeli zastosowano 
technologię Zenvironment, wykorzystującą nowy profil 
karkasu oraz konstrukcję wewnętrznej wkładki, przeciw-
działającej starzeniu się opony. Jedną z nowości będzie 
opona ciężarowa na oś napędową 707L przeznaczona do 
eksploatacji na autostradach. W segmencie ogumienia do-
stawczego zadebiutuje opona RY55, udoskonalona wersja 
RY818, której charakterystyczną cechą jest trwałość oraz 
odporność na obciążenia dynamiczne.
Prognozy rynkowe na rok 2018.
- Europejski rynek opon ciężarowych w pierwszym kwar-
tale 2017 roku odnotował 15 procentowy wzrost, co pozwa-
la optymistycznie patrzeć w przyszłość. Przewidujemy, 
że także w Polsce nadchodzący rok będzie stabilny z ten-
dencją wzrostową, związaną z większą liczbą pojazdów 
i flot na polskich drogach. Rynek opon do samochodów 
ciężarowych się zmienia. Jeszcze kilka lat temu najwyż-
sze wartości sprzedaży odnotowywały opony z segmen-
tu ekonomicznego, obecnie właściciele firm transporto-
wych coraz częściej sięgają po ogumienie klasy premium, 
ze względu na ich jakość, stosowane technologie i roz-
wiązania. Przewoźnicy zwracają uwagę na uzyskiwane 
przebiegi i opory toczenia. Te ostatnie stały się najważ-
niejszym kryterium dla 80 procent polskich nabywców, 
dążących do zwiększania efektywności prowadzonej 
działalności. Oby ta tendencja została utrzymana także 
w kolejnych latach.

CHCEMY ZWIĘKSZYĆ UDZIAŁY RYNKOWE
Wilhelm Rożewski, menedżer marketingu i komunikacji 
w Volvo Trucks Poland
Najważniejsze fakty z pierwszych 10 miesięcy 2017 roku.
- W 2017 roku koncentrowaliśmy się przede wszystkim 
na dalszym udoskonalaniu systemów bezpieczeństwa 
w naszych pojazdach. Licznym testom poddawaliśmy 
zarówno ciągniki siodłowe, jak i pojazdy przeznaczone 
do wywozu odpadów, które już wkrótce będą poruszały 
się po miejskich ulicach bez ingerencji kierowcy. Klu-
czowym wydarzeniem była również prezentacja nowych 
samochodów ciężarowych zasilanych LNG lub biogazem, 
mających osiągi, właściwości jezdne i zużycie paliwa po-
równywalne z pojazdami Volvo Trucks zasilanymi ole-
jem napędowym, emitujące przy tym od 20 do nawet 100 
procent mniej CO2. Ogromnym sukcesem zakończyła się 
druga edycja współorganizowanej przez nas akcji CSR 
”Profesjonalni kierowcy” - w bezpłatnych szkoleniach 
wzięło udział niemal 400 młodych kierowców z całej 
Polski. Według naszych badań, 60 procent z nich po za-
kończeniu kursu znajduje pracę w firmach transporto-
wych. Kontynuowaliśmy kampanię „ Stop. Look. Wave”, 
czyli ”Zatrzymaj się. Spójrz. Pomachaj”. Uświadamiamy 
w niej, że wokół dużego pojazdu znajdują się bardzo nie-
bezpieczne martwe pola, w których piesi i kierowcy są 
niewidoczni. Ważne, by jak najwięcej osób wiedziało jak 
prawidłowo reagować, gdy będą w takiej strefie.
W 2018 roku planujemy...
- To będzie wyjątkowy rok dla nas, m.in. ze względu na 
jubileusz 90-lecia działalności marki. 25. urodziny obcho-
dzić będzie także najpopularniejszy model - Volvo FH, 
który od samego początku produkcji jest synonimem nie-
zawodności, komfortu i bezpieczeństwa. Wcześniej czeka 
nas jednak wiele ambitnych przedsięwzięć. W pierwszej 
kolejności chcielibyśmy skoncentrować się na sprzedaży 
podwozi oraz transporcie krajowym, dlatego już wkrótce 
zaprezentujemy nową, kompleksową ofertę sprzedażo-
wą pod hasłem "4Poland”. Zaoferujemy przewoźnikom 
atrakcyjne warunki handlowe, niezwykle konkurencyjne 

Model FH będzie 
w 2018 roku obchodził 

25. urodziny.
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stawki ubezpieczenia krajowego na pojazdy przeznaczo-
ne do transportu lokalnego oraz elastyczne finansowa-
nie. Chcemy w ten sposób przyczynić się do odnowienia 
i unowocześniania krajowego taboru drogowego i spra-
wić, by transport lokalny stał się jeszcze bardziej efektyw-
ny i rentowny.
Prognozy rynkowe na rok 2018.
- Na przyszły rok patrzymy z dużym optymizmem i mamy 
ku temu solidne podstawy. Według najnowszych danych 
Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego po trzech 
kwartałach br. polski rynek pojazdów użytkowych wzrósł 
o 1,8 procent w porównaniu do roku poprzedzającego. 
Branża rośnie powoli, ale systematycznie, co jest cechą 
dojrzałych, ukształtowanych rynków, na których nie na-
leży oczekiwać ani spektakularnej hossy, ani gwałtow-
nych spadków sprzedaży. Co równie istotne, Polska wciąż 
utrzymuje pozycję unijnego lidera w sektorze usług trans-
portowych z 25 procent udziałem w branży. Dlatego spo-
dziewamy się stabilnego rozwoju rynku, w którym chcie-
libyśmy znacząco zwiększyć swoje udziały.

OPTYMALIZACJA DZIAŁAŃ FLOTY
Janusz Krupa, menedżer marketingu opon użytkowych 
Goodyear Polska Ukraina
Najważniejsze fakty z pierwszych 10 miesięcy 2017 roku.
- Możemy powiedzieć, że był to udany czas dla Grupy 
Goodyear. Wprowadziliśmy na rynek wiele nowych roz-
wiązań i produktów. Na szczególną uwagę zasługuje sys-
tem Goodyear Proactive Solutions. To gama rozwiązań 
analitycznych i telemetrycznych, które mają za zadanie 
pomóc flotom transportowym zwiększyć efektywność 
biznesową oraz zredukować koszty operacyjne. Posze-
rzamy ofertę opon oraz ulepszamy tę już istniejącą. Z my-
ślą o długich przebiegach i naczepach niskopodłogowych 
wzbogaciliśmy linię Goodyear KMAX, nowe rozmiary zy-
skało portfolio Dunlop SP246, a marka SAVA wprowadziła 
Cargo 4 HL, umożliwiającą zwiększenie 
ładowności użytkowej pojazdów. Z kolei 
Dębica wprowadziła nową linię ogumienia 
na oś napędową Dębica DRD Traction.
W 2018 roku planujemy…
- Jesteśmy przekonani, że przyszły rok 
przyniesie nam i naszym klientom równie 
wiele emocji i pozytywnych wrażeń jak rok 
2017. Będzie on kontynuacją obecnie re-
alizowanych działań. Od lat stawiamy na 
innowacyjne rozwiązania technologiczne, 
nie tylko spełniające, ale wręcz wyprzedza-
jące oczekiwania klientów i normy prawne 
oraz wspieranie efektywności flot.
Prognozy rynkowe na rok 2018.
- Sektor transportowy w naszym kraju 
ma solidne fundamenty. Polska gospodar-
ka znajduje się w fazie stabilnego wzro-
stu. Powstaje coraz więcej nowych dróg, 

zwłaszcza ekspresowych i autostrad, a już istniejące szlaki 
transportowe przechodzą renowacje. 84 procent transpor-
tu towarów w Polsce odbywa się drogą lądową, a ten współ-
czynnik będzie jeszcze rósł. Również położenie geogra-
ficzne naszego kraju sprzyja rozwojowi całego sektora. Nie 
pozostaje to bez wpływu na nasz biznes. Biorąc pod uwagę 
te wszystkie czynniki dostrzegamy wiele możliwości na 
dalszy, dynamiczny rozwój naszych produktów.

CENY SIĘ USTABILIZUJĄ  
– NA WYSOKIM POZIOMIE
Przemysław Bona, wiceprezes Profika Broker ds. flot 
i likwidacji szkód
Trzy najważniejsze fakty z pierwszych 10 miesięcy 2017 roku.
- Dla mnie osobiście to na pewno… dołączenie w sierpniu do 
zespołu Profiki. Firma rozbudowała dział likwidacji szkód 
oraz stworzyła sieć własnych warsztatów, o czym zresztą 
napisaliśmy na innej stronie czasopisma. Ponadto rozpo-
częliśmy intensywną edukację i cyfryzację współpracy 
z naszymi klientami, z którymi ta współpraca do tej pory 
odbywała się głownie drogą mailową. Teraz mogą oni ko-
rzystać z systemu informatycznego, który udostępniamy 
im nieodpłatnie. Co zyskują? Pełen wgląd w to, co się dzie-
je z ich flotą od strony formalnej, wszystkie dokumenty  

Nadzieje by mniej wydawać na ubezpieczenia są niewielkie.

Minimalizowanie 
świątecznego ryzyka
Przemysław Bona (Profika Broker)
- Brokerem jest się także po wyjściu 
z pracy, a minimalizowanie ryzyka we-
szło nam już trochę w krew. Dlatego, 
w obawie przed wyczerpaniem zapasów 
i przedświątecznym oblężeniem skle-
pów, prezenty pod choinkę kupujemy już 
od sierpnia.
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w jednym miejscu online. Nasza działalność to nie tylko 
ubezpieczenia komunikacyjne, ale inne ubezpieczenia 
i likwidacja szkód. Wśród naszych sukcesów na tym polu 
należy wymienić przede wszystkim podwojenie ilości wy-
stawionych polis OC Przewoźnika Drogowego, co udało się 
osiągnąć dzięki dedykowanym programom ubezpiecze-
niowym. Ponad dwukrotnie wzrosła także wartość wysta-
wionych gwarancji ubezpieczeniowych oraz ubezpieczeń 
ryzyk budowlano montażowych. W obszarze likwidacji 
szkód uruchomiliśmy własną sieć warsztatów oraz wpro-
wadziliśmy, we współpracy z partnerem z Niemiec, usługę 
likwidacji szkód zagranicznych.
W 2018 roku planujemy…
- Zdecydowanie będziemy stawiać na dalszy rozwój sieci 
warsztatów. W tej chwili współpracujemy w tym zakresie 
już z dwoma dużymi towarzystwami ubezpieczeniowy-
mi, na początku nowego roku dołączy trzecie. Warsztatów 
mamy kilkanaście, chcemy pozyskać kolejne, choć zdecy-
dowanie nie planujemy, by sieć stała się złożoną z setek 
punktów „masówką”. Ważną rolę odegra dalsze wdrażanie 
naszego systemu informatycznego u klientów a tym sa-
mym skracanie procesów i ułatwianie im pracy. Planuje-
my też kilka akcji stricte edukacyjnych, by zwracać usługo-
biorcom uwagę na kwestie i zagadnienia o których często 
nie pamiętają ze względu na mnogość innych spraw.
Prognozy rynkowe na rok 2018.
- W 2018 na pewno ustabilizują się ceny, co oznacza ni 
mniej ni więcej, że dojdą do dosyć wysokich poziomów. 
Może nie jest to najlepsza informacja dla klientów, ale 
warto spojrzeć na sprawę szerzej. Dzięki temu ubezpie-
czenia komunikacyjne będą w końcu dla towarzystw 
ubezpieczeniowych rentowne. Jednak tym bardziej klien-
ci powinni bardziej świadomie wybierać pośredników 
przy zawieraniu umów o ubezpieczenie floty, by umowy 
były konstruowane pod ich potrzeby i danej floty. W mojej 
ocenie wyższe ceny polis spowodują także zwiększone 
zainteresowanie specyfiką i rodzajami szkód generowa-
nych w danej firmie. Przedsiębiorcy będą baczniej przy-
glądać się jak powstają te szkody, kiedy, jakiej są wielko-
ści i kto je robi.

PLANY NA 100 LAT
Piotr Skipor, dyrektor operacyjny w Mainfreight Poland
Najważniejsze fakty z pierwszych 10 miesięcy 2017 roku.
- W 2017 roku wykonaliśmy kolejny krok w rozwoju mię-
dzynarodowych przewozów drobnicowych. Nasze roz-
wiązanie drobnicowe na kierunkach hiszpańskim czy 
portugalskim stanowią skuteczną konkurencję na pol-
skim rynku, np. dzięki podwójnej obsadzie kierowców na 
autach liniowych i wyjazdach dwa razy w tygodniu w obu 
kierunkach. Dzięki bezpośrednim połączeniom, ograni-
czamy ryzyko uszkodzeń minimalizując liczbę przeła-
dunków. Ten rok to również wyraźny wzrost na kierunku 
rumuńskim. Wolumen przesyłek eksportowanych do tego 
kraju stale rośnie i pozwala rozwijać linię drobnicową  

w kierunku codziennych wyjazdów. Przy podsumowa-
niach trudno pominąć linii łączącej Polskę z Europą Za-
chodnią. Codzienne połączenie w eksporcie i imporcie 
z Mainfreight w Holandii zapewnia nam sprawny serwis 
nie tylko do Krajów Beneluksu, ale również dystrybucję 
we Francji czy Wielkiej Brytanii. Korzystanie z hubu tran-
zytowego w S’Heerenberg dla zachodniej Europy pozwala 
na konsolidację przesyłki do kilku krajów na jednym au-
cie liniowym, optymalizując koszty przy skróceniu czasu 
dostawy dzięki codziennym wyjazdom. Rozwój spółki to 
bardzo dobry prognostyk na kolejne lata, a międzynaro-
dowy przewóz przesyłek drobnicowych ma przed sobą 
dobrą przyszłość.
W 2018 roku planujemy…
- Rozwijamy się bardzo dynamicznie, otwierając kolej-
ne projekty skutecznie kończąc wcześniej rozpoczęte. 
Budując międzynarodową sieć drobnicową, w roku 2018 

Świąteczna logistyka
Piotr Skipor (Mainfreight Poland)
- Przygotowania do świąt niejednokrot-
nie wymagają sporego nakładu finan-
sowego, jak i wysiłku związanego z pla-
nowaniem - logistyka niejednokrotnie 
przyprawia o zawrót głowy. Oto krótka 
analiza jednego elementu, który jak nic 
przypomina usługę transportową, przy-
jęcie na magazyn, składowanie i wyda-

nie towaru. Chodzi o zakup choinki. Wybór i zakup świątecznego 
drzewka nie jest wyzwaniem, zakładając, że mamy w tym do-
świadczenie a przede wszystkim znamy oczekiwania rodziny. 
Z transportem jest już gorzej… Jeśli kupimy drzewko w donicy, 
będzie ono dużo ważyć i przeniesienie jej z pobliskiego bazarku 
do domu wymusi wizytę u kręgarza, bo raczej nie mamy ze sobą 
paleciaka. Dlatego pewnie zapakujemy choinkę do samochodu, 
co i tak nie musi być łatwe, szczególnie jeśli przyjedziemy au-
tem kompaktowym lub dbamy o tapicerkę (pamiętajmy zatem 
o materiałowych zabezpieczeniach). Dodatkowo dojdzie małe 
sprzątanie. Kolejny krok, to umocowanie choinki w stojaku (je-
śli zakupiliśmy drzewko do takowego) za pomocą toporka lub… 
tasaka, tak, by drzewko się nie przewróciło, czyniąc spustosze-
nie wokół siebie. Wybór miejsca to nierzadko długie debaty. Oby 
tylko choinka nie okazała się zbyt niska, lub wręcz przeciwnie 
- za wysoka. Dla mnie największym wyzwaniem jest zawsze 
wyniesienie choinki po świętach: sypiące się wokół suche igły 
i szeroko rozpostarte gałązki, nie pozwalające się zmieścić 
w świetle drzwi salonu. Częściowo rozwiązuje ten problem 
gruba i mocna folia malarska, na którą zawsze przewracam 
choinkę i ściskam ją najmocniej jak potrafię. Przypomina to tro-
chę zabezpieczanie palety w transporcie. Teoretycznie dobrym 
rozwiązaniem jest choinka sztuczna, która nie sprawia tylu kło-
potów. Ale nic nie zastąpi zapachu świeżego drzewka i ocze-
kiwania na przybycie Świętego Mikołaja. No właśnie, a jak on 
ogarnia transport tylu przesyłek w jednym czasie? Jak nic jest 
to najlepsza sieć drobnicowa o jakiej kiedykolwiek słyszałem.  
Wesołych Świąt dla wszystkich!
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przyjdzie nam zmierzyć się z silną konkurencją, przede 
wszystkim na kierunku niemieckim. W drugim kwarta-
le roku 2018 otworzymy linię drobnicową łączącą Polskę 
właśnie z naszymi zachodnimi sąsiadami. Wydaje się 
koniecznością, a zarazem ogromną okazją do rozszerze-
nia współpracy z dotychczasowymi usługobiorcami, jak 
również zapewnienia serwisu nowym kontrahentom. 
Kolejnym krokiem będzie budowa regularnego połącze-
nia z Włochami, gdzie w roku 2017 otworzyliśmy biuro. 
Już teraz widzimy ogromne zainteresowanie ofertą na 
tym kierunku. Współpraca gospodarcza pomiędzy tymi 
krajami stale się rozwija i zachęca do inwestowania, da-
jąc duże możliwości kreowania nowych rozwiązań w ob-
szarze logistyki i transportu.
Prognozy rynkowe na rok 2018.
- Rok 2018 to mistrzostwa świata w piłce nożnej, które 
odbędą się w Rosji. Ciekawe czy wpłynie to na ruch to-
warowy pomiędzy Europą Zachodnią a naszym wschod-
nim sąsiadem. Rynek rosyjski jest dość hermetyczny, 
ale wraz z pojawiającymi tysiącami kibiców z całego 
świata można się spodziewać, że firmy handlowe spró-
bują zrobić na tym interes. Pewną niewiadomą są ceny 
paliw, które wzrosły w ostatnim okresie i jeśli trend 
utrzyma się na podobnym poziomie w roku przyszłym, 
może dojść do pewnych regulacji cen za świadczone 
usługi transportowe. Wzrost kosztów zauważamy już 
teraz, w ostatnim kwartale 2017 roku. Jest on nie tylko 
związany z fakturami za paliwo, ale także dostępnością 
kierowców na naszym rodzimym rynku. W przyszłym 
roku spodziewamy się zwiększenia wzrostu gospodar-
czego w Polsce, wg szacunków PKB wyniesie 4,1 pro-
cent. Nie pozostanie to bez wpływu na eksport, a zatem 
na branżę TSL. Większy popyt na usługi transportowe 
wraz z odczuwalnym brakiem prowadzących ciągniki 
siodłowe, zmusi branżę do zdwojenia wysiłków w wy-
ścigu o pracowników i zapewnieniu stabilnego serwisu 
dla swoich kierowców. Jako grupa Mainfreight kreuje-
my wizję rozwoju na najbliższe 100 lat, a nie tylko na 
kolejne 365 dni.

