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KATEGORIE ZGŁOSZEŃ
• PRODUKTY
• USŁUGI

PODKATEGORIE
• Systemy informatyczne
• Transport
• Intralogistyka
• Zarządzanie flotą
• Systemy optymalizujące  
    zarządzanie łańcuchem dostaw
• Obiekty magazynowe
• Mobilne urządzenia dla logistyki
• Strategie
• Procesy
• Systemy do zarządzania produkcją

Na zgłoszenia czekamy do 3 listopada 2016 roku.
UDZIAŁ W PROGRAMIE JEST BEZPŁATNY

Wyniki programu badawczego ogłoszone zostaną podczas 
uroczystej Gali Logistyki, Transportu, Produkcji

Warszawa, 8 grudnia 2016, Hotel Sofitel Victoria.

Laureaci poszczególnych kategorii uzyskają prawo do firmowania 
swoich produktów godłem “Produkt Innowacyjny 2016”.

PRODUKT 
INNOWACYJNY 
XI EDYCJA KONKURSU

Zgłoś udział na: www.eurologistics.pl

DLA LOGISTYKI
TRANSPORTU 
PRODUKCJI
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Kontakt bezpośredni
Sympatyczna rozmowa, jaką ostatnio przeprowadziłem z mene-
dżerem logistyki firmy produkcyjnej, obecnej podczas organi-
zowanego przez Truck&Business Polska spotkania handlowego, 
sprawiła, że na nowo spojrzałem na kwestię relacji biznesowych 
w dzisiejszym świecie. 
Wszyscy wiemy jak w teorii powinien wyglądać biznes XXI 
wieku. Internet wdziera się wszędzie, rozwiązania mobilne dają 
niewyobrażalne możliwości, a telekonferencje pozwalają zaosz-
czędzić masę czasu i pieniędzy. Wydawać może się, że spotkania 
z klientami będą ograniczane do minimum, zwłaszcza w sytuacji, 
gdy udało się już dostać kontrakt.

Tymczasem pomimo niezwykle napiętego grafika, wspomniany menedżer znalazł czas, aby po-
święcić cały dzień na spotkania z przewoźnikami, którzy przybywają na nasze spotkania handlo-
we. I jak przyznaje, nie żałuje tej decyzji. Kilka słów zamienionych w przyjaznej atmosferze i ze-
brane kontakty ułatwiły mu późniejszą pracę i wybór firm, którym zaoferowane zostaną umowy.
Zaangażowanie nadawcy przełożyło się z kolei postępowanie przewoźników, którzy zdobyli kon-
trakty. Jak opowiadał mi mój rozmówca, w podpisaniu umowy nie brała udziału tylko kadra 
zarządzająca. Siedzibę zleceniodawcy odwiedzili także szeregowi pracownicy przewoźnika, aby 
porozmawiać ze swoimi odpowiednikami z działu logistyki załadowcy. To ci ludzie odpowiadają 
za codzienne operacje logistyczne po obu stronach, a ponieważ mieli okazję poznać się osobiście 
i podczas rozmowy opisać swoje potrzeby, dziś współpraca firm układa się znakomicie. Sytuacja 
wyglądałaby zupełnie inaczej, gdyby pracownicy znali się tylko sprzed ekranu komputera.
Nie oznacza to, że namawiam do porzucenia e-maili, zlikwidowania kont na giełdach transpor-
towych, zaprzestania udziału w przetargach transportowych, zamknięcia stron internetowych 
i ruszenia w teren. Jestem zwolennikiem nowoczesnych rozwiązań, ale kliknięcie „wyślij” nie za-
stąpi nam uścisku dłoni. I nie mogę pozbyć się wrażenia, że wejście na stanowiska menedżerskie 
pokolenia millenialsów wcale nie zmieni znacząco tej sytuacji.  
IV Kongres Transportowy, podczas którego premierę ma niniejsze wydanie Truck&Business 
Polska, to kolejna okazja do doskonalenia sztuki bezpośrednich kontaktów biznesowych. Choć 
w chwili pisania tych słów wydarzenie to jest dopiero przed nami, to już mam pewność, że czeka 
nas kolejny triumf biznesu w wydaniu tradycyjnym. 

Witold Zygmunt
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Z OSTATNIEJ CHWILI POLECAMY

Trybunał Konstytucyjny 24 listopada zajmie się 
oceną konstytucyjności przepisów o ryczałtach 
za nocleg dla kierowców wykonujących 
międzynarodowe przewozy drogowe. Wniosek 
w tej sprawie 10 lutego 2015 złożył Związek 
Pracodawców „Transport i Logistyka Polska”. 
Od wyroku w tej sprawie zależy los wielu firm 
transportowych.
Więcej wiadomości z branży na log24.pl  

Gala Logistyki, Transportu i Produkcji
Zapraszamy na jubileuszową, już 15. edycję  Gali Logistyki, Transportu 
i Produkcji. Podczas tego wydarzenia w prestiżowym gronie 
reprezentantów kadry zarządzającej czołowych firm logistycznych, 
transportowych i produkcyjnych ogłosimy wyniki unikatowych badań 
rynkowych, oceniających efektywność łańcuchów dostaw, innowacje 
produktowe i twórczość operacyjną menedżerów. W tym święcie branży 
TSL trzeba uczestniczyć. 
Serdecznie zapraszamy!

Informacje
Finanse
14 Produkt, ludzie, koszty
Wydarzenia
16 Ryzyko działalności przewoźnika
20 Podroż po sektorach
Kierowanie transportem
22 Sukces to problem szefa?!
25 Nadwozia wymienne
26 Kruczki w zleceniach
28 Transportem po Europie: Hiszpania, Gibraltar
31 Lodówki do ciężarówki
34 Płatna kampania AdWords
Zarządzanie 
36 Wczesne początki
38 Struktuta kapitałowa firm transportowych
40 Czat z Magtrans
44 Loi Macron z platformą elektroniczną
Technika 
45 Zimówki w transporcie ciężkim
46 Hanowerskie nagrody
48 Tak będą pracować kurierzy
Prawo 
50 Likwidacja szkody
52 Umowa przewozu a umowa spedycji
54 VAT przy opłatach drogowych
56 Arbitraż w transporcie
58 Kary dla menedżerów a prawo konkurencji
OZPTD 
60 Dobra reputacja w transporcie
Strefa nadawców
63 Od terminu nie ma odstępstwa
66 Chęć współpracy to nie wszystko
Transport specjalistyczny
68 Czystość to podstawa
Towary niebezpieczne
70 RID/ADR/ADN 2017 – od kiedy dla polskich przewoźników?

Jeśli nie zaznaczono inaczej, fotografie zamieszczone w czasopiśmie pochodzą ze stocków Fotolia, Shutterstock, Panthermedia.

Sukces  
to problem szefa
Odpowiedź na tytułowe 
pytanie powinien sobie  
z czystym sumieniem udzielić 
właściciel każdej firmy, każdy 
menedżer, w czym pomożemy 
w poniższym tekście. Jeśli 
mamy do czynienia z tą 
jakże niepożądaną sytuacją, 
trzeba koniecznie znaleźć 
sposób, by ją zmienić. Do 
tego jest potrzebna między 
innymi refleksja względem 
własnego działania i chęć 
zastosowania określonych, 
mało skomplikowanych 
rozwiązań.

Str. 22

Umowa przewozu  
a umowa spedycji
To nie nazwa porozumienia 
decyduje o rodzaju kontraktu,  
a jego treść. Ważne, aby odróżniać 
umowę spedycji od umowy 
przewozu, gdyż w każdej z nich 
odmiennie jest uregulowana 
kwestia odpowiedzialności osób 
uczestniczących w procesie 
przewozu towarów. Str. 52

LOGISTYKI•TRANSPORTU•PRODUKCJI

GALA

Od terminu  
nie ma odstępstwa
Z Tomaszem Kuchtą, 
dyrektorem działu 
transportu i opakowań 
zwrotnych w Kaufland 
Polska Markety  
rozmawia Tomasz 
Czarnecki.

Str. 63
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FIRMY TRANSPORTOWE W NAJLEPSZYCH NASTROJACH OD ROKU
Przedstawiciele branży transportowej w III kwartale br. ocenili koniunkturę najlepiej od maja ubiegłego roku. Odczyt „Barometru 
EFL” dla transportu na III kwartał tego roku wyniósł 57,1 pkt., czyli o 1,3 pkt. więcej niż w poprzednim kwartale i o 1,6 pkt. więcej 

niż rok temu.

Choć podstawowym źródłem finansowania 
firm transportowych nadal są środki własne 
(77,5 proc. wskazań), to biorąc pod uwagę 
zewnętrzne wsparcie, najpopularniejszym na-
rzędziem pozostaje leasing. Przy jego pomocy 
swoje inwestycje finansuje aż 65% przedsta-
wicieli tej branży.
– Na początku roku, kiedy mieliśmy do czynie-
nia z pogorszeniem nastrojów wśród przed-

stawicieli branży transportowej, trudno było 
ocenić, czy to chwilowe załamanie spowodo-
wane m.in. zakazem wjazdu polskich przewoź-
ników do Rosji, czy też długotrwała sytuacja. 
Patrząc na odczyty naszego barometru za II 
i III kwartał br. widzimy jednak, że polskie fir-
my transportowe są jednymi z najsilniejszych 
w Europie i potrafią poradzić sobie nawet 
w niesprzyjających warunkach. Także wyniki 
finansowania transportu ciężkiego wskazują 
na dużą odporność na rosnący protekcjonizm 
krajów unijnych, wprowadzane przez Rosję 
utrudnienia czy utrzymujące się embargo na 
żywność. To cieszy, bo krajowi przewoźnicy 
mają ogromny udział w budowaniu PKB na-
szego kraju i są jednymi z najbardziej cenio-
nych w całej Europie – mówi Radosław Ku-
czyński, prezes EFL.
W III kwartale br. odczyt „Barometru EFL” dla 
branży transportowej wyniósł 57,1 pkt. War-
to zwrócić uwagę, że wartość subindeksu jest 

nie tylko wyższa kwartał do kwartału (+1,3 
pkt. proc.), ale także rok do roku (+1,6 pkt. 
proc.). Lepszy wynik w ramach badania trans-
port osiągnął tylko w II kwartale 2015 roku 
(57,5 pkt.). Oznacza to, że przedsiębiorcy spo-
dziewają się poprawy koniunktury w kolej-
nych miesiącach. Wyższa wartość wskaźnika 
wynika przede wszystkim z optymizmu doty-
czącego planowanych inwestycji. Ich wzrostu 
spodziewa się ponad dwa razy więcej przed-
siębiorców niż w II kwartale tego roku (38 
proc. vs. 16,7 proc.).
Z „Barometru EFL” na III kwartał br. wynika, 
że najpopularniejszym zewnętrznym sposo-
bem finansowania inwestycji w branży trans-
portowej jest leasing. Korzysta z niego aż 
dwie trzecie firm (65 proc.). 60 proc. przed-
siębiorców kredytuje swoje zakupy, 16 proc. 
korzysta z ubezpieczenia majątku firmy, a 13 
proc. wspiera się faktoringiem. Ze środków 
własnych korzysta 77,5% firm.

OD 1 PAŹDZIERNIKA KOLEJNE 148 KM DRÓG W VIATOLL
Od początku października przewoźnicy muszą liczyć się z większymi kosztami operacji w kraju. Po raz kolejny rozszerzony został 

system viaTOLL. Blisko połowa z nowo płatnych odcinków to tym oddane do użytku latem nowe odcinki autostrad A1 i A4.

Zgodnie z z Rozporządzeniem Rady Ministrów 
1 października 2016 roku do systemu via-
TOLL przyłączonych ok. 148 km dróg krajo-
wych, w tym 82 km autostrad oraz ok. 66 km 
dróg ekspresowych. Jest to dziewiąte rozsze-
rzenie systemu i obejmie następujące odcinki 
dróg:
 ❙ autostrada A1 na odcinku węzeł Łódź Pół-
noc - węzeł Tuszyn (ok. 40,5 km);

 ❙ autostrada A4 na odcinku węzeł Rzeszów 

Wschód – węzeł Jarosław Zachód (ok. 41,5  
km);

 ❙ droga ekspresowa S1 na odcinku węzeł 
Bielsko-Biała Mikuszowice - węzeł Żywiec 
Browar (ok. 15,5 km);

 ❙ droga ekspresowa S3 na odcinku węzeł Mię-
kowo - węzeł Goleniów Północ (ok. 4 km);

 ❙ droga ekspresowa S6 na odcinku węzeł No-
wogard Zachód – węzeł Nowogard Wschód 
(ok. 7 km);

 ❙ droga ekspresowa S8 na odcinku skrzyżo-
wanie z drogą powiatową nr 1971D – węzeł 
Wrocław Południe (ok. 3,5 km);

 ❙ droga ekspresowa S8 na odcinku węzeł 
Rzgów - węzeł Łódź Południe (ok. 5 km);

 ❙ droga ekspresowa S8 na odcinku węzeł 
Paszków – węzeł Opacz (ok. 9,5 km);

 ❙ droga ekspresowa S8 na odcinku węzeł Po-
wązkowska – węzeł Modlińska (ok. 5 km);

 ❙ droga ekspresowa S17 na odcinku Michałówka 
(skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1319W) – 
węzeł Garwolin Południe (ok. 11 km);

 ❙ - droga ekspresowa S74 na odcinku wę-
zeł Kielce Bocianek - Cedzyna (połączenie 
z drogą krajową nr 74) (ok. 5,5 km).

W wyniku wejścia w życie rozporządzenia 
łączna długość sieci dróg krajowych ob-
jętych elektronicznym systemem poboru 
opłat wyniesie ok. 3293 km, w tym ok. 
1164 km autostrad, ok. 1321 km dróg 
ekspresowych i ok. 808 km dróg krajo-
wych innych klas.
W związku z rozszerzeniem systemu via-
TOLL uruchomione zostały ponadto nowe 
miejsca obsługi klienta. Znajdują się one 
w Gryficach, Garwolinie, Łodzi, Olkuszu, Żo-
rach i Elblągu.

Informacje
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POWSTAJE MUR W CALAIS
Koniec lata upłynął w Calais pod znakiem nasilonych ataków na ciężarówki. Sytuacja staje się dramatyczna, co zmusiło francuskie 

i brytyjskie władze, wspólnie zajmujące się najważniejszą przeprawą przez kanał La Manche, do podjęcia konkretnych działań.

Bandy uchodźców, bazujące w obozie pod Ca-
lais zwanym dżunglą, stają się coraz bardziej 
bezwzględne. Na drogach wiodących do portu 
tworzone są blokady – napastnicy rozpalają 
ogniska i wrzucają na asfalt gałęzie aby zmu-
sić kierowców do zatrzymania ciężarówek. 
Terroryzujący szoferów bandyci korzystają 
z coraz groźniejszych narzędzi.
Każdej doby notowane jest po kilkanaście ata-
ków na ciężarówki. Siły policyjne były bezsilne 
wobec uchodźców, zaś apatia władz skłoniła 
przewoźników do zdecydowanych działań. 5 
września miał miejsce protest, polegający na 

zablokowaniu dojazdu do portu przez wolną 
jadące ciężarówki.
W efekcie strajku władze Wielkiej Bryta-
nii zapowiedziały zbudowanie do końca 

roku muru wokół portu. Mur, zastępujący 
istniejące już ogrodzenie i zasieki ma mieć  
4 metry wysokości i około kilometra długo-
ści. Dalsze plany poprawy bezpieczeństwa 
kierowców ciężarówek to  uszczelnianie 
okolic portu i przygotowanie nowych, strze-
żonych obszarów dla ciężarówek. Prze-
woźnicy są jednak przekonani, że niewiele 
się zmieni i jedynym realne rozwiązanie to 
całkowita likwidacja „dżungli”. Francja za-
deklarowała, że obóz zostanie przeniesiony 
w inne miejsce, lecz takie obietnice już pa-
dały i do tej pory nie były spełniane.

SPED PARTNER ZAMÓWIŁ 50 NACZEP
We wrześniu odbyło się uroczyste przekazanie pierwszej puli naczep kurtynowych Wielton. 50 nowych pojazdów zamówił polski 

przewoźnik Sped Partner.

Sped Partner Sp. z o.o.  powstał w  2005  r., 
jest dynamicznie  rozwijającą  się polską fir-
mą  spedycyjno-transportową. Oferuje  pro-
fesjonalny  przewóz  towarów  na  terenie 
Polski i Europy. Sped Partner specjalizuje się 
w plandekowym transporcie całosamocho-
dowym oraz w specjalistycznym transporcie 
materiałów sypkich. Głównym udziałowcem 
spółki jest niekwestionowany lider branży 
chemii budowlanej – firma Atlas. Sped Part-
ner to 120 pracowników oraz tabor w sile 
ponad 200 zestawów w pełnej dyspozycji 
(auta własne i kontraktowych przewoźni-
ków). Firma realizuje ponad 70 tys. zleceń 

transportowych rocznie, generując obroty 
na poziomie 100 mln zł rocznie.
Kontrakt obejmuje łącznie 50 nowych po-

jazdów, które wzbogacą flotę przewoźnika. 
Wybrana przez Sped Partner kurtyna to 
sprawdzony model, wyposażony w takie ele-
menty jak dodatkowe uchwyty do mocowa-
nia ładunku, słupy zabezpieczające, wzmoc-
niona podłoga, podnoszona oś przednia, czy 
też skrzynia paletowa i czujniki ciśnienia 
opon.
Współpraca Sped Partner Sp. z  o.o. z Wiel-
tonem trwa nieprzerwanie od ponad 10 lat. 
We flocie klienta, od początku istnienia fir-
my transportowej, pojawiło się blisko 200 
naczep z logo wielbłąda. Obecnie Sped Part-
ner posiada wyłącznie pojazdy Wieltonu.

ROSJA PODPISAŁA INSTRUKCJĘ 
W SPRAWIE ZASAD WYKONYWANIA PRZEWOZÓW DROGOWYCH

Dopiero pod koniec września udało się wyegzekwować od Rosji podpis na instrukcji dla służb kontrolnych i przewoźników drogowych 
z Polski i Rosji, w zakresie rodzajów wykonywanych przewozów i wymaganych zezwoleń. Powinno to uporządkować podejście 

rosyjskich urzędników do polskich przewoźników.

Wytyczne uzgodnione zostały jeszcze podczas 
polsko-rosyjskich rozmów w Moskwie 19 lute-
go 2016 r. oraz w Gdańsku w dniach 31 mar-
ca-1 kwietnia 2016 r. Strona rosyjska nie zgło-
siła wówczas uwag do tekstu instrukcji.  Jednak 

przez kilka miesięcy dokument nie został pod-
pisany, zaś podczas kontroli na terenie Rosji 
urzędnicy kwestionowali rodzaj posiadanych 
zezwoleń i nakładali kary na przewoźników. Po-
wszechną praktyką było np. przyjmowanie sta-
nowiska, iż towary z polskich fabryk wymagają 
zezwoleń na kraje trzecie w sytuacji, gdy właści-
cielem zakładu jest niemiecki koncern.
Skargi przewoźników doprowadziły do orga-
nizacji spotkania  polsko-rosyjskiej Komisji 
Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów 
drogowych w Sankt Petersburgu - Naszą inten-
cją było przede wszystkim uzyskanie potwier-

dzenia od strony rosyjskiej, że federalne służby 
kontrolne będą przestrzegać zasad klasyfikacji 
przewozów, określonych w instrukcji przyjętej 
podczas poprzednich negocjacji. Udało się osta-
tecznie uzyskać rosyjski podpis pod tekstem 
instrukcji, która stanowi dla polskich przewoź-
ników gwarancję, że rosyjskie przepisy, zmie-
nione dzięki naszym naciskom, będą właściwie 
interpretowane - powiedział wiceminister Jerzy 
Szmit podsumowując spotkanie.
Rozmowy w sprawie wysokości kontyngentu 
zezwoleń na 2017 r. odbędą się w pierwszej 
połowie listopada br. w Krakowie.





DOBRE WIEŚCI DLA SPRAWIE POZWÓW 
O RYCZAŁTY ZA NOCLEG

8 września 2016 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu 
postępowania cywilnego, wprowadzająca dodatkową podstawę 
do zawieszenia toczącego się postępowania cywilnego. 
Nowelizacja ma szczególne znaczenie dla branży transportu 
międzynarodowego z uwagi na liczne postępowania sądowe 

o ryczałty za nocleg.
Nowe przepisy o za-
wieszeniu postępowa-
nia cywilnego – jakim 
jest postępowanie 
przed sadem pracy 
– przewidują, iż sąd 
może z urzędu zawie-
sić postępowanie, jeśli 
rozstrzygnięcie spra-
wy zależy od wyniku 
postępowania przed 
Trybunałem Konstytu-
cyjnym.
Związek Pracodawców 

Transport i Logistyka Polska w lutym 2015 roku złożyła wnio-
sek o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów o czasie 
pracy kierowców oraz kodeksu pracy w zakresie podróży służ-
bowych. Sprawa toczy się pod sygnaturą K 11/15. Toczące się 
postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym może zatem 
stanowić podstawę fakultatywną do zawieszenia postępowania 
z urzędu przez sąd w sprawach o ryczałty za nocleg kierowców.
Warto jednak zauważyć, że niezależnie od postępowania 
przed Trybunałem Konstytucyjnym, widać zmianę tendencji 
w orzecznictwie sądów. Wiele spraw kończy się odrzuce-
niem roszczeń kierowców, domagających się zwrotu rzeko-
mo należnych ryczałtów za nocleg w kabinie. Decyzje takie 
najczęściej uzasadniane są faktem, że kierowca nie pono-
sił żadnych kosztów nocując w kabinie, a dodatkowo przed 
złożeniem pozwu nie zgłaszał pracodawcy żadnych skarg 
w sprawie warunków noclegu.

MAN TWORZY SYSTEM RIO
Po raz pierwszy wszyscy uczestnicy łańcucha dostaw – nadawca, spedycja, przedsiębiorstwo transportowe, firma załadowcza, 
dysponent, kierowca i odbiorca – zostaną powiązani w ramach jednolitego systemu informatycznego i aplikacji wyposażonej 

w funkcję prognozowania. Dzięki inteligentnym algorytmom system RIO łączy i analizuje najróżniejsze źródła danych. 

Dotychczas nie zawsze możliwe było przejrzyste wykorzystywanie da-
nych dostępnych w branży transportowej, głównie ze względu na duże 
zróżnicowanie stosowanych przez poszczególne podmioty systemów 
zarządzania załadunkiem, pojazdami itp. System RIO po raz pierw-
szy tworzy w tym zakresie wspólną platformę i może być stosowany 
niezależnie od marki pojazdu i użytkowanego systemu telematycz-
nego. W ten sposób klienci flotowi posiadający mieszany park pojaz-
dów mogą teraz korzystać z serwisów cyfrowych w ramach jednego 
spójnego rozwiązania. Instalacja nowej platformy jest we wszystkich 
typach pojazdów bardzo prosta. Istniejące systemy stosowane jako 
rozwiązania jednostkowe, np. odpowiedzialne za zarządzanie danymi 
pojazdów, przeglądami, magazynem części zamiennych lub dyspo-

zycją kierowców zostaną umieszczone na 
wspólnej platformie.
System RIO powstał z inicjatywy MAN. 
Za jego rozwój odpowiada dział MAN 
Digital Solutions. Od wiosny 2017 nowe 
pojazdy ciężarowe MAN będą seryjnie 
wyposażone w system RIO, ponadto każ-
dy klient firmy Scania na życzenie może 
się połączyć z tą platformą. Przy pomocy 
specjalnej skrzynki można podłączyć do 
sieci także każdy dowolny pojazd wypo-
sażony w interfejs FMS. 

10

INWESTYCJE MARATHONU
Marathon International nie kryje swoich aspiracji do roli 
pełnego operatora logistycznego. W połowie września na 
konstrukcji nowego Centrum Marathon zawisła wiecha. Nowy 
obiekt położony jest w Kostrzynie k. Poznania, w pobliżu 

skrzyżowania autostrady A2 i trasy ekspresowej S5. 

Na obiekcie o łącznej po-
wierzchni 57 000 m2, 
znajdą się powierzchnia 
biurowa, miejsca prze-
ładunkowe, magazyn, 
serwis samochodów 
ciężarowych, myjnia, 
stacja paliw, parking dla 
ponad 60 ciężarówek, 
restauracja oraz miejsce 
odpoczynku dla kierow-
ców. Zakończenie prac 
inwestycyjnych i oddanie 
obiektu do użytkowania 
planowane jest na sty-
czeń 2017 roku.
Inwestycje obejmują także 
działalność transportową, 
stojącą u podstaw do-
tychczasowych sukcesów. 

Flota Marathon International liczy już 100 pojazdów. Klucze do setnej 
ciężarówki z rąk prezesa Emila Lisowskiego odebrał najstarszy stażem 
kierowca, Tomasz Olszewski. Od początku roku firma zakupiła w sumie 
25 ciężarówek. Spółka nie zamierza jednak na tym zaprzestać i zapo-
wiada do 2020 roku podwojenie swojej floty.
Latem otwarty został ponadto nowy oddział Marathon Internatio-
nal. Po siedzibie w Poznaniu, oddziale w Berlinie i bazie transporto-
wej w Skarżysku-Kamiennej nadszedł czas na biuro w Warszawie. 
Uruchomienie nowego oddziału podyktowane jest dynamicznym 
rozwojem spółki, rozbudową floty oraz zwiększeniem komfortu ob-
sługi klienta. Nowy warszawski oddział zapewni bardziej efektywną 
i szybszą obsługę klientów na terenie wschodniej Polski.

10

Truck&Business Polska Informacje





12

Truck&Business Polska Informacje

TIMOCOM ZINTEGROWAŁ 200. DOSTAWCĘ TELEMATYCZNEGO
Po trzech latach od rozszerzenia modułu do planowania i kalkulacji tras TC eMap o funkcję trackingu, zintegrowano z nim dwusetnego 
oferenta telematycznego, firmę Webbase. Tym samym TimoCom przybliżył się o kolejny krok do możliwości zaoferowania wszystkim 
europejskim klientom tak szerokiego zasięgu integracji systemów telematycznych aby w ramach platformy transportowej szybko 

i swobodnie pobierać informacje odnośnie położenia pojazdów i przekazywać je zleceniodawcy.

Znaczna część klientów TimoCom korzysta 
już z aplikacji trackingowej, w celu zapewnie-
nia zleceniodawcy transparentności informa-
cji o miejscu pobytu pojazdu i załadowanego 
towaru. Dzięki tej opcji minimalizowana jest 
konieczność telefonicznego monitorowania 
aktualnej pozycji pojazdu.
Podobnie jak tracking firmy TimoCom, cała 
oferta największej w Europie platformy 
transportowej w nadchodzących latach bę-
dzie stale rozbudowywana.
- Tracking obok indeksu firm i messenge-
ra daje możliwość dalszej integracji we-
wnątrz platformy transportowej i tworze-
nia przejrzystego łańcucha logistycznego 

- mówi rzecznik prasowy firmy TimoCom, 
Marcel Frings. - W erze czwartej rewolucji 
przemysłowej naszym największym celem 
jest przyspieszenie procesu digitalizacji 
i urzeczywistnienie innowacyjnych projek-
tów na rzecz naszych klientów. Ciekawym 
rozwiązaniem jest, na przykład, możliwość 
udostępniania klientowi danych telema-
tycznych z różnych systemów, w jego pre-
ferowanej aplikacji.
Podstawy do rozwijania tego procesu zostały 
już z sukcesem stworzone wraz z systema-
tycznym poszerzaniem palety aplikacji i stale 
rosnącym wyborem zintegrowanych dostaw-
ców telematycznych.

KTA W OFERCIE KÖGEL
Kögel wprowadził do sprzedaży nową oś do naczep w wersji seryjnej. Producent naczep na wykorzystał informacje zwrotne 
od klientów oraz opinie ekspertów w końcowym etapie procesu powstawania produktów. Wynikiem jest zintegrowany system 

podwozia, który w przyszłości będzie nowym, silnym szkieletem pojazdów Kögel.
Oś do naczep Kögel – nazywana KTA – 
opiera się na pomysłowej koncepcji: dwie 
opaski do mocowania amortyzatorów 
zapewniają pewny zacisk wahacza i osi. 
Pochwa osi jest przytrzymywana od góry 
wahaczem, a od dołu opaskami do moco-
wania amortyzatorów. Kształty wsporni-
ka osi, wahacza osi i pochwy osi zostały 
dopasowane w czasie testów jezdnych 
i na stanowisku badawczym w oparciu 
o najnowsze metody obliczania elemen-
tów skończonych wykorzystywane do 
analizy sił dynamicznych i statycznych. 

W celu zapewnienia dużej łatwości napra-
wy wahacz osi i pochwę osi można wymie-
niać oddzielnie.

Pochwy osi wykuwane są z jednej sztuki 
materiału bez jakichkolwiek punktów łącze-
nia. Zapewnia to beznaprężeniowy rozkład 
sił oraz niezawodną ochronę przed pęknię-
ciami. Wahacz osi wykonany jest z bardzo 
wytrzymałej stali sprężynowej, co zapewnia 
optymalny stosunek właściwości sprężynu-
jących i stabilności. Tuleja metalowo-gumo-
wa w naczepie KTA pochłania siły wzdłużne 
oraz poprzeczne na połączeniu wspornika 
i wahacza. Takie rozwiązanie, dzięki opty-
malnej sztywności skręcania, gwarantuje 
najlepszy czas reakcji zawieszenia.

NA WĘGRZECH JUŻ BLISKO, POLSKA SIĘ PRZYMIERZA
Już w połowie 2017 roku na Węgrzech ruszy w pełni funkcjonalny system pomiaru wagi pojazdów. Aktualnie trwa jego budowa, 

planuje się, że zakończy się ona do końca grudnia. 

Od 1 stycznia 2017 roku, w 89 
punktach (stacje ważenia pojaz-
dów) sieci autostrad Narodowe 
Punkty Poboru Opłat będą mie-
rzyły wagę ciężarówek. Z pomo-
cą kamer odczytywany będzie 
numer rejestracyjny pojazdu, zaś 
przeładowanie auta będzie podle-

gało karze. Budowa całego systemu ma się odbyć do końca roku 
2016. Od 1 stycznia rozpoczną się testy, a z dniem 1 czerwca sys-
tem ma wejść w życie.
Przymiarki do systemu pomiaru wagi pojazdów trwają także 
w Polsce. Temat ten omawiano podczas konferencji zorganizowanej 

przez Inspekcję Transportu Drogowego. Wydarzenie było okazją do 
wymiany doświadczeń na temat funkcjonowania systemów kon-
troli wagi pojazdów w transporcie drogowym w Unii Europejskiej, 
w kontekście przygotowań GITD do wdrożenia systemu tego rodza-
ju w Polsce. Podczas obrad zaprezentowano m.in. referaty na temat 
systemów ważenia pojazdów na Litwie i w Niemczech.
Informację na temat inwestycji planowanych w związku z budową 
systemu GITD oraz zasad wyznaczania miejsc ważenia pojazdów 
przedstawiła również Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Auto-
strad. Przedstawiciel Akademii Górniczo-Hutniczej zaprezentował 
możliwości budowy systemu ważenia pojazdów w ruchu z opcją 
automatycznego nakładania kar w przypadku wykrycia przełado-
wania pojazdów realizujących przewozy drogowe.
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PRODUKT,  
LUDZIE, KOSZTY

Na łamach Truck&Business Polska dbamy, by opinie na różne tematy wyrażali najwięksi eksperci w branży. Tym 
razem głos oddajemy Marcinowi Balickiemu. Prezes Millenium Leasing podpowie między innymi jak wybrać 

leasingodawcę, kiedy warto finansować zakup w złotówkach a kiedy w euro, przeanalizuje również najbliższą 
przyszłość rynku leasingowego w Polsce

Marcin Balicki, 
prezes Millennium Leasing o:

 ? Opłacalności finansowania zakupu 
ciągników siodłowych i naczep w 
złotówkach lub euro.

- To nie tyle kwestia opłacalności, co zarządza-
nia ryzykiem walutowym. Właściwe podejście 
zakłada, że ciągnik czy naczepa, pracujące 
w ramach kontraktów płatnych w polskich 
złotych, powinny być finansowane w tej wa-
lucie. Jeśli natomiast sprzęt generuje przycho-

dy w euro lub choćby nominowane w euro 
(czyli przy stawkach określonych w euro, ale 
płatnościach w złotówkach) – inwestycja po-
winna być finansowana w euro. Dodatkową 
korzyścią z takiego podejścia jest wyelimino-
wanie różnic kursowych przy przewalutowa-
niach środków. Warto też zastanowić się nad 
finansowaniem inwestycji z zastosowaniem 
stałej stopy procentowej, dzięki czemu ryzyko 
zmiany stóp procentowych zostanie zminima-
lizowane, a przedsiębiorca uniknie wahań do-
chodowości kontraktu.

 ? Wyborze leasingodawcy przez 
firmę transportową.

- W pierwszej kolejności firma spraw-
dza wysokość miesięcznej raty, koszty 
ubezpieczenia i jego zakres - OC, autoca-
sco, uszkodzenie szyb, kwestie związane 
z udziałem własnym, itp. Warto jednak 
przyjrzeć się dokładnie wszystkim kosz-
tom, jakie leasingobiorca będzie musiał 
ponieść w trakcie trwania umowy, jeżeli 
wystąpią określone zdarzenia. Mam tu-
taj na myśli przypadki związane choćby 
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ze zmianą harmonogramu, przedtermi-
nowym zakończeniem umowy, kosztami 
dotyczącymi likwidacji szkody czy zarza-
dzaniem polisą „obcą”, jeśli leasingobior-
ca zdecyduje się na ubezpieczenie poza 
ofertą leasingodawcy. Rekomenduję każ-
dorazowo spojrzeć na relację między ceną 
początkową, spłacanymi ratami i tzw. war-
tością końcową. Dopiero taki rachunek, 
a nie tylko wysokość raty, pozwala ocenić 
całościowo ofertę leasingu od strony fi-
nansowej.
Koszty to jednak nie wszystko. Zawierając 
umowę leasingu przedsiębiorca wiąże się 
z partnerem finansowym na co najmniej 
kilka lat. Dlatego tak istotne jest to, cze-
go w czasie trwania współpracy może się 
spodziewać ze strony firmy leasingowej. 
I nie chodzi tu tylko o potencjalne opłaty, 
ale przede wszystkim o szeroko rozumianą 
jakość współpracy, elastyczność w dosto-
sowywaniu się do zmieniających się wa-
runków i oczekiwań, szybkość działania 
przy wypłatach odszkodowań czy innych 
zdarzeniach, które mogą wystąpić w okresie 
współdziałania.
I jeszcze jedno na co chciałbym zwrócić 
uwagę, a nierzadko bywa pomijane przy 
tego typu analizach. W mojej opinii ko sile 
firmy, również leasingowej, stanowią ludzie, 
którzy w niej pracują. Kompilacja trzech 
czynników - produktów, ludzi oraz kosztów 
powinna stanowić bazę do podjęcia decyzji 
z kim warto, a z kim nie warto wiązać się na 
tak długi czas.

 ? Konkurowaniu na rynku leasingu – 
czy dominuje rywalizacja jakością 
czy ceną.

- Rynek usług finansowych w branży trans-
portowej jest dość konkurencyjny. Jednak 
firmy leasingowe różnią się między sobą, 
zarówno w zakresie polityki finansowej, 
jak i strategii rozwoju. Niektóre akceptują 
wysokie ryzyko, rekompensując to wysoką 
ratą. Inne oferują niską ratę, ale wysokie 
koszty realizacji umowy albo wykorzystują 
najdrobniejsze choćby opóźnienia w płatno-
ściach, żeby podwyższyć koszty współpracy. 
Są też takie, które przykładają dużą wagę 
do jakości świadczonych usług i skutecz-
nie przekonują klientów, że warto niekiedy 
zapłacić wyższą ratę, otrzymując w zamian 

jasne reguły i lepszy standard współpracy. 
Taka jest nasza strategia. Moim zdaniem 
kierowanie się tylko ceną, podobnie jak przy 
wyborze samochodu, nie jest i nigdy nie 
będzie wystarczającym kryterium wyboru 
– przekonujemy zresztą do tego klientów. 
Z perspektywy Millenium Leasing takie po-
dejście wydaje się być skuteczne – jesteśmy 
jednym z liderów w finansowaniu środków 
transportu drogowego, z powodzeniem kon-
tynuując współpracę z wieloletnimi part-
nerami, sukcesywnie zdobywając przy tym 
nowych.

 ? Najbardziej efektywnych 
kanałach sprzedaży.

- Współpracujemy ze wszystkimi liczącymi 
się dealerami w branży transportu ciężkie-
go. Ważnymi partnerami są również pośred-
nicy i firmy specjalizujące się w sprzedaży 
ciągników siodłowych i naczep różnych 
marek i producentów. Wszystko po to, żeby 
z naszą ofertą znaleźć się jak najbliżej klien-
ta, podejmującego decyzję o inwestycji, dla 
jego wygody i sprawności przeprowadzenia 
całego procesu finansowania. Ciekawą for-
mą współpracy są tzw. umowy vendorskie, 
gwarantujące kompleksową i optymalną 
ofertę finansowania albo akcje specjalne 
kierowane do wybranych grup klientów 
i spójne z polityką rozwoju dostawcy.

 ? Kierunkach rozwoju rynku 
leasingu.

- Jest kilka czynników, które będą miały 
wpływ na rozwój sytuacji na rynku leasingu. 
Po pierwsze to obserwowany obecnie roz-
wój finansowania najmu krótko i długoter-
minowego. Firmy leasingowe już teraz de-
klarują przejęcie w pewnym stopniu ryzyka 
i odpowiedzialności za sprzedaż przedmiotów 
po wygaśnięciu umowy, ze wszystkimi tego 
konsekwencjami takimi jak odbiór przedmio-
tu, składowanie, wycena, naprawa, włączenie 
do rynku wtórnego. Tego rodzaju podejście 
pozwala przewoźnikom zminimalizować 
wysokość miesięcznego obciążenia ratami. 
Z drugiej jednak strony powoduje to, że całość 
oferty leasingowej staje się znacznie mniej 

przejrzysta dla klienta. Trudno przewidzieć 
wszystkie czynniki, mogące w przyszłości 
wpłynąć na wartość końcową przedmiotu czy 
też ewentualną konieczność dopłacenia za 
nadprzebieg lub ponadnormatywne zużycie. 
W takim modelu wartość sprzętu po okresie 
trwania umowy przestaje być źródłem do-
datkowej wartości dla firmy transportowej.
Jednocześnie, o czym jestem przekonany, 
dla każdego przewoźnika zarządzającego 
programem wymiany taboru w sposób 
kompleksowy, najlepszą ofertą pozosta-
nie klasyczny leasing operacyjny. Usługę 
charakteryzuje transparentna struktura 
oferty, zachowanie pełnej kontroli nad 
poziomem kosztów i wartością taboru 
oraz możliwość jego sprzedaży na własny 
rachunek po zakończeniu umowy i wyco-
faniu pojazdów z eksploatacji. To spore 
atuty. Podsumowując - ze względu na róż-
norodność potrzeb firm transportowych, 
rynek pójdzie w kierunku upowszechnie-
nia obu tych modeli.
Osobnym tematem pozostają dodatkowe 
produkty i instrumenty finansowe, towarzy-
szące umowie leasingu. W aktualnej sytu-
acji rynkowej, decydując się na kilkuletnie 
finansowanie inwestycji leasingiem, warto 
byłoby rozważać wykorzystanie umowy 
o stałej stopie, z jednoczesnym ubezpiecze-
niem wieloletnim. Prawdopodobieństwo, że 
w najbliższej perspektywie stopy procento-
we i składki ubezpieczeniowe wzrosną są 
większe niż wcześniej, dlatego warto rozwa-
żyć odpowiednie zabezpieczenie się.
Wśród wielu usług, jednym z popular-
niejszych rozwiązań stosowanych przez 
naszych klientów jest GAP czyli ubezpie-
czenie straty finansowej na skutek całko-
witej utraty pojazdu. Dzięki skorzystaniu 
z tej propozycji, poza wypłatą z pakietu 
komunikacyjnego korzystający otrzymu-
je dodatkowe świadczenie umożliwiające 
płynne funkcjonowanie – uruchomienie no-
wej umowy leasingu lub rozlicznie umowy 
rozwiązanej. To nasze autorskie rozwiąza-
nie, wprowadzone w 2015 roku - do tej pory 
z oferty skorzystało ponad 2,5 tys. klientów.

Tomasz Czarnecki

Firmy leasingowe różnią się między sobą, zarówno  
w zakresie polityki finansowej, jak i strategii rozwoju.

Ciągnik/naczepa, pracujące w ramach kontraktów płatnych w złotówkach, powinny 
być finansowane w polskiej walucie a generujące przychody w euro - finansowane w 

europejskim pieniądzu.

Finanse
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Wydarzenia

RYZYKO  
DZIAŁALNOŚCI 
PRZEWOŹNIKA
Płaca minimalna w Europie to poważny, ale nie jedyny problem doskwierający firmom transportowym. Nadchodzą niełatwe 

czasy dla przewoźników, na które warto wcześniej się przygotować, by mieć co najmniej stabilną pozycję na rynku. 
Spotkanie pod hasłem „Szacowanie ryzyka w transporcie” zgromadziło ponad 200 osób, nie tylko z Wielkopolski, ale także 

z innych regionów naszego kraju.

Niemal w sercu Poznaniu – w oddalonym 
o nieco ponad kilometr od Starego Rynku 

Hotelu IBB Andersia zorganizowano konferen-
cję na temat ryzyka w transporcie drogowym. 
– Dowiedziałem się o tym wydarzeniu wczoraj 
od kolegi. Program zwiastował szansę zdoby-
cia ciekawych informacji, więc postanowiłem 
zmienić plany i przyjechać do stolicy Wiel-
kopolski – zasłyszeliśmy w kuluarach jeszcze 
podczas witania gości.

 ? Walka o przetrwanie?
Może to przypadek a może rzeczywiście or-
ganizatorzy spotkania lubią filmy genialnego, 
brytyjskiego reżysera Sir Alfreda Hitchcocka. 
Konferencja bowiem rozpoczęła się „trzęsie-
niem ziemi”, czyli złowieszczą prognozą prof. 
dr hab. inż. Zdzisława Kordela z Uniwersyte-
tu Gdańskiego a potem napięcie (związane 
z kolejnymi wiadomościami) rosło. Do tego 
stopnia, że przez cały czas trwania wykładów 
praktycznie nikt nie opuszczał sali – nic nie 

było ważniejszego od zdobycia wiedzy przy-
datnej w codziennym zarządzaniu przedsię-
biorstwem transportowym.
- W ciągu najbliższych pięciu, dziesięciu lat, 
rola transportu drogowego w Europie zo-
stanie mocno ograniczona. Obecnie 68 000 
przewoźników z naszego kraju realizuje prze-
wozy rzeczy, w tym prawie połowa na terenie 
więcej niż jednego kraju. Do 2031 roku 30 
procent jazd na odległość powyżej 300 ki-
lometrów wykonywanych pojazdami o DMC 
powyżej 3,5 tony zostanie, według prognoz, 
„przeniesiona na tory”. Zresztą z postępem 
transportu intermodalnego mamy do czy-
nienia już teraz. Poza tym, od pewnego cza-
su przewoźnicy jeżdżą właściwie na tych 
samych trasach, poza Polską, Czechami 
i Słowacją powstaje mało większych ośrod-
ków produkcyjnych, skąd można zabierać/
odbierać towar – pod tym względem rynek 
zaległ w stagnacji – mówił prof. Zdzisław Kor-
del z Uniwersytetu Gdańskiego.

Ekspert uwidocznił również działania protek-
cjonistyczne na Starym Kontynencie. – Trwa 
to już właściwie od kilku lat. Praktycznie w ca-
łej Europie wprowadzane są przepisy nega-
tywnie wpływające na opłacalność pracy prze-
woźników, a tych regulacji będzie więcej i to 
nie tylko tych związanych z płacą minimalną, 
ale także ekologią czy opłatami drogowymi. 
Niewykluczone, że już wkrótce w Polsce, dla 
pojazdów o d.m.c. powyżej 3,5 tony niemal 
wszystkie drogi będą płatne. Włosi biorą pod 
uwagę wystąpienie z Unii Europejskiej, co tak-
że wpłynęłoby na zwiększenie kosztów działa-
nia firm transportowych – dodał prof. Kordel.
Trudno o ogólne wnioski pozwalające prze-
ciwdziałać tym problemom. – Każdy musi sam 
oszacować ryzyko prowadzenia działalności 
transportowej, przeanalizować koszty i zy-
ski, znaleźć swoją strategię. Jednak nie ulega 
wątpliwości, że liczba przewoźników na rynku 
ulegnie zmniejszeniu – powiedział prof. Kordel 
z Uniwersytetu Gdańskiego.

Wydarzenia
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 ? Za manipulacje do więzienia
Po tak efektownym początku konferencji, Mał-
gorzata Stocerz (Inelo) zajęła się kwestiami ma-
nipulacji przy tachografach. Najczęściej związa-
ne one są z jazdą bez karty, krótkimi podjazdami 
podczas odpoczynku, używaniem wielu kart 
kierowców, zakłócaniem sygnału przez magnes, 
wyłączaniem i redukcją napięcia, nielegalną ka-
libracją. Obecna walka z nadużyciami zostanie 
jeszcze bardziej wzmocniona w czerwcu 2019 
roku - w ciągnikach pojawią się tzw. inteligent-
ne tachografy, między innymi lokalizujące cią-
gnik co trzy godziny na podstawie sygnału GPS. 
Kierowca nie będzie nawet wiedział, kiedy jest 
namierzany a służby kontrolne dostaną kolejne 
narzędzie do działania.
Na wykrywaniu nieprawidłowości powinno 
szczególnie zależeć przewoźnikowi, bowiem 
konsekwencje zaniedbań bywają bardzo po-

ważne. Nie sposób wymienić ich wszystkich 
w tym miejscu, ale na przykład długa i szcze-
gółowa kontrola może zakończyć się niezre-
alizowaniem dostawy na czas i dodatkowymi 
kosztami z tym związanymi. Poza tym, o ile 
prawo w Polsce jest jeszcze stosunkowo ła-
godne (decyzja administracyjna – do 5000 
zł), we Francji można zapłacić 30 000 euro, 
w Holandii nawet 88 000 euro, a w Belgii, Ir-
landii czy Wielkiej Brytanii w skrajnych przy-
padkach użytkownikom ciągnika grozi więzie-
nie do 5 lat. Do tego dochodzą między innymi 
problemy z wypłatą odszkodowania w razie 
kolizji/wypadku.

 ? Rozliczanie delegacji i ryczałtów
Jedna z najbardziej „gorących” kwestii w bran-
ży transportowej dotyczy rozliczania delegacji 
oraz ryczałtów za nocleg. Kamil Korbuszewski 

z firmy GBOX jako podstawowe nadużycia 
w tym względzie wymienił między innymi:
- dietę wypłaconą w nieodpowiedniej wysoko-
ści bądź w ogóle niewypłaconą,
- ryczałt za nocleg wypłacony w nieodpowied-
niej wysokości bądź w ogóle niewypłacony,
- błędnie naliczone wynagrodzenie w ramach 
„płacy minimalnej”.
Rozliczanie diet i ryczałtów może niestety 
być czasochłonne i angażować wiele osób 
w firmie, szczególnie jeśli przedsiębiorca opie-
ra się na deklaracjach prowadzących ciągniki 
siodłowe, wymagających ręcznej weryfikacji. 
Każde nadużycie stanowi potencjalny i real-
ny koszt w związku z zawyżonymi stawkami 
ryczałtów, roszczeniami kierowców z tytułu 
niezapłaconych należności, mandatami i ka-
rami administracyjnymi, sprawami w sądzie. 
Aby się tego ustrzec można skorzystać z sys-

Wydarzenia
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temu telematycznego GBOX Assist oraz GBOX 
z oprogramowaniem 4Trans pozwalających 
między innymi na automatyzację rozliczania 
delegacji oraz ryczałtów za noclegi.

 ? Miesięczne oszczędności
Podczas omawiania możliwości zminimalizo-
wania ryzyk w działaniach firm transporto-
wych, Sebastian Hunicz z OCRK zwrócił uwa-
gę na to, że przewoźnicy powinni się dobrze 
przygotować na kontrole związane z prze-
strzeganiem MiLOG. Na razie idzie im dobrze 
– z ponad 30 inspekcji żadna nie wykazała 
uchybień.
- We Francji trzeba posiadać odpowiednio wy-
pełnione zaświadczenie o delegacji, aneksy do 
umów o pracę i zapewnionego reprezentanta 
– w czym możemy oczywiście pomóc. Rów-
nież w Polsce należy mieć się na baczności 
przed kontrolami Państwowej Inspekcji Pracy 
dotyczącymi rozliczania czasu pracy kierow-
ców czy też dokumentacji pracowniczej. Prze-
woźnicy powinni wykorzystywać swoje syste-
my GPS, by wyeliminować dodatkowe prace 
wykonywane przez kierowców. Prawidłowo 
prowadzone działania pozwolą zaoszczędzić 
miesięcznie nawet do 500 złotych przemno-
żone przez liczbę użytkowników ciągników 
danej firmy. Warto jeszcze wspomnieć choć-
by o karach za niewłaściwą dokumentację 
dni wolnych – opowiadał Sebastian Hunicz 
z OCRK.

 ? Dodatkowe wyzwanie dla 
planowania transportów

- Firmy transportowe muszą nauczyć się prze-
strzegać przepisów związanych z płacą mini-
malną, bowiem prawdopodobnie wprowadzi 
ją wiele krajów europejskich, nie tylko Niemcy 
i Francja. Co gorsze, przepisy nie będą takie 

same, zatem zajdzie konieczność posiadania 
bardzo fachowej i konkretnej wiedzy w tym 
względzie – powiedział podczas swojej prelek-
cji Łukasz Włoch z OCRK.
Przepisy wpływają niekorzystnie na zwięk-
szone koszty administracyjne. Niestety, nawet 
zatrudnienie kierowców zza wschodniej gra-
nicy ich nie obniży – racjonalność korzysta-
nia z ich usług w transporcie międzynarodo-
wym może być związana głównie z brakami 
kadrowymi a nie zyskami finansowymi. – To 
rodzi spore wyzwania dla osób planujących 
przewozy, które muszą także zwracać uwagę 
kogo wysyłają w dane miejsce, by przewóz był 
jak najbardziej opłacalny dla firmy. Poza tym 
przedsiębiorcy powinni zwracać uwagę na 
efektywność poszczególnych kierowców – do-
daje Łukasz Włoch z OCRK.

 ? Poszukiwania kierowców
Jak podkreślają przedstawiciele wielu firm 
transportowych, braki kadrowe wśród kie-
rowców to poważny problem. Eksperci sza-
cują, że pracę w tej profesji mogłoby znaleźć 
nawet 30 000 osób. Alternatywę dla polskich 
pracowników stanowi wspomniana kadra zza 
wschodniej granicy, ale zatrudnienie obcokra-
jowców jest związane z pokonaniem barier 
administracyjnych.
- Jednym z warunków zatrudnienia kierowcy 
zza wschodniej granicy jest wystąpienie do 
wojewody o pozwolenie na pracę. Nie mu-
szą go mieć obywatele Armenii, Białorusi, 
Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy, wykonujący 
obowiązki zawodowe przez sześć miesięcy 
w ciągu kolejnych 12 miesięcy, na podstawie 
oświadczenia o zamiarze powierzenia im pra-
cy, zarejestrowanego w powiatowym urzędzie 
pracy. Cudzoziemcy muszą przebywają w Pol-
sce na podstawie wizy, zezwolenia na pobyt 
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czasowy lub w ramach ruchu bezwizowego 
– powiedział Euzebiusz Jasiński, dyrektor Cen-
tralnego Ośrodka Szkoleń ZMPD.
Przy zatrudnianiu cudzoziemców przedsię-
biorca ponosi dodatkowe koszty, związane 
choćby z uzyskaniem zezwolenia, świadectwa 
kierowcy, szkoleniem na kwalifikację wstępną, 
itp. – Wysyłając obcokrajowca do państw Unii 
Europejskich trzeba się też liczyć ze sprosta-
niem różnym przepisom, na przykład uzyska-
niu wizy brytyjskiej. Przy problemach na ryn-
ku pracy pozostaje więc przed przewoźnikami 
poważny dylemat: podwyższyć płacę Polakom 
i zabiegać o ich usługi czy jednak skorzystać 
z „alternatywy wschodniej” – dodał Euzebiusz 
Jasiński z ZMPD.

 ? Brexit a firmy transportowe
- Zacznę optymistycznie. Moim zdaniem Wielka 
Brytania, jeśli w ogóle wystąpi z Unii Europej-
skiej w co powątpiewam, będzie to czynić bar-
dzo długo, między innymi ze względu na bardzo 
skomplikowane procedury administracyjne – 
otworzył swoje wystąpienie Łukasz Chwalczuk 
z kancelarii Iuridica, który mówił jak wpływa 
Brexit na działalność polskich przewoźników.
Zdaniem prelegenta możemy się spodzie-
wać między innymi zwiększenia cen paliw  

w Zjednoczonym Królestwie, nowych prze-
pisów związanych z cłem i podatkami, 
ograniczenia swobody przepływu kapitału 
ludzkiego oraz świadczenia usług. I niestety 
wzrostu kosztów transportu przy ogranicze-
niu mobilności. To wyzwania, przed którymi 
staną firmy transportujące towary na Wy-
spy Brytyjskie.

 ? Warto znać klauzule
Jacek Machocki radził jak zabezpieczyć intere-
sy firmy transportowej przed niebezpiecznymi 
zapisami w umowach nadawców. - Dostawca 
usług nie może być odpowiedzialny za „wszel-
kie” szkody, straty, opóźnienia, itp. Nawet 
jeżeli zostanie ustalona odpowiedzialność, 
musi zostać ona ograniczona. Na przykład 
kiedyś klient miał pretensje, że przewoźnik 
nie mógł dowieźć towaru, choć zleceniodaw-
ca w związku z powodzią był praktycznie 
odcięty od świata... - mówił Jacek Machocki.
„Strony (lub tylko dostawca) zastrzegają so-
bie prawo do zmiany cen i innych warunków 
umowy w przypadku faktycznego ogranicze-
nia zakresu i/lub wolumenu w trakcie reali-
zacji umowy” – to jedna z ważnych klauzuli 
kontaktowych, o których warto pamiętać. 
W przypadku klauzuli paliwowej zwróćmy 

uwagę na automatyczną lub fakultatywną 
zmianę cen w kontrakcie logistycznym ze 
względu na zmianę cen paliw.
„Umowne ceny usług zostały skalkulowane 
w oparciu o cenę bazową oleju napędowe-
go w wysokości ‘’X’’ zł. Cena bazowa stano-
wi średnią cenę hurtową 1m3 ON w PKN 
Orlen i Rafinerii Gdańskiej z okresu ‘’XX’’. 
Dostawca zastrzega sobie prawo do korek-
ty cen w przypadku zmiany średniej ceny 
hurtowej oleju napędowego o ‘’Y’’ procent 
lub wielokrotność ‘’Y’’ procent powyżej lub 
poniżej ceny bazowej i utrzymywania się 
nowego poziomu ceny przez okres dłuższy 
niż 7 dni. W takim wypadku ceny ulegną 
podwyższeniu lub obniżeniu o wskaźnik pa-
liwowy, który wynosi ‘’Z’’ procent lub jego 
wielokrotność”.

 ? Krok do przezwyciężenia 
problemów

Spotkanie podsumowała prelekcja Mate-
usz Śmiglaka z Wojewódzkiego Inspektorat 
Transportu Drogowego w Poznaniu związana 
z karnymi i administracyjnymi konsekwen-
cjami używania niedozwolonych urządzeń 
zakłócających pracę tachografu. Polskie fir-
my transportowe są potęgą w Europie. Wiele 
prezentacji podczas konferencji „Szacowanie 
ryzyka w transporcie” traktowało o obecnych 
lub przyszłych zagrożeniach i kłopotach. Je-
steśmy przekonani, że przedsiębiorcy poradzą 
sobie z problemami i podtrzymają wiodącą 
rolę na Starym Kontynencie. Liczba przewoź-
ników na spotkaniu zresztą potwierdza chęć 
poznania problemów i możliwości ich zara-
dzenia. A stąd już niedaleko do efektywnego 
działania.

Tomasz Czarnecki
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PODRÓŻ PO SEKTORACH
Supply Chain Sectors to nowy projekt Wydawnictwa Eurologistics, który spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem 
menedżerów łańcuchów dostaw z różnych branż gospodarki, którzy 20 września br. licznie przybyli do hotelu Lord 

w Warszawie, aby odbyć swoistą podróż po specyficznych rozwiązaniach łańcuchów dostaw ukrytych w różnych sektorach.

 ? Doskonałość automotive
Konferencję otworzył blok tematów zwią-
zanych z branżą automotive, uznawanej za 
lidera rozwiązań stosowanych w logistyce. 
Dlatego w tej części konferencji nie mogło za-
braknąć firmy Delphi. Paweł Łaszczak, Supply 
Chain Optimization Supervisor EMEA i To-
masz Kalemba, Advanced Logistic Engineer 
EMEA na przykładzie europejskich operacji 
zaprezentowali matematyczny model, pozwa-
lający wytyczyć takie optymalne centrum dys-
trybucyjne w rejonie Norymbergii. Doskona-
łym uzupełnieniem dystrybucji dla automotive 
było wystąpienie operatora logistycznego CAT 
LC, który specjalizuje się w usługach dla tego 
sektora. Tomasz Zarzycki, kierownik sprzeda-

ży i marketingu CAT LC Polska, zachęcał nie 
tylko do outsourcingu usług logistycznych, ale 
outsourcingu generalnie.

 ? Współpraca w FMCG
Kolejny blok tematyczny poświęcony był 
branży FMCG. Otworzył go Dariusz Krasoń, 
Supply Chain Manager z firmy Carlsberg Pol-
ska, który odpowiedzialny jest z rozwój współ-
pracy z klientami. Duża skala działania firmy 
wymaga zaawansowanych rozwiązań w za-
rządzaniu łańcuchem dostaw i wprowadza-
nia ciągłych zmian w procesach. A ponieważ 
oczekiwania klientów cały czas rosną, dlatego 
Calsberg Polska wprowadził już kilka lat temu 
i z powodzeniem rozwija program współpracy 
z klientami - Customer Collaboration. Współ-
praca ta dotyczy wszystkich działów w firmie, 
a nie tylko działu handlowego.
O nowych praktykach w branży FMCG mówili 
Marcin Smoła, dyrektor operacyjny ID Logi-
stics i Maciej Klich, senior manager ds. projek-
tów i kontraktów Carrefour Polska. Operator 
logistyczny ID Logistics specjalizuje się w ob-
słudze sieci handlowych i od początku swojej 

obecności w Polsce, czyli od 2008 r. współ-
pracuje z siecią Carrefour. Prelegenci przed-
stawili w jaki sposób na przestrzeni ostatnich 
lat zmieniła się logistyka kontraktowa, prze-
chodząc od obsługo dużych jednostek typu 
paleta, skrzynia do tzw. „detail pickingu”, czyli 
obsługi pojedynczych sztuk artykułów.
- Cyfryzacja ma ogromny wpływ na łańcuch
dostaw - powiedział Wiktor Wysocki, pre-
zes zarządu Comp-Win. Przedstawił on 
kilka przykładów optymalizacji łańcuchów 
dostaw, przy zastosowaniu odpowiedniego 
software.

 ? Logistyka elektroniki
Na algorytmach i liczeniu skupił się także Jo-
erg Sabellek, odpowiedzialny za system opty-
malizacji operacji logistycznych w regionie 
w firmie Panalpina. Panalpina, aby rozszerzyć 
portfolio swoich usług dla klientów nawiąza-
ła współpracę z Uniwersytetem Cardiff, który 
jest wiodącą uczelnią kształcąca logistyków 
w Wielkiej Brytanii, i wspólnie opracowali 
algorytm D2ID (Demand Driven Inventory 
Dispositioning), który pozwala optymalizować 

Wydarzenia

K O N F E R E N C J A
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poziom zapasów w magazynowych stosownie 
do przewidywanego popytu.
W bloku poświęconym elektronice nie mogło 
zabraknąć blisko stuletniego, światowego gi-
ganta - firmy Panasonic. Krzysztof Bobiński, 
Head of Supply Chain CEEG z Panasonic, scha-
rakteryzował rynek elektroniki, który cechuje 
wysoka wartość produktów przy niskich mar-
żach oraz opowiedział o rozwiązaniach stoso-
wanych, w tym sektorze i trudnościach wyni-
kających z efektu tzw. „kija hokejowego”, czyli 
szczytów sprzedażowych, które generują duże 
koszty w logistyce. W związku z tym firmy 
starają się te koszty minimalizować poszuku-
jąc różnego rodzaju nowatorskich rozwiązań 
i dźwigni kosztowych.