KARTA PALIWOWA W KARCIE KIEROWCY
Rafael Wroński, dyrektor zarządzający na Polskę Hempel-
mann Wittemoeller (emitent kart Tankpool24)
Najważniejsze fakty z pierwszych 10 miesięcy 2017 roku.
- Nie lubię się przesadnie chwalić, ale w 2017 roku 
wprowadziliśmy rewolucyjne rozwiązanie. Użytkow-
nicy pojazdów ciężarowych nie muszą już tankować 
z pomocą kart Tankpool24… wystarczy im zwykła karta 
kierowcy. Dzięki temu na stacji zawsze jest autoryzo-
wana ich tożsamość jak i pojazd, do którego zostanie 
wlane paliwo. Menedżer transportu widzi wszystko na 
swoim komputerze już po kilku minutach. Rozwiązanie 
wpływa znacznie na bezpieczeństwo transakcji a przy 
okazji zdecydowanie upraszcza działanie przewoźniko-
wi, kierowcy a także nam, optymalizując koszty i czas 

na poszczególne czynności związane z użytkowaniem, 
zamawianiem i przekazywaniem kart. Oprócz tego, 
w Niemczech otworzyliśmy kolejnych 30 stacji z na-
szym logo. Postawiliśmy na marketing, będąc widocz-
nym na wydarzeniach branżowych, ale także promując 
markę przez sponsoring żużla, sportu mającego w Pol-
sce wielu kibiców.
W 2018 roku planujemy…
- Chcielibyśmy, by jak najwięcej osób dowiedziało się 
o możliwości tankowania za pomocą karty kierowcy, 
którą daje Tankpoool24. Jako jedyni mamy na ryn-
ku to rozwiązanie, w dodatku zostało ono opatento-
wane. Wielu właścicieli firm transportowych wręcz 
nie wierzy, że to możliwe… Na pewno będziemy obec-
ni na różnych wydarzeniach związanych z rynkiem 
TSL, by jeszcze bardziej wzmocnić świadomość marki  
u polskich przewoźników.

Prognozy rynkowe na rok 2018.
-Według prognoz zapotrzebowanie na transport w Niem-
czech, a tam mamy najwięcej, bo około 550 obiektów, ule-
gnie zwiększeniu. Dlatego liczymy na nowych klientów 
chcących skorzystać z dobrej koniunktury. Poza tym jest 
szansa, że paliwo w innych krajach Wspólnoty będzie 
drożeć względem naszych zachodnich sąsiadów i kie-
rowcy będą tankować właśnie u nich, czyli tam, gdzie 
mamy najwięcej obiektów. Nie boimy się nowych prze-
pisów unijnych, na pewno polscy przewoźnicy znajdą 
sposób, by sprostać tym regulacjom, tak jak zresztą zrobili 
w przypadku płacy minimalnej. Rynek transportowy duży 
i każdy emitent kart paliwowych znajdzie na nim swoje 
miejsce.

Internet a karty paliwowe
Rafael Wroński 
(Hempelmann Wittemoeller)
- Moja logistyka kupowania świątecz-
nych prezentów jest bardzo prosta – nie 
wychodzić z domu. Zamiast biegać po 
sklepach, tracić czas i nerwy w kolejkach 
i korkach, nabywam wszystko z pomocą 
Internetu, gdzie znajdę wszystko. Czynię 
to odpowiednio wcześniej, bowiem jeśli 

dostanę coś, co jednak będzie wątpliwej jakości, mam czas na 
odesłanie i zakup nowej rzeczy. Ktoś powie, że strzelam w stopę 
swojej branży, bo nie tankuję w tym czasie. Błąd – wspieram 
dostawców kart paliwowych - na stacje jeżdżą dostawcy prezen-
tów, którzy być może korzystają z „plastików” Tankpool24.

Grzegorz Szenejko, (Go Logis): 
- Cały nasz rynek, mimo 
przeciwności losu, znajduje się 
wciąż na fali wzrostowej.
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Dostawcze na przegląd
Auta dostawcze d.m.c. do 3,5t stanowią uzupełnienie, ale i niekiedy całkiem ważną część biznesu trans-
portowego. Przedsiębiorcy mają do wyboru więcej produktów niż w przypadku ciągników siodłowych, 
ale o wiele mniej niż przy pojazdach osobowych. Naturalnie kryteria doboru zależą od potrzeb, ale warto 
pamiętać o kilku kwestiach.

Jeszcze nie tak dawno pojazdy użytkowe rezydowały 
pod jednym dachem salonów dealerskich z osobów-

kami. Wielu producentów ma bowiem w swojej gamie 
oba typy środków lokomocji i starały się łączyć sprze-
dać. Koncerny motoryzacyjne doszły jednak do wniosku, 
że dostawczakom należy poświęcić nieco więcej uwagi, 
stąd decyzje o stworzeniu „nowych” marek. Dzięki Fiat 
Professional, Volkswagen Samochody Użytkowe, Peu-
geot Business, czy Citroën Business klienci mają szanse 
na jeszcze bardziej indywidualne traktowanie, specjalne 
zasady współpracy, promocje, parki pojazdów testowych, 
zastępczych, itp.

Prawie jak osobówka
Gdybyśmy chcieli przedstawić szczegółowe cenniki, 
nawet wybierając tylko te najpopularniejsze wersje po-
jazdów na rynku, musielibyśmy wydać gruby katalog. 
Klienci mają do wyboru przecież nie tylko różne silniki, 
wyposażenie, kolor, podwójną/pojedynczą kabinę, itp., 
ale przede wszystkim różne długości, ładowności, rodza-
je, wersje zabudów i inne parametry związane z prze-
strzenią ładunkową. Postanowiliśmy więc zamieścić 
tylko podstawowe wiadomości, bowiem jak się chwalą 
często pracownicy importerów, każdy ich model można 
przygotować w tysiącach wersji.
Współczesne dostawczaki to już nie są typowe maszyny 
do pracy. Wiele elementów wyposażenia a nawet desi-
gnu zaczerpnięto z pojazdów osobowych, a menedżero-
wie floty, transportu, logistyki, właściciele firm, dbają, by 
kierowcy mieli choćby minimum komfortu i poziomu 
bezpieczeństwa. Tak więc w samochodach zwykle znaj-
dziemy radio, kilka poduszek powietrznych, oczywiście 
ABS i ESP, często i manualną klimatyzację. Takie ele-
menty jak kamera cofania czy wspomaganie ruszania 
pod górę również wspomagają pracę, choć nie są już ty-
pową podstawą dla zakupowca.

Podobne modele
Wybierając się na jazdy testowe, menedżer transportu nie 
powinien się zdziwić, że przeżyje deja vu. „Czy ja tym po-
jazdem już nie jechałem” – taka myśl może przejść przez 
głowę po wejściu do kolejnego pojazdu. Na rynku bowiem 
przeważają nie modele danej marki, lecz konstrukcje 
określonych sojuszy. Najlepszym przykładem jest Fiat 
Ducato, którego bliźniakami są Citroën Jumper i Peugeot 
Boxer. Konstrukcyjna podstawa samochodów jest prak-
tycznie identyczna, więc wymiary też.
Zastosowanie nieco innych elementów wykończenia 
i wyposażenia, wykorzystanie także własnych silników 
(bo część gamy jest wspólna) czy nieco inne pozycjo-
nowanie poszczególnych wersji w różnych markach 
sprawia, że w zasadzie mamy do wyboru podobną ofertę 
kilku producentów. W poszukiwaniu najlepszego skonfi-
gurowania i najlepszej ceny wybranej wersji warto więc 
sprawdzić wszystkie marki. Podobnymi konstrukcyjny-
mi bliźniakami są także Renault Master i Opel Movano. 
Z kolei w małym Mercedesie Citanie znajdziemy wspól-
ne cechy z produktami Renault. Indywidualistą pozosta-
je tutaj Iveco, który zresztą specjalizuje się w pojazdach 
znacznie cięższych.

Wystarczy „zwykłe” prawo jazdy
Jeśli chodzi o wersje nadwozia, najbardziej uniwersalny 
jest furgon pozwalający na wiele rozwiązań oraz pod-
wozia pod zabudowę. Jednak wybór w tym względzie 
powinien być zdeterminowany branżą w jakiej firma 
transportowa chciałaby się specjalizować lub potrzebami 
potencjalnych klientów. Przykładowo wielu nabywców 
znajdują izotermy z agregatem do przewozu mrożonek, 
produktów spożywczych czy też farmaceutycznych.
Stosowanie aut d.m.c. do 3,5t pozwala zatrudniać osoby 
mające prawo jazdy kat. B, odchodzi też sporo proble-
mów związanych z różnego rodzaju przepisami, które 
musi spełnić pracodawca względem kierowcy ciągnika 
siodłowego. Minimalnie łatwiej też o zatrudnienie pra-
cownika, bowiem dla części osób barierę w rozpoczęciu 
jazdy zestawami z naczepą stanowi brak stosownych 
uprawnień oraz wręcz obawa przed prowadzeniem tych 
dużych pojazdów.

Dziesiątki pytań
Zakup auta dostawczego musi poprzedzić dokładna 
analiza potencjalnych kontraktów na przewozy lub też 
potrzeb własnych firmy. Nierzadko bardziej opłacalny 

Tomasz Czarnecki

Na rynku przeważają nie modele 
danej marki, lecz konstrukcje 
określonych sojuszy.
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jest wynajem krótkoterminowy lub długoterminowy. 
Szczególnie planując użytkowanie większej floty, gdy 
do opieki nad autami nie wystarczy planowanie tras, ale 
także opieka nad parkiem maszyn i usługi dodatkowe. 
Albo też, gdy zamówienia są sezonowe. Na temat finan-
sowania będziemy więcej pisać w kolejnych numerach 
Truck&Business Polska
Wspomniane rozważania często polegają na zadawaniu 
wielu pytań. Co zamierzamy przewozić? Ile? Jakie to bę-
dzie ciężkie? Potrzebujemy specjalnej zabudowy prze-
znaczonej do transportu mrożonek, specjalistycznych 
narzędzi czy przedmiotów o skomplikowanych gabary-
tach? Wystarczy miejsce dla kierowcy, ewentualnie jed-
nego pasażera, czy przy okazji zabierzemy więcej osób 
(wersja dwuosobowa czy pięcioosobowa)? Jak wielkie 
przebiegi są planowane? Po terenach utwardzonych/
szutrowych, typowo nizinnych/górach? Zamierzamy 
rozwijać firmę i potrzebujemy wolnej gotówki? I tak 
można by wymieniać.

Serwis i gwarancja
Na wybór auta wpływa oczywiście również dokładna 
analiza TCO, zatem nie samej ceny zakupu, choć jej nie 
można lekceważyć, ale również wartości rezydualnej. 
RV to kwota jaką mamy szansę otrzymać za auto za x 
lat i x kilometrów – czasem pojazd droższy bywa w efek-
cie tańszy, jeśli jego popularność na rynku wtórnym jest 

bardzo duża. Do tego dochodzą opłaty za serwisowanie. 
Warto na przykład zwrócić uwagę, ile będą kosztować 
przeglądy w okresie gwarancyjnym, po przejechaniu ja-
kich dystansów trzeba je wykonywać (np. co 15 000 czy 
30 000 kilometrów), kwotę konieczną do zapłaty za czę-
ści eksploatacyjne, roboczogodzinę w ASO (nie zawsze 
musi być taka sama w całym kraju) i w serwisach nieza-
leżnych, itp. Różnice, szczególnie w skali większej floty, 
mogą być poważne. itp.
Zwróćmy uwagę na długość i zakres gwarancji – wiele 
koncernów proponuje więcej niż standardowe 100 000 
kilometrów bądź ciekawe pakiety związane z przedłu-
żeniem zagwarantowania niezawodności. Istotną rolę 
odgrywają możliwości produktodawcy w aspekcie aut 
zastępczych, liczba placówek serwisowych przy prawdo-
podobnych trasach, itp.

Dane sprzedażowe
Przyjrzyjmy się wynikom sprzedaży. Prezentujemy 
dane z PZPM, które oczywiście mają swoje niedosko-
nałości, ale mimo wszystko trudno o lepsze informa-
cje. W październiku przybyło 5474 sztuk nowo zareje-
strowanych pojazdów (dane z listopada i oczywiście 
grudnia jeszcze nie były znane podczas oddawania 
czasopisma do druku), to najwyższy miesięczny re-
zultat w tym roku. W ostatnim miesiącu wzrost r/r, po 
raz drugi w tym roku, przekroczył wymiar dwucyfrowy  

Pierwsze rejestracje nowych samochodów dostawczych o d.m.c. <=3,5T, procentowy udział w rynku

Pozycja Marka

Październik Wrzesień Rok narastająco Styczeń - Październik

2017 2016 Zmiana 
procentowa 

r/r

2017
Paź/Wrz 
Zmiana 

procentowa
2017 2016 Zmiana 

procentowa 
 r/r

Ogółem Udział  
procentowy Ogółem Udział  

procentowy Ogółem Udział  
procentowy Ogółem Udział  

procentowy Ogółem Udział  
procentowy

1 Fiat 927 16,93% 955 20,62% -2,9% 858 8,0% 9 442 19,07% 9 425 19,23% 0,2%

2 Renault 848 15,49% 687 14,83% 23,4% 780 8,7% 6 953 14,05% 7 142 14,57% -2,6%

3 Peugeot 596 10,89% 450 9,72% 32,4% 466 27,9% 5 023 10,15% 4 584 9,35% 9,6%

4 Ford 579 10,58% 485 10,47% 19,4% 555 4,3% 4 994 10,09% 4 955 10,11% 0,8%

5 Iveco 450 8,22% 434 9,37% 3,7% 403 11,7% 4 380 8,85% 4 303 8,78% 1,8%

6 Volkswagen 429 7,84% 336 7,25% 27,7% 436 -1,6% 3 928 7,93% 3 763 7,68% 4,4%

7 Mercedes 
-Benz 402 7,34% 323 6,97% 24,5% 313 28,4% 3 621 7,31% 3 440 7,02% 5,3%

8 Citroën 407 7,44% 305 6,58% 33,4% 336 21,1% 3 094 6,25% 3 092 6,31% 0,1%

9 Opel 224 4,09% 173 3,73% 29,5% 240 -6,7% 2 408 4,86% 2 640 5,39% -8,8%

10 Dacia 186 3,40% 161 3,48% 15,5% 177 5,1% 1 995 4,03% 2 069 4,22% -3,6%

11 Toyota 155 2,83% 117 2,53% 32,5% 88 76,1% 1 157 2,34% 720 1,47% 60,7%

12 Skoda 111 2,03% 110 2,37% 0,9% 65 70,8% 869 1,76% 1 113 2,27% -21,9%

13 Nissan 49 0,90% 38 0,82% 28,9% 53 -7,5% 471 0,95% 546 1,11% -13,7%

14 Hyundai 22 0,40% 23 0,50% -4,3% 39 -43,6% 316 0,64% 327 0,67% -3,4%

15 Isuzu 39 0,71% 14 0,30% 178,6% 22 77,3% 196 0,40% 343 0,70% -42,9%

Razem 1-15 5 424 99,09% 4 611 99,55% 17,6% 4 831 12,27% 48 847 98,67% 48 462 98,89% 0,8%

Pozostałe 50 0,91% 21 0,45% 138,1% 81 -38,3% 658 1,33% 544 1,11% 21,0%

Ogółem 5 474 100% 4 632 100% 18,2% 4 912 11,4% 49 505 100% 49 006 100% 1,0%

* PZPM na podstawie CEP (MSW/MC)
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i wyniósł 18,2 procent. Rejestracje liczone od początku 
roku wyniosły 49505 szt. i są wyższe o 1 procent (499 
sztuk) niż po dziesięciu miesiącach ubiegłego roku. 
Osiągnięty wolumen jest na tle rezultatów ubiegłych lat 
wysoki i przewyższa zdecydowanie rejestracje z pierw-
szych dziesięciu miesięcy w 2008 roku przed kryzyso-
wym załamaniem na tym rynku.
Jeśli chodzi o marki, to od lat niekwestionowanym lide-
rem jest Fiat, głównie dzięki modelowi Ducato. 2017 rok 
nie stanowi wyjątku – przez pierwsze 10 miesięcy Wło-
si sprzedali 9442 sztuk. Jeśli chodzi o udział w rynku, od 
drugiego Renault dzieli go aż 5 punktów procentowych, 
choć miały miejsce już okresy w ostatnich latach, gdy 
przewaga była znacznie większa a udział w rynku lidera 
znacznie przewyższał 20 procent.

Przegląd marek
Segment aut dostawczych standardowo dzielimy na 
małe, średnie i duże. W niniejszym numerze Truck&Bu-
siness Polska zajmiemy się głównie tymi największymi 
pojazdami, czyli segmentem, w którym występują między 
innymi wspomniane Ducato czy Boxer. Równocześnie 
jednak pozwolimy sobie na krótkie odniesienia do mniej-
szych środków transportu, by menedżerowie transpor-
tu wiedzieli czego się mogą spodziewać po danej marce 
wchodząc na stronę internetową importera.
Citroën. Berlingo, Jumpy i największy Jumper to oferta 
marki należącej wspólnie z Peugeotem do Grupy PSA. 

Już to powinno uczulić zakupowca na fakt podobień-
stwa samochodów z bratnią marką przy ewentualnych 
porównaniach. Swoją drogą, struktury w polskim od-
dziale koncernu przechodziły różne losy i w ostatnich 
latach ulegały częstym zmianom. Flagowym modelem 
użytkowym Citroena jest najmniejsze Berlingo, aczkol-
wiek Jumper też sobie nieźle radzi. Silniki o pojemności 
2.0 litra osiągają moc 110, 130 i 150 KM a 3.0 moc 180 KM.  

Ceny tego modelu zaczynają się od 91 250 zł netto. Dodaj-
my, że permanentnemu rozwojowi podlega specjalna ko-
mórka dla klientów flotowych: Citroën Business Center. 
Pojazd dostępny jest w pięciu długościach (L1, L2, L3, L4 
oraz L2S dla wersji podwozie-niekompletne), trzech roz-
stawach osi (3 m, 3,45 m, 4,04 m), trzech wysokościach 
(H1, H2, H3). W sumie - 8 rodzajów nadwozia o objętości 
użytkowej od 8 do 17 m3

- Niedawno wygraliśmy kolejny duży przetarg na pojaz-
dy użytkowe do Poczty Polskiej. W sumie w barwach tej 
firmy jeździ ponad 2500 naszych aut Jumper jest cenio-
ny między innymi ze względu na dużą elastyczność, je-
śli chodzi o zabudowy – powiedział Tomasz Mucha, PR 
Manager Citroëna.
Dacia. Niska cena przy zachowaniu dobrej jakości – taka 
idea przyświeca nie tylko użytkowym modelom Dacii. 
Dzięki bliskim związkom z Renault pojazdy nie są już 
traktowane jako tani produkt z Bałkanów, tylko coraz czę-
ściej znajdują się w rozważaniach zakupowych przedsię-
biorstw. Niestety, w gamie znajduje się tylko kombivan 
Dokker Van, zwycięzca organizowanego przez czasopi-
smo FlotęAutoBiznes Profesjonalnego Testu Flotowego 
2013. Najtańsza wersja kosztuje 31 500 zł netto.