 ? E-commerce
Przedstawiciele FM Logitstic: Jacek Lipiński, 
dyrektor ds. rozwoju e-commerce i Paweł Ja-
nicki, dyrektor rozwoju health-care debatowa-
li o nieustającym rozwoju wirtualnej sprzeda-
ży. Ich zdaniem coraz więcej sieci handlowych 
poszerza swoją sprzedaż o handel on-line, a to 
oznacza wzrost zapotrzebowania na dystrybu-
cję wielokanałową. Wygrają więc na rynku te 
firmy, które potrafią sprostać tym wymaganiom 
i stworzą cross-kanałowy łańcuch dostaw

Anna Galas, dyrektor ds. rozwoju logistyki 
kontraktowej w ROHLIG SUUS Logistics do-
wiodła, że kluczem do sukcesu na konkuren-
cyjnym rynku artykułów gospodarstwa domo-
wego jest sprawna i bezszkodowa organizacja 
operacji logistycznych. Firma doszła do takich 
wniosków w efekcie przeprowadzenia własne-
go badania ankietowego na temat najwięk-
szych wyzwań e-commerce AGD.

Łańcuch dostaw healthcare i farmacji to 
tematyka poruszana przez Sebastiana Ple-
sińskiego, dyrektora handlowego DSV Road 
i Michała Bąka, Business Development Ma-
nagera DSV Solution. Grupa DSV zarządza 
jednym z największych magazynów farma-
ceutycznych na świecie, zlokalizowany on jest 
w RPA i zajmuje powierzchnię 65 tys. mkw.

Alicja Kostecka

Partnerzy:

Patroni medialni:

SYSTEMY  INFORMATYCZNE
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SUKCES  
TO PROBLEM SZEFA?!

Odpowiedź na tytułowe pytanie powinien sobie z czystym sumieniem udzielić właściciel każdej firmy, każdy menedżer, 
w czym pomożemy w poniższym tekście. Jeśli mamy do czynienia z tą jakże niepożądaną sytuacją, trzeba koniecznie znaleźć 

sposób, by ją zmienić. Do tego jest potrzebna między innymi refleksja względem własnego działania i chęć zastosowania 
określonych, mało skomplikowanych rozwiązań.

Wielu menedżerów, przedsiębiorców, 
zadaje sobie, szczególnie w trudnych 

sytuacjach, jedno, ważne pytanie: co w naj-
większym stopniu motywuje moich ludzi? Naj-
częstsza, potoczna odpowiedź, nie trzeba 

przeczytać setek książek, by to wiedzieć - pie-
niądze. Teoretycznie wygląda więc wszystko 
bardzo prosto i zagadnienia ze wstępu nie 
trzeba szczególnie rozwijać. Potwierdzili to 
również pracodawcy w badaniu Kovacha 
(1999), który poprosił menedżerów i innych 
pracowników o określenie najważniejszych 
motywatorów w pracy. Poza „kasą’, przedsię-
biorcy na drugim miejscu wymienili pewność 
zatrudnienia, a następnie szanse na awans. 
Okazało się jednak, że zatrudnieni mieli od-

mienne zdanie na ten temat: pensję jako czyn-
nik motywujący do pracy wymienili dopiero 
na piątym miejscu. Co zatem uznali za główne 
motywatory?

 ? Praca „pod przymusem”
Istotniejsze dla motywacji niż zarobki okazało 
się to, czy praca jest interesująca, a pracow-
nik ma poczucie bycia docenianym za wyko-
nywane zadania. Trzecie miejsce otrzymało 
poczucie wpływu na bieg wydarzeń, a czwarte 
– pewność zatrudnienia. Podobne wyniki osią-
gnęli w innym badaniu Boyett i Boyett (2000), 
identyfikując satysfakcję z wykonywanej pra-
cy, osiągnięcia, uznanie i rozwój zawodowy, 
jako czynniki, od których zależy motywacja do 
poprawiania swoich wyników.
Wyniki te przestają zaskakiwać, jeśli odnie-
siemy je do znanej w psychologii piramidy 
potrzeb (Maslowa). U jej podstawy znajdują 
się potrzeby fizjologiczne i potrzeba bez-
pieczeństwa. W kontekście zawodowym to 
właśnie pensja w połączeniu ze stabilnością 
zatrudnienia pozwala pracownikowi je za-
spokoić. Jeżeli na tym bazowym poziomie 
występuje deficyt, uwaga zatrudnionego 
skupi się na jego zniwelowaniu, a myśli 
będą krążyły wokół zarobków jako potrzeby 
numer jeden. Być może chcąc nie chcąc po-
stanowi wykonywać nielubianą i mało roz-
wojową pracę, trudno jednak oczekiwać, by 
był wtedy zmotywowany, proaktywny, czy 
wykazywał się kreatywnością.

 ? Potrzeba miłości
Gdy jednak sytuacja zawodowo finansowa jest 
względnie stabilna, do głosu dochodzą po-
trzeby z wyższych szczebli piramidy, a więc: 
potrzeba przynależności i miłości (w kontek-
ście zawodowym możemy tu myśleć o dobrej 
atmosferze w firmie), szacunku i uznania 
(wspomniane w obu badaniach docenienie 
i poczucie wpływu na bieg wydarzeń) oraz sa-
morealizacji (poczucie, że się rozwijam w dzie-
dzinie, która mnie interesuje). I to właśnie te 

Kierowanie transportem

Zlecając pracownikowi realny do osiągnięcia 
cel, warto zapytać go o opinię na ten temat.

Tomasz Chyrchel
Partner Zarządzający
Generator Pomysłów
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czynniki musimy wziąć pod uwagę chcąc na-
prawdę, a nie tylko powierzchownie, zmoty-
wować pracowników.

 ? Unikanie ryzyka
Jak to wygląda w praktyce, czyli porównanie 
motywowania negatywnego i pozytywnego 
pod względem komfortu pracy menedżera.
Kiedy dokładnie mają miejsce momenty, w któ-
rych pracownik czuje się motywowany lub 
demotywowany? Jakie zachowania sprawiają, 
że podwładny jest doceniony i zaangażowany 
w bieg wydarzeń? Jeśli jesteś przełożonym 
i trudno ci znaleźć większą ilość czasu na pracę 
z podwładnymi, najważniejsze pod tym wzglę-
dem powinny być sytuacje, w których zlecasz 
realizację zadań i udzielasz informacji zwrotnej 
(komentarzy) dotyczącej ich wykonania. To są 
kluczowe i często krótkie momenty, gdy odpo-
wiednie zachowanie menedżera w ogromnym 
stopniu wpływa na motywację pracownika.
W wielu firmach i zespołach zarządzanie ogra-
nicza się do poinformowania o zadaniu do 
wykonania, a następnie komentowaniu, jeśli 
coś poszło nie tak. Z perspektywy pracownika 

mamy więc do czynienia z sytuacją neutralną 
(nieskłaniającą do przejawiania inicjatywy), 
potencjalnie nieprzyjemną (jeśli coś pójdzie 
nie tak). Jego uwaga skoncentruje się więc 
wokół unikania ryzyka. A nie o to przecież 
chodzi...

 ? Błędne koło
Efekt? Zarządzany w ten sposób pracownik 
stara się „nie wychylać”, nie bierze odpowie-
dzialności za wykonywane zadania, „robi od 
kreski do kreski” nie wykraczając poza jasne 
polecenie, ale nie przejawiając też inicjatywy. 
Jeżeli zalecenie pozostaje niezgodne z jego 
opinią, nie powie tego - zrobi to co zostało 
wskazane dla „świętego spokoju”, względnie 
zastosuje opór nie wprost: dojdzie do unikania 
i opóźniania wykonania, pozornego wprowa-
dzenia zmian, narzekania „za plecami przeło-
żonego”.
Zaczyna nam powstawać „błędne koło”. Prze-
łożony widząc takie zachowanie odnosi wra-
żenie braku umiejętności samodzielnego my-
ślenia u zatrudnionego, zatem jego zdaniem 
podwładny potrzebuje wzmożonej kontroli, co 

pochłania coraz więcej czasu i energii mene-
dżera, który nie jest z tego faktu zadowolony. 
Mimo tej kontroli, podczas pracy powstają 
błędy, biorące się między innymi stąd, że pra-
cownik nie zadaje pytań, gdy nie jest czegoś 
pewien. U osoby zarządzającej, zmuszonej 
osobiście kontrolować każdy etap wykonania 
zadania, powstaje poczucie zmęczenia i fru-
stracji. Niedociągnięcia pozostają w ukryciu 
do momentu, kiedy coś nie „wybuchnie”. Po-
tem odpowiedzialność trafia na współpracow-
ników. Co bardzo ważne z punktu widzenia 
pracodawcy, pracownikom nie zależy na osią-
ganych przez firmę globalnych efektach (o ile 
sprawa nie dotyczy ich osobiście), bo w ich 
oczach to problem szefostwa.

 ? Trzy kroki
Jak może wyglądać alternatywa dla takiej 
sytuacji?
Krok pierwszy: warto zwrócić uwagę na to, 
by podając pracownikowi realny do osiągnię-
cia cel, zapytać go o opinię na ten temat. Pod-
władny nie powinien być krytykowany, jeżeli 
będzie miał zastrzeżenia co do zadania. War-

Kierowanie transportem

Nierzadko dla motywacji pracownika istotniejsze niż zarobki okazuje się to, czy praca jest 
interesująca, a zatrudniony ma poczucie bycia docenianym za wykonywane zadania.
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to za to porozmawiać o tym, jakie widziałby 
rozwiązanie i wziąć pod uwagę opinię pod-
władnego. Celem dialogu jest poznanie i wy-
jaśnienie jego wątpliwości a co za tym idzie 
zwiększenie szansy skutecznego działania, 
niekoniecznie zaś zmiana sposobu realizacji 
pracy. Inna sprawa, że pracownicy „operacyj-
ni” nierzadko są bliżej „frontu” niż ich szefowie 
dlatego pomijając już aspekty czysto coachin-
gowe ich wnioski mogą się przyczynić do lep-
szego wykonania obowiązków.
Krok drugi: sposób osiągnięcia celu powinien 
leżeć w większym stopniu w zakresie pracow-
nika niż zlecającego. Jeśli delegujemy zatrud-

nionemu zadanie wymagające współpracy 
z innym działem czy będzie on miał wystarcza-
jącą siłę przebicia? Może będzie potrzebował 
wsparcia przełożonego w wyegzekwowaniu 
czegoś od kierownika innego działu?
Krok trzeci: zlecający powinien też uzgodnić 
z wykonawcą sposób i częstotliwość monito-
rowania postępów pracy. Pracownik powinien 
wiedzieć, w jaki sposób mierzone będą postę-
py, a także jak ma skontaktować się z przeło-
żonym, w razie gdyby potrzebował jego wska-
zówek.
Przy takim podejściu pracownik posiada ja-
sność co do przejrzystości reguł, ma tę nie-
zwykle ważną w pracy współodpowiedzial-
ność za efekt. Czuje się doceniony faktem, że 
ma coś do powiedzenia i może mieć wpływ na 
przebieg wydarzeń, zwłaszcza jeśli posiada ja-
kieś doświadczenie w branży, z którego może 
czerpać. Przedsiębiorca, menedżer osiąga 
zatem jakże pożądany efekt: zatrudniony nie 
czuje „czyhania” na jego potknięcie i bez cienia 
strachu oraz skrępowania dopyta, gdy czegoś 
nie wie. To zaś zdecydowanie zmniejsza ryzy-
ko błędu.

 ? Informacja zwrotna
Jak najlepiej udzielać informacji zwrotnej 
(komentować) do wykonanego zadania?
Na uwagę zasługuje też sposób komentowania 
i udzielania wskazówek podczas monitorowa-
nia wykonania zleconego zadania.
1.  Komentarz powinien składać się z trzech 
elementów:
- opisu konkretnego zachowania (zamawiając 
o 10 procent więcej towaru...),
- efektu (sprawiłeś, że musimy teraz zapła-
cić fakturę o kilka tysięcy złotych wyższą niż 
ostatnio), który to zachowanie wywołuje,
- oczekiwania na przyszłość (chciałbym, byś 
decyzje finansowe powyżej kwoty „X” konsul-
tował ze mną przed kontaktem z dostawcą).
Nie wolno zapominać, że rezultatem ma być 
rozwiązanie problemu i unikanie go w przy-
szłości, a nie rozładowanie emocji wywoła-
nych błędem podwładnego.
2.  Komentarz powinien pojawiać się zarówno 
w sytuacjach pozytywnych jak i w negatyw-
nych, ale uwaga - z przewagą tych pierwszych! 
Błędem jest udzielanie informacji zwrotnej 
wyłącznie w reakcji na nieprawidłowe wyko-
nywanie zadania. Nieustanna krytyka i niezau-

ważanie osiągnięć zdecydowanie nie sprzyja 
motywacji i powoduje wiele negatywnych 
konsekwencji.
3.  Komentujemy raczej w cztery oczy (zwłasz-
cza jeśli informujemy, że konieczne będą po-
prawki w wykonywanej pracy). Negatywna 
informacja zwrotna jest sama w sobie nieprzy-
jemna, nie ma potrzeby pogarszać sytuacji 
obecnością kolegów z pracy. Chwalenie przy 
świadkach też należy przemyśleć, bo może 
przyczyniać się do budowania atmosfery ry-
walizacji i pogorszenia atmosfery wśród pra-
cowników.
4.  Zarówno pozytywny jak i negatywny ko-
mentarz szybko staje się nieaktualny, jeśli zbyt 
długo z nim czekamy. Informacji zwrotnej 
udzielamy więc na bieżąco (najlepiej od razu 
po zaistniałej sytuacji; nie później niż 2-3 dni 
po danym wydarzeniu).

 ? Kotwice motywacyjne
Oprócz uniwersalnych reguł działania warto 
wiedzieć, że każdego motywuje co innego. 
Psychologowie wykorzystują na przykład test 
Kotwice Kariery Scheina. Myśląc długofalowo 
o rozwoju pracownika przydatne może być 
sprawdzenie, jakie wartości są dla niego klu-
czowe w pracy.
Profesjonalizm: podnoszenie kwalifikacji 
i rozwój, zostanie ekspertem w wybranej dzie-
dzinie.
Przywództwo: zarządzanie ludźmi, zwięk-
szanie zakresu odpowiedzialności, poczucie 
wpływu na rzeczywistość.
Autonomia i niezależność: swoboda organi-
zacji sposobu pracy, brak nadmiernej kontroli, 
rozliczanie z efektów.
Bezpieczeństwo i stabilizacja: przewidywal-
ność swojej pracy, stabilność obowiązków, 
przywiązanie do firmy i miejsca.
Kreatywność i przedsiębiorczość: zauważanie 
i rozwiązywanie problemów, doradzanie i popra-
wianie, wprowadzanie zmian i innowacji.
Pomoc innym: praca zgodna z wartościami, 
pomaganie innym, uczenie ich, rozwiązywanie 
problemów.
Wyzwania: pokonywanie trudności, podej-
mowanie ryzyka, rywalizacja i przełamywanie 
ograniczeń.
Styl życia: harmonia między pracą a życiem 
osobistym, rozgraniczenie czasu poświęcane-
go na sprawy zawodowe i pozostałe.

W artykule wykorzystano:
Katarzyna Piłat-Nałęcz (2008). Reguły motywacji. 
Czasopismo aptekarskie nr 11 (179).
I. Bessell, B. Dicks, A. Wysocki, K. Kepner, D. Farnsworth 
i J. L. Clark. Understanding Motivation: An Effective 
Tool for Managers http://edis.ifas.ufl.edu/hr017
Kovach, K. A. (1995). Employee motivation: addressing 
a crucial factor in your organization’s performance. 
Employment Relations Today (Wiley), 22(2), 93-107.

Kierowanie transportem

Na rynku pracy mamy okresowe wahania 
określane kolokwialnie „czas pracownika” 
i „czas pracodawcy”. Obecnie ta „wskazówka” 
wychyla się coraz bardziej ku zatrudnionym. 
W samym transporcie według szacunków 
brakuje 20 000 - 30 000 kierowców. Pożą-
dana jest również fachowa kadra menedżer-
ska jak i osoby wykonujące nierzadko proste 
prace magazynowe i biurowe. Jak podaje 
serwis pulshr.pl w Polsce 41 procent firm ma 
problem, by w pełni obsadzić swoją kadrę. 
Tym bardziej właścicielom oraz dyrektorom 
potrzebne są umiejętności zarządzania kadra-
mi, by najlepsi pracowali w naszej firmie a nie 
u konkurencji.

Przy nieprawidłowym zarządzaniu, pracownik stara się „nie 
wychylać”, nie bierze odpowiedzialności za wykonywane 
zadania, nie wykracza poza jasne polecenie, nie przejawia 
też inicjatywy.

Warto odpowiednio zarządzać ludźmi, 
bo obecnie jest czas pracownika a nie 

pracodawcy na rynku zatrudnienia.
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NADWOZIA 
WYMIENNE

616 kontenerów wymiennych typu BDF (swap body) znajduje się w użytkowaniu VIVE Transport w całej Europie.  
Ich rozmieszczenie w znacznym stopniu ułatwia działania związane z zakupem surowca,  

spełniając bardzo ważną funkcję magazynową.

Dysponujemy 73 zestawami wysokokuba-
turowymi. Flota własna składa się głównie 

z pojazdów marki DAF, nie starszych niż 2-let-
nie. Wszystkie zestawy i nadwozia wymienne 
monitorowane są w systemie GPS Transics 
zintegrowanym z systemem ERP Speed i pro-
wadzone w załogach dwuosobowych.

 ? Zalety i ograniczenia BDF
Zestawy przestrzenne o ładowności 120 m3 
dają znacznie większe możliwości załadunko-
we w stosunku do naczep standardowych o ła-
downości 85 m3. Załadunek może nastąpić od 
góry, z boku, z tyłu. Wyposażone w podłogę 
antypoślizgową kontenery typu BDF pozwala-
ją na formowanie ładunku bez udziału pojaz-
du. Nadwozia są pozostawione do dyspozycji 
załadowcy/odbiorcy.

 ? Mobilne magazyny
Nadwozia wymienne BDF spełniają dwie zna-
czące funkcje w strategii działania naszej firmy: 
transportową i magazynową (magazyn surowca 
i wyrobu gotowego). Na kontenerach groma-
dzone są zapasy surowca dedykowane do prze-
kazania na linię produkcyjną w odpowiedniej 
kompozycji parametrów zdefiniowanych przez 
kontrolę jakości pionu produkcyjnego. To wpły-
wa na elastyczność działania.

Jeśli BDF-y wykorzystujemy jako 
magazyn wyrobu gotowego, 
mamy do czynienia z przyjęciem, 
magazynowaniem i przechowy-
waniem oraz wydaniem zapasu. 
Funkcja usługi logistycznej reali-
zowana jest zarówno z klientami 
wewnętrznymi, jak i w przyszłości 
zewnętrznymi. Usługodawca musi 
sprostać takim wymaganiom jak:
 ❙ jakość usługi i powierzonego 
zapasu,

 ❙ niski koszt jednostkowy ponie-
siony za operacje przyjęcia, zma-
gazynowania i wydania zapasu,

 ❙ terminowość realizacji,
 ❙ trafność i kompletność realizacji 
zleceń.

 ? Usprawnienie łańcucha dostaw
Na usługi logistyczne warto patrzeć komplek-
sowo. Użycie nadwozi wymiennych w trans-
porcie podnosi ich jakość, a co za tym idzie 
terminowość dostaw. Kontenery służące jako 
mobilny magazyn usprawniają możliwości 
dokonania optymalnego załadunku danego 
towaru na terenie dowolnej firmy, bez wy-
korzystywania magazynów właściwych. Po-
zostawianie ich u załadowcy sprawia, że nie 
powstaje zagrożenie kosztów związanych 
z postojem ciężarówki. Nadwozia pozosta-
wione są do dyspozycji załadowcy/odbiorcy. 
Przewoźnik odbiera załadowane nadwozia, co 
znacznie skraca czas oczekiwania.

 ? Klaster transportowy
W kolejnych latach będziemy rozszerzać 
Sped2Gen - tzw. spedycję drugiej generacji 
czyli  wykorzystanie BDF w koncepcji klastra. 
Obecnie powołany klaster nadwozi wymien-
nych i jego trzon opiera się na naszym wła-
snym taborze. Jako założyciel, do współpracy 
zaprosiliśmy przedsiębiorstwa, które wyko-
nywały usługi dla VIVE Transport przy uży-
ciu naczep, na zasadzie spedycyjnej. Obecnie 
w klastrze są takie przedsiębiorstwa transpor-
towe jak Omega Pilzno, Aga Piła, Marathon 
Poznań, Bespol Łasin.

Podstawowym zadaniem stawianym orga-
nizacji jest zwiększenie do końca 2016 roku 
udziału podmiotów zewnętrznych w klastrze 
od 28 do 35 sztuk pojazdów oraz od 110 do 
140 sztuk nadwozi wymiennych. Dotychcza-
sowi partnerzy zwiększą tabor, dodatkowo 
dołączą nowi partnerzy ze swoim taborem. 
Udział partnerów w klastrze ma na celu wyeli-
minowanie spedycji naczepami, pozwoli także 
na lokowanie środków finansowych w odpo-
wiednich obszarach Grupy VIVE.

 ? Dalsze plany
Poza rozwijaniem klastra planujemy zmniej-
szyć koszty wozokilometra, zminimalizować 
liczbę pustych przebiegów, zwiększyć udział 
czasu pracy do czasu jazdy, poprawić termi-
nowość odbiorów. W przypadku magazyno-
wania zależy nam na jak najniższym koszcie 
jednostkowym oraz optymalizacji utrzy-
mania zasobów do operacji i przepływów 
magazynowych. Dochodzi do tego dbałość 
o szybką realizację kompletnych wysyłek, 
dostarczonych w odpowiedniej kompozycji, 
właściwe miejsce i porę produkcji. A także 
odbiór wyrobu gotowego z produkcji i do-
starczenie do magazynów. Do tego docho-
dzi zminimalizowanie kosztów eksploatacji 
środków trwałych.

Adam Opoka
dyrektor operacyjny  
VIVE Transport
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KRUCZKI W ZLECENIACH
Wykonanie jakiegokolwiek transportu najczęściej wiąże się z zawarciem umowy transportowej lub spedycyjnej. Jak to 

zwykle (nie tylko w tej w branży) bywa, każde tego rodzaju porozumienie pełne jest zapisów, dzięki którym nie dość, że nie 
dostaniemy pieniędzy za wykonaną usługę, to dodatkowo jeszcze dopłacimy. Postanowiliśmy zrobić krótki przegląd tego 

typu sytuacji sugerując, w jaki sposób można nie dopuścić do kłopotów.

Większość zleceń zaczyna się od infor-
macji o tym, że transport odbywa się 

zgodnie z konwencją CMR (o ile jest to trans-
port międzynarodowy) lub w oparciu o Prawo 
Przewozowe (dotyczy transportu krajowego). 
Niestety, w następnych punktach umowy czę-
sto znajdziemy zapisy, które konwencji CMR 
przeczą, na co nie wszyscy zwracają uwagę. 
W sytuacji, kiedy marże w branży są niskie, 
firmy spedycyjne szukają różnych sposobów 
na zwiększenie zysków.

 ? Termin przesyłania dokumentów
Wiele umów spedycyjnych, zwłaszcza tych re-
dagowanych przez polskie przedsiębiorstwa, 
posiada informację o konieczności odesłania 
dokumentów przewozowych w konkretnym 
terminie, na przykład 7 dni. Konsekwencją 
niedotrzymania tego punktu umowy może być 
obniżenie frachtu lub znacząco wydłużony ter-
min płatności. Duża część firm spedycyjnych 
skrupulatnie sprawdza, czy dokumenty zosta-
ły odesłane w wyznaczonym terminie. Kiedy 

więc dokumenty przychodzą po ustalonym 
czasie, natychmiast wysyłane jest obciążenie, 
mogące wynosić nawet 50 procent frachtu.
To oczywiście postępowanie nieznajdujące 
uzasadnienia w regulacjach prawnych. Dlate-
go też, aby uniknąć sporów na drodze sądowej, 
warto zwrócić uwagę, czy dana firma wymaga 
zwrotu listów przewozowych w konkretnym 
czasie i czy straszy przy tym wysokimi karami. 
Lepiej przecież zareagować wcześniej niż póź-
niej toczyć „poważniejsze boje”.

 ? Opłaty postojowe
Kolejny przykład zapisów, które nie mają nic 
wspólnego z Konwencją CMR ani Prawem 
Przewozowym to czas wolny od opłat za prze-
stój. Szczytem wszystkiego w mojej ocenie jest 
sytuacja, gdy w zleceniu określona zostanie 
konkretna awizacja załadunku i rozładunku, 
a mimo wszystko widnieje zapis o 24 godzi-
nach wolnych od opłat przestojowych. To spo-
sób działania używany przez wiele spedycji.
Spedytor ma dzięki temu większą pewność, 
że przewoźnik przyjedzie na załadunek odpo-
wiednio wcześnie. Jednak, jeśli będzie musiał 
poczekać kilka lub kilkanaście godzin, to już 
nie problem spedycji, bo przecież w zleceniu 
była informacja o czasie wolnym od opłat 
przestojowych. Tego typu historie zdarzają się 

głównie we współpracy z polskimi podmiota-
mi, jednak zagraniczne szybko się od nas uczą 
tego, czego akurat nie należy robić...
Przed takimi sytuacjami można się zabezpie-
czyć. Przede wszystkim, nie możemy zgadzać 
się na zapis o dobie wolnej od opłat za prze-
stój, zwłaszcza, gdy załadunek czy rozładunek 
ma konkretną awizację godzinową. Poza tym, 
w zleceniu powinna widnieć konkretna infor-
macja o wysokości opłat przestojowych oraz 
po jakim czasie one zaczynają obowiązywać. 
Wiele firm produkcyjnych płaci swoim prze-
woźnikom za przestój powyżej trzech czy 
czterech godzin. Dlatego przed podjęciem zle-
cenia, warto taki zapis wynegocjować.

 ? Pisemne potwierdzenie
Innym przykładem zapisu, na który koniecznie 
należy zwrócić uwagę, jest informacja o tym, że 
jeśli w przeciągu określonego czasu (najczęściej 
jest to 30 minut) nie wyrazimy zastrzeżeń, zlecenie 
uznane zostaje jako przyjęte. Zapis ten może być 
problematyczny dla obu stron. Spedytor, wysyła-
jąc zlecenie powinien upewnić się, że przewoźnik 
je dostał. Najlepsze rozwiązanie stanowi odesłanie 
podpisanego zlecenia faksem lub poprzez e-mail, 
dopiero wtedy umowa zostaje w pełni zawarta.
W przeciwnym przypadku, przewoźnik może 
nie podstawić auta twierdząc, że nie dostał 
zlecenia. Z drugiej strony, firma transportowa, 
która otrzymuje zlecenie i początkowo nie ma 
czasu zagłębić się w warunki, z góry wyraża 
zgodę na wszystkie warunki porozumienia, 
nawet te najbardziej absurdalne. Dlatego też, 
w sytuacji, gdy nie ma możliwości przeczytać 
od razu warunków, warto wynegocjować do-
datkowy czas na zapoznanie się z umową, by 
uniknąć poważnych konsekwencji.

 ? Reklamacje
Wiele firm spedycyjnych zastrzega sobie 
w zleceniach prawo do wstrzymania zapłaty 
za przewóz w sytuacji spowodowania szkody 
w transporcie. Jest to zapis jak najbardziej nie-
zgodny z prawem. Jeśli transport został wyko-
nany, przewoźnikowi należy się wynagrodze-
nie. Koszty ewentualnych uszkodzeń powinny 
pokryć wszelkiego rodzaju ubezpieczenia – 
przecież właśnie dlatego funkcjonują tego ro-
dzaju usługi. Oczywiście dotyczy to sytuacji, 

W sytuacji, kiedy marże w branży są 
niskie, firmy spedycyjne szukają różnych 
sposobów na zwiększenie zysków.
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w której wybrany przez spedycję przewoźnik 
faktycznie posiada ważną polisę ubezpiecze-
niową. W przeciwnym razie sprawa znacznie 
się komplikuje i najczęściej znajduje zakończe-
nie na sali sądowej.

 ? Spóźnienia
Praktycznie każde zlecenie transportowe po-
siada zapis o odpowiedzialności przewoźni-
ka za spóźnienie na załadunek i rozładunek. 
Często kara za zbyt późne dowiezienie ładun-
ku może stanowić równowartość frachtu. To 
kolejny przykład zapisu niezgodnego z Kon-
wencją CMR. Według obowiązującego prawa, 
firma transportowa staje przed groźbą obcią-
żenia za spóźnienie, jeśli udowodnione zosta-
ną szkody powstałe z tego tytułu.
Tak więc w sytuacji, gdy zostajemy obciąże-
ni za spóźnienie tylko „z zasady”, ponieważ 
taki zapis był w zleceniu, sprawa najczęściej 
kończy się w sądzie i najczęściej jest rozstrzy-
gana na korzyść przewoźnika. Jak wiadomo, 
praktycznie każda tego typu historia ma nieco 
inny przebieg. W transporcie nie da się prze-

widzieć wielu sytuacji, takich jak niespodzie-
wane awarie, wypadek na drodze, złe warunki 
atmosferyczne. Tak czy inaczej, aby uniknąć 
problemów, nie należy godzić się z zapisem 
o niebotycznych karach za spóźnienia. Należy 
też zawsze prosić o udowodnienie ewentual-
nych strat poniesionych przez drugą stronę.

 ? Totalna abstrakcja
W każdej sytuacji, kiedy realizujemy ładunek 
dla nowej spedycji, bardzo ważne jest prze-

czytanie ogólnych warunków zlecenia. Jest to 
istotne, ponieważ coraz częściej znajdują się 
w nich zapisy wręcz absurdalne. Firmy spedy-
cyjne stosują je jako „straszaki”. Przykładowo: 
zmniejszenie frachtu o 30 procent za brak na-
zwiska osoby odbierającej towar, czy też kara 
w wysokości 100 euro wynikająca z braku 
informacji o lokalizacji auta. Zdecydowanie 
należy się wystrzegać takich podpunktów zle-
cenia, o ile nie chcemy każdej noty obciążenio-
wej wyjaśniać w sądzie.