Fiat. Stanowi swego rodzaju fenomen na rynku, bowiem 
mając w ofercie wiele pojazdów osobowych i dostaw-
czych, to użytkowe wiodą prym w sprzedaży pojazdów 
włoskiej marki. Inna sprawa to polityka koncernu wobec 
aut typowo pasażerskich obracająca się wokół magii Fia-
ta 500, w pozostałych segmentach widać mocne zanie-
dbania. Do obsługi klientów dostawczaków wydzielono 

Niekwestionowanym liderem 
rynkowym jest Fiat.
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specjalnie przygotowaną komórkę o nazwie Fiat Profes-
sional. Oferta jest szeroka. Największy Ducato służy do 
przewozu towarów, osób, adaptacji pod zabudowy, do tego 
gama obejmuje nieco mniejsze Talento, kombivana Doblo 
a do tego dochodzi małe Fiorino, a nawet Panda Van.
Ducato od lat jest liderem wśród wszystkich pojazdów 
użytkowych. Można z niego zrobić między innymi wy-
wrotkę oraz kabinę ze skrzynią. Furgon to 3 rozstawy osi, 4 
długości, 3 wysokości dachu, 8 pojemności (8-17 m3), 3 wy-
miary drzwi bocznych przesuwnych i drzwi tylnych, d.m.c. 
od 3000 do 4250 kg, ładowność 1000-2200 kg. Do tego po-
siada wiele rozwiązań pozwalających na indywidualne za-
budowy. Silniki to nowe Multijety spełniające normę EURO 
6, o mocy 115-180 KM, ale można także zamówić jednostkę 
wspomaganą instalacją gazową CNG o mocy 136 KM.
Ford. Przez wiele lat istniał tylko jeden model o nazwie 
Transit, bo drogiego kombivana dającego słabe wyniki 
sprzedaży nawet sprzedawcy nie zawsze polecali. Jed-
nak włodarze Forda doszli do wniosku, że warto rozsze-
rzyć gamę o kilka mniejszych modeli i namieszać na 
rynku. Mamy więc… kolejne Transity: Transit Custom, 
Transit Courier, Transit Tourneo, Transit Podwozia i… 
„zwykły” Transit. Do tego dochodzą liczne auta osobowe 
wywodzące się z tego zestawu. Flagowy i największy mo-
del Forda można kupić już za 93 150 zł netto. Gama jedno-
stek zdominowana jest przez dwulitrowe Ecoblue o mocy 

105-170 KM. Jak w przypadku innych czołowych marek, 
klient ma duże możliwości dopasowania szerokiej oferty 
do potrzeb również jeśli chodzi o wymiary, d.m.c., ładow-
ność, napędy (przód, tył, 4x4).
Iveco. Specjalizuje się w pojazdach o d.m.c. powyżej 3,5 
tony. Jedynym, ale za to całkiem nieźle postrzeganym 
modelem dla kierowców posiadających prawo jazdy ka-
tegorii B są niektóre wersje Daily. Klienci mogą wybrać 
silnik o pojemności skokowej 2.3 litra i 3.0 litra w wersji 
furgon lub pod zabudowy, także z automatyczną skrzynią 
biegów Hi-Matic. Zakres mocy wynosi 116-205 KM.
Hyundai. Marka kojarzona głównie z osobowymi i30 
czy Santa Fe, skąd inąd pojazdami bardzo dobrej jako-
ści. W swojej gamie użytkowej ma jedynie model H350. 

W 2016 roku sprzedano 222 sztuki. Katarzyna Kaszubkie-
wicz z działu PR poleca go ze względu na mocne, oszczęd-
ne, posiadające wysoki moment obrotowy silniki (poj. 2,5 
litra, moc 150 i 170 KM). Na uwagę zwraca świetna gwa-
rancja - 3 lata bez limitu kilometrów lub 5 lat z limitem do 
200 000 kilometrów. Do tego dochodzi bogate seryjne wy-
posażenie najbardziej popularnej wersji Access (tempo-
mat, tylne czujniki parkowania, światła przeciwmgielne, 
okablowanie przyczepy, odmrażanie wycieraczek) i coraz 
bogatsza oferta zabudów specjalnych. Do wyboru dwie 
długości: 5,5-6,2 metra w przypadku furgona, 5,7-6,2 przy 
podwoziu z kabiną. H350 nie ma niestety rodzeństwa, co 

świadczy o tym, że nie stanowi priorytetu w strategiach 
sprzedaży handlowców. Cena: od 99 900 zł (podwozie 
z kabiną i 104 900 zł (furgon).
Mercedes. O walorach Sprintera i Vito klienci wiedzą od 
wielu lat, nieco młodszym modelem jest mniejszy Citan, 
stanowiący konkurencję między innymi dla Caddy’ego 
czy Partnera. Jakość użytkowych Mercedesów pozwala 
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marce plasować się w czołówkach rankingów sprzedażo-
wych. Dodatkowy atut stanowi gama aut osobowych i cię-
żarowych – można więc wyposażyć całą flotę w pojazdy 
spod znaku gwiazdy. Szczególnie zadowoleni mogą być 
tutaj szefowie, którzy zapewne chętnie zasiądą za kierow-
nicą E lub S klasy. Na klientów samochodów użytkowych 
czekają specjalne Van ProCenter.

Wracając do Sprintera, jest on dostępny zarówno z d.m.c. 
powyżej jak i poniżej 3,5t. Najtańszy furgon można kupić 
za 90 200 netto, silniki o różnych pojemnościach skoko-
wych osiągają moc od 114 do 190 KM. Oprócz furgona do-
stępne są także wersje do zabudowy i ze skrzynią ładun-
kową. Zdaniem przedstawicieli Mercedesa, największymi 
zaletami Sprintera są niezawodność, trwałość, ekonomi-
ka eksploatacji i bezpieczeństwo.
Nissan. Auta użytkowe japońskiej marki posiadają pię-
cioletnią gwarancję z maksymalnym przebiegiem 160 
000 kilometrów. Mimo współpracy z Renault, pojazdy do-
stawcze wciąż nie stanowią ważnej osi zainteresowania 
japońskiego koncernu. Główny atut to model NV 200 zali-
czający się do średniej wielkości pojazdów dostawczych, 
dostępny od 62 841 zł netto mający w gamie silnik benzy-
nowy o pojemności skokowej 1.6 litra (moc 110 KM) i dwa 
Diesle (pojemność skokowa 1.4, moc 90-110 KM). Można 
go nabyć także w wersji na prąd. Klienci mogą również 
zakupić małą ciężarówkę dającą możliwości dołączenia 
zabudów - NT400, dostępną w wersji d.m.c. 3,5t i 4,5t.

Opel. Odnosimy wrażenie, że Opel mógłby zająć jesz-
cze lepsze miejsca w rankingach sprzedaży. Najwięk-
sze Vivaro, Movano oraz Combo Van powinny stanowić 
wystarczającą broń w orężu General Motors do walki 
o firmowego klienta.

- Opel Movano Furgon to duży samochód dostawczy, 
który można dostosować do zróżnicowanych potrzeb 
przewozowych, nawet tych bardzo specjalistycznych, 
dzięki szerokiej gamie wersji, oferującej trzy warianty 
wysokości dachu, cztery długości nadwozia oraz napęd 
na przednią lub tylną oś. W zależności od wersji Movano 
ma od 2 800 do 4 500 kg dopuszczalnej masy całkowi-
tej pojazdu. Pojemność ładunkowa wynosi od 8 do na-
wet 17 m3 z przestrzenią umożliwiającą przewóz nawet 
5 europalet. Ponadto Opel we współpracy z certyfiko-
wanymi partnerami umożliwia dostosowanie Movano 
do indywidualnych potrzeb użytkownika, jeszcze na 
etapie produkcji pojazdu. Produkt wyróżnia najwyższy 
stopień trwałości. W raporcie usterkowości aut używa-
nych Niemieckiego Stowarzyszenia Nadzoru Technicz-
nego Samochodów DEKRA 2015 model ten zajął pierwsze 
miejsce pod względem niezawodności – mówi Wojciech 
Osoś, dyrektor PR Opel Poland.
Peugeot. Stosując kolejność od największego do naj-
mniejszego: Boxer, Expert, Partner tak się nazywają auta 
oferowane przez markę spod znaku lwa. Warto zwrócić 
uwagę na program Peugeot Professional dedykowany 
samochodom użytkowym. W przypadku Boksera mamy 
do wyboru cztery silniki. Trzy mają pojemność skoko-
wą 2.2 litra z mocą 110 KM, 130 KM, 150 KM, jeden 3.0 
litra (moc 180 KM). Jeśli chodzi o nadwozia w ofercie 

są furgony blaszane i przeszklone, platformy z kabi-
ną oraz podwozia z pojedynczą lub podwójną kabiną. 
Potencjalny nabywca ma sporo możliwości, jeśli cho-
dzi o wybór wymiarów samochodu. Marka daje oczy-
wiście możliwości ciekawego sfinansowania zakupu. 
Przeszkodą w poszukiwaniu informacji o pojazdach dla 
potencjalnego klienta są olbrzymie braki na stronie in-
ternetowej. Cena od 91 250 zł netto, czyli podobnie jak 
w przypadku Citroena Jumpera.
Renault. Kangoo, Trafic i największy Master to dostawcze 
atuty marki Renault. Co ciekawe, pierwsze z wspomnia-

Współczesne dostawczaki 
w wielu elementach  
przypominają auta osobowe.
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nych aut ma także wersje na prąd. Warto wspomnieć,  
że marka prowadzi Centrum Obsługi Firm Renault Pro 
+ mający na celu jak najlepszą obsługę sprzedażową 
i posprzedażną. Koncern zachwala możliwości zabudowy 
swoich pojazdów. Na przykład Master może mieć zamon-
towaną zabudowę do przewozów gabarytowych dzięki 
powierzchni ładunkowej 18, 20, 22, 30m3, z wnęką lub bez 
wnęki nad kabiną. Do tego chodzą Chłodnia na furgonie, 
izoterma, platforma z opuszczanymi burtami, wywrotka 
tylnozsypowa i z wywrotem trójstronnym, przewóz zwie-

rząt, itp. Zmodyfikować można podwozie, osie, zawiesze-
nie. Silniki o pojemności skokowej 2.3 litra posiadają od 110 
do 170 KM mocy. Ceny katalogowe netto – od 96 800 zł net-
to za furgona z napędem przednim (są także z tylnym).
Toyota. Japońska marka znacznie bardziej znana jest 
z pojazdów osobowych i podobnie jak Hyundai posiada 
jeden model – o nazwie Proace. Do wyboru aż pięć sil-
ników: o pojemności skokowej 1.6 (95 KM i 115 KM) i 2.0 

(120 KM, 150 KM, 180 KM). Ceny zaczynają się od 73 000 zł 
netto. Jest to jednak mniejszy pojazd niż prezentowane 
tutaj z większą szczegółowością Crafter czy Boxer i seg-
mentowo przynależny Expertowi i Jumpy. Zresztą nie 
ma co ukrywać, że auto stanowi owoc japońskiej współ-
pracy z francuskim koncernem, mającym znacznie 
większe doświadczenie w samochodach użytkowych 
niż koncern azjatycki.

Volkswagen. Transporter przeszedł już do legendy aut 
użytkowych, a każda jego wersja jest jakościowo lepsza 
– między innymi ze względu na ekonomiczne silniki, ale 
nie tylko. Crafter to coś dla wielbicieli wagi ciężkiej, z ko-
lei Caddy z manualną skrzynią biegów to naszym zda-
niem najlepszy w prowadzeniu kombivan na rynku. Silne 
wsparcie stanowi Volkswagen Bank Leasing i zaplecze 
serwisowe. Dodajmy do tego aspekt lokalny, wszak do-
stawcze Volkswageny powstają w Wielkopolsce.

Crafter posiada cztery modele bazowe, trzy długości i trzy 
wysokości nadwozia. Maksymalna przestrzeń ładunkowa 
wynosi 18,4 m3. Silnik 2.0 ma moc 102 KM, 140 KM lub 177 
KM. Istnieje możliwość zamówienia wersji z napędem na 
cztery koła szczególnie przydająca się do pracy w specy-
ficznych warunkach. Przedstawicieli marki z Wolfsburga 
można odwiedzać w dedykowanych salonach marki Vol-
kswagen Użytkowe. Ceny netto od 87 027 zł.

Dobra wiadomość!

Gama aut użytkowych na rynku polskim jest szeroka 
i elastyczna, dlatego praktycznie każda firma przewozowa 
może znaleźć produkty dopasowane do swoich potrzeb.

Na wybór auta powinna wpływać 
dokładna analiza TCO.
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Drugi rok z rzędu wyniki finansowe branży logistycznej 
wskazują na rosnącą dynamikę sprzedaży usług. Wg 

prognozy tempo wzrostu w przyszłym roku ustabilizuje 
się na aktualnym poziomie (12 procent). Dane szacunkowe 
za rok 2017 (wzrost sprzedaży o 12,9 procent) są znacząco 
wyższe od wcześniej prognozowanych (9,6 procent), co daje 
asumpt do zachowania optymizmu na przyszłość. Zresztą 
obecnie posiadane informacje mają pokrycie w podpisa-
nych kontraktach na przyszły rok a zarazem, że są raczej 
niedoszacowane niż przeszacowane.

Niższe bezrobocie, wyższa konsumpcja
Tegoroczny wynik sprzedaży branży logistycznej pod-
trzymuje zaznaczone w poprzednim roku odwrócenie 
długookresowego trendu obniżającego się tempa wzro-
stu, tendencji zapoczątkowanej jeszcze w 2009 roku. To 
bardzo ważne dla stabilności rynku, wskazuje bowiem na 
trwałość podstaw do dalszego rozwoju. To nadspodzie-
wanie dobre wyniki, jeśli wziąć pod uwagę umiarkowane 
tempo wzrostu całej gospodarki i zahamowanie inwestycji 
sektora publicznego. - Dynamicznie spadające bezrobocie 
powoduje zwiększoną konsumpcję, dodatkowo mamy do 
czynienia z boomem inwestycyjnym w zakresie budowy 
fabryk w Polsce. Występuje zatem zwiększone zapotrze-
bowanie na usługi. Pewnym mankamentem jest presja 
płacowa i konieczność zwiększania cen, co czyni Polskę 
mniej konkurencyjną na rynku międzynarodowym. Jed-
nak zwiększenie rynku wewnętrznego w pewnym stopniu 
zrekompensuje zagrożenia wynikające z wymiany mię-
dzynarodowej - dowodzi dyrektor zarządzający Marathon 
International Beniamin Matecki.

Piotr Szreter
Data Group Consulting

Operator 
Logistyczny 
2017
Znane już są wyniki programu badawczego Operator Logistyczny 
2017. Godło złote przypadło firmie FM Logistic, srebrne TNT, 
brązowe przyznano trzem przedsiębiorstwom: DHL Express, DSV 
Solutions oraz Maszoński Logistic. Warto przy okazji pokusić się 
o krótką analizę perspektyw rynku usług logistycznych.

Nagroda główna
Operator Logistyczny 2017

GODŁO ZŁOTE

GODŁO SREBRNE

GODŁO BRĄZOWE

GODŁO BRĄZOWE

GODŁO BRĄZOWE

FM Logistic

TNT

DHL EXPRESS

DSV ROAD

MASZOŃSKI
LOGISTIC
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- Wbrew opiniom o wyhamowywaniu branży automoti-
ve, większość naszych klientów zadeklarowała znaczne 
zwiększenie wolumenów w perspektywie trzyletniej, po-
cząwszy od 2018 roku – stwierdza Jakub Kokot, wicepre-
zes zarządu Polonia Logistyka. Jego zdaniem nieuchronna 
jest „konfrontacja” celów budżetowych firm produkcyjnych 
z realiami w sferze transportu towarów w wyniku wprowa-
dzenia płac minimalnych w poszczególnych krajach UE. 
Jerzy Gębski, Project Manager w Enterprise Logistics za-
kłada, że gros popytu na usługi w transporcie drogowym 
będą generowali wiodący operatorzy logistyczni, stając 
się beneficjentami rozwoju rynku usług logistycznych, co 
jednak nie zmieni usytuowania przewoźników transportu 
drogowego, przynajmniej dopóki trwa koniunktura.

Unia nie pomoże
Sprzedaż usług logistycznych rośnie mimo występowania 
szeregu negatywnych sygnałów: ciągle niskiego poziomu 

konsumpcji wewnętrznej, odkładania inwestycji rozwojo-
wych, zamknięcia rynku rosyjskiego czy narastania tenden-
cji protekcjonistycznych w krajach zachodnioeuropejskich. 
za wzrost sprzedaży usług logistycznych odpowiada wzrost 
eksportu i obrót towarów z centrów dystrybucyjnych uloko-
wanych w Polsce przez korporacje międzynarodowe.
Utrzymanie tak wysokiego tempa wzrostu w dłuższej per-
spektywie będzie bardzo trudne. Na to potrzebowalibyśmy 
bardziej stabilnego otoczenia, prawdziwie wolnego rynku 
i woli stania się liderem wśród gospodarek Europy Środko-
wo-Wschodniej. Menedżerowie firm logistycznych wska-
zują na nieuchronność wzrostu kosztów logistycznych, 
co może powstrzymać lokowanie kolejnych zakładów 
produkcyjnych i zmniejszyć zapotrzebowania na usługi 
transportowe. Barierę dla rozwoju branży będzie stanowić 
przede wszystkim zmiana dyrektywy unijnej o pracowni-
kach delegowanych. Wymusza one podniesienie wynagro-
dzeń kierowców polskich firm działających na terenie UE, 

Najlepsze z rekomendacji klientów korporacyjnych duże firmy.  
Transport i spedycja drogowa.

Pozycja 2017 Firma Korzystają z usług Korzystają z usług lub 
rozważali korzystanie

Rekomendują jako jedną 
z trzech najlepszych firm

1 (1)* Raben Transport 59,10% 70,30% 40,60%

2 (2) DB Schenker 49,60% 64,10% 35,50%

3 (9) DHL Freight 35,00% 46,70% 24,80%

4 (3) DSV Road 31,10% 37,80% 22,20%

5 (5) Rohlig Suus 34,30% 44,40% 19,70%

6 (4) Omega Pilzno 41,70% 53,70% 15,80%

7 (11) Kuehne+Nagel 18,90% 32,40% 12,40%

8 (7) Dachser 28,70% 40,50% 11,10%

9 (6) PEKAES 16,90% 32,40% 7,30%

10 (8) JAS-FBG 16,90% 27,80% 6,00%

* pozycja w 2016 roku

Firmy najwyżej oceniane przez swoich kluczowych klientów w poszczególnych rodzajach usług.

Rodzaj usług
Firmy najwyżej oceniane

I II III IV V

Ogólnie: przewozy towarów (transport, spedycja) VIVE Maszoński DSV Road TSLogistic Diera

Krajowe Farmada Colian Leader Raben L PartnersPol

Międzynarodowe XPO TS Maszoński VIVE Allport Ekol

Kolejowe i kombinowane Ekol Panalpina IFB DHL GF VGL

Morskie Panalpina IFB DHL GF VGL Allport

Lotnicze cargo DHL GF Panalpina DSV A&S TSLogistic Allport

Drobnicowe Panalpina Ekol DHL Freight Diera DSV Road

Częściowe Diera Ekol DSV Road Leader TSLogistic

Całopojazdowe Omega Maszoński VIVE Raben T FM

Kontenerowe IFB Panalpina DSV A&S DHL GF Damco

Ogólnie: magazynowanie IDL DHL SC XPO SC DSV Solutions Damco

Spedycja VGL TSLogistic Allport Diera IFB

Dostawy w trybie just-in-time VIVE FM Marathon Maszoński Link

Uwaga: wynik danej firmy to iloczyn odsetka kluczowych klientów korzystających z danej usługi i odsetka  
klientów oceniających obsługę tej firmy bardzo wysoko (oceny 8-10 na skali 10-elementowej).
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skutecznie niwelując przewagę kosztową nad obcymi fir-
mami. Implementacja prawa dotyczącego płacy minimal-
nej przyczyni się do zmniejszenia liczby polskich przewoź-
ników w transporcie międzynarodowym.
Jak zakłada dyrektor handlowy FF Fracht Jakub Karoń - 
przedsiębiorstwa świadczące usługi transportowe będą 
próbowały sprostać rosnącej konkurencji i zmieniającym 
się warunkom zewnętrznym świadczenia usług, przy 
jednoczesnej próbie utrzymania dotychczasowych wa-
runków świadczenia usług dla klientów. Odbije się to ne-
gatywnie na kondycji finansowej i możliwościach opera-
cyjnych mniejszych firm, rentowności świadczenia usług 
i docelowo na kondycji całej branży w zakresie płynności 
finansowej i dostępności usług.