Przewoźnik nie powinien zgadzać się na zapis o dobie wolnej od opłat za przestój, zwłaszcza, 
gdy załadunek czy rozładunek ma konkretną awizację godzinową.

Truck&Business Polska Kierowanie transportem

Firmy transportowe 
muszą nauczyć się 
pokonywać pułapki 
stosowane przez 
usługodawców. 
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TRANSPORTEM PO EUROPIE: 
HISZPANIA, GIBRALTAR

Półwysep Iberyjski może kojarzyć się przewoźnikom z kontrowersjami wokół zezwoleń na przewóz pojazdami o masie ponad 
2,5 tony. A czy można znaleźć inne specyficzne uregulowania? Poniżej odpowiemy na to pytanie w odniesieniu do Hiszpanii 

i Gibraltaru, Portugalią zajmiemy się następnym razem..

Hiszpania
 ? Źródło prawa

Zestaw regulacji dotyczących poruszania się po drogach Hisz-
panii nosi tytuł „Código de Tráfico y Seguridad Vial” czyli „Ko-
deks ruchu i bezpieczeństwa drogowego”1. Dzieli się na para-
grafy, ale w przeciwieństwie do polskiego systemu, paragrafy 
te są oddzielnymi aktami prawnymi. Pierwszy z nich to ustawa 
zatytułowana „Prawo o ruchu drogowym, użytkowaniu pojaz-
dów silnikowych i bezpieczeństwie na trasach”2. Dekrety kró-
lewskie wydawane są przez hiszpańską Radę Ministrów. Na-
zwy ”Real Decreto Legislativo” (królewski dekret legislacyjny) 
i „Real Decreto Ley” (Królewski dekret o charakterze ustawy) 
są po prostu podkreśleniem faktu, że Hiszpania jest monar-
chią konstytucyjną. Wspomnianą ustawę podzielono na tytuły 

(titulos) i rozdziały (capitulos). Jej uzupełnieniem są rozporzą-
dzenia (Reglamentos) i inne dokumenty wykonawcze3.

 ? Dwa znaczenia przymiotnika
Jako ogólną zasadę4 przyjęto maksymalną szerokość wynoszącą 
2,55 m. Pojazdy z izolacją termiczną mogą mieć szerokość do 2,60 
m. Przepis ten dotyczy konstrukcji wyposażonych w stałe lub ru-
chome elementy przeznaczone do przewozu ładunku w kontrolo-
wanej temperaturze i mających ściany o grubości co najmniej 45 
mm. Co ciekawe, tę samą szerokość mogą osiągnąć autobusy przy-
stosowane do przewozu więźniów.
Sformułowanie, że określona wartość danego wymiaru jest przy-
jęta za maksymalną „jako generalna norma” zostało powtórzone 
w przypadku czterech metrów wysokości. Ograniczenie do 4,5 m 
dotyczy zespołów (zarówno pociągów drogowych, jak i pojazdów 

Kierowanie transportem

Hiszpania to dość ciekawy kierunek dla przewoźników, więc 
znajomość zasad panujących na drogach nie powinna być 
problemem dla menedżera transportu.
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członowych) wykorzystywanych do przewożenia innych pojazdów 
(lawety, dźwigi do transportu wraków po wypadku) oraz używa-
nych w transporcie intermodalnym.
Pojazdy silnikowe, z wyjątkiem autobusów mogą mieć długość 
do 12 m. Taki sam limit ustalono dla przyczep. Pojazdy członowe, 
z wyjątkiem autobusów osiągają wg prawa do 16,50 m. Warto 
zwrócić uwagę na to, że w hiszpański przymiotnik „articulado” prze-
tłumaczymy na dwa sposoby: „członowy” w przypadku ciężarówek 
i „przegubowy” w przypadku autobusów. Do 18,75 m może mierzyć 
pociąg drogowy. Długość pociągu drogowego przystosowanego do 
transportu innych pojazdów może wynieść do 20,55 m, gdy użyty 
jest wspornik lub dodatkowe obciążenie.

 ? Unijne regulacje
W Hiszpanii obowiązują również przewidziane dyrektywą 
96/53/WE maksymalna odległość pomiędzy osią sworznia 
zwrotnicy i tylną częścią naczepy - 12 m i odległość w po-
ziomie między osią sworznia a dowolnym punktem z przodu 
naczepy - 2,04 m. Mierzona równolegle do wzdłużnej osi po-
ciągu drogowego odległość między zewnętrznymi punktami 
usytuowanymi z tyłu kabiny poniżej powierzchni ładunkowej 
i tyłem przyczepy nie może przekroczyć 16,40 m, a po odjęciu 
odległości między tylną częścią pojazdu silnikowego a przo-
dem przyczepy - 15,65 m.
Unijne jest również ograniczenie masy dla dwuosiowego pojazdu 
silnikowego niebędącego autobusem, które wynosi 18 ton. Ogra-
niczenie masy pojazdów trzyosiowych to 25 t. Jeżeli oś napędowa 
posiada ogumienie bliźniacze a zawieszenie jest pneumatyczne lub 
równoważne w rozumieniu przepisów unijnych albo jeśli każda z osi 
napędowych ma ogumienie bliźniacze a nacisk na oś nigdzie nie 
przekracza 9,5 t, limit ten rośnie do 26 t. Monolityczny pojazd cię-
żarowy (skrzyniowy, furgon lub z zabudową specjalną) o czterech 
osiach, spełniający te same warunki odnośnie zawieszenia lub na-
cisku na oś, może ważyć do 32 t. Limit dla pozostałych pojazdów 
czteroosiowych jest o tonę mniejszy.

 ? Masa pociągów drogowych
Dla przyczepy o dwóch osiach maksymalną masę ustalono na 18 
t, a dla trzyosiowej - 24 t. Czteroosiowe pojazdy członowe mogą 
ważyć do 36 t. Granica ta jest zwiększona do 38 t, gdy pojazd ma 
opony bliźniacze na osi napędowej i zawieszenie pneumatyczne lub 
równoważne, rozstaw osi naczepy przekracza 1,8 m, a spełnione są 
warunki maksymalnej masy pojazdu (18 t) i maksymalnego nacisku 
na oś podwójną przyczepy (20 t).
Z kolei dla pojazdów członowych mających 5 osi lub więcej ustalono 
trzy limity: 40 ton dla dwuosiowego pojazdu i trzyosiowej przycze-
py, dla pojazdu trzyosiowego i dwu- lub trzyosiowej przyczepy, 42 
tony dla dwuosiowego pojazdu z trzyosiową naczepą przewożącego 
w transporcie kombinowanym co najmniej 20-stopowy kontener. 
Spełniający ten sam warunek pojazd trzyosiowy z trzyosiową nacze-
pą może ważyć do 44 t.
Maksymalna masa pociągów drogowych, w których pojazd ciągną-
cy przyczepę i sama przyczepa mają po dwie osie ustalona jest na 
36 t. Gdy pojazd ma dwie osie a przyczepa trzy, limit wynosi 40 ton. 
Podobnie w przypadku trzyosiowego pojazdu i dwu- lub trzyosio-
wej przyczepy.

 ? Wartości nacisku
Maksymalny nacisk na oś napędową wynosi 11,5 t, a na oś, na którą 
nie zostaje przeniesiony napęd - 10 t. W pojeździe silnikowym na 
sąsiadujące osie, których oddalenie jest mniejsze niż 1 m może być 
wywierany nacisk 11,5 t. Dla dystansu między osiami w przedziale 
od 1 m włącznie do 1,3 m wartość ta rośnie do 16 t, a  od 1,3 do 1,8 
m - do 18 t. W ostatnim z tych przypadków limit ma szansę zostać 
zwiększony do 19 t, jeżeli oś napędowa została wyposażona w opo-
ny bliźniacze i zawieszenie pneumatyczne lub równoważne, lub gdy 
każda oś napędowa posiada opony bliźniacze i nacisk na jedną oś 
nie przekracza 9,5 t.
W przyczepach i naczepach maksymalne wartości nacisku wyno-
szą: 11 t dla osi oddalonych o mniej niż 1 m, 16 t przy odległości 
w przedziale od 1 m do 1,3 m, 18 t dla przedziału 1,3 do 1,8 m oraz 
20 t, gdy odległość przekracza 1,8 m. Dla osi potrójnych ustalono 
dwa limity: 21 t dla odległości do 1,3 m oraz 24 t w przedziale od 
1,3 do 1,4 m.

 ? Przy wyprzedzaniu można szybciej
Ograniczenia prędkości znalazły się w rozdziale II ustawy. Co bardzo 
interesujące, samochody osobowe i motocykle mogą przy wyprze-
dzaniu na konwencjonalnych drogach, z wyjątkiem przejść, jechać 
z prędkością o 20 km/h większą niż ta wynikająca z obowiązujące-
go w danym miejscu ograniczenia5.
Jadąc autostradami i drogami ekspresowymi, dopuszczalna pręd-
kość dla aut osobowych i motocykli ustalona jest na 120 km/h. 
Samochody ciężarowe, pojazdy członowe, ciągniki siodłowe, samo-
chody osobowe i furgony ciągnące przyczepy o masie do 750 kg 
objęto na takich drogach ograniczeniem prędkości do 90 km/h, 
a pozostałe pojazdy ciągnące przyczepy - 80 km/h.
Na tzw. drogach konwencjonalnych, jeżeli występuje chodnik o szero-
kości co najmniej 1,5 m albo więcej niż jeden pas ruchu w każdym 
kierunku, dozwolona prędkość aut osobowych wynosi 100 km/h, sa-
mochody do jednoczesnego przewozu towarów i osób mogą poruszać 
się z prędkościami do 90 km/h, a kierowców pojazdów ciężarowych 
i pojazdów osobowych ciągnących przyczepy obowiązuje ograniczenie 
do 80 km/h. Na pozostałych drogach dla aut osobowych ustalono li-
mit 90 km/h, ciężarowo-osobowych - 80 km/h, ciągników siodłowych, 
pociągów drogowych, furgonów i pojazdów z przyczepą - 70 km/h. 
W miastach dozwolona prędkość to 50 km/h, a dla pojazdów przewo-
żących materiały niebezpieczne - 40 km/h.

 ? Rozporządzenie o pojazdach
Minimalna głębokość bieżnika opony wynosi 1,6 mm6. Bieżni-
kowanie nie jest dozwolone, z wyjątkiem opon stosowanych 
w pojazdach o DMC powyżej 3,5 t. Ogumienie takie powinno być 
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Kierowców zestawów obowiązują 
przy wyprzedzaniu inne przepisy niż 
w przypadku aut osobowych.



oznaczone znakiem „∪”. W punkcie dotyczącym opon specjal-
nych zapisano, iż opony typu M+S powinny mieć indeks prędko-
ści nie mniejszy niż prędkość maksymalna pojazdu, a jeśli auto 
jest w stanie przekroczyć 160 km/h, indeks prędkości opon musi 
co najmniej odpowiadać tej wartości. Jeżeli ogumienie wyposa-
żono są w kolce, krawędzie powinny być zaokrąglone, a same 
kolce nie mogą wystawać bardziej niż o 2 mm.
Na niektórych drogach okresowo wprowadzany jest obowiązek 
jazdy z łańcuchami śniegowymi. W rejonach górskich sygnalizu-
je się go czerwonym panelem, który oprócz konieczności użycia 
łańcuchów oraz ograniczenia prędkości do 30 km/h oznacza tak-
że zakaz ruchu pojazdów o DMC powyżej 3,5 t. Gdy występuje 
nakaz jazdy z łańcuchami, muszą one być zamontowane co naj-
mniej na obu kołach osi napędowej.

 ? Kontrowersyjne 3,5 tony
W reakcji na przypadki zatrzymań pojazdów polskich przewoź-
ników na  Półwyspie Iberyjskim pod zarzutem braku licencji na 
przewóz towarów wykonywany pojazdem o DMC do 3,5 tony,  
firma Translawyers Widuch i Wspólnicy opublikowała tekst wy-
jaśniający kwestie zgodności hiszpańskiego i portugalskiego pra-
wa z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)7. 
Powołując się na stanowisko Hiszpanów potwierdzone przez 
Ministerstwo Rozwoju, Translawyers informują, że takie sytu-
acje w ojczyźnie Juana Carlosa mogą być wyłącznie wynikiem 
błędu funkcjonariusza, gdyż w kraju tym do nie-rezydentów wy-
konujących przewozy międzynarodowe stosowane są wyłącznie 
przepisy Rozporządzenia nr 1072/2009. Art 1 ust. 5 zwalnia 
z obowiązku posiadania licencji wspólnotowej i zezwoleń prze-
wozowych w przypadku transportu dokonywanego pojazdem 
lub zespołem pojazdów, którego DMC nie przekracza 3,5 t. Roz-
porządzenie dopuszcza wyjątki od tej reguły, z czego korzysta 
Portugalia. Opowiemy o tym w kolejnym odcinku „Transportem 
po Europie”.

Gibraltar
Gibraltar jest terytorium zamorskim Wielkiej Brytanii, na którym ze 
względu na połączenie z hiszpańską siecią drogową obowiązuje ruch 
prawostronny8. Limity szerokości pojazdów zostały ustalone na 2,55 

i 2,60 m, przy czym ten drugi obowiązuje w przypadku pojazdów prze-
znaczonych do przewozu towarów w kontrolowanej temperaturze. 
W przeciwieństwie do wielu państw, Gibraltar ma bezwzględne ogra-
niczenie wysokości pojazdów do 4 m, przy czym wysokość powinna 
być mierzona z uwzględnieniem demontowalnych struktur czy stan-
dardowych komponentów, takich jak kontenery. Maksymalną długość 
pojedynczego pojazdu silnikowego, niebędącego autobusem określono 
na 12 m. Analogiczny limit dotyczy przyczep i naczep. Pociąg drogowy 
może mierzyć do 18,75 m a pojazd członowy do 16,50 m. Podobnie 
jak w przypadku wysokości, także i długość powinna uwzględniać 
wszelkie usuwalne elementy zamontowane przy pojeździe.
Limit masy dla dwuosiowych pojazdów silnikowych to 18 t.  Trzyosio-
we mogą ważyć do 25 lub 26 t (z oponami bliźniaczymi i zawieszeniem 
pneumatycznym lub równoważnym). Pojazdy czteroosiowe z dwoma 
osiami kierowanymi mogą osiągać do 32 t. Dla czteroosiowych pojaz-
dów członowych (ciągnik siodłowy i naczepa) ograniczenie wynosi 36 
t, lub w przypadku, gdy dystans między osiami naczepy przekracza 
1,80 m a oś napędowa ma opony bliźniacze i zawieszenie pneuma-
tyczne, 38 t.
36 t to także maksymalna masa czteroosiowego pociągu drogowego.
Pojazdy członowe o pięciu lub sześciu osiach mogą ważyć do 40 t, 
a przy przewozie 40-stopowego kontenera ISO- 44 t. Limit masy dla 
pociągów drogowych o pięciu lub sześciu osiach wynosi 40 t.
Pojazdy osobowe mogą poruszać się po Gibraltarze z prędkością 
do 50 km/h, a ciągnące przyczepy lub przeznaczone do przewozu 
towarów - 35 km/h.

Andrzej Szczodrak

1. Pełny tekst publikowany jest w Państwowym Biuletynie Urzędowym 
(Boletín Oficial del Estado) i sygnowany przez Generalną Dyrekcję Ruchu 
Drogowego (Dirección General de Tráfico).

2. Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 
Tekst ustawy ogłoszono dekretem królewskim (Real Decreto Legislativo) 
6/2015 z 30 października.

3. W paragrafie 16 „Código de Tráfico y Seguridad Vial” znalazło się 
zarządzenie (orden) Ministerstwa Rozwoju dotyczące użytkowania 
tachografów cyfrowych, a paragraf 19 zawiera Rozporządzenie Generalne 
o Pojazdach (Reglamento General de Vehículos). To w aneksie nr IX do 
tego rozporządzenia określono limity wymiarów i mas pojazdów.

4. Como regla general.
5. Same limity prędkości zapisano w generalnym rozporządzeniu o ruchu 

drogowym (Reglamento General de Circulación).
6. Paragraf 20 w dokumencie „Código de Tráfico y Seguridad Vial”, akt 

prawny „Reglamento General de Vehículos” („Rozporządzenie ogólne o 
pojazdach”), Załącznik VII (dotyczący ogumienia), punkt 2.

7. NR 1072/2009 z dnia 21 października 2009 roku
8. Wymogi co do pojazdów określono w dokumencie zatytułowanym 

Vehicles (Construction, Equipment and Maintenance) Regulations, w 
którym wyraźnie powołano się na prawa unijne, w tym na Dyrektywę 
96/53/EC.

Kraj Urzędy/Agencje zajmujące się transportem 
i bezpieczeństwem ruchu drogowego Instytucje zarządzające drogami Informacje/Poradniki 

na temat przepisów
Organizacje zrzeszająca 

przewoźników

Hiszpania

Comisión Nacional del Mercado y la Competencia 
(CNMC) 
Direccion de Transportes y del Sector Postal 
Subdirección del Sector Ferroviario 
(http://www.cnmc.es/ )

Dirección General de Tráfico (http://www.dgt.es )

Dirección General de Carreteras, Ministerio 
de Fomento

http://www.fomento.gob.
es/mfom/lang_castellano/
informacion_mfom/
organizacion_y_funciones/
secestplaninfra/secgeninfra/
dirgrlcarre/

http://www.dgt.es/es/
seguridad-vial/normati-
va-y-legislacion/

Asociacion Del Transporte 
Internacional (ASTIC) www.
astic.net 
 

Gibraltar

Minister for Traffic, Housing and Technical Services   

https://www.gibraltar.gov.gi/new/transport-traffic-
and-technical-services 

Royal Gibraltar Police
http://www.police.gi/1/index.php/contact/contact-
us.html 

Minister for Traffic, Housing and Technical 
Services  
 
Technical Services Department, Highways 
Section  

https://www.gibraltar.gov.gi/new/technical-
services-department#ancla3; 

http://www.
gibraltarlaws.gov.gi/
articles/1958.04.01.pdf 
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LODÓWKI  
DO CIĘŻARÓWKI

Problem z zatrudnianiem kierowców jest coraz bardziej dotkliwy dla przewoźników, nic więc dziwnego, że starają się oni 
za wszelką cenę zatrzymać pracowników. Wyrazem dbałości może być na przykład zakup dodatkowego wyposażenia do 

ciągnika siodłowego. Poniżej nieco więcej o przenośnych lodówkach, których zakup może sfinansować firma transportowa.

Na rynku jest wiele różnego typu przenośnych lodówek, najtańsze 
termoelektryczne można kupić za kilkaset złotych, najdroższe 

absorbcyjne i kompresorowe kosztują nawet do kilkunastu tysięcy 
złotych. Czym się od siebie różnią, które chłodzą najskuteczniej, na co 
zwrócić uwagę przy zakupie urządzenia do auta ciężarowego?

 ? Lodówki termoelektryczne
Lodówki termoelektryczne są zasilane prądem z gniazda samocho-
dowej zapalniczki oraz z gniazda 230 V. Do wytwarzania chłodnego 
lub opcjonalnie w niektórych produktach ciepłego powietrza wy-
korzystują efekt Peltiera. Jest to zjawisko termoelektryczne, które 
polega na wydzielaniu energii za pomocą przepływu prądu przez 
złącza elektryczne.
Dzięki stałemu podłączeniu do prądu, lodówka termoelektryczna 
pozwala utrzymywać w pojemniku z artykułami spożywczymi lub 
napojami temperaturę nawet o 30 stopni Celsjusza niższą od oto-
czenia. Ceny takich urządzeń wahają się od kilkuset do około dwóch 
tysięcy złotych i są lżejsze od lodówek kompresorowych. Niestety, 
kiedy na zewnątrz jest bardzo gorąco taka lodówka może nie być 
wystarczająco wydajna, dlatego nie polecamy ich kierowcom jeż-
dżącym w trasy do cieplejszych krajów, jeśli muszą przechowywać 
produkty w temperaturach ujemnych.

 ? Lodówki kompresorowe
W specjalistycznych sklepach są dostępne urządzenia chłodzące 
ze znacznie większą skutecznością, czyli lodówki kompresorowe. 
Technologia w nich stosowana jest zbliżona do tej wykorzystywanej 
w domowych chłodziarko-zamrażarkach. Chłodne powietrze zostaje 
wytworzone przy pomocy sprężonego gazu. Takie lodówki pobiera-
ją niewiele energii elektrycznej i są w stanie chłodzić, a nawet mro-
zić produkty spożywcze efektywnie bez ograniczeń czasowych, co 
odgrywa spore znaczenie dla kierowców pokonujących długie trasy. 
Można również pomyśleć o zakupie urządzenia zasilanego przy po-
mocy baterii słonecznych, dzięki czemu działają nawet po zgaszeniu 
silnika w ciężarówce. Niestety, ich ceny dochodzą nawet do kilku 
tysięcy złotych. Poza tym mają one większe gabaryty i ciężar niż 
lodówki termoelektryczne, za to zdecydowanie najlepiej spełniają 
swoją funkcję w porównaniu do tańszych konkurentów.

 ? Lodówki absorbcyjne
Ciekawą opcję zamiast urządzeń termoelektrycznych i kompresoro-
wych stanowią lodówki zasilane gazem. Te urządzenia także wymagają 
podłączenia do gniazda zasilania w ciężarówce, można też korzystać 
z nich po podłączeniu do nich butli z gazem (jedna taka butla wystarcza 
na kilka dni użytkowania w trasie). Niejeden kierowca ciężarówki doce-
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Podczas długich tras lodówka może być 
bardzo przydatnym akcesorium.
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ni to w trakcie dłuższego postoju, gdy silnik w ciężarówce jest wyłączo-
ny. Ceny lodówek gazowych kształtują się na podobnym poziomie, co 
kompresorowych i są one tak samo skuteczne.

 ? Torby termoizolacyjne i lodówki na wkłady
Znacznie gorszą alternatywą dla lodówek z zasilaniem są torby ter-
moizolacyjne i lodówki na wkłady. Torby termoizolacyjne są wy-
konane z materiałów mających maksymalnie spowolnić proces od-
dawania zimna. Wkładane artykuły muszą być już zmrożone, a ich 
temperatura będzie utrzymywana do dwóch, trzech godzin w za-
leżności od szczelności takiej torby, temperatury i rodzaju produk-
tów oraz od temperatury otoczenia. Zatem sprawdzą się tylko na 
krótkich dystansach a koszt ich zakupu to kilkanaście, kilkadziesiąt 
złotych.
Z kolei produkty na wkłady zwykle są wykonane z twardego pla-
stiku lub metalu, a ich ścianki wypełnia się styropianem lub pianką 
poliuretanową. Nie mają układu chłodzącego wymagającego pod-
pięcia lodówki pod prąd w ciężarówce. Działają w ten sposób, że 
w pojemniku razem z produktami, które kierowca chce schłodzić 
lub utrzymać ich niską temperaturę zostawiane są wkłady wypeł-
nione specjalnym płynem (zimne powietrze opada, a ciepłe unosi 
się do góry, zatem wkłady powinny być położone na produktach, 
a nie pod nimi). Przed włożeniem wkładów do przenośnej lodówki 
trzeba je zamknąć w zamrażalniku, aż do osiągnięcia jak najniższej 
temperatury. Należy jednak pamiętać, że już po kilku godzinach 
wkłady przestają być zimne, a przechowywane produkty zaczynają 
się rozmrażać. Ceny lodówek na wkłady są nieznacznie wyższe od 
cen toreb termoizolacyjnych. Niestety, lodówki z wkładami również 
nie sprawdzają się podczas długich, międzynarodowych tras.

 ? Ważne przy zakupie
Decydując się na lodówkę termoelektryczną, kompresorową lub 
absorbcyjną, koniecznie dokładnie sprawdźcie jaką urządzenie 
jest w stanie wytworzyć temperaturę. W wielu przypadkach 

producenci podając wartość „-5” mają na myśli temperaturę o 5 
stopni niższą od temperatury otoczenia. Kupując takie urządze-
nia warto też sprawdzić jak długi jest przewód z wtyczką podłą-
czaną do gniazda zasilania w ciężarówce. Nawet najlepsze urzą-
dzenie okaże się bezużyteczne, jeśli nie będzie można podłączyć 
go do prądu z powodu za krótkiego przewodu, albo kiepskiej 
jakości wtyczki.
Kolejną, ważną kwestią jest rozmiar i dobranie lodówki do wiel-
kości kabiny w aucie - produkt, który w sklepie lub na zdjęciu 
w internecie sprawia wrażenie niewielkiego, po wstawieniu do 
kabiny może okazać się, że zabiera sporo przestrzeni i nie ma 
jak go zamocować. A przecież w trakcie jazdy lodówka nie może 
przemieszczać się po kabinie ciężarówki - jazda ze źle zamoco-
wanym urządzeniem stwarza zagrożenie przy gwałtownym ha-
mowaniu.

Wybór według potrzeb

Marta Kalinowska, specjalista ds. sprzedaży Adler Europe Group
- Wybierając przenośną lodówkę należy przede wszystkim zastanowić 
się, na jakich dystansach jeżdżą kierowcy. W przypadku dłuższych tras, 
warto zainwestować w większą lodówkę zasilaną energią z sieci elek-
trycznej 230 V jak również z samochodowego gniazdka zapalniczki 12 
V. Warto przy tym przeanalizować ile godzin będzie przechowywana 
żywność? Jaki typ jedzenia chcemy transportować – surowe mięso, wę-
dliny, warzywa, sosy, napoje? Czy potrzebujemy lodówki utrzymującej 
tylko niską temperaturę czy też wyposażoną w podgrzewanie? Jednym 
z typów dostępnych na rynku lodówek są lodówki absorbcyjne, wyko-
rzystujące do chłodzenia amoniak. Zwykle posiadają również możliwość 
zasilania z sieci lub z samochodowej zapalniczki. Ich wadami są waga, 
wysoka cena oraz duży pobór prądu. Lodówki termoelektryczne mogą 
utrzymywać zarówno wysoką jak i niską temperaturę. Często mają tak-
że specjalne miejsce na wkłady chłodzące, z których można skorzystać, 
gdy nie ma dostępu do prądu. Lodówki bez zasilania - na wkłady - choć 
są najtańsze to niestety dość krótko utrzymują niską temperaturę.

Dobry menedżer transportu zadba o swoich kierowców.

Technologia stosowana w lodówkach kompresorowych jest zbliżona do tej wykorzystywanej 
w domowych chłodziarko-zamrażarkach.
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 ? Przydatne podgrzewanie
Przy zakupie warto jeszcze sprawdzić ile lodówka pobiera energii, aby 
nie doprowadziła ona do zbyt szybkiego rozładowania akumulatora 
w ciężarówce podczas dłuższego odpoczynku kierowcy. Na rynku są 
dostępne urządzenia, które oprócz funkcji chłodzenia oferują rów-
nież możliwość podgrzewania, albo nawet jednoczesnego chłodzenia 
i podgrzewania w dwóch różnych komorach. To istotne udogodnienie 
- zwłaszcza dla kierowców preferujących obiady przygotowane wcze-
śniej w domu. Wybierając lodówkę z wkładami powinno się kierować 
zasadą - im większa pojemność tym lepiej - pod warunkiem, że wy-
brany produkt ma solidne uchwyty. Wkłady zwykle nie są dodawane 
do lodówek, więc trzeba je oddzielnie dokupić. Do 10-litrowej lodówki 
należy włożyć 1 litr wkładów. Kupując torbę termoizolacyjną trzeba 
przede wszystkim zwrócić uwagę na jej szczelność, im większa, tym 
mniej chłodnego powietrza będzie uciekało na zewnątrz.

Artur Kuśmierzak

Zainwestować w lodówkę kompresorową 
lub absorbcyjną

Andrzej Słota, Sales Manager Automotive w Dometic Poland
- Moim zdaniem warto zainwestować w lodówkę kompresorową lub 
absorbcyjną. Lodówki kompresorowe nie są tanie, ale mają największą 
skuteczność a jednocześnie w porównaniu z innymi cechuje je energo-
oszczędność. Dodatkową zaletę stanowi fakt, że utrzymują ustawioną 
temperaturę niezależnie od temperatury otoczenia. Gdy kierowca nie 
potrzebuje lodówki wytwarzającej ujemne temperatury - wystarczy oko-
ło 6-8 stopni Celsjusza - proponuję kupić lodówkę termoelektryczną, 
która nigdy nie będzie mrozić, ale najlepsze tego typu urządzenia schła-
dzają przechowywane produkty do 30 stopni Celsjusza poniżej tempe-
ratury otoczenia. Chcąc przechowywać przez dłuższy czas posiłki, suge-
ruję nabyć „firmowe” lodówki, które mają dobrą termoizolację jaką jest 
pianka poliuretanowa i zabezpieczenie podnapięciowe. Zabezpieczenie 
takie nie pozwoli rozładować akumulatora a zadba, wyłączając się przy 
niskim napięciu, o to by kierowca rano odpalił silnik w pojeździe.

Przykładowe produkty
Waeco CoolFreeze CFX 35. 
Lodówka z hermetycznym cicho pracującym kom-
presorem, która utrzymuje temperaturę chłodze-
nia od 10 do -22 stopni Celsjusza. Ma 32-litrowy 
pojemnik, wyposażona jest także w wyświetlacz 
temperatury. Pobór mocy urządzenia wynosi 43 W, 
waga 17,5 kg. Cena: około 2100 zł.

Waeco CoolFreeze CFX 40. 
Kompresorowa lodówka z możliwością chłodzenia 
od plus 10 do minus 15 stopni Celsjusza. Posiada 
cyfrowy wyświetlacz, zdejmowaną pokrywę i 31-li-
trowy pojemnik. Waży 17 kg. Cena: około 3600 zł.

Waeco CoolFun SC 30. 
Urządzenie termoelektryczne z możliwością chło-
dzenia do 18 stopni Celsjusza poniżej temperatury 
otoczenia. Ma też możliwość podgrzewania do 65 
stopni Celsjusza. Pojemność lodówki to 29 l, jej 
waga wynosi 4 kg. Cena: około 440 zł.

Camry CR 8061. 
Lodówka wyposażona w 45-litrową komorę, posia-
da opcje chłodzenia (48-58 W) i grzania (40-52 W). 
Urządzenie można podłączyć zarówno do gniazda 
12 V jak i 230 V. Waży 9,4 kg. Cena: około 370 zł

Camry CR 93. 
Urządzenie ma 32 litry pojemności, jego moc grza-
nia wynosi 40-50 W, a chłodzenia 48-58 W. Stano-
wi tańszą alternatywę dla lodówki Camry CR 8061. 
W zestawie wtyczki 12 V i 230 V, produkt waży 7 
kg. Cena: około 250 zł.

Adler AD 8069. 
29-litrowa przestrzeń na napoje i artykuły spo-
żywcze. Urządzenie wyposażone zostało w funkcję 
chłodzenia (48-58 W). Lodówkę można podłączyć 
do gniazd 12 V i 230 V. Jej waga to 4,6 kg. Cena 
około 220 zł.

W walce 
o utrzymanie 
kierowców warto 
im stworzyć 
maksymalnie 
komfortowe warunki 
pracy, nie tylko 
związane z zakupem 
lodówki.

Dzięki stałemu podłączeniu do prądu, 
lodówka termoelektryczna pozwala 

utrzymywać w pojemniku z artykułami 
spożywczymi lub napojami temperaturę 

nawet o 30 stopni Celsjusza niższą od 
otoczenia.
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PŁATNA KAMPANIA 
ADWORDS

W 2000 roku Google zrewolucjonizowało rynek marketingu internetowego, udostępniając konsumentom innowacyjny 
system reklamy samoobsługowej, umożliwiający wyświetlanie w wynikach wyszukiwania linków sponsorowanych. Usługa, 
którą znamy pod nazwą AdWords, zaledwie dekadę później przyniosła firmie ponad 42 miliardy dolarów zysku, stając się 
najpopularniejszą formą marketingu online. AdWords jest obecnie jednym z kluczowych elementów strategii reklamowej 

wielu odnoszących sukcesy przedsiębiorstw i korporacji.

Google AdWords to system reklamowy, umożliwiający użytkow-
nikom tworzenie prostych reklam, wyświetlanych w postaci lin-

ków sponsorowanych. Pojawiają się one w wynikach wyszukiwania 
oraz na stronach współpracujących z Google w ramach programu 
AdSense, w tym w serwisie YouTube oraz na Gmailu. Reklamy przy-
gotowywane są samodzielnie, na podstawie słów kluczowych. To 
właśnie dzięki tym wyrazom elementy promocyjne zostaną wyświe-
tlone tylko tym użytkownikom, którzy wprowadzili w pole wyszu-
kiwania konkretne zestawy wyrażenia (np. „szybki transport Biały-
stok”). AdWords udostępnia również opcję targetowania poprzez 
określenie grupy docelowej, będącej w największym stopniu zain-
teresowana przekazem. Oznacza to możliwość skierowania reklamy 
do osób z konkretnego regionu, produkujących określony towar czy 
zainteresowanych wynajmem odpowiedniej ciężarówki.

 ? Koszty reklamy Google AdWords
Google AdWords działają w oparciu o model PPC (pay-per-click). Ozna-
cza to, że opłata pobierana jest za kliknięcie w link lub baner, a nie 
za samo wyświetlenie reklamy. Co więcej, usługa umożliwia określenie 
dziennego budżetu dla każdego przekazu promocyjnego, co eliminuje 
ryzyko przekroczenia limitu środków przeznaczonych na daną kampa-
nię. Budżet można na bieżąco uzupełniać, dopasowując jego wielkość 
do założonych celów (np. liczby osób, które po kliknięciu w link mają 

zamówić usługę transportową) oraz efektywności tego rodzaju działa-
nia marketingowego. System AdWords nie ma ustalonej minimalnej 
stawki za reklamę i nie pobiera opłat za przerwanie kampanii.

 ? Efektywność systemu AdWords
Jednym z najważniejszych kryteriów oceny reklamy jest Wynik Jako-
ści AdWords, na który składa się m. in. współczynnik klikalności CTR 
(procentowy stosunek liczby kliknięć do liczby wyświetleń), dobór słów 
kluczowych oraz opinie o stronie docelowej. Im lepiej reklamy oraz te-
matyka strony będą pasować do zapytań użytkowników, tym wyższy 
będzie Wynik Jakości AdWords. Aby kampania była efektywna, powin-
na mieć jasno określony cel (np. budowanie świadomości marki, zain-
teresowanie zakupem usługi transportowej, itp.), a jej statystyki oraz 
budżet powinny być stale monitorowane.

 ? Wybór słów kluczowych
Efektywność kampanii reklamowej w Google AdWords zależy przede 
wszystkim od wyboru odpowiednich fraz kluczowych. Zestawy słów 
powinny jak najlepiej opisywać usługi świadczone przez firmę, a jedno-
cześnie muszą być zyskowne i często wybierane przez użytkowników. 
W kontekście pozycjonowania wyróżniamy trzy rodzaje wyrażeń klu-
czowych:
 ❙  Brandingowe, będące najczęściej nazwą firmy lub marką. Jeżeli jest 
ona unikalna, użytkownik bez problemu trafi na odpowiednią stronę, 
nie znając jej adresu.

 ❙  Ogólne, składające się zazwyczaj z 1-2 wyrazów. Użytkownicy 
wpisują je wtedy, kiedy zainteresowani są jakimś tematem, ale nie 
mają konkretnych preferencji odnośnie do tego, czego szukają. 
Tego typu frazy pojawiają się wysoko w wynikach wyszukiwania, 
ale mają bardzo dużą konkurencję, więc korzystanie z nich nieko-
niecznie przekłada się na korzyści biznesowe. Przykłady: „trans-
port” i „przeprowadzki”.

 ❙  Długi ogon, czyli ang. long-tail. Składa się z 3 lub więcej wyrazów, 
które wskazują na sprecyzowane potrzeby użytkownika. Pozycjono-
wanie tego typu fraz jest łatwiejsze, ponieważ im większa kombinacja 
słów, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że skorzystał z niej ktoś 
inny. Przykłady: „transport mebli mazowieckie”.

W doborze odpowiednich słów kluczowych pomagają specjalistyczne 
programy. Najpopularniejszy jest Planer Słów Kluczowych, z którego 
skorzystać można po założeniu konta w Google. Frazy skutecznie do-
bierają także Ubersuggest, Wordstream oraz Keyword Eye.

 ? Zalety AdWords
Google AdWords jest systemem elastycznym, ponieważ umożliwia mo-
dyfikowanie reklam na każdym etapie wyświetlania, a także wybór słów 
kluczowych oraz parametrów dopasowania, które są optymalne dla  

Firma transportowa 
powinna rozważyć 
pomysł korzystania 
z Google AdWords.



danej kampanii. Efekty jego działania widoczne są niemal natychmiast, 
co umożliwia bieżącą kontrolę efektywności wytypowanych słów klu-
czowych i modyfikowanie ich według potrzeb. Przedsiębiorstwo korzy-
stające z systemu AdWords ma ogromną przewagę nad konkurencją 
korzystającą np. z pozycjonowania SEO (ang. Search Engine Optimi-
zation, czyli optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych), którego 
rezultaty widoczne są dopiero po kilku miesiącach. Panel użytkownika 
systemu Google AdWords umożliwia stałe monitorowanie wyników 
poszczególnych kampanii oraz korzystanie z wielu dodatkowych funk-
cjonalności, np. możliwości wyświetlania danych kontaktowych.

 ? Przykładowe koszty i efekty
Analizując efektywność kampanii Google AdWords i przewidując jej 
koszty, odnieśmy się do dwóch sytuacji: firmy, która rozlicza czas pracy 
kierowców ciężarówek, główną kampanię budując na frazie „czas pra-
cy kierowcy” oraz ostatnio bardzo często wyszukiwanego w sieci hasła 
„loi macron”.
Przy wpisaniu frazy „czas pracy kierowcy” reklama takiej firmy ukazuje 
się ponad 600 razy dziennie, co generuje średnio ponad 17 kliknięć 
na dobę. Współczynnik klikalności CTR wynosi wówczas 2,9 procent, 
a jako że jedno kliknięcie powoduje koszt 3,47 zł dziennie, reklamo-
dawcę kosztuje to około 60,68 zł (obliczenia z lipca 2016 roku). Śred-
nia miesięczna ilość wyszukiwań tego hasła sięga około 12 000 (dane 
z sierpnia 2016 roku).
Zupełnie inne koszty wygeneruje fraza „loi macron”, po której wpisaniu 
reklama firmy wyświetla się 783 razy dziennie. Algorytm szacuje, że 

otwiera się ją ponad 28 razy. Przy koszcie jednostkowym około 3,22 zł 
za kliknięcie i współczynniku CTR na poziomie 3,7 procent dziennie re-
klama kosztować będzie około 92,31 zł (obliczenia z lipca 2016 roku). 
Uwzględniając efektywność na poziomie 1-2 procent, firmy są w stanie 
miesięcznie pozyskać nawet 5-10 kontraktów przy frazie „czas pracy 
kierowcy” i nawet 8-16 przy haśle „loi macron”. Przeznaczając na takie 
działania kwoty w wysokości odpowiednio 1800 zł oraz 2769,30 zł re-
klamy na pewno będą efektywne. Gwoli ścisłości dodajmy, że powyższe 
wyliczenia bazują na danych historycznych (wstecznych).

 ? Nie daj się wyprzedzić
Według danych udostępnionych w serwisie MozCast ponad 80 pro-
cent wyników wyszukiwania zawiera linki sponsorowane Google Ad-
Words. Zajmują one ponad 85 procent dostępnej na stronie przestrze-
ni, co oznacza, że z tej formy marketingu online korzysta coraz więcej 
przedsiębiorstw. Jedynym sposobem na pokonanie konkurencji jest 
zatem dołączenie do niej i rozpoczęcie korzystania z Google AdWords.

Artur Łysionok
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Hasła dla firmy transportowej i spedycyjnej
Oto jedne z najpopularniejszych haseł w przypadku transportu 
i spedycji:
 ❙  Transport + nazwa miasta lub nazwa województwa (np. „transport ma-
zowieckie”)

 ❙  Transport + nazwa kraju docelowego (np. „transport Polska Niemcy”)
 ❙  Transport + tani lub szybki + nazwa miasta (np. „tani transport Po-
znań”)

 ❙  Spedycja międzynarodowa + nazwa miasta („spedycja międzynarodo-
wa Kraków”)

 ❙  Firma przewozowa + nazwa miasta + opinie lub recenzje („firma prze-
wozowa Łódź opinie”)

 ❙  Przewóz międzynarodowy + co + nazwa miasta („przewóz międzynaro-
dowy meble Czechy”)

Hasło „transport Białystok” i reklama w Google.
Ramka czerwona – reklama AdWords, zielona – mapy, 
pomarańczowa – wynika organiczne.

Reklama w internecie 
to jeden z elementów 

mogących 
połączyć klienta 

z przewoźnikiem.
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WCZESNE POCZĄTKI
O początkach w transporcie, rozwoju i możliwościach firmy oraz odpowiedzialności biznesu mówi Tomasz Macherowski, 

właściciel Grupy Transportowej z Piotrkowa Trybunalskiego.

 ❚ Jak długo istnieje państwa firma? Czy w chwili jej zakłada-
nia były sprzyjające warunki na rynku?

- Pierwszy kontakt z transportem miałem w 1998 roku. Wtedy 
jako dwudziestolatek chciałem się usamodzielnić. Warunki w tym 
okresie były sprzyjające ze względu na niską cenę paliwa, co po-
wodowało większą marżę na przejechanych kilometrach. Zakupili-
śmy pierwszy ciągnik z naczepą wywrotką do przewozu piachu dla 
miejscowej huty szkła. Po roku czasu zapotrzebowanie na transport 
było coraz większe i postanowiliśmy zakupić jeszcze jedną sztukę. 
W następnym roku nabyliśmy cysterny, które również dostarczały 
surowiec do produkcji szkła, a także firanki do transportu produk-
tów gotowych. W przeciągu kilku lat zdobyliśmy zaufanie wielu 
firm, nawiązaliśmy współpracę z nowymi klientami i powiększyli-
śmy nasz tabor do 18 aut.

W 2013 roku zostali zatrudnieni pierwsi spedytorzy oraz pierwsi 
podwykonawcy. Na dzień dzisiejszy mamy do dyspozycji 68 ciągni-
ków siodłowych z naczepami. Od tego roku firma mocno zaczęła 
nabierać nowych wymiarów, nowych perspektyw i dalekosiężnych 
planów, które realizowane i udoskonalane są do dnia dzisiejszego.
 ❚ Dlaczego własna firma a nie praca na etacie?

- Od osiągnięcia pełnoletności chciałem stać się niezależny, reali-
zować cele i spełniać marzenia. Miałem bardzo ambitne plany na 
przyszłość. Uwierzyłem, że jestem w stanie wiele osiągnąć. Praca na 
etacie w pewien sposób ograniczałaby moje pragnienia zawodowe.
 ❚ Skąd pomysł na taką właśnie działalność? Czy wynika to 
z pana wykształcenia?

- Moje wykształcenie nie jest związane z transportem. Jako młody 
człowiek, będąc kierowcą, widziałem duży potencjał w transporcie, 
samochodach ciężarowych, które w tak znacznych ilościach co-
dziennie mijałem na drogach.
 ❚ Czy coś pana zaskoczyło w pierwszych miesiącach po zało-
żeniu firmy?

- To było tak dawno... Minęło 18 lat. Początki uczyły mnie najwię-
cej, wtedy nabywałem doświadczenie, uczyłem się na własnych błę-
dach. Zaskakiwały mnie możliwości, jakie wiążą się z transportem. 
Każdy dzień był wyzwaniem.
 ❚ Trudno było zaistnieć na tym rynku? Skąd czerpał pan 
fundusze na założenie firmy?

- Marketing to podstawa każdego biznesu. Markę wyrabia się la-
tami, nieustannie ją pielęgnując. Dbałem o kontakty z klientami, 
stawiałem na jakość i terminowość wykonywanych usług. Pierw-
sze auto ciężarowe, Jelcza, kupiłem na kredyt z banku, który pod-
żyrował mi tata.
 ❚ Transport krajowy stanowił podstawę rozwoju firmy?

- Tak i nadal jest on ważną gałęzią naszej działalności. Obsługujemy 
klientów z całego kraju, skupiając się na jakości usług. Bez względu na 
to, czy firma jest dużą, znaną marką na rynku, czy dopiero wchodzi na 
rynek, dba nie tylko o jakość swojego towaru, ale także o profesjonal-
ny transport i terminowość dostaw. Jesteśmy świadomi jak ważnym 
elementem łączącym nadawcę z odbiorcą jest firma transportowa. Dla-
tego wychodząc naprzeciw rosnącym wymaganiom naszych klientów 
systematycznie zwiększamy tabor i dbamy o najwyższą jakość usług. 
Posiadamy ponadto oddziały w Gdańsku, Katowicach i Poznaniu.
 ❚ Jak jest skala operacji krajowych?

- Każdego dnia na polskich drogach znajduje się kilkadziesiąt cię-
żarówek naszej firmy, które przewożą dla klientów w całym kraju 

W tym roku zakupiono siedem nowych naczep Wieltonu.



różnego rodzaju towary. Realizujemy zarówno ekspresowe dostawy, jak 
też zorganizowane, regularne dostaw towaru do wybranych destynacji. 
Posiadamy pozwolenia na przewóz odpadów oraz ładunków niebez-
piecznych ADR.
 ❚ Transport międzynarodowy stał się naturalnym uzupełnieniem 
oferty...

- Oczywiście. Organizujemy transport międzynarodowy dla ładunków 
całopojazdowych oraz drobnicowych. Jeżeli chodzi o naczepy, dyspo-
nujemy głównie firankami. W tym roku zakupiliśmy siedem nowych 
naczep Wieltonu. Prócz transportu pojazdami ciężarowymi, oferujemy 
przewozy busami o DMC do 3,5 t o pojemności 8 - 10 palet. Część na-
szych busów wyposażona jest w windę i paleciak.
 ❚ Jak firma dba o tabor?

- Wszystkie transporty są realizowane przez nowoczesny tabor samo-
chodowy spełniający wyśrubowane normy emisji spalin i wyposażony 
w system GPS pozwalający sprawdzić aktualne położenie pojazdu. Nasze 
samochody przechodzą regularne przeglądy na stacjach kontroli pojaz-
dów, aby zmniejszyć do minimum ryzyko awarii i wywiązać się z termi-
nowości dostawy. Oddzielną i oczywistą kwestią jest też ubezpieczenie 
towaru.
 ❚ Stawiają państwo także na dodatkowe usługi.

- Aktualne trendy na rynku i zapotrzebowanie klientów skłoniło nas do 
poszerzenia oferty o rezerwację przepraw promowych. Ta sekcja w fir-
mie powstała z myślą także z myślą o innych przewoźnikach. Poza moż-
liwościami transportu udostępnia również powierzchnie magazynowe. 
Nasz magazyn jest zlokalizowany w okolicach Piotrkowa Trybunalskie-
go. Oferujemy możliwość przechowywania towaru i zorganizowania 
transportu w dogodnym terminie w dowolne miejsce w kraju i za gra-
nicą.
 ❚ Jakie wartości wyznaje pan w biznesie? Czy ma pan sposób na 
zachowanie balansu w życiu, na odskocznię od pracy?

- Firma musi być kierowana zgodnie z pewnymi zasadami. Cenię uczciwość, 
lojalność i rzetelność. Takimi celami staram się również kierować w życiu 
osobistym. Sport od zawsze był dla mnie czymś bardzo ważnym. Moim jed-
nym z największych osiągnięć jest tytuł Mistrza Europy w Brazylijskim Ju 
Jitsu. Wolny czas poświęcam rodzinie, która jest dla mnie najważniejsza. 
Młodzi przedsiębiorcy są często niecierpliwi i oczekują szybkiego (a najle-
piej spektakularnego) sukcesu.
 ❚ Pana przepis na sukces?

- Niczego się nie bój, każdą barierę można pokonać, najtrudniejsze barie-
ry są w twojej własnej głowie — pokonaj je. Nie musisz być wojownikiem 
i przebijać mury. Wystarczy dobrze widzieć cel i omijać przeszkody. Siła 
tkwi w ludziach i bardzo chciałbym podziękować mojej całej kadrze za-
rządzającej — Michałowi, Natalii i Violi oraz wszystkim pracownikom, 
z którymi zaszliśmy tak daleko.

Witold Zygmunt
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STRUKTURA KAPITAŁOWA 
FIRM TRANSPORTOWYCH

Sukcesy polskiego sektora transportu, który zagarnia coraz większe kawałki tortu, jakim jest rynek europejskich przewozów 
drogowych, mają liczne przyczyny. Dogłębna analiza przedsiębiorstw z tego sektora, jaką zapewnia badanie Top1500, 

pozwala spojrzeć na czynniki wpływające determinujące działalnośc firm, oraz wskazać ich silne i słabe strony.

 ? Przybywa silnych jednostek
Kondycję firm można przeanalizować patrząc 
na ich strukturę. Wśród typowych bolączek, 
występujących na polu zarządzania przed-
siębiorstwem transportowym, można wskzać 
efektywność gospodarowania, optymalizację 
kosztów, strukturę kapitału, umiejscowienie 
inwestycji kapitałowych i efektywność kapi-
tału.
Efektywność gospodarowania wiąże się ze 
specyficzną sytucją naszego kraju na tle „sta-
rej unii”. Polskie firmy transportowe dyspo-
nują prostymi rezerwami efektywności, przez 
co nie odczuwały tak jak przewoźnicy z Eu-
ropy Zachodniej stopniowego pogarszania się 
efektywności pracowników, jak też coraz 
słabszego wykorzystania floty, wynikającego 
ze zwiększającej się ilości pustych przebie-
gów. Dla przewoźników opierających swoję 
przewagę na tym aspekcie zmieniająca się 
sytuacja na rynku pracy będzie największym 
zagrożeniem.
Stabilny wzrost zamówień daje jednak szansę 
na poprawę efektywności firm transporto-
wych. Ogromnym sukcesem naszego sektora 
transportu, widocznym w wynikach badania, 

jest powstanie na przestrzeni ostatnich kilku-
nastu lat wielu bardzo silnych organizacyjnie 
przedsiębiorstw, charakteryzujących się du-
żym potencjałem rozwoju.

 ? Własny tabor źródłem przewagi
Wyróżnia się tutaj zwłaszcza rosnące znacze-
nie firm, które na pierwszym miejscu stawiają 
rozwój własnej floty. Wybór takiego modelu 
biznesowego okazuje się szczególnie korzyst-
ny w okresie prosperity, gdy dobre zarządza-
nie posiadanym majątkiem przynosi znaczne 
korzyści. Nie oznacza to jednak, że jest to 
jedyna warta rozważenie droga. Możliwości 
intensywnego zarobkowania są widoczne 
w okresie koniuktury, lecz w przypadku spad-
ku zamówień posiadane ciężarówki trafiają 
„na plac”. Nie mając pewności co do zamówień 
i ogólnej sytuacji gospodarczej, korzystne 
okazuje się zlecanie przewozów zeznętrznym 
przewoźnikom.
Jeżeli chodzi o optymalizację kosztów to niż-
sze koszty pracy niż na Zachodzie są nadal 
wykorzystywane przez polskie firmy. Widać 
jednak, że wynagrodzenia kierowców w ostat-
nich latach zostały uwolnione z ryzów. Idący 

za tym wzrost kosztów nie prowadzi jednakże 
do zachwiania sytuacją na rynku. Upada wielu 
przewoźników, lecz ta branża działalności jawi 
się jako bardzo atrakcyjna, przez co powstaje 
również wiele nowych przedsiębiorstw prze-
wozowych.
Wzrost kosztów nie przekłada się również 
na spadek marży ze sprzedaży. Sam wolu-
men sprzedaży rośnie, dzięki czemu sytu-
acja finansowa przedsiębiorstw poprawia 
się. Polscy przewoźnicy dobrze sobie radzą 
w przerzucaniu wzrostu kosztów na klien-
ta. Pomaga w tym ich rosnąca renoma oraz 
fakt, że nadawcy coraz bardziej cenią sobie 
wysoką jakość usług, która wiąże sie z wyż-
szą ceną.
Wysoki udział kapitału własnego w pasy-
wach wykazuje co trzecia firm transporto-
wa. Wyróżnia się tutaj fakt, że gros tego typu 
przedsiębiorstw to firmy o długiej - czyli co 
najmniej kilkunastoletniej - tradycji. Często 
fukcjonują one w formie jednoosobowej 
działalności gospodarczej. Choć niemal cał-
kowicie rezygnują one z wykorzystywania 
dźwigni finansowej, ich efektywność stoi na 
imponującym poziomie. Pomimo mniejszej 
sprzedaży od przesiębiorstw aktywnie się-
gających po zewnętrzny kapitał, zarabiają 
zdcydowanie więcej pieniędzy.

 ? Dumping to nie strategia
Przyjmowane niskich ceny za frachty psuje 
rynek, warto jednak pamiętać o jednej kwestii. 
Znaczna części firm przyjmuje mało atrakcyj-
ne oferty nie dalego, że chce, ale dlatego, że 
musi, gdyż ich sytuacja jest uzależniona od ka-
pitału obcego i jeżdżą tanio, aby spłacać długi. 
Dumping cenowy nie jest w tym przypadku 
celową strategią mającą na celu wyelimino-
wanie konkurencji, a tylko sposobem na prze-
trwanie. Firmy mocne finansowo, nawet jeżeli 
notują spadek przychodów ze sprzedaży, to - 
biorąc pod uwagę ich efektywność - zawsze 

Znaczna części firm przyjmuje mało atrakcyjne oferty nie dalego, że chce, ale dlatego, że 
musi, gdyż ich sytuacja jest uzależniona od kapitału obcego.

Wzrost kosztów nie przekłada się 
na spadek marży ze sprzedaży.
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kończą z większą ilością gotówki w kieszeni.
Jak wygląda struktura zadłużenia polskich 
przewoźników? Nadmiernie zadłużona jest 
aż połowa firm transportowych. Samodzielna 
finansowo jest tylko co trzecia fima, pozostałe 
przedsiębiorstwa są uzależnione od obcego 
kapitału. 

 ? Transport polską specjalnością
Analizując umiejscowienie inwestycji kapita-
łowych, daje się zauważyć wyraźną różnicę 
między podejście reprezentowanym przez 
krajowych i zagranicznych przedsiębior-
ców. Dwie trzecie polskich firm działających 
w branży TSL specjalizuje się transporcie dro-
gowym, a liczba ich nadal rośnie. Tymczasem 
jeżeli chodzi o kapitał zewnętrzny, to tylko 
40% firm zagranicznych ma taką specjalizację. 
Odsetek ten maleje od 2007 roku, gdy miał 
miejsce szczyt koniuktury.
W firmy transportowe została ulokowana 
olbrzymia większość polskich inwestycji ka-
pitałowych, inwestycja zagraniczne stano-
wią tylko kilkanaście procent. Niepokoi duża 
trudność, jaką polskim inwestorom sprawia 
przekształcenie typowych firm transporto-
wych w integratorów usług logistycznych. Po-
woduje to słaby dostęp naszych inwestorów 
do rynku usług, charakteryzujących sie dużą 
wartością dodaną. 
Kapitał zainwestowany w logistykę wykazuje 
w ostatnich latach tendencję do spadającej 
rentowności. Nasz rynek napędzany jest jed-
nak przez dużu napływ kapitału z zagranicy. 
Gwałowny spadek rentowności widoczny jesz-
cze szczególnie na rynku usług kurierskich. 

 ? Polski kapitał przegrywa
Inwestorzy zagraniczni wyróżniają się wyż-
szym, a na przestrzeni lat przede wszystkim 
niezwykle stabilnym poziomem efektywno-
ści kapitału. Polskie firmy przegrywają tutaj 
na skutek braku doświadczenia w prowa-
dzeniu interesów w skali międzynarodo-
wej, niedostatecznej znajomości systemów 
logistycznych oraz znacznie trudniejszym 
dostępie do kapitału.
Tymczasem czynniki te stają się kluczowe 
z punktu widzenia klientów, co potwierdzają 
wyniki kolejnego prowadzonego przez nasze 
wydawnictwo badania - Operator Logistyczny 
Roku. Odbiorcy obecnie domagają się od firm 
logistycznych podjęcia ryzyka kapitałowego 
i oferowania nie tyle usług standardowych 
i przez to tanich, lecz oferty skrojonej na mia-
rę – na przykład kompleksowego zarządzania 
całym przepływem towarów w łańcuchu do-
staw czy przejęcia pełnej odpowiedzialności 
za jakość i terminowość wykonania usług. 

Optymalizacja kosztów schodzi na drugi plan, 
zaś główną rolę gra zwiększenie elastyczności 
w zakresie magazynowania i transportu. Ten 
wzrost wymagań to efekt objęcie przez Polskę 
fukcji regionalnego ośrodka logistycznego, co 
jest skutkiem działań korporacji międzynaro-
dowych, które przeniosły tutaj swoj e centra 
dystrybucyjne na sąsiednie kraje a nawet na 
znacznie większe terytoria w Europie. Wymóg 
zarządzania całym przepływem towarów 
w łańcuchu dostaw ma związek z ogólną ten-

dencją do ograniczania zapasów w łańcuchu 
dostaw, co przekłada się na wzrost liczby 
przesyłek drobnicowych, przy jednoczesnym 
zmiejszeniu ilości przewozów całopojazdo-
wych. Efektem jest konieczność systemowych 
zmian w organizacji firm logistycznych, kom-
pleksowe podejście do zarządzania łańcu-
chem dostaw i przechodzenie przez ambitne 
firmy do roli operatorów, konsolidujących 
wiele funkcji logistycznych.

Witold Zygmunt
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CZAT Z MAGTRANS
W Truck&Business Polska nie czujemy obawy przed nowymi rozwiązaniami. Odsłaniając nieco dziennikarskiej kuchni, najczęściej 

wywiady przeprowadzamy osobiście lub przez telefon. Tym razem postanowiliśmy skorzystać z innego sposobu.

Uzasadnienie jest proste. Chcąc przygo-
tować się do wywiadu wpisałem adresu 

strony internetowej firmy Magtrans i otwo-
rzyło się okienko... czatu. A na nim dyżurujący 
Piotr Magdziak, członek zarządu Grupy Mag-
trans, tak więc osoba „z samej góry”. Właśnie 
w tym momencie powstała decyzja, by tym 
razem rozmowę przeprowadzić w sposób 
nieco nietypowy. Co ciekawe, standardowe 
powitanie było nie tylko w języku polskim, ale 
także niemieckim i angielskim. Szybko zapyta-
łem czy taka formuła dialogu odpowiada roz-
mówcy i po potwierdzeniu od razu zacząłem 
pytać. Poniższy zapis, to prawdopodobnie to 
pierwszy wywiad z firmą transportową w pra-
sie branżowej powstający w takiej formule, 
a już na pewno pierwszy w kilkunastoletniej 
historii wydawnictwa Eurologistics.

 ❚ Często rozmawiacie z klientami 
przez czat? To dość nowatorski 
sposób na kontakt, zwłaszcza, że 
odzywa się członek zarządu a nie 
handlowiec...

- Bardzo często kontaktujemy się właśnie 
w ten sposób. Na przykład to właśnie przez 
czat zaczęliśmy współpracować z firmą, 
z którą łączny obrót w 2017 roku planuje-
my na 6 000 000 zł, a w 2015 roku wynosił 
on 2 000 000 zł. Poza tym, ja po prostu lu-
bię nowe technologie :). Telefon, komputer 
to nieodłączne elementy życia. Komunikacja 
stanowi podstawę funkcjonowania firmy, 
a w nowoczesnym świecie większość dialo-
gu przenosi się do sieci. Nawet w rodzinie, 
a moja familia liczy sześć osób, mamy swój 
własny czat. Dzięki niemu decyzje są podej-

mowane znacznie szybciej. W czasie pra-
cy rozmawiamy o pracy, w czasie wolnym 
o sprawach domowych.
 ❚ Czyli nowe technologie mocno wnikają 
w pana życie...

- Zarówno prywatne jak i służbowe. Poza tym 
pozwalają na efektywniejsze i szersze działanie. 
Przy okazji czatu z panem dopinam na przykład 
szczegóły wdrożenia Google App for Work dla 
całej grupy kapitałowej.
 ❚ A Google App for Work to...

- Nie wdając się w długie tłumaczenia, na które 
może w internecie jest miejsce, lecz w czasopi-
śmie nie - Google App for Work to po prostu 
lepsza komunikacja wewnątrz firmy. Wdroże-
nie pozwoli usprawnić nam określone procesy 
i w dalszym efekcie być bardziej konkurencyj-
nym usługodawcą.

To właśnie przez czat zaczęliśmy współpracować z firmą, z którą łączny obrót w 2017 roku 
planujemy na 6 000 000 zł.
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 ? Technologie wymagają cierpliwości
 ❚ Co by pan zatem polecił z nowych techno-
logii innym firmom transportowym?