A może jednak trend długofalowy?
Obroty firm logistycznych tymczasem systematycznie 
rosną, rośnie też ich dynamika, co daje jednak pewną na-
dzieję utrzymania koniunktury. Jak twierdzi prezes za-
rządu Grupy Kapitałowej Trans Polonia Dariusz Cegielski 
- mamy wokół siebie sprzyjające otoczenie: gospodarka 
w Polsce, jak i rynki europejskie wchłaniają więcej dóbr 
i towarów, co rodzi popyt na obsługę logistyczną. W Polsce 
obserwujemy zwyżkującą konsumpcję paliw i ożywienie 
w inwestycjach drogowych. Z kolei za granicą - dobrą 
kondycję przemysłu chemicznego. Co najważniejsze, 
w naszej ocenie to czynniki trwałe i wieloletnie.
Wzmożony popyt na usługi logistyczne nie rozkłada się 
równomiernie, wymiana międzynarodowa zdecydowa-
nie przebija obrót wewnętrzny. - Największą dynamikę 
wzrostu odnotowuje rynek e-commerce, który generuje 
potrzeby na logistykę kontraktową i usługi kurierskie oraz 
przewozy drobnicy krajowej. Podobnie wygląda sytuacja 
w transporcie międzynarodowym. Wzrost, po pierwszych 
ośmiu miesiącach tego roku polskiego eksportu o 7,7 pro-
cent i importu o 9,6 procent pozwala patrzeć optymistycz-
nie, przede wszystkim rozwijać się będą linie drobnicowe 
w Europie. Ale są też sygnały niepokojące – coraz mocniej 
odczuwalny brak pracowników, zbyt niskie marże w usłu-
gach transportowych oraz rosnące koszty, chociażby te 
wynikające ze stanu prawnego. Jednak nie przewiduje-
my jakiś większych wstrząsów na rynku logistycznym, 
a raczej dążenie do zwiększania optymalizacji procesów 
– powiedziała Beaty Krawczyk, dyrektor zarządzająca 
Mainfreight Poland.
Klienci szukają operatora zarządzającego całym łań-
cuchem dostaw, od analizy stanów magazynowych po 
rozwiązania systemowe, a nie tylko odcinkiem, na przy-
kład magazynowaniem czy transportem. Ten sposób za-
rządzania zapewnia optymalizację kosztów i dostęp do 
wiedzy operatora. - Dla wielu firm wykonujących dotąd 
samodzielnie czynności z zakresu logistyki niedostęp-
ność siły roboczej skłaniać będzie do outsourcingu tych 
czynności do zewnętrznego partnera - sugeruje dyrektor 
zarządzający firmy D.M.T. Michał Kujawa.

Problemy z pracownikami
Niedobór pracowników dotyczy różnego typu firm logi-
stycznych, zarówno mniejszych, jak i większych - zauważa 
kierownik działu spedycji firmy Textra Poland Piotr Grelka. 
Problem nie dotyczy tylko wybranych grup zawodowych, 
lecz szerszego ogółu odpowiednich „dobrych pracowni-
ków różnych szczebli, od magazynierów, przez kierowców 
i spedytorów, do kadry menedżerskiej”. Braki wyrównywa-
ne są dzięki zatrudnianiu obcokrajowców, „wielu kierow-
ców w polskich firmach transportowych to obcokrajowcy 
pochodzący z Ukrainy, Rumunii czy Litwy”.
Menedżerów firm logistycznych łączy przekonanie, że bra-
ki kadrowe będą się coraz bardziej pogłębiać, niedobory na 
rynku ciężko zasypać nawet kierowcami ze Wschodu, co 
podkreśla Mateusz Komosiński, dyrektor zarządzający fir-
my Megatransport Leszek Lewicki. Bo nie chodzi o chwi-
lowe braki kadrowe, którym można zaradzić, lecz o spada-
jącą jakość usług, malejącą marżę, frustrację menedżerów, 
zwiększoną rotację załogi i wzrost płac, nie gwarantujący 
utrzymania pracowników. Największe wyzwanie stanowi 
zasypanie luki pokoleniowej wśród kierowców, wywołanej 
- jego zdaniem - wieloletnimi zaniedbaniami, brakiem od-
powiedniej promocji zawodu wśród młodych.

Duży nie straci a mały…
Według innych główna przyczyna tkwi w nasilającej się 
emigracji - znaczny odsetek polskich kierowców znajdu-
je zatrudnienie poza granicami Polski. Trudna sytuacja 
w branży wywołana przez niedobór kierowców i niedo-
stępność przewoźników prędzej czy później przyczyni się 
do wzrostu cen świadczonych usług. Takiej rekompensaty 
za konieczne podniesienie płac z pewnością może oczeki-
wać duża i mocna firma, mniejsze twierdzą, że gwałtowny 
wzrost wynagrodzeń kierowców nie przekłada się na wy-
sokość stawek przewozowych. Niedostępność taboru i brak 
kierowców stopniowo zwiększa koszty przewoźników, co – 
w opinii Jarosława Głowickiego, wiceprezesa zarządu firmy 
Glogistyk – jak dotąd nie znajduje odzwierciedlenia w pla-
nowaniu budżetu przez producentów i handlowców. Jego 
zdaniem jakość usług spadnie, jeśli przewoźnicy zostaną 
zmuszeni do utrzymania dotychczasowych stawek.
Mateusz Komosiński z firmy Megatransport Leszek Le-
wicki spodziewa się w tym kontekście natomiast, że to 
duzi operatorzy będą walczyć o klienta, nie podnosząc 
cen usług. A to okaże się zabójcze dla podwykonawców, 
na których spadnie pokrycie wzrostu kosztów wynagro-
dzeń kierowców. W niezależnej wypowiedzi zaprzecza 
tym przypuszczeniom reprezentant Grupy Raben, Paweł 
Trębicki, który nie tylko uzasadnia konieczność wprowa-
dzenia zmian stawek przewozowych, ale podaje o ile one 
powinny wzrosnąć. To posunięcie walką z konkurentami, 
gdyż wygra ten, kto podejmie walkę a z bieżącymi wy-
zwaniami poradzi sobie najlepiej.
Pełną treść tekstu i więcej danych tabelarycznych można 
znaleźć w najnowszym wydaniu Eurologistics – 6/2017.
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Nowe przepisy przyjęte zostały w formie rozporządze-
nia UE, co oznacza bezpośrednie stosowanie przepi-

sów przez wszystkich przedsiębiorców przetwarzających 
dane osobowe na terytorium Unii Europejskiej. RODO wej-
dzie w życie bez konieczności implementacji polską usta-
wą. Wszystko w celu ujednolicenia zasad ochrony danych 
osobowych we Wspólnocie.

Połowa firm nic nie wie
Prawo dotyczy przedsiębiorstw oraz instytucji przetwa-
rzających lub gromadzących dane osobowe osób z krajów 
członkowskich. Spełnienie restrykcyjnych wymagań Roz-
porządzenia oznacza, że wszystkie podmioty rejestrują-
ce, przetwarzające i udostępniające informacje o osobach 

fizycznych będą musiały 
przejść przez proces weryfi-
kacji wewnętrznych proce-
dur przetwarzania danych 
osobowych oraz bezpie-
czeństwa teleinformatycz-
nego. Obecnie, według prze-
prowadzonych w połowie 
2016 roku przez ARC Rynek 
i Opinia badań, ponad po-
łowa (52 procent) polskich 
firm nie słyszała o unijnym 
Rozporządzeniu o ochronie 
danych. Ponad dwie trzecie 
(67 procent) z nich nie zda-
je sobie sprawy z tego, od 
kiedy ma ono obowiązywać 
i jakie działania należy pod-
jęć w celu wdrożenia.

Przepisy obejmują wszystkie podmioty gromadzą-
ce i wykorzystujące dane dotyczące osób fizycznych. 
Eksperci mówiąc o nowych zasadach używają nawet 
stwierdzenia, że RODO ma zastosowanie dla każde-
go. Trudno się z tym nie zgodzić patrząc na kategorie 
przedsiębiorców. Jednak w samym tekście Rozporzą-
dzenia 2016/679 można wyróżnić grupy podmiotów, któ-
rych zastosowanie Rozporządzenia nie dotyczy. Nie ma 
on bowiem charakteru uniwersalnego.

Wyjątki od regulacji
RODO nie ma zastosowania do przetwarzania danych 
osobowych przez osobę fizyczną w ramach działalności 
czysto osobistej lub domowej, czyli de facto bez związ-
ku z działalnością zawodową lub handlową. Może być to 
między innymi korespondencja i przechowywanie adre-
sów, podtrzymywanie więzi społecznych także z wyko-
rzystaniem mediów internetowych. Rozporządzenie nie 
dotyczy również przetwarzania informacji osobowych 
w ramach działalności nieobjętej zakresem prawa UE (np. 
sprawy związane z bezpieczeństwem narodowym), a tak-
że do działalności związanej z przetwarzaniem danych 
przez instytucje unijne czy też dyplomatyczne.
Do tego dochodzi działalność właściwych organów w celu 
zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań 
przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów za-
bronionych lub wykonywania kar, w tym ochrony przed 
zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego i zapobie-
gania takim zagrożeniom. Należy przy tym zaznaczyć, że 
co do zasady RODO ma zastosowanie do działań sądów 
i innych organów wymiaru sprawiedliwości, jednak wła-
ściwość organów nadzorczych nie powinna dotyczyć 
przetwarzania danych w ramach sprawowania wymiaru 
sprawiedliwości.
Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany jakie wyni-
kają z wprowadzenia RODO, istotne z punktu widzenia 
przedsiębiorcy.

Kary finansowe
Trzeba się liczyć z dotkliwymi karami finansowymi za 
brak wdrożenia i przestrzegania nowych przepisów doty-
czących ochrony danych osobowych. Firmom grożą pie-

Nowe wyzwania  
(także) dla przewoźników

25 maja 2018 roku zaczną funkcjonować nowe przepisy ujęte w unijnym Rozporządzeniu o ochronie 
danych osobowych, w skrócie GDPR lub RODO. Wpłyną one na wszelkie podmioty przetwarzające dane, 
niezależnie od ich wielkości, branży, czy też lokalizacji w Europie. Nowe przepisy mają wzmocnić poziom 
ochrony danych osobowych wszystkich obywateli Unii Europejskiej. Przedsiębiorstwa, które nie zadbają 
o pełną zgodność z GDPR w chwili wejścia regulacji w życie mogą ponieść wysokie kary finansowe.

Andrzej Bogdanowicz
dyrektor generalny OZPTD

Za naruszenie przepisów 
o ochronie danych 
osobowych odpowiadać 
będzie szef firmy.



niężne konsekwencje w wysokości: od 10 do 20 mln euro 
lub od 2 procent do 4 procent wartości rocznego, świato-
wego obrotu przedsiębiorstwa, w zależności od tego, która 
wartość jest wyższa. Kary będą nakładane proporcjonal-
nie w zależności od skali naruszenia przepisów.

Bezpośrednia odpowiedzialność
Za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych 
odpowiadać będzie szef firmy (jednostki, szkoły, urzędu). 
Odpowiedzialność jest bezpośrednia i powołanie inspek-
tora ochrony danych osobowych, czy wynajęcie firmy 
zewnętrznej w tym obszarze nie zwalnia z tej odpowie-
dzialności. Dlatego każdy prezes, dyrektor, wójt, burmistrz, 
prezydent miasta powinien dobrze się przygotować i wdro-
żyć RODO. Szef organizacji odpowiada zarówno przed 
urzędem kontroli, jak i przed sądem cywilnym czy karnym. 
Nie może cedować tych działań na innych pracowników.

Inspektor Ochrony Danych (IOD)
To nowa osoba w organizacji, odpowiedzialna za bez-
pieczeństwo danych, ale też raportowanie naruszeń do 
urzędu kontroli. Dotychczasowy administrator danych 
osobowych (ABI) przestaje istnieć. Powołanie IOD jest ob-
ligatoryjne dla podmiotów, które prowadząc swoją dzia-
łalność, przetwarzają takie rodzaje danych, których brak 
należytego zabezpieczenia może spowodować narusze-
nie praw i wolności osób fizycznych np. dzieci.
Obligatoryjnie IOD muszą powołać między innymi:

♦♦ Organy i podmioty publiczne np.: szkoły, uczelnie pu-
bliczne, urzędy gmin, jednostki pomocy społecznej, 
spółki komunalne itp.

♦♦ Firmy, które regularnie i systematycznie przetwarzają 
i monitorują dane osobowe np. firmy telekomunikacyjne, 
reklamowe, badawcze, ubezpieczyciele, marketingowe itp.

♦♦ Szpitale, przychodnie.
IOD powinien posiadać wiedzę ekspercką w zakresie 
ochrony danych osobowych, aby odpowiednio kierować 
polityką bezpieczeństwa danych w organizacji.

Zgłoszenie i rejestracja naruszeń
IOD będzie miał obowiązek zgłaszania wszelkich naru-
szeń bezpieczeństwa danych osobowych mogących skut-
kować zagrożeniem praw i swobód osób, których dane 
zostały naruszone w czasie do 72 godzin od naruszenia. 
Zrobi to bezpośrednio do właściwego organu nadzoru - 
w nieprzekraczalnym terminie 3 dni, niezależnie od po-

wiadomienia przełożonych. W niektórych przypadkach 
należy również poinformować o takim incydencie kon-
kretne osoby, „ofiary wycieku informacji”, w szczególno-
ści w przypadku wystąpienia dużego ryzyka naruszenia 
ich praw lub swobód.
RODO wprowadza także obowiązek prowadzenia reje-
stru naruszeń. IOD musi dokumentować wszelkie naru-
szenia ochrony danych osobowych, w tym okoliczności 
naruszenia przepisów, jego skutki oraz podjęte działania 
zaradcze. Dokumentacja musi pozwolić organowi nadzor-
czemu zweryfikować, czy firma przestrzega postanowień 
RODO w tym zakresie, czyli zgłasza naruszenia ochrony 
danych osobowych do organu nadzorczego.

Analiza ryzyka
Przeprowadzenie analizy ryzyka będzie obowiązkowe 
przed podjęciem działań „wysokiego ryzyka”, takich jak 
np.: przetwarzanie danych dotyczących zdrowia (fizycz-
nego, psychicznego, korzystania z usług medycznych), 
danych dzieci, danych wrażliwych. Analiza ryzyka po-
winna zapewnić wykazanie się starannością co do po-
prawności przetwarzania danych, szczególnie przed or-
ganem nadzorczym w momencie kontroli.

Ograniczenia profilowania
Dojdzie do ograniczeń w zakresie profilowania włącza-
jąc w to obowiązek otrzymania zgody na profilowanie 
przed rozpoczęciem zbierania danych. Do tego dochodzi 
surowy obowiązek informowania o profilowaniu oraz ko-
nieczność akceptacji braku zgody na profilowanie.
Pomimo powszechności profilowania, obecnie nie ma 
definicji prawnej tego pojęcia. Pojawi się ona od 25 maja 
2018 roku. Profilowanie oznacza dowolną formę zautoma-
tyzowanego przetwarzania danych osobowych. Polega na 
ich wykorzystaniu do oceny niektórych czynników oso-
bowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub 
prognozy aspektów dotyczących efektów jej pracy, sytu-
acji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, za-
interesowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub 
przemieszczania się.
Co to oznacza dla pracodawców? Powinni oni przeana-
lizować, czy narzędzia, które pozornie służą „tylko" mo-
nitorowaniu efektywności pracy pracowników stanowią 
przypadek profilowania. Za przykład służyć mogą syste-
my rejestracji czasu pracy pracowników i automatyczne 
sporządzanie raportów z ich efektywności. Trzeba ocenić, 
czy narzędzia rodzą dodatkowe obowiązki po stronie pra-
codawcy (jak na przykład obowiązek oceny skutków prze-
twarzania). Należy również zastanowić się nad podstawą 
prawną takiego profilowania – być może w omawianym 
kontekście będzie to uzasadniony interes pracodawcy. 
W przeciwnym razie, w celu zastosowania oprogramo-
wania mierzącego efektywność pracy pracowników ko-
nieczne byłoby zbieranie zgód tych osób.
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Niewłaściwa ochrona  
danych osobowych grozić będzie poważnymi konsekwencjami.
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Zgody i weryfikacja podstaw przetwarzania
Kolejne wymogi dotyczą nowych lub uzupełnionych za-
sad uzyskiwania ważnych i weryfikowalnych zgód na 
przetwarzanie danych osobowych od osób, których infor-
macje dotyczą.
Przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych 
w pierwszej kolejności należy ustalić, czy istnieją podsta-
wy prawne uprawniające do takiego działania. Na wstępie 
wymagana jest dobrowolna zgoda podmiotu, o którym in-
formacje mają być przetwarzane. Szczególną rolę odgrywa 
to w stosunkach prawa pracy, gdzie faktyczna pozycja eko-
nomiczna pracodawcy jest zwykle znacznie silniejsza niż 
pracownika i istnieje groźba wymuszenia na pracowniku 
określonych zachowań. Dlatego, należy najpierw dostoso-
wać formularze zgód na przetwarzanie takich danych oso-
bowych, a następnie przejrzeć ich treść. Kwestionariusze 
te muszą być sformułowane w sposób jasny i napisane zro-
zumiałym językiem – zgodnie z zasadą przejrzystości.

Nowe procedury i klauzule
Konieczność opracowania i wdrożenia procedur oraz 
środków zapewniających bezpieczeństwo przetwarza-
nych danych osobowych, w tym metod regularnego te-
stowania i oceny ich skuteczności - to odpowiedzialność 
administratora danych w świetle RODO. Nowe obowiązki 
to poważne wyzwanie dla administratora, ze względu na 
brak „gotowych” rozwiązań/regulacji. RODO nie wskazuje 
wprost jakie dokumenty, procedury i polityki należy wdro-
żyć. Ogólnie wspomina, że to podmiot musi się wykazać 
starannością w zabezpieczeniu tych procesów, aby pod-
czas przetwarzania nie doszło do nieprawidłowości. Ad-
ministrator na etapie pozyskiwania danych osobowych, 
będzie zobowiązany, m.in. do podania nowych informacji 
np.: o podstawie prawnej przetwarzania, danych kontak-
towych do IODO, okresie ich przechowywania, prawie do 
przenoszenia, prawie wniesienia skargi do organu nad-
zorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie informacji 
w dowolnym momencie itp.

Inwentaryzacja danych osobowych
RODO nie wymaga rejestracji zbiorów danych osobowych. 
Jednak ich administratorzy będą musieli prowadzić we-
wnętrzny rejestr czynności przetwarzania danych, zawie-
rający m.in. informacje takie jak powody przetwarzania 

danych, kategorie podmiotów danych i danych osobowych, 
rejestry naruszeń, osoby odpowiedzialne za poszczególne 
procesy przetwarzania itd. Zatem administrator powinien 
rozważyć, jakie rodzaje rejestrów będzie prowadził, czy na 
poziomie ogólnym czy dość szczegółowym.

Zapomnienie i wgląd w historię
Obywatele otrzymali szereg nowych uprawnień, które mu-
szą być respektowane przez organizacje. Jednym z nich jest 
„prawo do bycia zapomnianym”, czyli trwałe usunięcie da-
nych osobowych przetwarzanych przez daną instytucję. Do-
tyczy to informacji zarówno w formie cyfrowej, papierowej 
jak i kopii zapasowej. Inna możliwości to żądanie przenie-
sienia danych np. do innego podmiotu przy zmianie umo-
wy, rozszerzone prawo dostępu i wglądu obywatela w jego 
dane (m. in.: prawo do otrzymania kopii danych), roszczenia 
odszkodowawcze w sądach cywilnych z tytułu szkód ponie-
sionych z niewłaściwego przetwarzania danych.