- Każda firma musi znaleźć odpowiednie narzę-
dzie do swoich potrzeb – trudno mi coś reko-
mendować nie znając przedsiębiorstwa. Jednak 

jeśli ktoś chce iść tą drogą, do czego zachęcam, 
trzeba mieć dużo wytrwałości i cierpliwości 
w obcowaniu z nowymi technologiami. Wyma-
gają one poświęcenia dużej ilości czasu, wnika-
nia w szczegóły. To klucz do sukcesu. Zawsze 
handlowcy sprzedający swój produkt mówią: 
„ten program jest najprostszy i najłatwiejszy do 
wdrożenia”. Musimy szczerze przyznać, że jeden 
z systemów wcielamy już półtora roku i końca 
nie widać... Dlatego trzeba zdawać sobie sprawę 
w co „się pakujemy”
 ❚ Po tych kilku pytaniach mam wrażenie, 
że rozmawiam z człowiekiem, który nie 
boi się rozwijać firmy.

- Brak kreatywności raczej trudno nam zarzu-
cić :). Mamy wiele pomysłów, niektóre reali-
zujemy sami, do innych szukamy partnerów. 
Podam przykład. Przez ponad rok myślałem 
nad pewnym programem usprawniającym 
działania związane z transportem. Notowałem, 
analizowałem i gdy wszystko spisałem i opra-
cowałem, okazało się, że jego stworzenie jest 
bardzo kosztowne w stosunku do ryzyka ewen-
tualnego niepowodzenia. Szukaliśmy pośród 
zaprzyjaźnionych firm transportowych koope-
ranta. Bezskutecznie - każdy był zainteresowany 
współpracą, ale dopiero „jak zacznie działać” – 
sytuacja znana zapewne wielu menedżerom. Jak 
to mawiają, „kto nie ryzykuje ten nie pije szam-
pana”: podjęliśmy odważną decyzję, by wszyst-
ko sfinansować samodzielnie. Nie zapeszając, 
wdrożenie programu dobiega końca, a my już 
mamy pierwsze pozytywne oznaki, że będzie nie 
tylko działał, lecz także przynosił korzyści.
 ❚ Odwaga przekłada się na zyski?

- Aktualnie notujemy najlepszy okres w swojej 
historii. Nie chodzi tutaj o „chwalenie się” tym, 

bo nie sposób nie rosnąć, kiedy cały rynek 
idzie w górę i ma dobre wyniki. To jednak nie 
sztuka budować coraz większą liczbowo flotę 
ciągników siodłowych czy naczep, bo przecież 
może przyjść dekoniunktura. Nam zależy na po-
zytywnych zmianach w aspekcie efektywności 
działania przedsiębiorstwa, udoskonalania we-
wnętrznych i zewnętrznych procedur. Właśnie 
tego rodzaju działaniami wyprzedzamy rynek. 
Jesteśmy już dużą firmą, świadomą, że właściwe 
zarządzanie ogromnie wpływa na sytuację przed-
siębiorstwa zarówno teraz jak i w przyszłości.
 ❚ Jak wnioskuję z powitania na czacie, 
włada pan językiem niemieckim i angiel-
skim – to zapewne pomaga w kontaktach 
z zagranicznymi partnerami.

- Zdecydowanie. W przypadku języka niemieckie-
go mam certyfikat B2, znam też mowę Szekspi-
ra. Z racji przenoszenia się komunikacji do sieci, 
umiem coraz lepiej władać językami obcymi w pi-
śmie, ale za to coraz gorzej w mowie... Klienci też 
zresztą najczęściej „chcą wszystko na mailu”, zatem 
dużo piszę w innym niż polski języku.
 ❚ Na stronie internetowej wymieniliście 
Niemcy, Francję, Holandię, Belgię i Hisz-
panię jako specjalizacje? Któraś szczegól-
nie jest istotna? 
 
I jak to na czacie bywa widzimy w tym 
momencie komunikat: Chwilka, telefon, 
... moment. A potem odpowiedź:

- Wszystkie wymienione destynacje są równie 
ważne. Ale Niemcy, Francja, Hiszpania stano-
wią trzon firmy i tam spędzamy 75 procent 
czasu. I oczywiście nie zapominajmy o Polsce, 
tutaj też mamy 50 samochodów, które prak-
tycznie non stop jeżdżą.Magtrans to firma rodzinna.

190 zestawów stanowi narzędzie pracy 
kierowców Magtrans.
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 ? Skutki MiLOG i Macron
 ❚ Trzymając wątek zagraniczny, od razu 
spytam jak sobie radzicie z MiLOG i Ma-
cron?

- Po prostu płacimy... Przewoźnikom nikt nie 
pomógł w tej sytuacji, obronili się sami. Czy to 
duże obciążenia dla nas? Najwięcej nerwów 
przysparza nam ustawa francuska ze względu 
na bardzo skomplikowane kwestie administra-
cyjne. W przypadku Niemiec wprowadzenie za-
sad i rozliczanie są prostsze.
 ❚ Załatwiacie wszystko sami czy korzysta-
cie z zewnętrznej pomocy?

- Na szczęście praktycznie wszystko się już wy-
jaśniło. Dużo pracy w tym względzie wykonu-
jemy sami, ale również korzystamy z pomocy 
zewnętrznych firm. Dział rozliczeń jest teraz 
jednym z działów przechodzących największą 
reorganizację w przedsiębiorstwie. Warto być 
przygotowanym na ewentualne zmiany w in-
nych krajach.
 ❚ Skutki MiLOG i Macron odczuwają 
klienci?

- Mam ogromną nadzieję, że nie. Skutki mogą 
odczuwać tylko tacy nabywcy, którzy szukali 
przewoźników po bardzo niskich stawkach, ofe-
rujących frachty na granicy opłacalności i teraz 
w związku z podwyżkami muszą zmienić kalku-
lacje swoich działań.
 ❚ Spytam wprost: podwyższyliście ceny?

- Ceny pozostały na tym samym poziomie. 
Jedynie zwiększyliśmy świadomość klientów, 
że korzystają z przewoźnika pewnego i so-
lidnego, opłacającego wszelkie świadczenia 
wymagane na terenie kraju załadunku bądź 
rozładunku ich towaru. To moim zdaniem 
bardzo ważna wiedza dla wzajemnej relacji 
z usługobiorcami i budowania wizerunku 
przewoźnika.

 ? Trzy marki we flocie
 ❚ Podejmujecie jakieś działania związa-
ne z Brexitem czy czekacie na rozwój 
sytuacji?

- Na ten aspekt należy patrzeć z trzech stron. 
Pierwsza - nie przejmujemy się, nie jeździmy 
na Anglię, jest tam zbyt niebezpieczne. Druga 
- boimy się, czy rynku nie zaleją samochody 
przewoźników, którzy tam jeździli a już tego nie 
robią. Trzecia - a co dalej ze światem?
 ❚ Rozumiem, że wybieracie to trzecie 
rozwiązanie  :)

- Nie można myśleć „tu i teraz”. Ostatnio czy-
tałem rewelacyjny artykuł o przewoźniku, któ-
ry działał w ten sposób. W przeciągu dwóch 
lat zgromadził 40 pojazdów. Zacząłem szukać 
o nim coś więcej. Okazało się, że wkrótce po 
publikacji tekstu ogłosił bankructwo. Dlatego 
my myślimy strategicznie. Do Wielkiej Brytanii 

w ogóle nie jeździliśmy, lecz mam obawy co bę-
dzie dalej z gospodarką w sensie makroekono-
micznym, czyli światowym, a nie mikroekono-
micznym, związanym z samym Zjednoczonym 
Królestwem.
 ❚ Ile użytkujecie ciągników i jakich marek?

- Obecnie korzystamy z ponad 190 ciągników 
siodłowych marek MAN, Mercedes Benz i Re-
nault. Przeważają MAN-y. Osobiście jestem 
pasjonatem nowości w samochodach i drob-
nych udoskonaleń. Czatując z panem mam 
także na ekranie specyfikację pojazdu Merce-
des Benz, starając się dostosować ją pod nasze 
wymagania. Rozbrajam specyfikację pojazdu 
„do ostatniej śrubki”, żeby być pewnym jaki 
produkt użytkujemy. Bo to też stanowi poten-
cjał firmy.
 ❚ Zatem, która z tych trzech marek ma 
najnowocześniejsze auta?

- Każda z marek ma swoje zalety i wady. Są 
marki, które mogę śmiało nazwać innowacyj-
nymi i bez wahania wykorzystujemy propono-
wane rozwiązania. Czy to się kiedyś zwróci? 
Nawet jeśli nie do końca, to cóż mogę pora-
dzić, ja po prostu lubię innowacyjność. Na 
pewno przysparza ona naszej firmie korzyści 
pozafinansowe.
 ❚ Dostawca naczep to...

- Tutaj jesteśmy typowymi monogamistami – 
w 100 procentach korzystamy z produktów 
Wieltonu. Mając taką szansę, chciałbym życzyć 
„Sto lat” z okazji wyników znakomitych wyni-
ków w pierwszym półroczu i podziękować za 
dotychczasową współpracę. Pracują tam profe-
sjonaliści, co nie wszędzie stanowi normę, więc 
warto o tym głosić. Zatem: tak trzymać!
 ❚ Jakieś nowe zakupy się szykują?

- Ujmę to tak. Wyrośliśmy już z chwalenia się 
zakupami w gazetach, reprezentowania nowej 
floty przed siedzibą. To bardzo spektakular-
ne, ale... Czy gdzieś pan już czytał, że w tym 
roku odebraliśmy 80 pojazdów i 60 naczep? 
Zapewne nie, bo głośno o tym nie mówimy, 
dopiero teraz ta informacja została zapisana 
na naszym czacie i pewnie będzie też w czaso-
piśmie. Ciągniki i naczepy mają zarabiać, a nie 
pozować do zdjęć, bo to narzędzia mające 
przynieść firmie określone zyski.
 ❚ Czy ta wielokrotnie powtarzana przez 
pana innowacyjność ma faktycznie 
decydujący wpływ na wybór marki, czy 
jednak cena w aspekcie TCO? A może 
jeszcze coś innego?

- Ostatecznym parametrem jest TCO, ale inno-
wacyjność wpływa na lepsze TCO :).

Na tę chwilę wywiad dobiegł końca. Druga 
część... Nie, nie będzie w kolejnym nume-
rze. Umówiliśmy się z panem Piotrem na 
kolejny dzień i od rana kontynuowaliśmy 
rozmowę, oczywiście na czacie.

 ? Siedmiu leasingodawców
 ❚ Sposób finansowania to leasing?

- Leasing i również wynajem. W przypadku wy-
najmu dostawcą jest Financial Services każdej 
z marek pojazdów. Wynajem trwa od 24 do 
36 miesięcy. Jeśli chodzi o leasing, korzystamy 
z usług siedmiu firm leasingowych.
 ❚ Siedmiu?! Skąd takie rozdrobnienie?

- Jeżeli czyta to którykolwiek handlowiec, który ze 
mną kiedyś współpracował lub współpracuje, bę-
dzie znał odpowiedź na to pytanie, mając świado-
mość moich wymagań, co do ceny i jakości.
 ❚ Zafrapował mnie pan... Proszę zdradzić 
coś ze swojego know-how odnośnie tych 
wymagań?

- Wymagania... Mogę to opisać w sposób jaki 
myślą nasi klienci współpracując z Magtrans. 
Starają się oni zmniejszyć koszty pracy, po czę-
ści kosztem usługodawcy. My z kolei szukamy 
„odpowiednika” wśród dostawców usług i pro-
duktów dla nas, chcąc optymalizować pracę 
w każdym aspekcie. Stąd także stawiamy odpo-
wiadające nam warunki firmom leasingowym.

 ? Ponad 200 kierowców
 ❚ Dobrze, że nie negocjuję z panem kon-
traktu, tylko przeprowadzam wywiad :) 
Zmieńmy temat. Na stronie internetowej 
reklamujecie się, że posiadacie ciągniki 
spełniające normy Euro4 i Euro5. Pod-
kreśla pan w naszej rozmowie innowacyj-
ność. Tymczasem obecnie lepiej postrze-
gana jest norma Euro6...

- Aż wstyd się przyznać. Strona jest nieaktualna. 
Na ten moment 160 pojazdów potrafi sprostać 
normie Euro 6, a około 30 - Euro 5.
 ❚ Ile wykonujecie transportów tygodnio-
wo, miesięcznie?

- Współpracujemy z największymi usługodaw-
cami na rynku. Miesięcznie nasze pojazdy poko-
nują około 2 000 000 kilometrów.
 ❚ Widziałem na stronie internetowej 
Magtrans, że, jak wielu przewoźników, 
szukacie kierowców.

- Nie mamy większego problemu z kadrą, ale 
zawsze może być lepiej. Myślę tutaj głównie 
o kierowcach umiejących jeździć zgodnie z za-
sadami bezpieczeństwa i ekologii, co dla nas jest 
niezwykle istotne.

To właśnie przez czat zaczęliśmy współpracować z firmą,  
z którą łączny obrót w 2017 roku planujemy na 6 000 000 zł.
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 ❚ Korzystacie ze „wschodniego zaciągu”?
- Zatrudniamy tylko 15 kierowców zza 
wschodniej granicy - na ponad 200 użyt-
kowników ciągników siodłowych. To nie-
wiele, szczególnie, że biorąc pod uwagę 
pozatransportową działalność, którą też 
prowadzimy, w sumie w naszych szeregach 
jest ponad 300 pracowników. Swoją drogą... 
jeżeli chodzi o kadry i brak kierowców, to ja 
nawet dostrzegam w tym pewien plus. Dla-
czego? Gdyby prowadzących pojazdy było 
dostatecznie dużo, rynek byłby bardziej 
zepsuty, a skutki najmniejszego podmuchu 
byłyby podobne do sytuacji z 2007 roku. 
Wiem, narażam się pisząc takie słowa, lecz 
niech każdy przemyśli ten temat indywidu-
alnie w skali makroekonomicznej, a nie tyl-
ko swojej firmy.

 ? Jesteśmy „DKV-owcami”
 ❚ W bilansie zysków firmy transport jest 
najważniejszy?

- Transport jest core biznesem. Zatrudnia-
my w tym „dziale” najwięcej osób, notujemy 
największe obroty względem innych dzia-
łań. Jednak nasze stacje paliw umacniają 
w hierarchii firmy swoją pozycję i to w dość 
szybkim tempie.
 ❚ Ile posiadacie stacji paliw?

- Aktualnie pięć, ale bardzo możliwe, że wkrótce 
otworzymy kolejną. Paliwo stanowi duży udział 
w kosztach usługi transportowej, stąd postano-
wiliśmy temu zaradzić, a przy tym dodatkowo 
zarobić. Zaczęło się od jednego obiektu pod 
swoim brandem, potem otworzyliśmy kolejny. 
Obecnie posiadamy cztery stacje z logo BP i jed-
ną z Magtrans.
 ❚ Czyli kierowcy korzystają z Routeksa i BP 
Plus?!

- Od dłuższego czasu jesteśmy „DKV-owcami”. 
Karty tego emitenta również są akceptowane 
na BP. W Grupie Magdziak paliwem zajmuje 

się druga spółka, nie transportowa. Jeśli chodzi 
więc o ceny, wszystko zależy od tego, jakie wa-
runki zaoferuje ona Magtransowi.

 ? Logistyka i transport intermodalny
 ❚ Oferujecie także transport kolejowy. Czy 
w związku z tym bliska jest wam idea 
transportu intermodalnego?

- Tak, „intermodal” to przyszłość. Ale bardziej 
wierzymy w jego rozwój w kierunku wschodnim 
niż zachodnim. Klient w naszej ofercie znajdzie 
zarówno propozycję transportu tylko kolejowe-
go, tylko drogowego jak i intermodalnego. Ale 
ten ostatni teraz przeżywa kryzys ze względu na 
sytuację w Rosji i na Ukrainie.
 ❚ Jakie usługi logistyczne znajdują się 
w waszym portfolio?

- Zajmujemy się co-packingiem i udostępniamy 
także miejsce w „magazynie krótkoterminowym”. 
W najbliższym czasie pragniemy położyć duży na-
cisk na te usługi. Lokalizacja magazynu jest blisko 
autostrady A4 i właśnie dlatego z logistyką wiąże-
my świetlaną przyszłość.
 ❚ Okręgowa Stacja Kontroli to ważna część 
biznesu?

- Nie, to jest promil naszej działalności, jest po 
prostu częścią stacji paliw w Busku-Zdroju.
 ❚ Sprzedajecie części do TIR-ów, co zapew-
ne powoduje, że macie mniejsze koszty 
użytkowania ciągników i naczep...

- To prawda. Z racji tak dużej floty jak ta użytko-
wana przez Magtrans, zapotrzebowanie na części 
zamienne jest dosyć duże. Kilka lat temu powstał 
sklep, funkcjonujący do dziś, dając lokalnym prze-
woźnikom dostęp do szerokiego wachlarza części 
i hurtowych cen. Oczywiście nasze zestawy też na 
tym korzystają przez co optymalizujemy koszty.

 ? Choinki do Krakowa
 ❚ Proszę opisać jakieś nietypowe zlecenie 
lub takie, które panu bardzo zapadło 
w pamięć...

- Czytając to pytanie od razu pomyślałem o do-
stawie choinek w ramach akcji RMF FM na sam 
rynek w Krakowie. Kierowca wiózł choinki bo-
dajże z Poznania. Dojazd prowadził przez ciasną 
uliczkę w Krakowie. Byliśmy trochę zdziwieni, 
zastanawialiśmy się jak wjechać i wyjechać. Na-
gle przyjechała policja i wprowadziła nasz trans-
port na sam rynek w Krakowie, w jego centralny 
punkt. RMF porozdawał choinki wprost z nacze-
py, a kierowca bezproblemowo nawrócił i wyje-
chał. Kolejny fajny ładunek to dostawa piaskow-
ca pod samą Bramę Brandenburską w Berlinie 
- kilkanaście samochodów brało w tym udział. 
Zleceniodawca postawił ważny z jego punktu 
widzenia warunek: przed każdym wyładunkiem 
zestaw ma być umyty na myjni.
 ❚ Wolny czas spędza pan...

- Jeszcze niedawno napisałbym, że w biurze, 
ale obecnie trochę zmieniłem sposób działania. 
Po pracy tworzę strukturę organizacyjną i „od-
świeżam umysł”. Tutaj mogę nawiązać do cytatu 
Józefa Oleksego, który mówił: „ja bardzo dużo 
czytam, odświeżam umysł, będę jak brzytwa”. 
Dbam więc o witalność mojej głowy, może dlate-
go łatwiej o innowacyjne idee. Wiedza bowiem 
pogłębia kreatywność...
 ❚ Dziękuję za tę trochę nietypową, ale miłą 
rozmowę.

- Dziękujemy za skorzystanie z czatu :)

Jeżeli chodzi sytuacje 
związaną z brakiem 

kierowców, dostrzegam 
w tym pewne plusy.

Trzeba mieć dużo wytrwałości i cierpliwości jeżeli chodzi  
o obcowanie z nowymi technologiami.

Transport to nasz core business,  
ale nie jedyna płaszczyzna działalności firmy 
– mówi Piotr Magdziak.
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LOI MACRON  
Z PLATFORMĄ ELEKTRONICZNĄ

Płaca minimalna we Francji, obowiązująca od 1 lipca 2016 roku, napsuła już sporo krwi przewoźnikom, zwłaszcza z powodu 
ogromnej ilości wymaganych dokumentów. Bardzo szybko uznano, że potrzebne są zmiany i w związku z tym sięgnięto po 

narzędzie informatyczne.

 ? SIPSI jako platforma danych
Nowy dekret dotyczący Loi Macron (2016-
1044) obowiązuje od 1 października. Francuski 
resort pracy informatyzuje system i od 1 stycz-
nia 2017 będzie wymagać od firm transporto-
wych wysyłania danych na temat delegowania 
do Francji drogą internetową. Jak z pomocą 
kancelarii Gide przekazuje TLP,  platforma elek-
troniczna została nazwana SIPSI i za jej pośrednic-
twem gromadzone będą dane dotyczące zakresu 
świadczenia usług międzynarodowych oraz dane 
osobowe pracowników delegowanych, czyli 
w przypadku firm transportowych kierowców. 
Wprowadzenie systemu ma za zadanie ułatwić 
pracę zarówno firmom delegującym pracowni-
ków do Francji, jak i urzędnikom. Dzięki niemu 
wszystkich formalności związanych ze zgłosze-
niem pracownika można dokonać online. Z dru-
giej strony ułatwiona zostanie kontrola praco-
dawców i przestrzegania przez nich przepisów 
związanych z płacą minimalną.   

 ? Jazda ciągle z zaświadczeniem
Za pomocą tego systemu firmy będą mogły 
dopełnić wszystkich formalności, związanych 
ze zgłoszeniem pracownika online. Będzie uła-
twiał również kontrolę pracodawców w zakresie 
przestrzegania przez nich prawa i przepisów, 
zaś dane z niego mogę być wykorzystywane do 

celów statystycznych. Niestety nie oznacza to 
całkowitej rezygnacji z tradycyjnej dokumenta-
cji – kierowca wciąż będzie musiał przy sobie 
wydrukowany egzemplarz zaświadczenia o de-
legowaniu, wraz z umową o pracę.
Platforma działa pod adresem www.sipsi.trava-
il.gouv.fr jako serwis dwujęzyczny – francuski 
i angielski. Korzystający z niej przewoźnicy będą 
musieli założyć konto, za pomocą którego moż-
na zgłaszać kolejnych pracowników oraz za-
rządzać dotychczas przygotowanymi zaświad-
czeniami. Wprowadzone dane będą widniały 
w systemie przez okres pięciu lat.

 ? Szereg danych 
Jakie dane będą wprowadzane w system SIPSI? 
Pierwszym elementem są informacje na temat 
firmy delegującej pracownika oraz kadry za-
rządzającej przedsiębiorstwa. Należy podać jej 
nazwę, adres, dane kontaktowe oraz dane (imię, 
nazwisko, data i miejsce urodzenia) członków 
kadry zarządzającej. Muszą się tam też znaleźć 
dotyczące rejestru zawodowego firmy oraz jej 
głównej działalności. W deklaracji należy rów-
nież wskazać instytucję do które odprowadzane 
są składki na ubezpieczenie społeczne. Dekret 
wymaga także wskazania numeru wpisu do 
krajowego rejestru elektronicznego przedsię-
biorstw transportu drogowego. Trudno jednak 
oczekiwać, aby polski rejestr był gotowy już 
w tym roku, zatem nadal trzeba będzie liczyć na 
odstępstwa od wymagań w tym zakresie.

Kolejną część wpisu w systemie stanowią dane 
kontaktowe dotyczące przedstawiciela we Fran-
cji. Przypominamy, że Francja jako pierwsza 
wprowadziła konieczność posiadania na swoim 
terenie przedstawiciela, będącego osobą kon-
taktową w razie kontroli dotyczącej płacy mi-
nimalnej. Przedstawicielem może być zarówno 
osoba fizyczna jak i prawna - i jego dane poda-
jemy w SIPSI.  
Przewoźnik musi także podać dane dotyczące 
zleceniodawcy, dla którego wykonuje operacje 
we Francji. Prócz podstawowych danych kon-
taktowych należy wskazać przedmiot działal-
ności firmy, w przypadku firm działających we 
Francji numer SIRET, oraz ewentualnie związki 
pomiędzy zleceniodawcą a przewoźnikiem, je-
żeli działają w ramach jednej grupy kapitałowej.

 ? Kluczowy element
Dane pracownika delegowanego to kluczowy 
element przy rozliczaniu płacy minimalnej. 
Wskazujemy tam m.in. dane dotyczące mie-
sięcznego wynagrodzenia brutto, stawki go-
dzinowej brutto (w przypadku zaświadczeń 
o delegowaniu) i sposobu rozliczania kosztów 
podróży, wyżywienia i noclegów. Określając 
stawki należy pamiętać o tym, które składniki 
pozapłacowe wchodzą w skład francuskiej płacy 
minimalnej, aby wywiązać się z wymagań wyni-
kających z Loi Macron. 
Szczegóły dotyczące przewozu objętego prze-
pisami Loi Macron wpisać należy w części do-
tyczącej charakteru i warunków świadczenia 
usług we Francji. Wskazujemy m.in. tam datę 
rozpoczęcia świadczenia usług i przewidywa-
nego zakończenia, czasu trwania pracy i odpo-
czynku oraz główną działalność wykonywaną 
w ramach świadczenia usług.  Przypominamy, 
że płaca minimalna we Francji dotyczy kabo-
tażu, przewozów dwustronnych z załadunkiem 
i rozładunkiem we Francji oraz przewozów na 
potrzeby własne.

Oprac. WZ

Wprowadzenie systemu ma za zadanie ułatwić prace 
zarówno firmom delegującym pracowników do Francji, 
jak i urzędnikom.

SIPSI będzie gromadził 
dane dotyczące Loi Macron.



45

Truck&Business Polska Technika

ZIMÓWKI 
W TRANSPORCIE CIĘŻKIM
Przed sezonem zimowym odżywają dyskusje na temat stosowania opon zimowych w transporcie ciężkim. Rozmowy na temat 
konieczności ich zakupu i realnych korzyści z ich stosowaniem mogą ciągnąć się w nieskończoność, szczególnie jeżeli chodzi 

o przewozy krajowe. W wielu krajach Europy zimówki w pojazdach ciężarowych są obowiązkowe, co ucina dyskusję.

Gama opon zimowych, zarówno do cią-
gników jak i naczep, regularnie się po-

większa. Nie są one hitem polskiego rynku, 
lecz stopniowo zyskują na znaczeniu, przede 
wszystkim w przypadku przewozów do kra-
jów, gdzie zimowki są wymagane. Z myślą 
o przewoźnikach, którzy nie mogą pozwolić 
sobie na drugi komplet opon, rozwijana jest 
oferta ogumienia całosezonowego.

 ? Tajniki eksploatacji
Typowo ciężarowe opony zimowe są zalecane 
przede wszystkim dla przewoźników autobu-
sowych oraz dla tych flot, które zajmują się 
transportem towarów w szczególnie trudnych 
warunkach oraz przewożą dobra narażone na 
uszkodzenie zimą. Decydując się na użytkowa-
nie opon zimowych warto mieć na uwadze kil-
ka istotnych aspektów, aby korzyści płynące 
z wyboru tego typu ogumienia były znaczące.
Każde opony „lubią” właściwe ciśnienie, 
a szczególnie dotyczy to właśnie „zimówek”, 
które z racji o wiele bardziej miękkiej i ela-
styczniejszej mieszanki gumowej, narażone 
są na zbyt szybkie zużycie w częściach bar-
kowych. Stosując takie opony warto pamię-
tać, że są one konstruowane przede wszyst-
kim z myślą o zapewnieniu maksymalnego, 
możliwego bezpieczeństwa na śniegu i lo-
dzie, zwłaszcza tam gdzie nie można uży-
wać kolców lub łańcuchów śnieżnych. Coś 
za coś, opony zimowe mają średnio o jed-
ną piątą niższe przebiegi, a opory toczenia, 
a przez to i zużycie paliwa jest wyższe niż 
w przypadku opon całorocznych. Opony 
zimowe mają drobniejszą kostkę, aby lepiej 
„wgryzały” się w śnieg, a często posiada-
ją lamele. Dodatkowo, opony prowadzące 
zachowują się w nieco odmienny sposób, 
początkowo zimowy bieżnik zużywając się 
równomiernie, stopniowo przekształca się 
w oponę o uniwersalnej charakterystyce. 
Wszystko po to, aby w momencie, gdy na-
dejdzie ocieplenie i stopnieją śniegi opona 
nadal charakteryzowała się należytymi wła-
ściwościami trakcyjnymi, adekwatnymi do 
nowych warunków pogodowych.

 ? Uwaga na oznaczenia
Opona oponie nierówna i przewoźnicy muszą 
zwrócić szczególną uwagę na jej oznaczenia. 
W całej Europie zmienia się bowiem defini-
cja opony zimowej dla pojazdu ciężarowego. 
Dotychczas podstawę krajowych przepisów, 
dotyczących opon zimowych, stanowiło ozna-
czenie M+S (znane również jako MS, M&S, 
M-S), będące skrótem od słów „błoto i śnieg” 
(ang. Mud and Snow), ale pod koniec 2012 r. 
Unia Europejska, dla oznaczenia opon zimo-
wych przeznaczonych dla pojazdów ciężaro-
wych, wprowadziła nowy dodatkowy symbol: 
znak trzech szczytów górskich i płatka śniegu. 
Zgodnie z prawem, nowy symbol może być 
stosowany jedynie, gdy opona osiąga minimal-
ne wyznaczone parametry osiągów na śniegu. 
Opony ciężarowe, które przejdą standaryzo-
wany test i otrzymają oznaczenie 3PMSF  są 
oficjalnie „oponami zimowymi do stosowania 
w trudnych warunkach śniegowych”. Jednak-
że w myśl europejskich przepisów dotyczą-

cych opon zimowych, zastosowanie symbolu 
3PMSF nie wyklucza użycia znaku M+S, ani 
go nie zastępuje. Oba oznaczenia pozostają 
w mocy, a szczegółowe wymagania wobec 
opon zimowych można znaleźć w ustawodaw-
stwie poszczególnych krajów.  
W Europie są już kraje, które przyjęły lub 
zmieniły przepisy o oponach zimowych, 
uwzględniając opony ciężarowe z symbo-
lem 3PMSF, a jednocześnie w dalszym ciągu 
dopuszczając do użytku wszystkie opony 
z oznaczeniem M+S, nawet jeśli nie posiadają 
znaku 3PMSF. Do grupy tych państw należą: 
Norwegia, Szwecja, Turcja i Rosja. Inaczej sy-
tuacja wygląda w Austrii, Niemczech, Chorwa-
cji i Włoszech, gdzie w przepisach krajowych 
o oponach zimowych nadal jest mowa wyłącz-
nie o oznaczeniu M+S. Z kolei w Belgii, Danii, 
Finlandii, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Polsce i na 
Węgrzech nie ma żadnych uregulowań w zakre-
sie opon zimowych dla pojazdów ciężarowych.