Dane dzieci
To zapewne nie będzie dotyczyć przewoźników, ale gwo-
li ciekawostki wspominamy: administrator powinien 
zapewnić możliwość wyrażenia zgody przez opiekuna 
prawnego dziecka na wykorzystanie jego danych. Musi 
też mieć świadomość, że zgoda wyrażona przez dziecko 
może być nieważna, zwłaszcza jeżeli dotyczy celów mar-
ketingowych, czy też aktywności nieletnich w mediach 
społecznościowych.

Transfer poza EOG
Administrator danych osobowych będzie musiał dokonać 
analizy i udzielić odpowiedzi na pytanie, czy dane przez 
niego przekazywane wychodzą poza Europejski Obszar 
Gospodarczy. Jeżeli odpowiedź będzie twierdząca, jego 
zadaniem będzie ustalenie podstaw do przekazywania 
danych do państwa trzeciego, a następnie dostosowanie 
procesu przekazywania danych do wymogów z RODO.

Przygotowania już teraz
Jak można zauważyć, nowa odsłona przepisów dot. 
ochrony danych osobowych niesie ze sobą bardzo poważ-
ne zmiany. Dostosowanie organizacji czy firmy powinno 
się rozpocząć już teraz, ze względu na skomplikowany 
proces wdrożenia i liczbę zadań do wykonania. Każda fir-
ma czy urząd, które przetwarzają dane osobowe, w dniu 
wejścia w życie RODO tj. 25 maja 2018 roku musi działać 
zgodnie z nowymi przepisami.

Nowe obowiązki to poważne 
wyzwanie dla administratora, 

ze względu na brak „gotowych” 
rozwiązań/regulacji.

Przepisy wprowadzają obowiązek prowadzenia rejestru naruszeń.
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Z iloma przewoźnikami współpracuje firma ANWIL i jakie są pla-
ny pod tym względem na przyszłość? Lepiej korzystać z usług 
jednej, kilku firm transportowych czy też z większej liczby?
- Bardzo duża liczba przewoźników lub współpraca z jed-
nym, czy też kilkoma to dwie skrajności, mające swoje plu-
sy, ale również niosące zagrożenia. ANWIL zawarł umowy 
z kilkudziesięcioma usługodawcami, przy czym nie wyklu-
czamy podpisania kolejnych, gdyby oczywiście zaszła taka 
potrzeba. Naszym priorytetem jest jednak niedopuszcza-
nie do za dużej dekoncentracji zleceń transportowych. Ich 
nadmierne rozproszenie mogłoby doprowadzić do sytuacji, 
w której dla żadnego z przewoźników nie bylibyśmy waż-
nym partnerem biznesowym, co mogłoby stanowić zagro-
żenie dla realizacji naszych dostaw w okresach niedoborów 
dostępności środków transportu. Oczywiście zarządzanie 
zleceniami dla dużej liczby firm transportowych, trasami, 
stawkami frachtu stanowi duże wyzwanie. Dlatego, aby 
zwiększyć efektywność działań w tym obszarze, wdroży-
liśmy system TMS. Dzięki niemu nie musimy się borykać 
z ograniczeniami związanymi z przetwarzaniem informa-
cji i możemy się skoncentrować na budowie optymalnego 
portfolio usługodawców, zapewniających realizację na-
szych potrzeb na najwyższym możliwym poziomie.

PRIORYTETEM TERMINOWOŚĆ DOSTAW
Jak pan ocenia współpracę z krajowymi firmami transporto-
wymi - słusznie uchodzą za najlepsze w Europie?
- Z naszych doświadczeń wynika, że polskie firmy trans-
portowe w porównaniu z konkurencją zza granicy, cechuje  

większa elastyczność, bardziej atrakcyjne stawki frachtu 
oraz gotowość do realizacji niestandardowych zleceń. Nie 
zmienia to faktu, że współpracujemy także z zagraniczny-
mi przewoźnikami i nie zdarzyło się nam, aby nie zreali-
zowali przyjętych na siebie zobowiązań.
Zapotrzebowanie dotyczy tylko transportu, czy także usług 
logistycznych?
- Zakres naszych potrzeb wykracza daleko poza sam 
transport samochodowy i obejmuje m.in. transport ko-
lejowy, morski, śródlądowy, kontenerowy, a także maga-
zynowanie, usługi terminalowe w portach morskich oraz 
wiele innych.
Czy zawsze wygrywa oferta najtańsza?
- Nie. Priorytetem w transporcie samochodowym wszyst-
kich typów jest terminowość dostaw. Jesteśmy gotowi 
zapłacić odpowiednio wyższą stawkę pod warunkiem, że 
usługa zostanie zrealizowana terminowo.

WSKAŹNIK OTIF
Zatem jaka jest wymagana skuteczność dostaw na czas? Ile 
tego rodzaju błędów skutkuje zakończeniem współpracy?
- W naszej spółce liczymy wskaźnik OTIF (On Time In 
Full - procentowy poziom dostawy w wymaganej ilości, 
czasie, jakości – przyp. red.) zarówno na poziomie całości 
realizowanych dostaw, jak i na poziomie poszczególnych 
przewoźników. Minimalny wskaźnik OTIF w tym drugim 
przypadku wynosi 98 procent. Liczba błędów skutkują-
ca zakończeniem współpracy z daną firmą transportową 
uzależniona jest od tego, czy mamy do czynienia z nowym 
partnerem biznesowym, czy też usługodawcą, z którym 
kooperujemy już od dłuższego czasu. Dla tych pierwszych 
2–3 nieterminowo zrealizowane dostawy na starcie powo-
dują rezygnację z usług przewoźnika. Takie sytuacje mają 
niestety miejsce. Obserwujemy je praktycznie po zakoń-
czeniu każdego przetargu, gdy inicjujemy relacje handlo-
we z podmiotami oferującymi atrakcyjne stawki frachtów 
przy jednoczesnej deklaracji terminowości dostaw.
Jeżeli chodzi o przewoźników, z którymi współpracujemy 
od dłuższego czasu i mogliśmy liczyć na realizację nawet 
najtrudniejszych zleceń zgodnie z naszymi oczekiwania-
mi, to decyzję o zaprzestaniu współpracy podejmujemy na 
podstawie wnikliwej analizy zaistniałej sytuacji. Wycho-
dzimy z założenia, że są one pokłosiem wydarzeń o wyjąt-
kowym charakterze. Swego czasu musieliśmy zakończyć 
współpracę z naszym długoletnim partnerem biznesowym, 
ponieważ gwałtowne pogorszenie jakości świadczonych 
usług związane było z odejściem kluczowych pracowni-
ków i niemożnością zastąpienia ich przed wspomnianą 

Jeśli dostawy będą terminowe 
możemy zapłacić więcej
Z Lechem Zobniowem, dyrektorem ds. logistyki w ANWIL S.A. rozmawia Tomasz Czarnecki.
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firmę godnymi następcami. Kilka razy też podejmowali-
śmy decyzję o zaprzestaniu korzystania z usług dobrze 
znanych nam przewoźników tylko na określonych trasach, 
gdzie dochodziło do opóźnień w dostawach.

Na czym polega i jak często jest przeprowadzany audyt 
przewoźników?
- Nie przeprowadzamy audytu przewoźników, lecz ich ocenę 
- raz na dwanaście miesięcy. Obejmuje ona kontrolę posia-
danych przez przewoźników certyfikatów ISO, osiągniętego 
wskaźnika OTIF, liczby zgłaszanych przez odbiorców rekla-
macji dotyczących dostaw oraz kwestii związanych z prawi-
dłową realizacją procedury wystawiania faktur za usługi.

NAGRODY I KARY
Często przeprowadzane są przetargi?
- W ciągu roku kalendarzowego przeprowadzamy dwa prze-
targi. Pierwszy w czerwcu na przewozy towarów sypkich 
w autosilosach. Drugi w październiku dotyczący przewozów 
towarów na paletachi chemikaliów w autocysternach.
Jakiego rodzaju kary są przewidziane za niedopełnienie wa-
runków umowy?
- Zawsze obciążamy przewoźników za straty wynikające 
z ubytków lub uszkodzeń powierzonego do transportu to-
waru. W przypadku innych naruszeń warunków umowy 
nasza reakcja uzależniona jest od zaistniałej sytuacji. Nie 
działamy automatycznie, tylko na podstawie wnikliwej oce-
ny danego zdarzenia. Nałożenie kary finansowej nie stano-
wi dla nas rozwiązania, ponieważ nie można wycenić utraty 
pozytywnego wizerunku w oczach odbiorców produktów. 
Dlatego też niedopełnienie warunków umowy najczęściej 
powoduje rezygnację z usług danego przewoźnika.
I z drugiej strony czy firmy mogą liczyć na specjalne bonusy 
za dobrą pracę?
- Przewoźnicy, z których usług jesteśmy wyjątkowo zado-
woleni, otrzymują gratyfikację w postaci większej liczby 
zleceń transportowych.

TRANSPORT W AUTOSILOSACH
To teraz o szczegółach. 70 procent towarów w autosilosach 
to transport krajowy. Do jakich innych krajów są przewożone 
polichlorek winylu i granulaty z PCW?

- Podstawowym rynkiem zbytu dla naszej 
spółki w przypadku polichlorku winylu 
oraz wytwarzanego z niego granulatu jest 
Polska. Niewątpliwie korzystne położenie 
geograficzne siedziby ANWIL-u sprawia, 
że możemy mówić o przewagach logistycz-
nych w stosunku do konkurentów. Jesteśmy 
w stanie w ciągu doby dostarczyć produkt 
do odbiorców na terenie całej Polski, a także 

niektórych klientów w Niemczech – państwie będącym 
największym przetwórcą polimerów na Starym Konty-
nencie. W ciągu 48 godzin produkty trafiają do Skandy-
nawii oraz północnych Włoch. Ze względu na położenie 
geograficzne możemy realizować dostawy z premią lo-
gistyczną, umacniając tym samym naszą pozycję jako 
jednego z kluczowych producentów PCW w Europie 
Środkowo-Wschodniej.
Ile tego typu transportów jest wykonywanych rocznie?
- ANWIL realizuje od 8000 do 9000 dostaw polichlorku wi-
nylu i granulatów w autosilosach rocznie.
Jakie są wymagania względem przewoźników odnośnie tego 
typu transportów?
- We wszystkich obszarach swojej działalności zawsze 
stawiamy na najwyższą jakość, co odnosi się także do 
kwestii realizowanych dostaw. Dlatego współpracujemy 
tylko i wyłącznie z przewoźnikami, z którymi zawarliśmy 
kontrakty na przewóz towarów w autosilosach. W tym 
przypadku usługodawców wyłaniamy w drodze organi-
zowanego raz w roku – najczęściej w czerwcu – przetar-
gu. Jednym z głównych wymagań dla tego typu trans-
portów jest uwzględnienie przez usługodawcę w cenie 
frachtu kosztów mycia silosa i potwierdzania tego faktu 
przed każdym załadunkiem odpowiednim certyfikatem. 
Czystość silosa odgrywa duże znaczenie, ponieważ na-
wet najdrobniejsze zabrudzenia mogą doprowadzić do 
zmian właściwości produktów wytwarzanych z nasze-
go surowca. Drugim z kluczowych wymagań jest termi-
nowość dostaw. Ich zachwianie może mieć bowiem po-
ważne konsekwencje dla odbiorców PCW wytwarzanego 
przez ANWIL, prowadząc nawet do zatrzymania ich linii 
produkcyjnych, stąd też nie akceptujemy w tej kwestii 

W ciągu roku przeprowadzamy dwa 
przetargi: w czerwcu na przewozy towarów 
sypkich w autosilosach, w październiku 
dotyczący przewozów towarów na 
paletach i chemikaliów w autocysternach.

Alternatywą dla autosilosów jest użycie cystern kolejowych w rozproszonym transporcie kolejowym, który jednak ma w Polsce istotne ograniczenia.
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najmniejszych uchybień. Ważną kwestią jest też wymóg 
używania przez firmy transportowe systemu TMS funk-
cjonującego w naszej spółce. To rozwiązanie umożliwia 
automatyzację przepływu informacji w procesie realizacji 
poszczególnych dostaw. Przepływ informacji uruchamia-
ny jest on-line po każdym zdarzeniu mającym miejsce 
w procesie. Dla przewoźnika zakładane jest w systemie 
indywidualne konto lub konta, na które przesyłane są 
zlecenia transportowe. System przyjmuje także i auto-
matyzuje przetwarzanie awizacji oraz posiada moduły: 
zarządzania ryzykiem nieterminowej dostawy, zarządza-
nia oknami czasowymi, stawkami frachtów, jak również 
procesem rozliczeń.

TRANSPORT NIEBEZPIECZNY
Jak państwo sobie radzą z poszukiwaniem przewoźników na 
towary ADR?
- Firmy transportowe specjalizujące się w realizacji 
dostaw chemikaliów w autocysternach muszą dyspo-
nować zarówno kierowcami, jak i środkami transportu, 
posiadającymi odpowiednie uprawnienia i certyfika-
ty. Dla nich to żadna nowość. Aktualnie obserwowane 
zwiększone zapotrzebowanie na przewoźników upraw-
nionych do transportu towarów ADR, wynika - w mojej 
ocenie - ze zmiany przepisów ADR. Według regulacji, od 
1 lipca 2017 roku saletra amo-
nowa jest traktowana jako ła-
dunek niebezpieczny – towar 
w grupie ADR 5.1. – materiały 
utleniające. Fakt ten spowodo-
wał gwałtowny wzrost popytu 
na przewozy towarów ADR 
popularnymi plandekami, czy 
tzw. firankami. Generalnie ob-
serwujemy zatem zwiększe-
nie zapotrzebowania na usłu-
gi transportu towarów ADR. 
Jednak w ślad za zwiększo-
nym popytem nie pojawiała 
się większa podaż, ponieważ 
dla dużej grupy przewoźników 
zdobycie nowych uprawnień 
nie stanowi kluczowego czyn-
nika powodzenia, gdyż na ryn-
ku jest duża liczba zleceń prze-
wozu materiałów neutralnych. 
Nie wpłynęło to jednak bez-
pośrednio na przewozy spe-
cjalistyczne, jako że stosowne 
uprawnienia dla firm specjali-
zujących się w przewozie che-
mikaliów w autocysternach 
pozostają warunkiem sine qua 
non funkcjonowania w tym 
obszarze usług logistycznych.

Głównym kierunkiem jest tutaj Polska...
- Wodorotlenek sodu sprzedawany przez ANWIL jest 50 
proc. roztworem. Ponieważ odbiorcy płacą wyłącznie za 
czysty składnik tego roztworu, połowa ładunku to woda, 
za której transport musimy zapłacić. W tej sytuacji kosz-
ty logistyczne mają bardzo duży wpływ na rentowność 
sprzedaży tego produktu. Wodorotlenek sodu stanowi 
towar dość powszechnie dostępny w Europie, dlatego 
trudno nam konkurować z producentami działającymi 
lokalnie. W przypadku dostaw na większe odległości 
należy organizować transport w większej skali całopo-

ciągowymi składami kolejowymi lub chemikaliowcami 
w transporcie morskim.
No to jeszcze zapytam o wymagania względem tego transportu…
- Organizujemy w ciągu roku od 1500 do 2000 dostaw 
w autocysternach. Nasze wymagania wobec oferentów są 
tutaj dość podobne, jak w przypadku autosilosów. Wyła-
niamy ich w drodze corocznego przetargu. Kluczowymi 
kryteriami oceny są zagwarantowanie terminowości do-
staw oraz współpraca z wykorzystaniem systemu TMS.

Organizujemy w ciągu roku od 1500 
do 2000 dostaw w autocysternach.

Współpraca z firmą Anwil powinna zainteresować wielu przewoźników.
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PRZEWOZY CAŁOPOJAZDOWE
ANWIL planuje budowę kolejnego terminala załadunkowego 
we Włocławku…
- Alternatywą dla autosilosów jest użycie cystern kolejo-
wych w rozproszonym transporcie kolejowym, który jed-
nak ma w Polsce istotne ograniczenia. Związane one są 
przede wszystkim z długim czasem transportu oraz bra-
kiem pewności, co do terminu realizacji dostaw, a także 
wysokim – w porównaniu do transportu samochodowego 
– kosztem frachtu. Na niekorzyść tego drugiego rozwią-
zania wpływa aktualnie również realizacja szeroko zakro-
jonego programu remontów i modernizacji infrastruktury 
kolejowej, co przekłada się na znaczne ograniczenie do-
stępności linii kolejowych. Czynniki te spowodowały, że 
odbiorcy produktów ANWIL-u wykazują zwiększone zain-
teresowanie dostawami w autocysternach. Dlatego przy-
szło nam się mierzyć z kwestią przepustowości terminala 
załadunkowego autocystern. Chcąc zwiększyć liczbę do-
staw wodorotlenku sodu w autocysternach oraz skrócić 
czas obsługi kierowców, zainicjowaliśmy prace koncep-
cyjne związane z budową drugiego terminala załadunko-
wego autocystern we Włocławku.
Około 5000 państwa ładunków przewożonych jest na pale-
tach w opcji całopojazdowej. Czy tutaj najłatwiej o przewoźni-
ka i możecie wybierać z setek, tysięcy propozycji?
- Przetarg organizowany przez ANWIL na dostawy FTL 
ładunków na paletach jest w Grupie ORLEN jednym z naj-
większym zarówno pod względem liczby podmiotów do 
niego przystępujących, jak i liczby złożonych ofert. Jed-
nak znalezienie przewoźników spełniających potrzeby 
naszej spółki – ze względu na bardzo ostre kryteria, ja-
kie muszą oni spełniać w kluczowych dla nas obszarach, 
a więc terminowości dostaw połączonej z krótkim cza-
sem na ich realizację – nie stanowi wcale łatwego zada-
nia. W wyniku prowadzonej polityki zawierania umów 
przewozowych dysponujemy już pewną stałą, sprawdzo-
ną grupą usługodawców. Jednak co roku staramy się ją 
rozszerzać o nowych przewoźników.
Polska to 50 procent przejazdów.
- Tak jak w przypadku innych środków transportu, decy-
dującymi powodami takiego rozkładu geograficznego do-
staw jest atrakcyjność marż uzyskiwanych na krajowym 
rynku, możliwość korzystania z przewagi logistycznej, 
wynikającej z centralnego położenia naszej spółki, po-
zwalającej na szybką realizację dostaw oraz krótki czas 
ich organizacji.

BĘDĄ JESZCZE WIĘKSZE POTRZEBY
Trudniej znaleźć przewoźnika przewożącego towar w auto-
silosach i autocysternach niż na transport palet?
- Przewoźników posiadających środki transportu, które 
umożliwiają realizację dostaw przy użyciu palet działa 
na rynku transportowym zdecydowanie więcej niż oferu-
jących przewozy specjalistycznymi zestawami. Nadaw-
ców oferujących zlecenia na transport w autosilosach 

lub autocysternach jest zdecydowanie mniej. Poszcze-
gólne rynki przewozów mają swoją własną dynamikę 
sprawiającą, że cyklicznie mamy do czynienia z niedo-
borem lub nadmiarem dostępnych środków transportu. 
Prowadzimy ujednoliconą politykę względem wszyst-
kich przewoźników, nawiązując długoterminowe, oparte 
na zaufaniu i lojalności relacje z partnerami biznesowy-
mi. I to niezależnie od oferowanych przez nich rodzajów 
środków transportu - tak, aby niezależnie od sytuacji na 
rynku, realizacja naszych dostaw, a tym samym interesy 
odbiorców towarów, były w pełni zabezpieczone.

Firma planuje rozbudowę mocy produkcyjnych o ponad 400 
tysięcy ton rocznie. W roku 2018 planowane jest zwiększenie 
liczby dostaw FTL na obszarze Polski. O ile większe będzie 
zatem zapotrzebowanie na transport w 2018 roku?
- Kwestia rozbudowy obszaru nawozowego naszej spółki 
i planowane zwiększenie zapotrzebowania na transport 
w nadchodzącym roku, to dwa odrębne tematy. Inwe-
stycja mająca na celu zwiększenie mocy produkcyjnych 
wpłynie na wzrost liczby przewozów w perspektywie 2–3 
lat. Natomiast zwiększenie zapotrzebowania na transport 
w 2018 roku związane jest z planowanym zwiększeniem 
kontroli nad łańcuchem dostaw towarów produkowanych 
przez ANWIL. W początkowym okresie zakładamy zwięk-
szenie liczby dostaw na nasze zlecenie o około 10 procent 
dla dostaw FTL towarów na paletach.

Zakres naszych potrzeb obejmuje 
nie tylko transport samochodowy, 

ale także transport kolejowy, 
morski, śródlądowy, kontenerowy, 

magazynowanie, usługi 
terminalowe w portach morskich 

oraz wiele innych.

Priorytetem w transporcie samochodowym wszystkich typów 
jest terminowość dostaw.
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Staranność pomoże zaoszczędzić
Zbliża się przełom roku, zatem jest to idealny moment na rachunek sumienia i audyt swoich dokumentów 
pracowniczych. Przy okazji korekty wynagrodzenia minimalnego, sposobności do spotkania się osobistego 
z kierowcami w firmie, warto sprawdzić czy nie skorygować umów o pracę lub regulaminów wynagradzania.

W takich sytuacjach jesteśmy zasypywani pytaniami 
o zalecane nowe zapisy do dokumentów pracowni-

czych. Poniżej przedstawiamy najczęściej konsultowane 
zagadnienia.

Wysokość stawki minimalnej
Zacznijmy od tego, że stawka minimalna to nie to samo 
co stawka zasadnicza. Ustawa o minimalnym wynagro-
dzeniu w Polsce wymaga, aby dla pracowników zatrud-
nionych na umowie o pracę zagwarantowane zostało wy-
nagrodzenie złożone z różnych składników na poziomie 
nie niższym niż 2100 zł brutto w 2018 roku. Na tę kwotę 
składa się stawka zasadnicza (etat), która może być na 
poziomie np. 1200 zł brutto (i wcale nie ma potrzeby aby 
ją podnosić) oraz inne dodatkowe składniki wliczane do 
wynagrodzenia minimalnego zgodnie z polską ustawą. 
Może to być wynagrodzenie za dyżury, premie, nagrody, 
dodatki funkcyjne lub choćby wyrównanie płacy mini-
malnej związane z oddelegowaniem kierowców do pracy 
w innych krajach (Francja, Niemcy, Austria itd.)
Pamiętajmy jednak, że nie wolno do minimalnego wyna-
grodzenia wliczyć nadgodzin i dodatków za pracę w porze 
nocnej. Jak zatem uzyskać 
nową wyższą sumę wynagro-
dzenia? Można to zrobić po-
przez zwiększenie wynagro-
dzenia za dyżur, ewentualną 
nagrodę lub kwotę wypłaca-
ną tytułem płac minimalnych 
w Unii Europejskiej.
Dlaczego nie zalecamy zwięk-
szana stawki zasadniczej? 
Bo ma ona automatyczny 
wpływ na wysokość wszyst-
kich składników wynagrodze-
nia. To z kolei powoduje, że 
zwiększenie kwoty zasadni-
czej o 100 zł, wpływa liniowo 
na wszystkie stawki (dyżu-
ry, nadgodziny, praca w dni 
wolne) - zatem ogólny wzrost 
kosztów zatrudnienia będzie 
o wiele wyższy niż ustawowe 

100 zł brutto. Weryfikując również swoje zasady pracy i wy-
nagradzania warto wrócić do podstaw i przypomnieć sobie 
jakie aktywności związane z prowadzeniem pojazdu mają 
największy wpływ na wysokość dodatkowych składników 
wynagrodzenia.

Aktywności kierowcy
Zgodnie z wszelkimi zasadami rejestrowania aktywno-
ści kierowcy, oprócz standardowej "jazdy" użytkownik 
ciągnika siodłowego wykonuje jeszcze inne czynności, 
zadania służbowe, np. załadunki, obsługę pojazdu, pra-
ce administracyjne. Te zdarzenia są zaliczane jako czas 
pracy i wprost wpływają na liczbę nadgodzin, dodatków 
za wykonywanie czynności w porze nocnej i przekro-
czenia średniotygodniowe.
Warto zatem weryfikować czy aktywność typu "inna pra-
ca" nie jest rejestrowana nadmiarowo, np. podczas po-
stojów czy oczekiwania. Na takie sytuacje (oczekiwania, 
dyspozycja do wykonywania czynności zawodowych) 
przepisy przewidują osobny tryb aktywności - a mia-
nowicie "dyspozycja" - rejestrowana na tachografie czy 
w pracy aut poniżej 3,5t jako "koperta/kwadracik" (ikona). 
Takie sytuacje nie są czasem pracy i nie wywołują do-
datkowego wynagrodzenia za działanie w nadgodzinach, 
porze nocnej czy dniach wolnych. Na szkoleniach prowa-
dzonych w firmach, tłumacząc te zasady spotykamy się 
nie tyle z niechęcią kierowców do takiego rejestrowania 

Mariusz Hendzel
Kancelaria Transportowa ITD-PIP
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swoich aktywności, ile ze zdziwieniem, że tak można. 
Brak podstawowej wiedzy skutkuje niestety zbyt wysoką 
liczbą godzin nadliczbowych a przez to niewspółmierny-
mi dopłatami do płac minimalnych w Unii Europejskiej 
za działania, które w rzeczywistości nie stanowią godzin 
wykonywania pracy.

Rozliczanie diet i ryczałtów na nocleg
Zachęcamy, by sprawdzić wysokość naliczanych diet 
oraz ryczałtów noclegowych. Jako składniki zagranicz-
nych świadczeń (wg zagranicznych przepisów te świad-
czenia są częścią płacy minimalnej) ich wysokość wpły-
wa na ostateczne wartości dopłat do tzw. MiLoG-a czy Loi 
Macrona. Korzystając z przełomu roku i ostatnich uchwał 
Sadu Najwyższego ustalmy diety i ryczałty noclegowe na 
poziomie pozwalającym spełnić wymagania przepisów 
Wspólnoty Europejskiej oraz zoptymalizować obciążenia 
podatkowe i ZUS-owskie w Polsce.
Diety i ryczałty za nocleg w kabinie można dość elastycz-
nie dopasować do indywidualnych potrzeb i albo ustalić 
je na tym samym poziomie dla wszystkich krajów, albo 
zróżnicować odpowiednio dla każdego kraju osobno.  

Aby zadośćuczynić wymogom zapewnienia pracowni-
kom minimum socjalnego związanego z wyżywieniem, 
sugerujemy, by z odpowiednio wysokiej diety odliczyć 
minimum 8-10 euro na dobę na faktyczne podwyższone 
koszty wyżywienia. Dzięki takiemu zabiegowi reszta diet 
oraz ryczałty noclegowe są zaliczone do wymaganych 
stawek minimalnych.

Zarobić kilka tysięcy
Noworoczne postanowienia poprawy nie powinny omi-
nąć staranności w rozliczaniu. Tym, którzy tego w ogóle 
nie robią, polecamy zainteresować się jednym z naszych 
lokalnych ośrodków rozliczania kierowców we Wrocła-
wiu, Tarnowie, Gdańsku, Poznaniu lub Żyrardowie albo 

samodzielnie liczyć należności z wielką pieczołowito-
ścią. Na czym takie działania miałyby polegać? Otóż nie-
dokładne ustalanie godzin faktycznej pracy, nieumiejętne 
ustawienie programów do rozliczania czasu pracy kie-
rowców (brak wiedzy o wpływie poszczególnych opcji na 
końcowe rozliczenie) a w końcu na niedokładne rejestro-
wanie momentów przekraczania granic, potrafią działać 
„w dwie strony”. Albo będą generować dodatkowe koszty 
albo też pozwolą na oszczędności.

Wszystko rozchodzi się nawet o kilka tysięcy złotych 
miesięcznie. Skąd taka suma? Nawet 20 minutowa roz-
bieżność w godzinie przekroczenia granicy, powoduje 

nadwyżkę w należności około 3 euro dziennie, 
co w tygodniu daje około 15 euro, a w miesią-
cu dla jednego kierowcy to w przybliżeniu 60 
euro. Zatem, zakładając, że taki znikomy błąd 
popełnimy przy grupie 20 kierowców, traci-
my kilka tysięcy złotych miesięcznie. A gdy 
uwzględnimy kolejne 12 miesięcy w roku?
Warto rozliczać czas pracy kierowców do-
kładniej, z uwzględnieniem wszystkich zalet 
posiadanych systemów GPS. I tu kolejna rada 
- weryfikujmy zapisy kierowców z rzeczy-
wistymi rejestrami udostępnianymi przez 
urządzenia GPS.

Narzędzia na wyciągnięcie ręki
Na koniec musimy się pochwalić. Kancelaria 
ITD-PIP dzięki porównywaniu aktywności 
kierowcy z dowolnym systemem GPS zaosz-
czędziła dla swoich klientów setki tysięcy 

złotych. Większość przedsiębiorstw z nami współpra-
cujących posiada systemy monitoringu GPS, więc bez 
specjalnych inwestycji zwiększyliśmy ich oszczęd-
ności. My musieliśmy dokonać niewielkiej inwestycji 
w rozszerzenie oprogramowania SuperTacho, które 
współpracuje z większością systemów GPS i po tych 
kilku miesiącach widać realne efekty. Dlatego szczerze 
polecamy staranne wykorzystywanie posiadanych na-
rzędzi, bo to się opłaca. Tak zaoszczędzone, czyli nie-
jako zarobione pieniądze, mogą być zagospodarowane 
na premie i nagrody dla kierowców lub inwestycje a nie 
składniki "nadmiarowe", które w żaden sposób nie są 
doceniane przez pracowników i nie motywują ich do 
lepszej pracy.

Warto weryfikować czy 
aktywność typu "inna praca" nie 
jest rejestrowana nadmiarowo, 

np. podczas postojów czy 
oczekiwania.

Błędy w rozliczaniu generują koszty.



Zagraniczni ustawodawcy szykują poważne problemy dla pol-
skich przewoźników. Jakie jest ich źródło? 
- Unijne przepisy o pracownikach delegowanych po-
wstały z myślą o pracownikach wysyłanych przez praco-
dawcę do pracy w innym państwie, niż w tym, w którym 
mieszkają i są zatrudnieni. Dotyczyły głównie usług wy-
magających pozostania pracowników w tym kraju przez 
dłuższy czas - od kilku tygodni do kilkunastu miesięcy. 
Tutaj są one łatwe do realizacji i mają wewnętrzną logikę.  
Od strony organizacyjnej łatwo bowiem spełnić jedno-
razowy obowiązek informacyjny i dostosować wyna-
grodzenie do miejscowych warunków. Ten model nie 
pasuje do transportu międzynarodowego, gdzie kierow-
ca jest pracownikiem mobilnym i nawet w najkrótszym 
okresie rozliczeniowym może przebywać w kilku pań-
stwach członkowskich, a w skali roku we wszystkich 
dwudziestu ośmiu. Dlatego dyrektywy o delegowaniu 
stają się realną barierą uniemożliwiającą wykonywanie 
usług przewozowych. Trudno jest bowiem stosować 28 
różnych reżimów prawnych do jednego i tego samego 
stosunku pracy.
Jakie mogą być tego konsekwencje?
- Wywrócenie do góry nogami całego rynku wymiany to-
warowej. W stosunkowo krótkim okresie czasu zmniej-
szy się drastycznie podaż usług transportowych. Z rynku 

wypadną małe firmy z państw tzw. peryferyjnych Unii 
Europejskiej, do których zaliczam m.in. państwa Europy 
Środkowej, państwa nadbałtyckie i Bałkany. Dziś przewo-
żą one w Unii prawie połowę masy towarowej a w Polsce 
stanowią ponad 90 procent wszystkich międzynarodo-
wych przewoźników. Paradoksalnie, w pierwszej kolej-
ności skutki unijnej legislacji odczują ci, których teore-
tycznie ma one bronić, czyli kierowcy. Zagrożone będzie 
około 100 000 miejsc pracy. Długofalowe skutki poniesie 
cała europejska gospodarka, gdyż nieuchronne, znaczne 
zwiększenie stawek frachtów, wydłużenie czasów dosta-
wy oraz konieczność gromadzenia zapasów magazyno-
wych w celu zabezpieczenia ciągłości dostaw w sposób 
drastyczny zmniejszy efektywność działalności gospo-
darczej. Koszty pomysłów politycznych zapłacą europej-
scy obywatele: tracąc miejsca pracy w gospodarce oraz 
płacąc dużo wyższe ceny za towary i usługi.
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Z Maciejem Wrońskim, prezesem Związku Praco-
dawców Transport i Logistyka Polska, rozmawia 
Janusz Mincewicz.

Fot. Beata Gorczyca

Trudna 
przyszłość 
przewoźników

Zasady dają pracodawcom 4 lata na dostosowanie się do no-
wych przepisów, ale przewoźnicy prawdopodobnie będą musieli 
zrobić to dużo wcześniej. Zaczną one bowiem obowiązywać 
z wejściem w życie tylko jednej dyrektywy transportowej, a nie 
całego Pakietu Mobilności, czyli nawet w pierwszej połowie 
2018 roku. Mimo utrzymania stosowanej obecnie zasady kwo-
towego rozliczania wynagrodzenia brutto, obecna praktyka za-
liczania części dodatków kosztowych związanych z podróżą 
służbową na poczet płacy nie będzie mogła być kontynuowana.



Co powinien zrobić polski rząd w tej sprawie?
- Po raz pierwszy od wielu lat nie mam pretensji do admi-
nistracji rządowej za grzechy zaniechania lub podejmo-
wania niewłaściwych decyzji. Wszystko to co było do zro-
bienia zostało zrobione dobrze. Władze, przy skromnym 
udziale polskich organizacji pracodawców transportu 
drogowego, zmobilizowały aż 14 państw do opowiedzenia 
się po stronie zdrowego rozsądku, czyli negatywnego sta-
nowiska wobec objęcia delegowaniem naszej branży. To, 
że w toku negocjacji grupa ta zmalała i ostatecznie w Ra-
dzie Europy przegraliśmy walkę o transport drogowy, nie 
jest wynikiem błędów, ale zwykłej arytmetyki.
Na tym polegała ta arytmetyka?
- Sojusz paryski forsujący na siłę niekorzystne dla nas roz-
wiązania ma przewagę w sile połączonych głosów wynika-
jącą z kryterium liczby ludności. Ale tzw. walka trwa. Tym 
razem nie o zwycięstwo, ale by zminimalizować skutki prze-
granej. W Polsce zagrożone jest istnienie około 20 000 przed-
siębiorstw. Istnieje możliwość podziałania podczas prac nad 
Pakietem Mobilności. Zgodnie z motywem 10-tym preambu-
ły dyrektywy zmieniającej dyrektywę o pracownikach dele-

gowanych, kwestie szczegółowe związane ze stosowaniem 
przepisów o delegowaniu kierowców mają być uregulowane 
w przepisach transportowych. I tu będziemy, tak jak dotych-
czas, wspierać polski rząd w tych działaniach.
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Logicznym następstwem zwalczania konkurencji instrumen-
tami podobnymi do dyrektywy o delegowaniu w ramach walki 
z tzw. „dumpingiem społecznym” może być wprowadzenie cła 
na towary importowane z państw UE o niższych płacach oraz 
ustanowienie barier dla przenoszenia produkcji z państw o wyż-
szych płacach na terytorium państw UE o niższych płacach.

Źródło: Zsolt Darvas, Bruegel.

Co dalej?

♦♦ Pracownicy delegowani stanowią 0,9 procent zatrud-
nionych w UE, zatrudnieni na pełny okres delegowania 
- 0,4 procent.

♦♦ Pracownicy z państw o niskich płacach pracujący w pań-
stwach o wysokich płacach stanowią 1/3 pracowników de-
legowanych w UE, a we Francji i w Belgii ¼ delegowanych.

♦♦ Pracownicy z państw o niskich płacach zatrudnieni na 
pełny okres delegowania w państwach o wysokich płacach 
stanowią 0,1 procent zatrudnionych w UE.

♦♦ Dane pokazują, że polityczna awantura wywołana przez Ko-
misję Europejską i niektórych zachodnich polityków, wpro-
wadzająca głębokie podziały w UE nie ma merytorycznego 
uzasadnienia.

Źródło Zsolt Darvas, Bruegel.

Pracownicy delegowani w Europie

♦♦ wyeliminowanie znacznej liczby małych przewoźników - 
uczestników rynku transportowego w Europie,

♦♦ zmniejszenie liczby stanowisk pracy w transporcie drogo-
wym w krajach o tzw. niskiej płacy,

♦♦ migracja kierowców do państw o tzw. wysokiej płacy,
♦♦ wprowadzenie modelu transportu od jednej granicy pań-
stwa do drugiej,

♦♦ zmniejszenie podaży usług transportowych,
♦♦ zwiększenie kosztów transportu,
♦♦ zmniejszenie średniego dystansu przewozów drogowych,
♦♦ zwiększenie czasu przewozu na porównywalnych do dzi-
siejszych dystansach,

♦♦ niepewność prawa,
♦♦ zwiększenie ryzyka wykonywanej działalności gospodarczej,
♦♦ wzrost liczby firm konsultingowych i kancelarii wspierają-
cych przewoźników,

♦♦ niewspółmierne do celu dyrektywy obowiązki informacyjne, 
administracyjne i organizacyjne,

♦♦ zagrożenie długoterminowych zobowiązań wynikających 
z kontraktów (umowy przewozu, leasingu etc.),

♦♦ zaburzenie wymiany towarowej,
♦♦ dotkliwe kary umowne dla pracodawców realnie wpływają-
ce na ich działalność,

♦♦ znaczne zwiększenie kosztów operacji transportowych na 
rynkach państw o wysokich płacach,

♦♦ upadek polskiego modelu pracy kierowcy - modelu podróży 
służbowej.

Źródło:TLP i własne.

Możliwe konsekwencje  
dla transportu drogowego i gospodarki

Tomasz Czarnecki, Truck&Business Polska.
- Dyskutując z przewoźnikami można od-
nieść wrażenie, że obawiają się nowych 
przepisów, ale nie jest to jedyny a może 
i największy problem. To branża doświad-
czona w pokonywaniu różnego rodzaju 
przeszkód i zdaniem części rozmówców, 
trzeba będzie po prosto sobie poradzić. 