Oprac. WZ
 
 

 
■ Kraje nie wymagające stosowania opon zimowych

■ Kraje, w których stosowanie opon zimowych/łańcuchów 
jest wymagane zgodnie z lokalnymi rozwiązaniami

■ Kraje, w których stosowanie opon zimowych lub innego 
wyposażenia obowiązuje w określonych okolicznościach lub 
na niektórych droga ch (tj. częściowy wymóg stosowania 
opon zimowych)

■ Kraje, w których stosowanie opon 
zimowych jest obowiązkowe przez cały, 
ustalony okres, na wszystkich drogach, 
niezależnie od tego, czy zalega śnieg i/lub 
lód (tj. bezwzględny wymóg stosowania 
opon zimowych)

Źródło: Goodyear Dunlop. Stan wg danych z sierpnia 2015. Przed wjechaniem do danego kraju należy sprawdzić,  
czy lokalne przepisy nie uległy zmianie.
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HANOWERSKIE NAGRODY

Najważniejsze nagrody dla europejskiego sektora pojazdów użytkowych przyznawane były w tym roku przy okazji IAA 
w Hanowerze. W wyjątkowo uroczystej atmosferze rozdano wyróżnienia dla producentów pojazdów oraz dostawców naczep 

i ich wyposażenia. Ceremonia przyniosła nam wiele radości, bowiem nagrodzone zostały dwa pojazdy z Polski. 

Wyboru Ciężarówki Roku 2017 zakoń-
czyły się bezdyskusyjnym zwycięstwem 

nowej Scanii serii R oraz S. Jury złożone z 25 
dziennikarzy całej Europy przyznało nagrodę 
kolejnej generacji szwedzkich ciągników, zapre-
zentowanej kilka tygodni temu. Scania zdobyła 
149 punktów i zdecydowanie wygrała ze zmo-
dernizowanym Iveco Strialis XP-NP, któremu 
przyznano 90 punktów. Trzecią pozycję jury 
przyznało Mercedesowi Actrosowi, wyróżniają-
cemu się nową gamą silników OM 471.

 ? Bez wątpliwości
Wybór nie był zaskoczeniem, bowiem Scania 
jako jedyna zaprezentowała całkiem nowy po-
jazd. Jurorzy docenili kompleksowe zmiany 
konstrukcji. Odnotowano poprawę aerody-
namiki nowej kabiny, zwiększenie komfortu 
i ergonomii, komfortu jazdy oraz osiągów 
jednostek napędowych. Od kilku lat poza sa-
mym pojazdem oceniana jest również jakość 
usług, z jakich może skorzystać klient kupują-
cy ciężarówkę - Nowa gama Scanii to pojazdy 
reprezentujące najwyższy poziom w sektorze 
transportu ciężkiego i mogą one zaspokoić 

potrzeby zarówno dnia dzisiejszego, jak i te, 
jakie stawia transport przyszłości – podsumo-
wał Gianenrico Griffini, przewodniczący jury.
Wiele pochwał zebrały skrócenie czasu zmia-
ny przełożeń w skrzynia Opticruise jak też 
osiągi i niewielkie zużycie paliwa 500-kon-
nej odmiany 13-litrowego silnika z syste-
mem SCR. Ekologia ma ogromne znaczenie 
w wynikach konkursu zaś jury odnotowało, że 
wszystkie jednostki napędowe  w nowej Scanii 
mogą być napędzane ekologicznym paliwem 
HVO. Olej napędowy pochodzenia roślinnego 
pozwala na zredukowanie śladu węglowego 
pojazdów (potencjał redukcji emisji CO2 sięga 
90 proc.) i zdobywa coraz większą popular-
ność w Skandynawii.  
Nowa Scania zdaniem jurorów wyróżnia się 
również znakomitą widocznością z miejsca 
kierowcy, co jest efektem przesunięcia fotela 
kierowcy bliżej przedniej szyby, dobrze zapro-
jektowanych słupków A, obniżonej deski roz-
dzielczej jak też większej powierzchni samej 
szyby. Dużym krokiem w przód w dziedzinie 
bezpieczeństwa jest wyposażenie pojazdu 
w boczne poduszki powietrzne, co jest nowo-

ścią w tym segmencie. Po jazdach testowych 
prowadzonych w Szwecji dziennikarze orzekli, 
że wersja S z płaską podłogą zapewnia wraże-
nia z jazdy zbliżające ciągnik do samochodu 
osobowego. Jako ostatni wyróżnik wskazano 
szeroką ofertą szytych na miarę systemów 
zarządzania flotą i kontraktów serwisowych. 
Scania przygotowuje je na bazie danych ze-
branych z dwustu tysięcy pojazdów już obję-
tych usługami flotowymi.

 ? Volkswagen zaliczył dublet
Konkurs na Międzynarodowego Vana Roku 
już po raz drugi z rzędu zakończył się zwy-
cięstwem Volkswagena. Po triumfie szóstej 
generacji Transportera w minionym roku, 
Vanem Roku 2017 został nowy Crafter, który 
produkowany jest we właśnie otwieranej fa-
bryce pod Wrześnią. Wygrana Volkswagena 
nie była już tak wyraźna jak w przypadku Sca-
nii – niemiecki pojazd zdobył 101 punktów, 
podczas gdy trojaczki Citroen Jumpy, Peugeot 
Expert i Toyota ProAce 89 punktów. Kolejne 
pozycje w konkursie zajęły Iveco Daily, Ford 
Transit Custom i Hyundai H350. Głosowanie 

Scania to zupełnie nowa konstrukcja
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24 dziennikarzy było prowadzone we współ-
pracy z UK Road Haulage Association.
Całkowicie nowa konstrukcja także w tym 
przypadku była podstawą sukcesu. Druga ge-
neracja Craftera po osiągnięciu pełnych mocy 
produkcyjnych polskiej fabryki dostępna 
będzie w czterech bazowych wersjach (van, 
kombi oraz do zabudowy z pojedynczą lub 
podwójną kabiną), trzech długościach (5986 
mm, 6836 mm lub 7391 mm) i trzech wy-
sokościach (2355 mm, 2590 mm lub 2798 
mm). Niezwykle szeroka oferta układów 
przeniesienia napędu pozwoli wybrać układ 
z napędem na przód, tył lub na cztery koła, 
z ręczną lub automatyczną skrzynią biegów. 
Objętość przestrzeni ładunkowej sięga 18,4 m 

, zaś DMC to maksymalnie 5.3 tony.
Jury podkreśliło, że ogromny wybór wersji po-
winien zapewnić Crafterowi sukces rynkowy, 
zaś dodatkowo należy pochwalić stylizację, 
komfort jazdy, świetne prowadzenie i wysoki 
poziom bezpieczeństwa. – Rywalizacja ponow-
nie była bardzo zacięta i trzeba docenić Grupę 
PSA za przygotowanie znakomitego i innowa-
cyjnego produktu w segmencie lekkich pojaz-
dów użytkowych – zaznaczył Jarlath Sweeney, 
przewodniczący jury. – Warto jednak zauwa-
żyć, że Volkswagen zainwestował nie tylko 
w opracowanie pojazdu, lecz z myślą o nim 
zbudował całkiem nową fabrykę.

 ? Polska na czele
Polskie sukcesy w Hanowerze to jednak nie 
tylko triumf Craftera z Wrześni. Na IAA od-
była się bowiem również ceremonia rozdania 
nagród w kategorii Autobus Roku 2017. O ile 
w T&BP nie zajmujemy się zazwyczaj tym seg-
mentem, to jednak bezprecedensowy sukces 
polskiej firmy sprawia, że nie możemy nie 
wspomnieć o tym wydarzeniu.

Triumfatorem w tej kategorii okazał się bo-
wiem nowy Solaris Urbino Electric. Po raz 
pierwszy polski producent pojazdów otrzymał 
tak prestiżową nagrodę. Solaris to już potentat 
na europejskim rynku autobusów miejskich, 
choć jego krytycy uzasadniali sukcesy sprzeda-
żowe głównie konkurencyjną ceną. Tytuł Auto-
busu Roku i wygrana z Mercedesem czy Van 
Hoolem dowodzi, że czwarta generacja Urbino 
– która, notabene, debiutowała także w Ha-
nowerze podczas IAA 2014 – może stawać 
w szranki z najlepszymi w każdej konkurencji.

 ? Naczepowe innowacje
Nie tylko pojazdy były nagradzane w Hano-
werze. Podczas najważniejszej branżowej 
imprezy targowej rozdawane były wyróż-
nienia w konkursie Trailer Innovation. Jury 
nagradza w nim przypadku naczepy, zabu-
dowy i dodatkowe wyposażone oferowane 
dla tego segmentu. Lista wyróżnionych jest 
długa, bowiem konkurs podzielony jest na 
siedem kategorii.
W kategorii bezpieczeństwo nagrodzony zo-
stał Kässbohrer i jego nowa cysterna do prze-

wozu asfaltu. Konstruktorzy przygotowali ją 
do pracy z masami bitumicznymi o tempera-
turze do 200 stopni Celsjusza, zaś kierowca 
może zdanie sterować rozładunkiem z odle-
głości nawet 6 metrów. Proces nie rozpocznie 
się, jeśli operator nie będzie trzymał się ściśle 
określonej procedury.
Carrier Transicold została nagrodzona w ka-
tegorii środowisko. To efekt zaprezentowania 
agregatu chłodniczego, w którym jedynym 
czynnikiem chłodzącym jest dwutlenek wę-
gla. SAF-Holland to z kolei laureat w kate-
gorii podwozie. Firma zaprojektowała oś do 
naczepy wyposażoną w napęd hydrauliczny. 
W przypadku jazdy z bardzo dużym obcią-
żeniem lub w trudnych warunkach można 
uruchomić napęd osi w naczepie, a moment 
obrotowy zapewnia system podłączony do in-
stalacji hydraulicznej ciągnika.
Za najlepsze nadwozie uznano chłodnię 
HD-Flitzer niemickiej firmy Kiesling. Zasto-
sowanie bocznych drzwi szerokości niemal 
całej długości nadwozia oraz specjalnych 
stojaków zapewnia błyskawiczny rozładu-
nek. Jury zawsze przychylne patrzy też na 
rozwiązania dla transportu intermodalnego 
i dlatego nagroda w kategorii koncepcja 
trafiła do firmy ContainerMover. Przygo-
towana przez nią zabudowa Innovatrain 
może być przełożona z ciężarówki na wagon 
w ciągu 3 minut.
Krone zgarnęło nagrodę w kategorii smart 
trailer. Niemiecki producent właśnie wzboga-
cił swój system telematyki o moduł prezentu-
jący aktualny stan wypełnienia przestrzeni ła-
dunkowej, bazujący na kamerach i czujnikach. 
Za najlepszy nowy komponent uznano z kolei 
system Airsave firmy BPW, który monitoruje 
ciśnienie z oponach i w razie potrzeby je do-
pompowuje.

Witold Zygmunt

Nowa cysterna Kässbohrer może 
przewozić asfalt o temperaturze 
200 stopni Celsjusza.

Crafter dostępny będzie w czterech 
bazowych wersjach.

Warto zauważyć, że Volkswagen zainwestował nie tylko w opracowanie pojazdu, lecz z myślą 
o nim zbudował całkiem nową fabrykę.
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TAK BĘDĄ PRACOWAĆ 
KURIERZY

Przyszłość pracy firm dostarczających produkty rysuje się bardzo interesująco. Przewoźnicy nierzadko muszą sprostać 
wymaganiom kompleksowości usług, gdy ważną rolę odgrywają pojazdy użytkowe. Mieliśmy okazję poznać z bliska 

innowacje czekające na wdrożenie w dynamicznie zmieniającej się branży transportowej, które znalazły fizyczne 
odzwierciedlenie w Vision Van koncernu Mercedes-Benz.   

Technologie przyszłości Mercedes-Benz Vans zawierają się 
w strategii okraszonej mianem adVANce. Celem jest dostosowa-

nie gamy modelowej koncernu do zmieniającego się otoczenia bran-
ży transportowej. Kluczem do zrozumienia zachodzących fluktuacji 
jest proces urbanizacji. Do 2030 roku tereny miejskie ma zamiesz-
kiwać ponad 2/3 światowej populacji. To jedna z wielu przyczyn 
dynamicznego rozwoju e-commerce, który będzie stawiał coraz 
większe wymagania wobec samochodów użytkowych. Konsumenci 
codzienne zakupy zaczną częściej robić w sklepach internetowych, 
co wymaga natychmiastowej dostawy. Zwiększenie efektywności 
pracy firm transportowych stanowi największe wyzwanie adVANce. 

 ? Synonim efektywności
Auto użytkowe przyszłości nazwano wstępnie Vision Van. Stano-
wi on ucieleśnienie innowacyjnych technologii, które współpra-
cując ze sobą mają za zadanie zwiększyć efektywność ostatnich 
faz dostaw aż o 50 procent, przez realizację słów: automatyzacja 
i autonomizacja. Kluczem do przyspieszenia dostaw jest ograni-
czenie roli czynnika ludzkiego do obsługi mobilnego systemu 
transportowego na pokładzie vana przyszłości. Przypominać 
może to pracę pilota odrzutowca, którego obowiązki podczas 
lotu sprowadzają się przede wszystkim do kontroli i nadzoru nad 
autopilotem. Komputer, wykorzystując swoje moce obliczeniowe 
steruje parametrami pracy urządzeń pokładowych i silnika, dzię-
ki czemu lot przebiega znacznie efektywniej.  
Inicjatywa adVANce opiera się na trzech filarach innowacji: di-
gital, solutions oraz mobility. Pierwsza z nich związana jest m.in. 
z rozwojem telematyki, pojęciem niezwykle ważnym w kontek-

ście optymalizacji kosztów floty. Absolutną nowość Vision Vana 
stanowi system zarządzania mobilnymi warsztatami. Osoba 
pracująca jako „złota rączka” w trakcie dnia roboczego zużywa 
narzędzia i akcesoria będące na wyposażeniu luku bagażowego 
pojazdu użytkowego. Chcąc uzupełnić stan magazynowy wyko-
rzystuje aplikację w smartfonie, zamawiając odpowiednie pro-
dukty. Dostawa odbywa się po godzinach pracy - bezpośrednio 
do pojazdu i bez udziału właściciela - dostawca samodzielnie 
odblokowuje drzwi vana przez aplikację uzupełniając stan pro-
duktów klienta. 

 ? Drony pomogą
Celem Mercedes-Benz Vans jest także zwiększenie efektywności 
załadunku oraz ostatniej fazy dostaw, by móc zapakować wię-
cej towarów i szybciej je dostarczyć. Koncept Vision Van został 
wyposażony w system nazwany mianem „slidera” - zestaw pio-
nowych kieszeni załadunkowych ułożonych warstwami, jedna 
obok drugiej. Kieszenie wyjmowane są i wkładane do luku baga-
żowego automatycznie przy pomocy robota. Pakowanie towarów 
odbywa się poza pojazdem, aby następnie kieszenie mogły zostać 
w całości włożone do przestrzeni załadunkowej vana. Dostęp do 
paczek podczas ich rozwożenia jest bardzo prosty: kieszeń z daną 
przesyłką wysuwa się automatycznie po otwarciu tylnych drzwi.   
Z kolei drony służą autonomizacji ostatniej fazy dostawy. Mają 
być odpowiedzialne za dostarczenie przesyłki do kooperanta. 
Wykonując tę czynność lądują na dachu pojazdu osoby oczekują-
cej na przesyłkę i tam zostawiają zamówioną paczkę. Mają zasięg 
do 20 kilometrów i latają około 15 metrów nad jezdnią. Zwiększe-
nie mobilności odnosi się także do rozwoju car-sharingu pojazdów 
użytkowych, czyli udostępniania ich klientom na krótki czas, co ma 
służyć zwiększeniu efektywności gospodarowania autami segmen-
tu LCV. System obsługiwany jest przez dedykowaną aplikację na 
smartfona. Pojazd wypożyczyć można na godziny, a odblokować 
auto można zdalnie - przez telefon komórkowy. 

 ? Człowiek nadzorcą
Nad Mercedes Vision Van pracują grupy badawcze z Niemiec 
i Doliny Krzemowej, łącznie 200 osób. Budżet na najbliższe 5 lat 
oscyluje w granicach 500 mln euro. Do tego dochodzi współpra-
ca z rokującymi start-up’ami, np. z amerykańską firmą Matternet, 
rozwijającą wykorzystanie autonomicznych dronów do transpor-
tu towarów. Konkretne daty rozpoczęcia seryjnej produkcji nie 
są znane. Nie ma jednak wątpliwości: z biegiem czasu dostarcza-
nie towarów stanie się w znacznym stopniu zautomatyzowane 
i zautonomizowane, człowiek będzie tylko nadzorcą. 

Paweł Szyszka

Technika

Vision Van
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LIKWIDACJA SZKODY
W polskim prawie cywilnym osoba, która wyrządziła szkodę innej osobie odpowiada na podstawie jednej z zasad: winy, 

ryzyka i słuszności. Dotyczy to zarówno przedsiębiorców jak i osób fizycznych. Co będzie miało zastosowanie w przypadku 
wypadku samochodowego zależy od konkretnych okoliczności danego zdarzenia.

Istotne, aby przy wypadku zadbać co najmniej o protokół policyjny 
lub oświadczenia świadków. Kwestie związane z ustaleniem kto 

jest winny z reguły budzą wątpliwości i są przedmiotem później-
szych sporów, zwłaszcza, gdy jedna ze stron przyczyniła się do wy-
padku, kolizji drogowej czy innego zdarzenia.

 ? Zasada winy
Przy zasadzie winy do naprawienia szkody zobowiązany jest spraw-
ca, który w sposób zawiniony (umyślnie lub w wyniku niedbalstwa) 
spowodował szkodę. Pojęcie winy nie zostało zdefiniowane w usta-
wie, przyjmuje się jednak, że stanowi ona naganną decyzję człowie-
ka, związaną z podjętymi przez niego działaniami, czyli na przykład 
uderzenia w inny pojazd. Powszechnie rozróżniamy dwa rodzaje 
winy: umyślna i nieumyślna.
Wina umyślna. Sprawca posiada świadomość negatywnego skutku 
swojego zachowania oraz zmierza do wywołania owego skutku.
Wina nieumyślna. Występuje w dwóch sytuacjach. W pierwszej 
sprawca (np. kierowca) przewiduje, że jego zachowanie może pro-
wadzić do negatywnego skutku, ale liczy na jego uniknięcie. Może 
też dojść do wydarzenia, w którym sprawca nie przewiduje, że jego 
zachowanie może prowadzić do negatywnego skutku, choć mógł 
i powinien to przewidzieć.

 ? Zasada ryzyka
W pewnych ustawowo wskazanych przypadkach odpowiedzialność 
za zaistniałą szkodę poniesie osoba, która na powstanie owej szkody 
nie miała żadnego wpływu. Zgodnie z Kodeksem cywilnym na zasa-
dzie ryzyka funkcjonuje odpowiedzialność za:
- produkt niebezpieczny,
- szkody wynikłe z ruchu pojazdu z udziałem użytkownika samo-
chodu z wyjątkiem zderzenia się aut,
- zawalenie się budowli,
- wyrzucenie, wylanie lub upadek przedmiotu z pomieszczenia,
- prowadzącego przedsiębiorstwo wprowadzane w ruch za pomocą 
sił przyrody.

 ? Zasada słuszności
Warto zwrócić również uwagę na zasadę słuszności. Tutaj zobowią-
zana do naprawienia szkody może zostać osoba, która w świetle 
prawa odpowiedzialności nie ponosi, bowiem za takim rozwiąza-
niem przemawiają zasady współżycia społecznego.

 ? Odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa
Dla przedsiębiorców branży samochodowej i transportowej istot-
ne w większości przypadków są ustalenia odnoszące się do winy 
kierowcy i odpowiedzialności przewoźnika/podmiotu użytkującego 
flotę za działania kierowców na podstawie umowy o pracę czy też 
umowy zlecenia. Odpowiednio skonstruowania umowa z pracowni-
kiem pozwala na uniknięcie strat lub otrzymanie odszkodowania od 
firmy ubezpieczeniowej. Ponadto wyróżniamy dwa rodzaje odpo-
wiedzialności: deliktową i kontraktową.
Aby w ogóle można było mówić o powstaniu odpowiedzialności od-
szkodowawczej zarówno w reżimie deliktowym jak i kontraktowym, 
konieczne jest łączne wystąpienie trzech przesłanek: zdarzenia, któ-
re szkodę spowodowało, szkody i związku przyczynowego między 
zdarzeniem a szkodą. Czyli przekładając to na „język motoryzacyjny” 
musi dojść do wypadku/kolizji z określonych przyczyn (zagapienie 
się, nieprzestrzeganie przepisów, awaria samochodu, itp.) powodu-
jących skutki zdrowotne, zniszczenie/uszkodzenie pojazdu, itd.

 ? Koszt dnia postoju
Pojęcie szkody podobnie jak pojęcie winy nie zostało zdefiniowa-
ne w ustawie. Powszechnie przyjmuje się, że szkodę stanowi ogół 
uszczerbków w dobrach lub interesach chronionych prawem, do-
znanych przez poszkodowanego wbrew jego woli. W doktrynie 
prawa cywilnego rozróżnia się szkodę majątkową oraz szkodę nie-
majątkową. Szkoda niemajątkowa w Kodeksie cywilnym określona 
została krzywdą (art. 445 K.c.).
Na szkodę majątkową składają się straty rozumiane jako zmniej-
szenie majątku poszkodowanego, polegające bądź na zmniejszeniu 

Radosław Pluciński
radca prawny
www.radcyprawni.net, tel.+48 22 354-64-96

W przeciwieństwie do odpowiedzialności 
deliktowej odpowiedzialność kontraktowa 
obejmuje jedynie szkody majątkowe.

Za jeden dzień przestoju w transporcie 
międzynarodowym przyjmuje się szacunkowo od 150 
do 250 euro tytułem utraconych korzyści związanych 

z tym, że pojazd nie mógł wykonywać innego przewozu.
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aktywów bądź na zwiększeniu pasywów oraz utracone korzyści: 
wartość o jaką nie wzrósł majątek poszkodowanego, gdyby szko-
dy mu nie wyrządzono. Inaczej jest w systemie amerykańskim czy 
anglosaskim - możemy tam uzyskać tytułem odszkodowania wie-
lokrotność uszczerbku w majątku. W branży transportowej przy-
kładowo za jeden dzień przestoju w transporcie międzynarodowym 
przyjmuje się szacunkowo od 150 do 250 euro tytułem utraconych 
korzyści związanych z tym, że pojazd nie mógł wykonywać w tym 
czasie innego przewozu. Szkoda obejmuje wiele aspektów w tym 
wynagrodzenie pracowników, koszty naprawy, noclegów, parkingu, 
holowania, itd.

 ? Pieniądze lub naprawa szkody
Na temat naprawienia szkody majątkowej przeczytamy w Kodeksie 
cywilnym. Wyraża on zasadę pełnego odszkodowania i stanowi, że 
w przypadku braku odmiennego przepisu, ustawy lub postanowie-
nia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, jakie poszkodowa-
ny poniósł. Do tego dochodzą także korzyści mogące zostać osią-
gnięte przez przedsiębiorcę, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Jak 
wyżej wskazano, dotyczy to przykładowo naprawy samochodu, czy 
też utraconych korzyści za zlecenia transportowe, których w tym 
czasie nie można było wykonać.
Naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodo-
wanego - bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez 
zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Gdyby przywrócenie stanu 
poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla 
zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszko-
dowanego ogranicza się do świadczenia pieniężnego. W większości 
przypadków roszczenia obejmują żądanie określonej kwoty za na-
prawę, holowanie czy postój pojazdu w oparciu o udokumentowane 
fakturami wydatki.

 ? Trzeba udowodnić winę
Przedsiębiorca dochodzący swoich roszczeń przeciwko sprawcy 
szkody w reżimie odpowiedzialności deliktowej zobowiązany jest 
udowodnić, że poniósł szkodę oraz adekwatność i winę sprawcy – 
to na nim spoczywa ciężar przedstawienia określonych argumen-
tów. Obowiązek odszkodowawczy winnego zdarzenia może zostać 
ograniczony stosownie do stopnia przyczynienia się poszkodowa-
nego do powstania lub zwiększenia szkody. Dlatego tak istotne jest 
w przypadku sporu, aby zadbać o odpowiednią dokumentację, by 
udowodnić stan faktyczny. Przykładowo kierowca mógł przyczynić 
się do wypadku, bo nieodpowiednio zaparkował pojazd, wykonał 
niedozwolony manewr na drodze, rozmawiał przez telefon bez sko-
rzystania z zestawu głośnomówiącego.

 ? Szkody majątkowe
W przeciwieństwie do odpowiedzialności deliktowej odpowiedzial-
ność kontraktowa obejmuje jedynie szkody majątkowe. Sprawca 
szkody odpowiada natomiast za naruszenie zobowiązania – w sy-
tuacji braku wykonania określonych czynności lub nienależytym 
ich wykonaniu. Dlatego też powód zobowiązany jest do wykazania 
zaistnienia szkody oraz niewykonania lub nienależytego wykona-
nia zobowiązania. Przekładając język prawny na „język transporto-
wy”, odpowiednie uregulowania zawiera tutaj prawo przewozowe. 
Przewoźnik odpowiada za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki 

w czasie pomiędzy przyjęciem jej do przewozu aż do jej wydania 
oraz za opóźnienie w dostawie - bez względu na okoliczności, które 
to spowodowały.

 ? Odpowiedzialność za inne podmioty
Terminologia prawna traktuje sprawcę szkody jako dłużnika a ofia-
rę jako wierzyciela. Dłużnik odpowiedzialny jest za niezachowanie 
należytej staranności, chyba że ze szczególnego przepisu ustawy 
lub czynności prawnej wynika co innego. Zgodnie z Kodeksem cy-
wilnym, odpowiada on za własne działanie lub zaniechanie działa-
nia i zaniechanie działania osób, z których pomocą wykonuje lub 
powierza wykonanie zobowiązania. Zatem musi się liczyć z konse-
kwencjami w przypadku nieprawidłowego wykonywania czynności 
przez inne podmioty, gdy można im przypisać niezachowanie nale-
żytej staranności. Dotyczy to wszelkiego rodzaju podwykonawców 
i pracowników firmy, również przewoźnika.
Dlatego zgodnie z Kodeksem cywilnym strony umowy mogą mody-
fikować odpowiedzialność dłużnika względem wierzyciela, w tym 
także ustalić, że wierzyciel będzie ponosił odpowiedzialność na za-
sadzie innej niż wina. W takich przypadkach ta sama zasada będzie 
miała zastosowanie do osób trzecich, z których pomocą dłużnik 
wykonuje zobowiązanie. Przykładem tego typu rozwiązań są kary 
umowne.

 ? Niezbędna dokumentacja
Jeżeli świadczenie dłużnika stało się niemożliwe z powodu oko-
liczności, za które ponosi on odpowiedzialność, wówczas zgodnie 
z dyspozycją art. 471 K.c., zostaje on zobowiązany do naprawienia 
wierzycielowi szkody jaka wynikła z powodu niewykonania całego 
zobowiązania bądź jego części. Inaczej sytuacja wygląda przy zo-
bowiązaniach wzajemnych, wówczas wierzyciel ma prawo zażądać 
odszkodowania od dłużnika na zasadach ogólnych lub odstąpienia 
od umowy – według własnego wyboru.
Ważne, aby przy likwidacji szkody gromadzić wszelkiego rodzaju 
dokumentację, w tym faktury, protokoły, adnotacje policyjne, zdję-
cia, oświadczenia świadków, e-maile, korespondencję handlową, itp. 
To pozwali w przyszłości udowodnić jakie szkody ponieśliśmy, w ja-
kiej wysokości i kto za to odpowiada.

Przy zasadzie winy do naprawienia szkody zobowiązany jest sprawca, który w sposób 
zawiniony (umyślnie lub w wyniku niedbalstwa) spowodował szkodę.

Przedsiębiorca dochodzący roszczeń przeciwko sprawcy, w reżimie 
odpowiedzialności deliktowej musi udowodnić, że poniósł szkodę oraz 
adekwatność i winę sprawcy.
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UMOWA PRZEWOZU 
A UMOWA SPEDYCJI

To nie nazwa porozumienia decyduje o rodzaju kontraktu, a jego treść. Ważne, aby odróżniać umowę spedycji od 
umowy przewozu, gdyż w każdej z nich odmiennie jest uregulowana kwestia odpowiedzialności osób uczestniczących 

w procesie przewozu towarów.

Podpisując umowę przewozu firma transportowa zobligowana 
jest do przewiezienia za wynagrodzeniem osoby lub rzeczy1 

z jednego miejsca na drugie przy użyciu odpowiedniego środka 
transportu. W umowie spedycji2 spedytor zobowiązuje się do od-
płatnego wysyłania lub odbioru przesyłki albo do dokonania innych 
usług za wynagrodzeniem, związanych z jej przewozem. Poprzez 
inne usługi należy rozumieć chociażby opakowanie przesyłki, za-
warcie umowy przewozu, przygotowanie dokumentacji przewozo-
wej, składowanie bądź przechowywanie przesyłki. Spedytor może 
sam dokonać przewozu, mając w tym przypadku jednocześnie pra-
wa i obowiązki przewoźnika. Istotą umowy spedycji jest szeroko ro-
zumiana organizacja przewozu oraz inne czynności z nim związane, 
a nie sam transport, będący z kolei esencją umowy przewozu.

 ? Zaniedbania pracowników
Jeśli przewożony towar całkowicie lub częściowo zaginął, albo został 
uszkodzony i nastąpiło to w czasie między przyjęciem towaru a jego 
wydaniem, lub doszło do opóźnienia dostawy, wówczas za zdarze-
nie odpowiada firma transportowai3. Wyjątek - zaginięcie, uszko-
dzenie, opóźnienie spowodowane zostało przez osobę uprawnioną, 
wydającą zlecenie wynikające z winy firmy transportowej, albo 
gdy było spowodowane wadą własną towaru lub okolicznościami, 
których przewoźnik nie mógł uniknąć a następstwom nie mógł za-
pobiec4. Podstawową zasadą (według CMR) jest odpowiedzialność 
przewoźnika za czynności i zaniedbania swoje, jak i pracowników, 
a także wszystkich innych osób, których usługi są wykorzystywane 
przy wykonywaniu przewozów.

 ? Wybór podwykonawcy
Przewoźnika poszukującego podwykonawcy obciąża obowiązek za-
chowania najwyższej staranności i ostrożności przy dokonywaniu 
wyboru. Ponosi bowiem odpowiedzialność za należyte wykonanie 
transportu i za bezpieczeństwo powierzonego mu ładunku. Zleca-
jąc realizację kontraktu podwykonawcy przyjmuje na siebie ryzyko 
nienależytego wykonania (lub niewykonania) zobowiązania przez 
podmiot zewnętrzny.
Wartość uszkodzonego towaru określa się według ceny giełdowej 
lub - w razie jej braku - bieżącej ceny rynkowej. Gdy nie ma jednej 
i drugiej, wówczas wspomnianą wartość ustalona zostaje według 
zwykłej wartości towarów tego samego rodzaju i jakości5. W razie 

Artur Rostkowski, 
adwokat 
z Kancelarii Chałas i Wspólnicy

Wartość uszkodzonej rzeczy określa się 
według ceny giełdowej, w razie jej braku 
- bieżącej ceny rynkowej, zaś gdy nie 
ma jednej i drugiej - według wartości 
towaru tego samego rodzaju i jakości.