Eksperci budują różnego rodzaju czarne scenariusze, lecz i te 
w nieco jaśniejszych odcieniach. Jeszcze nie tak dawno, przy 
ogłaszaniu zmian związanych z płacą minimalną w Niem-
czech, Francji i innych krajach Starego Kontynentu panowało 
wielkie poruszenie i strach. Teraz okazuje się, że „nie takie pa-
ragrafy straszne jak je malują”. Niemal wszyscy jednak pod-
kreślają: chcąc przetrwać na rynku w dobrej kondycji finan-
sowej nie można przespać obecnej sytuacji i obudzić się po 
fakcie. Zbyt dużo trudnych kwestii ma miejsce w jednym cza-
sie. Należy w taki sposób dopasować funkcjonowanie tego 
niełatwego biznesu, by przynosił on nadal dochody. Dlatego 
w 2018 roku w Truck&Business Polska i na log24.pl będziemy 
z jeszcze większą pieczołowitością informować o sposobach 
na pokonanie kłopotów.
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Umowa dla menedżera
Pozyskanie dobrego menedżera stanowi dla niejednej firmy transportowej bardzo ważny moment. Skorzy-
stanie z doświadczenia i kompetencji osoby potrafiącej zarządzać różnymi procesami jak i ludźmi, a także 
jego świeże spojrzenie na biznes, może przyczynić się do uzyskania przewagi konkurencyjnej. Zatrud-
nienie dobrego pracownika zapewne wspomoże przedsiębiorstwo przy wyprowadzeniu go z ewentualnej 
sytuacji kryzysowej. W jaki sposób to uczynić?

Niestety, zdaniem wielu ekspertów obecnie mamy 
czas pracownika a nie pracodawcy. Co przewoźnik 

może zatem zaoferować potencjalnemu menedżerowi? 
Z pewnością odpowiednie warunki zatrudnienia, satys-
fakcjonujące kandydata na tyle, aby zdecydował się po-
prowadzić/wspomóc właśnie nasz biznes. Pierwszym 
pytaniem jakie należy postawić sobie w tej sytuacji jest 
wybór sposobu zatrudnienia menedżera.

Kontrakt menedżerski
Kontrakt menedżerski jest zawierany zazwyczaj z mene-
dżerem, któremu powierzamy zarządzanie działalnością 
przedsiębiorstwa lub jego częścią. Można powiedzieć, że 
w praktyce pod tą nazwą kryje się po prostu umowa o za-
rządzanie, niezależnie od tego do jakiego typu ją zakwa-
lifikujemy. Warto bowiem od razu zaznaczyć, że wbrew 
obiegowym stwierdzeniom, w prawie nie zdefiniowano 
terminu „kontrakt menedżerski”. Przeważnie mówi się 
o nim w kontekście umowy cywilnoprawnej, a nie umowy 
o pracę, zawieranej z zarządzającymi przedsiębiorstwem 
(członkami zarządu, innymi osobami). Porozumienia ta-
kie są zawierane na zasadzie swobody umów, czyli naj-
częściej stanowią umowę o świadczenia usług, do której 
na podstawie art. 750 k.c. stosuje się odpowiednio przepi-
sy o umowie zlecenia.
Z drugiej strony, biorąc pod uwagę to, że o tym czy mamy 
do czynienia z kontraktem menedżerskim decyduje jego 
przedmiot i osoba, z którą umowa jest zawierana, nic nie 
stoi na przeszkodzie, aby tę nazwę stosować też do sto-
sunku pracy. Niezależnie od stosowanego nazewnictwa, 
wybrana forma zatrudnienia będzie miała związek z okre-
ślonymi korzyściami dla firmy lub menedżera.

Menedżer z umową o pracę
W pierwszej kolejności strony mogą zawrzeć umowę o pra-
cę. Wiąże się ona z największymi obciążeniami dla prze-
woźnika (została w pełni oskładkowana). Z drugiej strony 
jest postrzegana przez pracowników jako najbardziej sta-
bilna i gwarantująca najszersze uprawnienia. Zatrudniony, 
w tym także menedżer, korzysta bowiem z szeregu upraw-
nień pracowniczych określonych w Kodeksie pracy, takich 

jak prawo do urlopu wypoczynkowego, czy uprawnienia 
związane z rodzicielstwem. Jednocześnie przepisy regulu-
ją zasady odpowiedzialności pracownika, co z jego punktu 
widzenia odgrywa bardzo istotną rolę, ponieważ przepisy 
Kodeksu pracy limitują tę odpowiedzialność do wysokości 
trzykrotnego miesięcznego wynagrodzenia pracownika. 
Tylko w przypadku winy umyślnej pracownika, odpowiada 
on względem pracodawcy w pełnej wysokości.
Co istotne, przepisy prawa pracy określają też limity cza-
su pracy pracowników, których przekroczenie skutkuje 
wykonywaniem czynności w godzinach nadliczbowych 
i uprawnieniem do dodatku. W przypadku osób zarządza-
jących w imieniu pracodawcy zakładem pracy, tylko za 
pracę w niedzielę i święta należy się dodatek za nadgo-
dziny, co jest podyktowane szerszym zakresem obowiąz-
ków związanym z tym stanowiskiem.

Menedżer „na zleceniu”
Zakres obciążeń publicznoprawnych w przypadku kontrak-
tu menedżerskiego – umowy o świadczenie usług, do której 
(na podstawie art. 750 k.c.) stosuje się odpowiednio przepi-
sy dotyczące umowy zlecenia, po stronie zatrudniającego 
wygląda nieco korzystniej niż w przypadku umowy o pracę. 
Jeżeli zatem przewoźnik podpisał porozumienie z mene-
dżerem na wypłacanie określonej kwoty netto wynagrodze-
nia, łączny koszt zatrudnienia dla pracodawcy będzie nieco 
mniejszy niż w przypadku umowy o pracę. Menedżer nie 
korzysta z uprawnień pracowniczych przewidzianych Ko-
deksem pracy, niemniej jednak nic nie stoi na przeszkodzie, 
aby strony na podstawie umowy również przyznały zatrud-
nionemu prawo do urlopu, być może nawet w szerszym za-
kresie niż przewiduje to prawo pracy. Sięgając bowiem po 
umowę cywilnoprawną, strony mają większą swobodę co 
do ustalenia wzajemnych praw i obowiązków.
Dzięki temu w łatwiejszy sposób strony będą mogły za-
kończyć współpracę (nie mają zastosowania przepisy 
Kodeksu pracy regulujące zasady rozwiązywania umowy 
o pracę). Jest to z jednej strony korzystne dla firmy, ponie-
waż zapewnia większą elastyczność zatrudnienia. Niewy-
kluczone jednak, że taka opcja będzie atrakcyjna dla sa-
mego zarządzającego, któremu łatwiej będzie skorzystać 
z atrakcyjniejszej oferty pracy, wysuniętej na przykład 
przez konkurencję pozostawiając przewoźnika w kłopo-
cie. Aby zabezpieczyć się przed taką ewentualnością, na-
leży zadbać o odpowiednie postanowienia w kontrakcie, 
dotyczące zakazu podejmowania przez zarządzającego 

Katarzyna Kamińska
starszy prawnik, Kancelaria GALT



działalności konkurencyjnej, zwłaszcza, że w ra-
mach wykonywania swoich obowiązków, uzyska 
on dostęp do kluczowych informacji w firmie.

Odpowiedzialność menedżera
Ważną kwestią, na którą zawierając kontrakt me-
nedżerski strony powinny zwrócić uwagę, są zasa-
dy odpowiedzialności menedżera wobec spółki za 
szkody powstałe w wyniku podejmowanych przez 
niego czynności. W tym przypadku również może 
zostać ona określona w sposób odmienny niż wy-
nika to z Kodeksu pracy. Co do zasady, jeżeli strony 
nie wprowadzą ograniczenia np. kwotowego, za-
kres odpowiedzialności menedżera będzie szerszy 
niż w sytuacji, gdyby był pracownikiem zatrudnio-
nym na umowę o pracę, a to z kolei stanowi więk-
sze zabezpieczenie interesów spółki.

Menedżer przedsiębiorca
Coraz częściej stosowanym w różnych branżach 
modelem zatrudnienia jest zawarcie umowy cy-
wilnoprawnej, ale w ramach prowadzonej przez 
osobę zatrudnioną działalności gospodarczej. 
Takie rozwiązanie bywa podyktowane przede 
wszystkim minimalizacją kosztów po stronie 
przedsiębiorstwa, które w takim przypadku roz-
licza się na podstawie faktury VAT wystawionej przez 
usługodawcę. Ten z kolei jest zobowiązany do samodziel-
nego odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne 
(w przypadku osób zakładających działalność gospodar-
czą istnieje możliwość skorzystania z preferencyjnego 
ZUS-u) i zaliczki na podatek dochodowy. Firma transpor-
towa pozbywa się zatem szeregu obowiązków admini-
stracyjnoprawnych, przerzucanych na pracownika, peł-
niącego tutaj rolę zewnętrznego przedsiębiorstwa.
Trzeba jednak uważać. W przypadku kontraktu mene-
dżerskiego zawieranego z osobą prowadzącą działalność 
gospodarczą, ZUS stoi na stanowisku, że umowa taka 
stanowi odrębny tytuł do objęcia ubezpieczeniem spo-
łecznym. Spółka będzie zatem zobowiązana do odpro-
wadzenia składek na ubezpieczenie społeczne tak, jak 
od zwykłej umowy zlecenia. Przedstawiony wcześniej 
mechanizm więc nie zadziała. Taka szansa istnieje tyl-
ko wtedy, gdy menedżer uzyskuje także inne przychody 
z działalności gospodarczej – wówczas dojdzie do zbiegu 
tytułów do ubezpieczenia społecznego i możliwości wy-
boru jednego z nich, co może skutkować nieozusowaniem 
dochodów osiąganych z kontraktu.

Możliwe problemy z VAT
Problemy z ZUS to nie jedyne komplikacje, jakie mogą 
spotktać przewoźnika i menedżera w przypadku zawarcia 
kontraktu menedżerskiego w ramach prowadzonej dzia-
łalności gospodarczej. W takim przypadku bowiem, jeże-
li zasady wykonywania obowiązków przez menedżera  

będą bardzo zbliżone do warunków, jakim powinna od-
powiadać umowa o pracę, np. w zakresie odpowiedzial-
ności wobec osób trzecich, to zakwestionowane mogą 
zostać również wzajemne rozliczenia VAT. Według art. 15 
ust. 3 pkt 3 Ustawy o podatku od towarów i usług, kon-
trakt menedżerski należy w takich sytuacjach trakto-
wać jak osobiste świadczenie usług, niemieszczące się 
w ramach działalności gospodarczej. Będzie ona rządziła 
się podobnymi prawami jak umowa zlecenia zawierana 
z osobą niebędącą przedsiębiorcą, co oznacza, że strony 
mogą ukształtować jej treść, zgodnie ze swoimi potrzeba-
mi i oczekiwaniami.

Oczekiwania menedżera
Decydując o wyborze podstawy zatrudnienia menedżera 
kluczowymi czynnikami dla obu stron będą z jednej strony 
koszty dla firmy/należne wynagrodzenie dla pracownika, 
z drugiej zaś warunki umowy łączącej strony. Te ostatnie 
w dużej mierze są w przypadku umowy o pracę określone 
przez przepisy. Kontrakt menedżerski (w postaci umowy 
cywilnoprawnej) pozwala na większe dostosowanie wza-
jemnych zobowiązań stron do ich oczekiwań. Pozwala to 
na negocjowanie nie tylko samej wysokości wynagrodze-
nia, ale także zaoferowanie kandydatowi dodatkowych ko-
rzyści. W związku z tym, że łączny koszt dla pracodawcy 
w przypadku poszczególnych wariantów nie jest aż tak 
bardzo odmienny, decydujące dla pozyskania specjalisty 
będą warunki świadczenia pracy i ich dopasowanie do pre-
ferencji i oczekiwań menedżera. 
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Kontrakt menedżerski jest zawierany zazwyczaj z menedżerem, któremu 
powierzamy zarządzanie działalnością przedsiębiorstwa lub jego częścią.
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Kłopotliwa sukcesja
W wyniku ostatnich prac Ministerstwa Rozwoju nad projektem Ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsię-
biorstwem osoby fizycznej, możemy zaobserwować coraz większe zainteresowanie tematyką związaną 
z przekazaniem przedsiębiorstwa kolejnym pokoleniom. Zmiany w prawie stanowią konieczność.

Przewoźnicy to nierzadko firmy rodzinne, zazwyczaj 
prowadzone w formie jednoosobowej działalności 

gospodarczej. Tego rodzaju podmioty, w skali wszystkich 
branż, generują niemal 50 procent polskiego PKB, za-
trudniając przy tym około 2 milionów pracowników. Do 
zmian w prawie musi dojść, gdyż obecnie następcy lub 
spadkobiercy mają problem z przejęciem przedsiębiorstw 
rodzinnych, szczególnie tych prowadzonych w formie 
jednoosobowej działalności gospodarczej, w których 
przedsiębiorca jest silnie związany ze swoim biznesem.

Firma „umiera” z właścicielem
Według projektu Ustawy, która ma wejść w życie w 2018 
roku a obecnie jest na etapie konsultacji, przepisy po-
zwolą na kontynuowanie działalności podmiotu go-
spodarczego po śmierci przedsiębiorcy. Ułatwienia 
dotyczyć będą przede wszystkim przeprowadzenia 
przedsiębiorstwa przez czas spadkowych formalności, 
poprzez wprowadzenie między innymi instytucji za-
rządcy sukcesyjnego. To na nim w okresie przejścio-
wym, czyli aż do momentu podziału spadku, spocznie 
obowiązek zarządzania firmą.
Obecny stan prawny, przewiduje, że jednoosobowa dzia-
łalność gospodarcza niejako „umiera” wraz z przedsię-
biorcą. Nie wyklucza to możliwości nabycia w drodze 
dziedziczenia, aktywów firmy (tj. towarów, wyposażenia, 
środków trwałych), aczkolwiek nie dochodzi do swoistej 

sukcesji polegającej na wejściu w prawa i obowiązki 
zmarłego przedsiębiorcy. Jego śmierć, jeśli prowadzi jed-
noosobową działalność gospodarczą, prowadzi do wy-
kreślenia przedsiębiorstwa z Centralnej Ewidencji i In-
formacji o Działalności Gospodarczej. A wtedy wygasają 
umowy z dotychczasowymi kontrahentami, ale także 
decyzje administracyjne (w tym koncesje, licencje oraz 
wszelkie zezwolenia), które są przypisane do konkretnej 
osoby fizycznej bądź prawnej. Nie dochodzi bowiem do 
wejścia w prawa i obowiązki zmarłego spadkobierców 
osoby prowadzącej działalność w formie jednoosobowej 
działalności gospodarczej.

Los pracowników
Takie rozwiązanie ma swoje konsekwencje także dla ka-
dry pracowniczej, gdyż zgodnie z prawem, z dniem śmier-
ci pracodawcy wygasają umowy o pracę. Nic nie stoi na 
przeszkodzie, aby spadkobierca zatrudnił te same osoby 
w ramach własnego przedsiębiorstwa, ale pozostaje pyta-
nie, czy wtedy nie będzie już za późno. Kierowcy, mene-
dżerowie/specjaliści ds. transportu, spedytorzy, czy na-
wet pracownicy administracji, mogą zostać zrekrutowani 
przez innego, konkurencyjnego przewoźnika, bądź sami 
poszukać innego pracodawcy, nie chcąc narażać się na 
ryzyko utraty źródła zarobku. Następcom zmarłego trud-
no będzie natomiast prowadzić działalność gospodarczą 
bez pracowników, zwłaszcza jeżeli przedsiębiorstwo za-
trudniało więcej osób.
Problem sukcesyjny nie dotyczy wyłącznie podmiotów 
prowadzonych w formie jednoosobowej działalności go-
spodarczej. Zagadnienie to jest dużo szersze i dotyka 
również spółki cywilnej oraz spółek prawa handlowe-
go. Niektóre postanowienia umowy spółki bądź statutu 
(w zależności od formy prawnej podmiotu) a także sam 
testament spadkodawcy, mogą mieć kluczowe znacze-
nie dla spadkobierców, wpływając w sposób pozytywny 
albo negatywny na ich sytuację. Przykładem może być 
postanowienie w umowie spółki o wyłączeniu możliwość 
wstąpienia spadkobiercy do spółki. Nie bez znaczenia jest 
także testament spadkodawcy. Przez odpowiednie posta-
nowienia może on uregulować sytuację spadkobierców 
w taki sposób, że przedsiębiorstwo trafi w ręce jednej oso-
by, posiadającej odpowiednie kwalifikacje i wiedzę w da-
nej dziedzinie tak, aby móc kontynuować dzieło spad-
kodawcy. Odpowiednio wczesne zaplanowanie sukcesji 
pozwala zatem na sprawne przejęcie przedsiębiorstwa 
przez następców prawnych i zminimalizowanie nega-
tywnych skutków dla biznesu.Firmy rodzinne mogą napotkać na niemałe kłopoty.

Patryk Ryszewski
Partner JGBS Biernat & Partners S.K.A.
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Na jakie wyzwania napotyka obecnie branża transportowa?
- Bieżące braki kadrowe wśród profesjonalnych kierow-
ców, prowadzą do wyraźnego wzrostu kosztów pracy a to 
skutkuje wyższą presją na ogólne koszty i marże w prak-
tycznie każdym rodzaju transportu. Regulacje dotyczą-
ce płacy minimalnej w Europie stały się bardziej wy-
magające w ostatnich latach co ma bezpośredni wpływ 
na procesy planowania transportu międzynarodowego. 
Obecne przepisy generują dodatkowe prace i komplikują 
naliczanie i raportowanie kosztów pracowniczych. Fir-
my transportowe są brutalnie konfrontowane ze wzro-
stem kosztów, niskimi marżami oraz międzynarodową 
konkurencją. Zapewnienie poprawnej kalkulacji cało-
ściowych kosztów transportu jest teraz jeszcze ważniej-
sze dla uzyskania pozytywnych wyników finansowych 
i w walce z konkurencją. Mając obecnie cały szereg para-
metrów kosztowych do uwzględnienia, stworzenie wia-
rygodnej kalkulacji kosztowej może być bardzo trudne 
i czasochłonne. Firmy transportowe potrzebują przede 
wszystkim poprawnej kalkulacji czasu, dystansu i opłat 
drogowych. - Obecnie muszą także uwzględniać dodat-
kowe elementy jak np. koszty pracy. A przy tym, trzeba 
zachować efektywność i elastyczność na niezwykle dy-
namicznym rynku.

POLEPSZYĆ WYDAJNOŚĆ PRACY
Jak zatem toczą się zmiany?
- W wielu przypadkach duże firmy transportowe mają 
wdrożone profesjonalne systemy TMS, które wspierają 
ich procesy operacyjne i finansowe. Tutaj standardowe 
kalkulacje, oferty i faktury mogą być wykonywane efek-
tywnie. Pomimo wysokiego stopnia automatyzacji, więk-
sze firmy transportowe także potrzebują elastycznych, 
niezależnych rozwiązań jak PTV Map&Guide, aby umoż-
liwić sobie kalkulacje specyficznych zapytań klienta 
w oparciu o aktualne standardy. Nadal jednak, koniecz-
ne są kolejne kroki na drodze do pełnej cyfryzacji branży 
transportowej. Mniejsze przedsiębiorstwa nie są jeszcze 
stosownie wyposażone w infrastrukturę IT. Powody tego 
stanu rzeczy wynikają często z braków budżetowych lub 
wiedzy technicznej. Wiele z tych firm używa różnych 
arkuszy kalkulacyjnych i aplikacji, co może ograniczać 
standaryzacje i wydajność kalkulacji. To firmy, którym 
trudniej zachować konkurencyjność i dlatego właśnie 
oferujemy im PTV Map&Guide jako proste rozwiązanie, 
aby poprawić wydajność codziennej pracy.

Pan zna sposób przeciwdziałania tym trudnościom…
- PTV Map&Guide to rozwiązanie internetowe, które może 
być używane bez lokalnej instalacji, czyli ogranicza ko-
nieczność posiadania dodatkowego sprzętu oraz koszty 
oprogramowania. Co więcej, nie ma potrzeby angażowa-
nia specjalistów IT do uruchomienia i utrzymania system. 
Jest dopasowany do potrzeb przewoźników drogowych 
oraz załadowców, których działania koncentrują się na 
krajowym i międzynarodowym transporcie ciężkim. 
Dlatego nasze rozwiązanie pomaga branży transporto-
wej w realizacji wymagań profesjonalnego wyznaczania 
tras, pełnej kalkulacji kosztów i ustalaniu cen.

Poprawne kalkulacje 
wpływają na wynik 
finansowy

W najbliższej perspektywie braki 
kadrowe zaczną narastać także 
wśród dyspozytorów i spedytorów.

Z Markiem Ulrichem Solution Director w PTV Map&Guide rozmawia 
Tomasz Czarnecki.
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ZWIĘKSZYĆ EFEKTYWNOŚĆ
Jedną z największych przewag zaawansowanej kalkulacji 
kosztów jest zdolność do wykonania złożonych wyliczeń 
w czasie poniżej 1 minuty.
- Dla przedsiębiorców oznacza to możliwość zwiększe-
nia przewagi konkurencyjnej poprzez znaczące skró-
cenie czasu reakcji. Nie ma potrzeby specjalizować się 
w opłatach drogowych, prawie pracy czy płacach mi-
nimalnych, aby uzyskać wiarygodne i zgodne z obo-
wiązującymi przepisami wyliczenia. Dzięki PTV Ma-
p&Guide, pracownicy firm transportowych mogą znów 
skoncentrować się na potrzebach i wymaganiach klien-
ta. Nasze rozwiązanie dostarcza właściwe rezultaty na 
najwyższym poziomie wiarygodności i automatyzacji. 
To zwiększa efektywność kalkulacji wszystkich kosz-
tów transportu, determinując właściwe ceny sprzedaży 
usług i poziom marży.

Dla kogo zostały zaprojektowane te funkcje?
- Funkcje projektowaliśmy z myślą o przewoźnikach 
i firmach transportowych, które użytkują własną flotę jak 
również dysponujących sprzętem podwykonawców. Na 
przykład pomagamy pracownikom obsługującym klien-
tów i/lub organizującym transport, które odpowiadają za 
kalkulacje kosztów transportu oraz przygotowanie ofert. 
Funkcjonalność jest także wykorzystywana przez kieru-
jących operacjami, chcących zoptymalizować trasy pod 
kątem kosztów, obrotu i ich opłacalności.

UPROŚCIĆ PROCESY
Jak ocenia pan nową dyrektywę UE dotyczącą płacy minimalnej?
- Już administrowanie obecnymi przepisami prawa jest 
trudne, ponieważ przepisy oraz klasyfikacja płac mini-
malnych nie są zgodne ze standardowym modelem UE. 
Niektóre kraje, jak Francja, Niemcy zastosowały swoje 
oficjalne regulacje płac minimalnych, podczas gdy inne 

jak Austria, zdecydowały się na układy zbiorowe. Każdy 
kto planuje międzynarodowy transport ciężki na tere-
nach krajów z obowiązującymi przepisami o płacy mi-
nimalnej, staje przed poważnym wyzwaniem. Z jednej 
strony, wymagane jest raportowanie do powołanych in-
stytucji – pod rygorem kar finansowych a nawet zatrzy-
mania kierowcy oraz sprzętu na terenie danego kraju. 
Z drugiej strony, niezbędne jest wkalkulowywanie dodat-
kowych stawek wynagrodzeń i kosztów pracy w zależ-
ności od kraju – i tu przychodzimy z pomocą. PTV Map&-
Guide dostarcza pełne wyliczenia kosztów pracownika 
per kraj oraz na trasę, co usprawnia kalkulacje kosztu 
i opracowanie wyceny transportu.
Co w pana opinii stanowi najważniejszy czynnik efektywności?
- Pracownicy obsługujący klientów i zarządzający 
transportem zmagają się z szeregiem trudności admini-
stracyjnych. W tym kontekście należy wymienić kalku-
lacje opłat drogowych oraz płacy minimalnej, ponieważ 
w tym obszarze mamy do czynienia z bardzo skom-
plikowanym działaniem, które pochłania wiele czasu, 
ale nie tworzy wartości dla klienta. Takie straty czasu 
zwiększają ryzyko, że zabraknie czasu na najistotniej-
sze zadania, co ma zwykle negatywny wpływ na wydaj-
ność, jakość a także koszty. W najbliższej perspektywie, 
braki kadrowe zaczną narastać także wśród dyspozyto-
rów i spedytorów. To zwiększa potrzebę optymalizacji 
obecnych procesów poprzez ich uproszczenie, ale też 
bez generowania nadmiernych kosztów infrastruktury 
IT. I to w tym pomaga Map&Guide. Zapraszamy do re-
jestracji, testów oraz co dla nas ważne, podzielenia się 
z nami opinią.
Aby planować transport dla swojej firmy lepiej, pewniej, 
wystarczy odwiedzić www.mapandguide.com/pl/ i sko-
rzystać z bezpłatnego okresu testowego online, bez ko-
nieczności instalacji.

Dobra wiadomość!

Przewoźnicy nie muszą specjalizować się w opłatach 
drogowych, prawie pracy czy płacach minimalnych, 
aby uzyskać wiarygodne i zgodne z obowiązującymi 
przepisami wyliczenia.

PTV GROUP
Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa

e-mail: sales.cee@ptvgroup.com
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Zasłaniając się chęcią ograniczenia wielomilionowych uszczupleń budżetowych i wsparciem legalnej kon-
kurencji, na przedsiębiorców zajmujących się obrotem i transportem drogowym tzw. towarów wrażliwych, 
nałożono nowe, liczne obowiązki. Zdaniem ustawodawcy, system monitorowania drogowego przewozu 
tzw. towarów wrażliwych, którego podstawą funkcjonowania jest Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie 
monitorowania drogowego przewozu towarów1, daje możliwość powiązania obrotu wykazanego fakturami 
z kontrolą faktycznego przemieszczenia towarów. W konsekwencji poza ograniczeniem uszczupleń podat-
kowych, realne staje się również ograniczenie nielegalnego obrotu wspomnianymi towarami.

O tym pisaliśmy już niejednokrotnie, Ustawa z 9 marca 
2017 roku budzi duże zainteresowanie i niezadowolenie 

przewoźników. Tym razem postanowiliśmy dać się „wypo-
wiedzieć” przedstawicielowi kancelarii podatkowej.

Towary powyżej 500 kg i 500 l
System monitorowania drogowego obejmuje gromadze-
nie i przetwarzanie danych o przewozie towarów, przy 
zastosowaniu odpowiednich do monitorowania techno-
logii. Katalog towarów objętych omawianym systemem 
dotyczy m. in.:

♦♦ nieoznaczone znakami akcyzy – alkohol etylowy nie-
skażony o objętościowej mocy alkoholu 80 procent ob-
jętości lub większej, alkohol etylowy i pozostałe wyroby 
alkoholowe,

♦♦ oleje i pozostałe produkty destylacji smoły węglowej,
♦♦ oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów 
bitumicznych,

♦♦ alkohole alifatyczne i ich pochodne,
♦♦ preparaty smarowe,

♦♦ produkty zawierające alkohol etylowy – m.in. organicz-
ne złożone rozpuszczalniki i rozcieńczalniki, środki za-
pobiegające zamarzaniu,

♦♦ biodiesel i jego mieszaniny, niezawierające lub zawie-
rające mniej niż 70 procent masy olejów ropy naftowej 
lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych,

♦♦ susz tytoniowy.
Przy czym obowiązek stosowania systemu monitorowa-
nia powstaje, gdy masa brutto przesyłki towarów lub jej 
objętość przekracza odpowiednio: 500 kilogramów lub 
500 litrów. Wyjątek stanowi susz tytoniowy nieozna-
czony znakami akcyzy w rozumieniu przepisów Ustawy 
o podatku akcyzowym2- jego transport jest objęty syste-
mem monitorowania bez względu na jego ilość w prze-
syłce. Co więcej, minister właściwy do spraw finansów 
publicznych może w drodze rozporządzenia rozszerzyć 
katalog towarów wrażliwych, z której zresztą już sko-
rzystał. 22 września 2017 roku weszło bowiem w życie 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 
czerwca 2017 roku w sprawie towarów, których przewóz 
jest objęty systemem monitorowania drogowego prze-
wozu towarów3, rozszerzający katalog towarów wrażli-
wych o oleje roślinne.

Zwolnienie z obowiązku monitorowania
Z drugiej strony ustawodawca przewidział szereg zwol-
nień z obowiązku monitorowania przewozu. I tak, syste-
mowi monitorowania nie podlega przewóz towarów:

♦♦ przewożonych przez operatorów pocztowych w pacz-
kach pocztowych,

Magdalena Narkun
doradca podatkowy w Kancelarii 
Ożóg Tomczykowski

Monitoring przewozu 
towarów wrażliwych

1Dz. U. z 2017 roku, poz. 708, ze zm. 
2Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., 

poz. 43, ze zm., dalej: „ustawy o podatku akcyzowym”).
3Dz. U. z 2017 r., poz. 1178.
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♦♦ objętych procedurą celną tranzytu, składowania, odpra-
wy czasowej, przetwarzania lub wywozu bądź powrot-
nego przywozu,

♦♦ przemieszczanych w ramach procedury zawieszenia 
poboru akcyzy z zastosowaniem krajowego systemu 
teleinformatycznego EMCS, służącego do obsługi prze-
mieszczania wyrobów akcyzowych,

♦♦ wykonywany przez jednostki państwowe, a także krajo-
we i zagraniczne jednostki wojskowe.

W tym miejscu warto zaznaczyć również, że pakietowi 
przewozowemu nie podlega przewóz towarów, który nie 
jest związany z wykonywaniem czynności podlegających 
opodatkowaniu VAT, jeżeli przewożonym towarom towa-
rzyszy dokument potwierdzający ich międzymagazynowe 
przesunięcie.

Rejestr zgłoszeń
Podstawowym narzędziem służącym do monitorowania 
przewozów, jest rejestr zgłoszeń prowadzony i admini-
strowany przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 
Osoba stojąca na czele KAS gromadzi dane zawarte w zgło-
szeniach przewozów wraz z ich aktualizacjami, a także 
informacje o przeprowadzonych drogowych kontrolach 
towarów. Są one przechowywane w rejestrze przez pięć lat, 
licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano 
zgłoszenia. Przesyłanie zgłoszeń do rejestru, ich uzupeł-
nianie oraz aktualizacja odbywają się poprzez Platformę 
Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

Kto zgłasza?
W zależności od rodzaju przewozu tj. tego, czy jest to prze-
wóz krajowy, przewóz do/z Polski lub przewóz tranzytowy 
przez Polskę, ustawodawca wskazał różne podmioty zobo-
wiązane do dokonania zgłoszenia. Jeśli przewóz towarów 

rozpoczyna się na teryto-
rium naszego kraju, wów-
czas podmiot wysyłający 
towar musi przed rozpoczę-
ciem przewozu przesłać do 
rejestru zgłoszenie przewo-
zu zawierające wskazane 
w ustawie dane, uzyskać 
numer zgłoszenia i przeka-
zać go przewoźnikowi reali-
zującemu przewóz. Podmiot 
odbierający towar ma obo-
wiązek jedynie uzupełnić 
zgłoszenie o odbiorze towa-
ru - nie później niż w dniu 
roboczym następującym po 
dniu dostarczenia towaru.
Jeśli dochodzi do przewozu 
towaru z terytorium kraju 

mającego członkostwo w Unii Europejskiej albo z teryto-
rium państwa trzeciego na terytorium kraju – obowiązek 
dokonania zgłoszenia spoczywa na podmiocie odbierają-
cym. Musi on przed rozpoczęciem przewozu towaru, który 
finalnie ma trafić na terytorium kraju przesłać do rejestru 
zgłoszenie zawierające określone przepisami dane i uzy-
skać jego numer referencyjny oraz przekazać ten numer 
przewoźnikowi. Natomiast w sytuacji, gdy przewóz jest 
dokonywany z terytorium państwa Unii Europejskiej na 
terytorium innego kraju Unii Europejskiej lub państwa 
trzeciego, przewoźnik ma obowiązek, przed rozpoczęciem 
przewozu, przesłać do rejestru zgłoszenie i uzyskać numer 
referencyjny dla tego zgłoszenia.
Zgodnie z definicją ustawową, podmiotem wysyłającym 
jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organi-
zacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca 
działalność gospodarczą, dokonująca, w rozumieniu prze-
pisów ustawy o VAT4:

♦♦ dostawy towarów - mowa o dostawie:
- ostatniej przed rozpoczęciem przewozu towarów - w przy-

padku, gdy jest dostawcą towaru, a po wydaniu towaru jest 
on przewożony na rzecz podmiotu odbierającego,

- uprawnionej do rozporządzania towarami tak jak właści-
ciel w momencie rozpoczęcia przewozu - w przypadku 
gdy dostarcza towary na rzecz podmiotu odbierającego 
w celu dokonania dostawy po zakończeniu transportu;
♦♦ wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów;
♦♦ eksportu towarów.

Natomiast podmiotem odbierającym jest osoba fizyczna, 
osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą, 
dokonująca wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, im-
portu towarów lub nabycia towarów w przypadku dostawy 

4Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 

z 2017 r., poz. 1221, ze zm., dalej: „Ustawa o VAT”).

Podstawowym 
narzędziem 
służącym do 

monitorowania 
przewozów jest 
rejestr zgłoszeń 

prowadzony 
i administrowany 

przez szefa 
Krajowej 

Administracji 
Skarbowej.

Do pakietu przewozowego 
ma zostać wprowadzona 

geolokalizacja – przewoźnicy 
mogą z niej korzystać między 

innymi dzięki aplikacji.
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towarów w rozumieniu ustawy o VAT. Przez przewoźnika 
należy rozumieć osobę fizyczną, prawną lub jednostkę orga-
nizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą 
działalność gospodarczą, wykonującą przewóz towarów.

Trzeba aktualizować dane
Wszystkie wymienione powyżej podmioty mają obowią-
zek niezwłocznie aktualizować dane zawarte w zgłoszeniu 
w takim zakresie, w jakim były obowiązane do ich zgło-
szenia. Katalog wymaganych informacji jest każdorazowo 
określony przez ustawodawcę. Należy do nich zaliczyć 
między innymi dane identyfikujące podmioty biorące 
udział w przewozie, miejsce i datę rozpoczęcia przewozu, 
przewidywany termin i miejsce zakończenia, dane doty-
czące przewożonego towaru, numery dokumentów prze-
wozowych i numery rejestracyjne środka transportu.

46 procent, więcej niż 20 000 zł
Kontrola przewozu towarów wrażliwych została powierzo-
na funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej oraz w okre-
ślonych sytuacjach funkcjonariuszom Policji, Straży Gra-
nicznej i inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego. 
Warto zaznaczyć, że do korzystania z danych zgromadzo-
nych w rejestrze uprawnieni są pracownicy organów Kra-
jowej Administracji Skarbowej w toku postępowania po-
datkowego, wykonywania kontroli podatkowej lub kontroli 
celno-skarbowej. Podczas kontroli kierujący jest obowią-
zany okazać wymagane dokumenty związane z przewo-
zem towaru, umożliwić kontrolującym weryfikację danych 
w dokumentach i oględziny towaru, ewentualne pobranie 
próbek oraz podać ważny przez 10 dni od dnia nadania nu-
mer zgłoszenia przewozu.
W sytuacji, gdy podmiot wysyłający lub odbierający nie 
wywiąże się z obowiązku przesłania do rejestru zgłoszenia, 
uzyskania numeru referencyjnego oraz przekazania go da-
lej uczestnikowi transportu, przepisy przewidują karę pie-
niężną. Jej wysokość to 46 procent wartości netto towaru 
przewożonego, podlegającego pakietowi przewozowemu. 
Kwota nie może być niższa od 20 000 zł. Jeżeli wynik kon-
troli wykaże, że towar nie odpowiada zgłoszeniu, wówczas 
na podmiot zobowiązany może zostać nałożona kara pie-
niężna w wysokości 46 procent różnicy wartości netto to-
waru zgłoszonego i rzeczywiście podlegającego zgłoszeniu 
(nie mniej niż 20 000 zł).

Margines rozbieżności
Z kolei jeżeli przewoźnik, mimo obowiązku, nie zgłosi 
przewozu do rejestru bądź przewożony przez niego towar 
nie będzie odpowiadał wskazanym parametrom, zostanie 
obciążony karą pieniężną w kwocie 20 000 zł. Zaś nieuzu-
pełnienie przez niego zgłoszenia wymaganymi danymi, 
grozi karą w wysokości 5000 zł. Niedokonanie aktualizacji 
danych przez którykolwiek zobligowany do tego podmiot 
może implikować koniecznością zapłaty 10 000 zł. Może to 
dotyczyć również obowiązku uzupełnienia przez podmiot 

odbierający zgłoszenia o informację o odbiorze towaru, co 
stanowi zamknięcie przewozu.
Należy zaznaczyć, że ustawodawca przewidział 10 procent 
marginesu rozbieżności co do wskaźników parametrów 
ilościowych dotyczących przewożonego towaru. Dopiero 
jego przekroczenie powoduje konsekwencje za naruszenie 
ustawowych obowiązków.
Z danych ministerialnych wynika, że dotychczas na po-
nad 120 000 przeprowadzonych w omawianym zakresie 
kontroli, wystawiono 80 mandatów kierowcom, kary pie-
niężne wymierzono 360 przedsiębiorcom, a ich łączna 
wartość wyniosła około 7,5 mln zł.

Dalsze zmiany
Docelowo pakiet przewozowy ma składać się z trzech fila-
rów. Pierwszy to rejestracja przewozu na platformie usług 
elektronicznych, drugi kontrole, a trzeci – geolokalizacja 
(GPS). Pierwsze dwa moduły już funkcjonują.
Projekt zakładający wprowadzenie do pakietu przewozo-
wego geolokalizacji wpłynął w sierpniu 2017 roku do Sejmu. 
Zakłada on dwie możliwości przesyłania danych geoloka-
lizacyjnych do systemu drogowego przewozu towarów. 
Firmy Transportowe, posiadające dedykowane dla wła-
snych potrzeb zewnętrzne systemy lokalizacji będą miały 
możliwość ich częściowego wykorzystania i przesyłania 
do systemu monitorowania przewozu. Zaś podmiotom 
nieposiadającym swoich własnych narzędzi, pozostanie 
szansa skorzystania z bezpłatnej aplikacji działającej na 
urządzenia mobilne. Zdaniem ministerstwa dopiero wpro-
wadzenie geolokalizacji pozwoli na kompleksowe wdroże-
nie i funkcjonowanie pakietu przewozowego.

Odmowa interpretacji
Interpretacja przepisów niespełna rocznej Ustawy o syste-
mie monitorowania drogowego przewozu towarów spra-
wia przedsiębiorcom wiele problemów. Wątpliwości doty-
czą głównie tego, który z kontrahentów, w zależności od 
przyjętych warunków dostawy, jest zobligowany do zgło-
szenia przewozu lub też czy takim obowiązkiem objęci są 
rolnicy. Z kolei Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 
– upoważniony do wydawania interpretacji indywidual-
nych, odmawia ich w przypadku wniosków dotyczących 
pakietu przewozowego5.

Jeżeli przewoźnik nie zgłosi przewozu do rejestru bądź przewożony 
przez niego towar nie będzie odpowiadał wskazanym parametrom, 
może zostać obciążony karą 20 000 zł. 

5Por. postanowienia Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 13 

września 2017 roku, nr 0111-KDIB3-3.4013.162.2017.1.PK oraz z 25 lipca 2017 

roku, nr 0111-KDIB3-3.4013.107.2017.1.PK.
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