Odpowiedzialność 
spedytora nie jest tożsama 

z odpowiedzialnością 
przewoźnika.
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opóźnienia dostawy, gdy osoba uprawniona udowodni, że wynikła 
stąd dla niej szkoda, przewoźnik obowiązany jest zapłacić odszko-
dowanie, które nie może przewyższyć kwoty przewoźnego.

 ? Usługodawca musi udowodnić...
Na gruncie przepisów prawa przewozowego, przewoźnik odpo-
wiada za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki, powstałe od jej 
przyjęcia do przewozu aż po wydanie towaru a także za opóźnienie 
w transporcie. Firma transportowa nie ponosi jednak odpowiedzial-
ności określonej w ust. 1 art. 65 prawa przewozowego, jeżeli utrata, 
ubytek lub uszkodzenie albo opóźnienie w przewozie przesyłki po-
wstały z przyczyn występujących po stronie nadawcy lub odbiorcy, 
które nie były wywołane winą przewoźnika, nie wynikały z właści-
wości towaru albo nie powstały wskutek siły wyższej. Dowód, że 
szkoda lub przekroczenie terminu transportu przesyłki wynikło 
z jednej z wymienionych okoliczności, ciąży na usługodawcy.

 ? Podwójna kwota przewoźnego
Warto wiedzieć, że wysokość odszkodowania za utratę lub ubytek 
przesyłki nie może przewyższać ceny wskazanej w rachunku do-
stawcy/sprzedawcy, ceny wynikającej z cennika obowiązującego 
w dniu nadania przesyłki do przewozu bądź wartości rzeczy tego 
samego rodzaju i gatunku w miejscu i czasie ich nadania.
Jeżeli wskutek zwłoki w przewozie powstała szkoda inna niż w prze-
syłce przewoźnik jest obowiązany do zapłacenia odszkodowania 
do wysokości podwójnej kwoty przewoźnego. Taka sytuacja może 
dotyczyć np. kosztów przygotowania się do rozładunku z tytułu 
nieterminowego dostarczenia przedmiotu umowy, kary umownej 
zapłaconej osobie trzeciej z tytułu nieterminowego dostarczenia 
przedmiotu umowy, kosztów przestoju maszyn z powodu niedostar-
czenia w terminie surowców do produkcji.

 ? Kiedy do sądu?
Firma transportowa może powierzać wykonanie transportu innym 
przewoźnikom na całej przestrzeni przewozu lub jej części, jednak 
ponosi odpowiedzialność za ich czynności jak za swoje własne. Do-
chodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym na podstawie Usta-

wy Prawo przewozowe lub przepisów wydanych w jej wykonaniu 
przysługuje uprawnionemu wyłącznie po bezskutecznym wyczer-
paniu drogi reklamacji, przewoźnikowi zaś po bezskutecznym we-
zwaniu zobowiązanego do zapłaty.

 ? Wina (?!) spedytora
Spedytor jest odpowiedzialny za przewoźników i dalszych spedytorów, 
uczestniczących przy wykonaniu zlecenia, chyba że nie ponosi winy 
w wyborze. Oczywiście może sam przetransportować towar - w tym 
przypadku ma jednocześnie prawa i obowiązki przewoźnika. Odszko-
dowanie za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki w czasie od jej 
przyjęcia aż do wydania firmie transportowej, dalszemu spedytorowi, 
dającemu zlecenie lub osobie przez niego wskazanej, nie może prze-
wyższać zwykłej wartości przesyłki. Nie dotyczy to sytuacji, gdy szkoda 
wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa spedytora.
Do uwolnienia się spedytora od odpowiedzialności za szkody wyrzą-
dzone przez dalszych spedytorów i firmy transportowe wystarczający 
jest dowód braku winy w wyborze. Kodeks cywilny nie podaje definicji 
„winy w wyborze”. Określa ją doktryna, która za przewoźników i dal-
szych spedytorów uznaje podmioty zawodowo trudniące się określoną 
działalnością gospodarczą, czyli profesjonalistów posiadających sto-
sowne uprawnienia, ubezpieczenie, doświadczenie i wiedzę.

 ? Ważne przygotowanie umowy
Jeżeli zatem spedytor wykaże, że przesyłka powierzona została 
przewoźnikowi (spedytorowi) profesjonalnie trudniącemu się trans-
portem, wymóg przeprowadzenia dowodu braku winy w wyborze 
należy uznać za spełniony. Przepisy Kodeksu cywilnego ograniczają 
wysokość odszkodowania do szkody w przesyłce do tzw. zwykłej 
wartości przesyłki, tj. wartości rzeczywistej, a więc przeciętnej war-
tości handlowej przesyłki6. Nabycie przez spedytora praw i obo-
wiązków przewoźnika7 powoduje, że ponosi on odpowiedzialność 
jak firma transportowa, na podstawie przepisów prawa przewozo-
wego.
Spedytorzy powinni zadbać, aby przygotowane umowy nie budziły 
wątpliwości, że dotyczą spedycji, a nie przewozu. Ich odpowiedzial-
ność majątkowa jest niższa niż przewoźnika i łatwiejsza do ogra-
niczenia. Spedytorzy powinni dołożyć wszelkiej staranności w za-
kresie czytelnego i prawidłowego sformułowania postanowień oraz 
dokonać sprawdzenia wiarygodności świadczonych przez firmę 
transportową usług przed przekazaniem jej zlecenia.

Regulacje dotyczące umów przewozu
Podstawową regulacją dotyczącą zawieranych umów przewozu rzeczy 
w zakresie międzynarodowych przewozów drogowych jest Konwencja 
o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) 
i Protokół podpisania, sporządzone w Genewie 19 maja 1956 r. z dnia 
19 maja 1956 r. (Dz. U. 1962 Nr 49, poz. 238) oraz stosowana sub-
sydiarnie Ustawa z 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tj. Dz. U. 
z 2015 r. poz. 915). Dla krajowych przewozów drogowych zbiorcze zasta-
wienie przepisów dotyczących odpowiedzialności przewoźnika zawiera 
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe, która jest aktem 
lex specialis (ma pierwszeństwo) przed przepisami Kodeksu cywilnego.

Przewoźnik odpowiada za utratę, 
ubytek lub uszkodzenie przesyłki, 

powstałe od jej przyjęcia do przewozu 
aż po wydanie towaru.

1. Art. 774 Kodeksu cywilnego.
2. Art. 794 § 1 K.c.
3. Art. 17.1. Konwencji CMR.
4.  Art. 17.2. Konwencji CMR.
5. Art. 23.2. Konwencji CMR.
6. Art. 801 K.c.
7. Art. 800 K.c.

Dla spedytora bardzo ważne 
jest odpowiednie przygotowanie 
umowy dla usługobiorcy.
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VAT PRZY OPŁATACH 
DROGOWYCH

Zasadniczo we wszystkich krajach europejskich istnieje jakaś forma opłat drogowych. Obowiązujące systemy ich pobierania 
charakteryzuje duża różnorodność i dynamika zmian. 

Brak jednolitego sposobu pozyskiwania pieniędzy od kierow-
ców przemierzających Unię Europejską i państwa będące poza 

Wspólnotą, powoduje rozbieżności i wątpliwości, co do traktowania 
tego rodzaju opłat z punktu widzenia podatku VAT. Tu od razu cie-
kawostka - zdarzają się sytuację, że w ramach jednego kraju, opłata 
za przejazd jednym odcinkiem autostrady ma odmienne skutki po-
datkowe niż przejazd innym odcinkiem tej drogi.

 ? Czasem z VAT, czasem bez
Z punktu widzenia podatku VAT, pobieranie opłat za przejazdy dro-
gami i autostradami nie jest traktowane jednolicie. Na zasady opo-
datkowania VAT-em wpływ ma okoliczność, jaki podmiot udostęp-
nia autostradę. Kryterium różnicującym jest więc kto odpowiada za 
sprzedaż biletów. W Polsce przejazd autostradą pozostającą własno-
ścią Skarbu Państwa zarządzaną przez Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad (GDDKiA) nie podlega opodatkowaniu VAT, 
zaś przejazd trasą tej samej klasy zarządzaną przez koncesjonariusza 
(podmiot komercyjny) już tak.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wcześniej działający 
jako Europejski Trybunał Sprawiedliwości) w szeregu wyroków 
zwrócił uwagę na możliwość odstąpienia przez niektóre państwa 
członkowskie z doliczania podatku VAT do opłat za przejazdy droga-
mi publicznymi. Główny problem, którego dotyczyły spory rozstrzy-
gane przez Trybunał, stanowiło stwierdzenie, czy podmiot pobiera-
jący opłatę za przejazd działał w ramach sprawowanego przez niego 
władztwa publicznego. Jeżeli odpowiedź była twierdząca, oznaczało 
to, że dana opłata nie podlegała w ogóle podatkowi VAT, ponieważ 
usługa została wyświadczona przez podmiot niebędący podatnikiem 
VAT w rozumieniu przepisów wspólnotowych. Przy czym Trybunał 
wyraźnie zaznaczył: podmioty publiczne powinny zostać uznane za 

podatników VAT, gdy wykluczenie ich z kategorii podatników pro-
wadziłoby do znaczących zakłóceń konkurencji1.

 ? Informacja od viaTOLL
W Polsce, gdzie centralnym organem administracji rządowej od-
powiedzialnym za drogi krajowe jest GDDKiA, również pojawiło się 
zagadnienie, czy zapłata za przejazd drogami powinna zawierać po-
datek VAT. W związku z tym minister finansów wydał swego czasu 
interpretację indywidualną dla GDDKiA2. Minister w przywołanej in-
terpretacji stwierdził, że GDDKiA, jako podmiot odpowiedzialny usta-
wowo za pobór opłat elektronicznych i opłat za przejazd autostradą, 
działa w charakterze organu władzy publicznej, a w konsekwencji 
nie jest podatnikiem VAT. Stąd pieniądze pobierane w jego imieniu 
nie będą podlegać opodatkowaniu VAT. Należy je zatem uznać jako 
opłaty o charakterze administracyjnym.
Na stronie internetowej viaTOLL w odniesieniu do dróg zarządza-
nych przez GDDKiA widnieje następująca informacja dotycząca 
opłaty za przejazd odcinkami A2 Konin – Stryków i A4 Bielany Wro-
cławskie – Sośnica: „(...) opłata za przejazd, pobierana przez GDD-
KiA, jest nieopodatkowana, a użytkownicy drogi płatnej, zarządzanej 
przez GDDKiA, otrzymują potwierdzenie wniesienia opłaty drogowej 
udokumentowane paragonem niefiskalnym. Paragon niefiskalny jest 
dokumentem księgowym i może być ujęty w księdze przychodów 
i rozchodów jako koszt uzyskania przychodu.”3

 ? Odcinek Świecko - Konin
Inna sytuacja niż opisana ma miejsce, gdy podmiot komercyjny (po-
datnik VAT) będzie pobierał opłaty za przejazd autostradami konce-
sjonowanymi. Wtedy, niezależenie od tego, czy opłata jest pobierana 
przez koncesjonariusza, czy też przez inny podmiot trzeci, będzie to 
traktowane jako usługa odpłatnego udostępniania drogi, opodatko-
wana VAT. Przykładem takiej sytuacji jest opłata za przejazd auto-
stradą A2 na trasie Konin – Świecko. Odcinki są w tym przypadku 
eksploatowane przez podmioty komercyjne, zgodnie z udzieloną 
koncesją. W związku z tym koszty przejazdów między węzłami drogi 
położonej między jednym z większych miast w Wielkopolsce a miej-
scowością zlokalizowaną przy granicy z Niemcami powiększone zo-
stają o podatek VAT w wysokości 23 procent ceny jednostkowej.

 ? Miejsce świadczenia usługi
Jeśli autostrada została udostępniona przez podmiot komercyj-
ny, pobieranie wynagrodzenia za przejazd traktowane jest jak za-
płata za świadczenie usługi. W tym jednak miejscu pojawia się 
kolejne pytanie związane z krajem opodatkowania takiej usługi.  
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Paragony dokumentujące usługi 
udostępniania autostrady podróżnym 

można uznać za faktury.

Z punktu widzenia podatku VAT, pobieranie opłat za przejazdy 
drogami i autostradami nie jest traktowane jednolicie.
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Jedna z podstawowych kwestii w przypadku określenia zasad opodat-
kowania danego świadczenia usług podatkiem VAT dotyczy ustalenia 
miejsca świadczenia. Zgodnie z zasadą ogólną, miejsce świadczenia 
usług na rzecz podatnika to lokalizacja, w której podatnik będący usłu-
gobiorcą posiada siedzibę swojej działalności gospodarczej.
Od tej zasady ogólnej przepisy o VAT przewidują szereg wyjątków. 
Jeden z nich dotyczy właśnie grupy usług związanych z nierucho-
mościami, które podlegają opodatkowaniu VAT w kraju położenia 
nieruchomości bez względu na status podatkowy nabywcy usługi. 
Należy zatem uznać, że wspomniane kryteria również spełnia prze-
jazd autostradą, choć pojawiają się w tej materii pewne rozbieżności.

 ? Autostrada to nieruchomość
Ustawa o VAT nie definiuje pojęcia nieruchomości, więc przyjmuje 
się, że podstawą do wyciągania wniosków w tym względzie powinny 
być przepisy Kodeksu cywilnego, a konkretnie art. 46 § 1. W myśl 
tego przepisu nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej 
stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również bu-
dynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, je-
żeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu 
przedmiot własności.
Na podstawie powyższej definicji organy podatkowe przeważnie 
przyjmują, że drogi czy autostrady są nieruchomościami, w związku 
z tym pobieranie opłat za umożliwienie przejazdu nimi należy uznać 
za usługę związaną z nieruchomościami4. Ma to niebagatelne zna-
czenie, szczególnie w przypadku obrotu w Polsce winietami upraw-
niającymi do przejazdu po drogach innych europejskich krajów. 
Sprzedaż w kraju nad Wisłą „biletów” pozwalających na poruszanie 
się po drogach innego państwa europejskiego np. w postaci winiety, 
nie będzie bowiem podlegała w naszym kraju opodatkowaniu VAT5. 
Nie ma przy tym znaczenia forma potwierdzenia prawa przejazdu po 
określonych trasach, ani technika poboru opłat, tzn. czy jest to pa-
pierowa winieta lub też zapłata pobierana elektronicznie (pre-paid/
post-paid).

 ? Paragon a faktura
Podstawowym wymogiem formalnym do skorzystania z prawa do 
odliczenia podatku VAT jest posiadanie faktury VAT dokumentującej 
zakup towarów lub usług, związanych z czynnościami opodatkowa-
nymi podatnika. Przepisy określają szczególne przypadki, kiedy inne 
dokumenty (niespełniające wszystkich wymogów dotyczących fak-
tury VAT) są traktowane tak jak faktura VAT6. Kwestię tę potwierdził 
minister finansów w interpretacji indywidualnej7 , w której wskazał, 
że paragony dokumentujące usługi udostępniania autostrady po-
dróżnym można uznać za faktury.
Oznacza to, że paragony dokumentujące przejazdy autostradami, 
jeżeli spełniają określone warunki wskazane w przepisach szczegól-
nych, dają prawo do odliczenia podatku VAT tak samo jak faktura 
VAT. Taka też informacja znajduje się na stronie internetowej jednej 
z płatnych autostrad w Polsce: „Dowód zapłaty za przejazd autostra-
dą płatną (paragon fiskalny) jest, w rozumieniu przepisów o podatku 
od towarów i usług, fakturą VAT.”8

 ? Pełne czy połowiczne odliczenie?
Inną kwestię stanowi zakres prawa do odliczenia podatku wynika-
jącego z faktury dokumentującej przejazd autostradą. Podatnika 
powinno interesować to, czy można odliczyć cały podatek VAT wy-
nikający z takiego dokumentu, czy tylko połowę.
Jeżeli dany pojazd np. samochód ciężarowy, spełnia warunki do 
pełnego odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia towarów i usług 
związanych z jego używaniem i eksploatacją, podatnik będzie mógł 
odliczyć cały podatek zawarty na fakturze/paragonie fiskalnym do-
kumentującym przejazd autostradą. Problem pojawia się w sytuacji, 
gdy pojazd, którego dotyczy ta opłata, nie spełnia warunków do 
skorzystania z prawa pełnego odliczenia. Organy podatkowe przyj-
mują bowiem, że usługa związana z opłatą za przejazd autostradą, 
nie należy do kategorii kosztów ogólnych związanych z prowadzoną 
przez podatników działalnością gospodarczą, od których przysługuje 
prawo do odliczenia na zasadach ogólnych9.
Tak stwierdził np. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający 
z upoważnienia ministra finansów10. W praktyce, nawet jeśli prze-
jazd przez płatną autostradę dotyczył wyłącznie wykonywania czyn-
ności opodatkowanych, ale dokonany był pojazdem, który nie speł-
nia warunków do pełnego odliczenia, prawo do odliczenia zostanie 
ograniczone do kwoty 50 procent podatku ujętego w tej fakturze. 
Należy przy tym wskazać, że nieodliczony z powyższego powodu po-
datek VAT w wysokości 50 procent może zostać zaliczony w ciężar 
kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym11.

 ? Płatność kartą paliwową
Przy rozliczeniach za przejazd płatnymi drogami przewoźnicy, ale także 
firmy użytkujące pojazdy osobowe i dostawcze często decydują się na 
korzystanie z kart paliwowych. Zasadniczo w takim przypadku, kosz-
ty związane z opłatami drogowymi są wyszczególnione na fakturze od 
emitenta bezgotówkowego środka płatniczego, na przykład obok kosz-
tów paliwa. Możliwe, że dojdzie do sytuacji, w której koszty ponoszenia 
podatków i opłat drogowych powiększane zostaną o prowizję operato-
ra karty paliwowej. O tym jak wyglądają płatności i kwestia rozliczenia 
podatku VAT w tego typu sytuacjach decydują postanowienia umowy 
z operatorem karty paliwowej. Może zdarzyć się, że VAT doliczony do 
takiej opłaty nie podlega odliczeniu. Z drugiej strony, w przypadku nie-
których państw UE istnieje możliwości odzyskania podatku VAT zwią-
zanego z wydatkami poniesionymi przy pomocy karty paliwowej, w tym 
między innymi odzyskania VAT, którym objęta była opłata za przejazd 
płatnym odcinkiem drogi.

Michał Majczyna

doradca podatkowy w Kancelarii Ożóg Tomczykowski

Sprzedaż w kraju nad Wisłą „biletów” na jazdę 
drogami innego państwa europejskiego np. w 

postaci winiety, nie będzie podlegała w Polsce 
opodatkowaniu VAT.

1. Jak stwierdził Trybunał Sprawiedliwości między innymi w wyroku z dnia 12. września 2000 roku 
w sprawie C-260/98 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej.

2. Z dnia 4. sierpnia 2010 roku sygn. IPPP1-443-659/10-4/Igo.
3. https://www.viatoll.pl/pl/a/wyjasnienie-w-sprawie-dokumentow-potwierdzajacych-uiszczenie-

oplaty-za-przejazd-odcinkami-autostrad-a2-konin-strykow-i-a4-bielany-wroclawskie-sosnica
4. Na podstawie art. 28e Ustawy o VAT.
5. Potwierdzają to organy podatkowe w interpretacjach indywidualnych np. działający z upoważ-

nienia Ministra Finansów Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej 
z dnia 14 maja 2015 roku sygn. IBPP4/4512-80/15/EK.

6. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1485 ze zm. - § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 
2013 r. w sprawie wystawiania faktur, odnoszący się również do dokumentów potwierdzających 
zapłatę za przejazd autostradą płatną.

7. W interpretacji indywidualnej z dnia 15 września 2014 r. nr ILPP2/443-672/14-2/AK.
8. https://www.autostrada-a2.pl/payments
9. Czyli zastosowani przepisów art. 86 Ustawy o VAT.
10. Interpretacja indywidualna z dnia 28 sierpnia 2014 roku nr IBPP2/443-482/14/AB.
11. Potwierdził to działający z upoważnienia Ministra Finansów Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi 

w interpretacji indywidualnej z dnia 23 marca 2016 r. nr 1061-IPTPB1.4511.55.2016.1.KLK.
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ARBITRAŻ W TRANSPORCIE
W transporcie mamy do czynienia z wieloma różnorodnymi umowami, jakie są zawierane przez firmy transportowe 

z kontrahentami, partnerami biznesowymi czy innymi podmiotami. Każda z nich reguluje określone prawa i obowiązki stron 
kontraktu w taki sposób, aby umożliwić im najpełniejsze wykonanie wszystkich zobowiązań z niej wynikających.

Rzeczywistość gospodarcza jest często zmienna, co nierzadko 
ma wpływ na wykonanie zapisów zawieranych porozumień. To 

może natomiast prowadzić do sporów między podmiotami, które 
nie zawsze muszą być rozstrzygane przez sądy powszechne.

 ? Sądy stałe i ad hoc
Jedną z alternatywnych form rozwiązywania sporów w obrocie 
gospodarczym jest arbitraż. Polega on na rozstrzyganiu niezgod-
ności prawnych przez instytucje prywatne, czyli niepaństwowe. 
Najczęściej konflikty rozstrzygają tzw. sądy stałe, które tworzone są 
przy już istniejących i uznanych instytucjach jak np. przy izbach 
gospodarczych. Na żądanie stron i w celu rozstrzygnięcia określo-
nego przez nich sporu mogą również powstawać tzw. sądy ad hoc. 
Przestają one działać wraz z rozpatrzeniem sprawy przedstawionej 
przez strony konfliktu.

 ? Sądownictwo arbitrażowe
Arbitraż staje się coraz popularniejszą formą rozwiązywania kon-
fliktów, jakie powstają w trakcie prowadzenia biznesu. Jak wskazują 
dane podane przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodar-
czej w Warszawie, w 2015 roku rozpatrzył on około 300 spraw, 
a łączna wartość sporów rozpatrzonych w tym okresie wyniosła 
około 500 mln zł. Można zatem wskazać na główne zalety tego roz-
wiązania, do których zaliczymy między innymi:
 ❙ szybkość i tajność postępowania;
 ❙ uproszenia w prowadzeniu postępowania;
 ❙ możliwość wyboru odpowiedniego arbitra przez strony skonflik-
towane;

 ❙ niższe koszty przeprowadzenia postępowania arbitrażowego 
w porównaniu do kosztów prowadzenia postępowania przed są-
dem powszechnym.

 ? Arbitraż a prawo przewozowe
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o prawie przewozowym nie 
reguluje wprost, jaki sąd jest właściwy do rozstrzygnięcia sporu po-
wstałego między stronami umowy. W tej sytuacji adekwatne jest 
stosowanie przepisów ustanowionych dość dawno - Kodeksu Po-
stępowania Cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku. Regulacje 
umożliwiają rozpatrzenie sprawy cywilnej przed sądem polubow-
nym. W tym celu jednak należy złożyć zgodne oświadczenie stron 
pozostających w sporze, które zgodzą się na taką formę rozwiązania 
ich sprawy.
Zgoda ta musi zostać wyrażona pisemnie. Może ona przybrać 
formę tzw. klauzuli arbitrażowej. Wówczas do treści zawieranej 
umowy wprowadza się zapis skutkujący rozstrzyganiem przy-
szłych sporów właśnie przed sądem polubownym. Inną możli-
wością jest zawarcie osobnej umowy przez strony, które określą 
w jej treści, jaka sprawa będzie podlegała rozstrzygnięciu przez 
sąd arbitrażowy.

 ? Arbitraż w świetle Konwencji CMR
Konwencja CMR w swoich przepisach w jasny sposób określa, jaki 
sąd jest właściwy do rozstrzygania sprawy o przewóz międzyna-
rodowy. Zgodnie z art. 31, we wszystkich sporach wynikających 
z przewozów podlegających Konwencji, powód może wnosić spra-
wę do sądów umawiających się krajów, określonych przez strony 
w drodze wspólnego porozumienia, a ponadto do sądów kraju, na 
którego obszarze:
a. pozwany ma stałe miejsce zamieszkania, główną siedzibę lub filię 

albo agencję, za której pośrednictwem zawarto umowę o prze-
wóz, albo

b. znajduje się miejsce przejęcia towaru do przewozu lub miejsce 
jego dostawy, i nie może wnosić sprawy do innych sądów.

Nie przekreśla ona jednak możliwości zastosowania postępowania 
polubownego w sprawach podlegających Konwencji CMR. Zgodnie 
z art. 33 Konwencji umowa przewozu może zawierać klauzulę przy-
znającą właściwość trybunałowi arbitrażowemu pod warunkiem, 
aby klauzula ta przewidywała, że trybunał arbitrażowy stosować 
będzie niniejszą Konwencję.

 ? Bez odwołania
Arbitraż w transporcie jest zatem możliwy bez względu czy dotyczy 
on przewozu krajowego czy zagranicznego. Ta forma alternatywne-
go sposobu rozstrzygania sporu staje się coraz popularniejsza rów-
nież i w Polsce. Warto jednak przed wyborem tej formy rozwiązy-
wania konfliktów przeanalizować wszystkie za i przeciw, zwłaszcza 
w kontekście przyszłych sporów, ponieważ postępowanie arbitrażo-
we jest jednoinstancyjne, zatem nie przysługuje od niej żadna forma 
odwołania.

Anna Zakrzewska, 
prawnik, redaktor naczelna  
portalu www.prawoilogistyka.pl,  
Regional Trade Compliance Officer,  
EMEA w Energizer Group Polska
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KARY DLA MENEDŻERÓW 
A PRAWO KONKURENCJI

Menedżer, członek zarządu, prezes, mimo swojej wysokiej pozycji w firmie, musi oczywiście działać w majestacie prawa. 
Postanowiliśmy przeanalizować czy i ewentualnie jakie konsekwencje grożą mu w przypadku naruszenia przepisów 

związanych z działalnością konkurencyjną.

Nowelizacja przepisów Ustawy o ochronie konkurencji i kon-
sumentów1, która zaczęła obowiązywać od dnia 18. stycznia 

2015 roku wprowadziła osobistą odpowiedzialność finansową me-
nedżerów za najcięższe naruszenia przepisów związanych z prawem 
konkurencji. Osoba zarządzająca przedsiębiorstwem może zostać 
ukarana, jeśli naruszyła zakaz stosowania porozumień mających na 
celu wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób 
konkurencji na rynku.
Tego typu działania mogą być prowadzone na przykład poprzez 
tworzenie zmów cenowych, karteli dzielących rynek, uzgodnień 
przedsiębiorców przystępujących do przetargu, ograniczaniu dostę-
pu do rynku lub eliminowaniu z rynku przedsiębiorców nieobjętych 
zmową (art. 6 i 6a Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów). 
Menedżerowi grozi kara finansowa niezależnie od tego, czy dzia-
łał umyślnie, czy też dokonał naruszenia zakazu przez zaniechanie 
działania przez przedsiębiorcę (art. 12a Ustawy o prawie konkuren-
cji i konsumentów).

 ? Rodzaj naruszenia a wysokość kary
Kara pieniężna nakładana jest w drodze decyzji przez Prezesa Urzę-
du Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jej wysokość może być 
różna w zależności od rodzaju naruszenia dokonanego przez przed-
siębiorstwo. Prezes UOKIK w swoich wyjaśnieniach z 28. grudnia 
2015 roku wydanych do Ustawy o ochronie konkurencji i konsu-
mentów wskazuje na trzy rodzaje naruszeń, które mogą być podsta-
wą do wymierzenia przedsiębiorcy kary finansowej. Są nimi:

 ❙ naruszenia bardzo poważne, jak np. porozumienia cenowe, zmowy 
przetargowe, podział rynku oraz kolektywne bojkoty, jak również 
przypadki nadużywania pozycji dominującej mające na celu lub 
prowadzące do eliminacji konkurencji na rynku;

 ❙ naruszenia poważne, do których zaliczono m.in.: porozumienia 
niezaliczane do najpoważniejszych naruszeń, porozumienia wpły-
wające na cenę lub warunki oferowania produktu (np. ustalanie 
ceny do sprzedaży), przypadki nadużywania pozycji dominującej 
mające na celu lub prowadzące do istotnego ograniczenia konku-
rencji lub dotkliwej eksploatacji kontrahentów lub konsumentów;

 ❙ naruszenia pozostałe, są to takie działania, które ze względu na 
swoją mniejszą wagę nie mogą zostać zakwalifikowane jako naru-
szenie poważne czy bardzo poważne.

 ? Sposoby wyliczenia kary
Podstawą do wyliczenia wysokości kary pieniężnej jest obrót przed-
siębiorstwa za ostatni rok, gdy stosowano praktyki ograniczające 
konkurencję. W zależności od rodzaju naruszenia wysokość kwoty 
bazowej, od której będzie wyliczana właściwa kara pieniężna, może 
kształtować się następująco:
 ❙ powyżej 1 procent, jednak nie więcej niż 3 procent obrotu dla na-
ruszeń bardzo poważnych,

 ❙ powyżej 0,2 procent, jednak nie więcej niż 1 procent obrotu dla 
naruszeń poważnych,

 ❙ powyżej 0,01 procent, jednak nie więcej niż 0,2 procent obrotu 
dla naruszeń pozostałych.

W przypadku długotrwałych porozumień ograniczających konku-
rencję, Prezes UOKIK może zadecydować o podniesieniu kwoty ba-
zowej maksymalnie o 200 procent przy wyliczaniu kary pieniężnej 
lub o 100 procent w przypadku długotrwałego nadużywania przez 
firmę pozycji dominującej. Maksymalna wysokość kary nałożona na 
przedsiębiorcę nie może jednak przekraczać 10 procent jego obro-
tu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia 
kary. W sytuacji, gdy naruszenie było bardzo poważne, a wysokość 
planowanej kary może przekraczać tę granicę – zostaje ona umniej-
szona odpowiednio do jej maksymalnej wysokości.

 ? Kary dla osób zarządzających
Zgodnie z art. 106a Ustawy o prawie konkurencji i konsumentów, 
osoba zarządzająca może zostać obarczona karą finansową nawet 
do wysokości 2 000 000 złotych, jeśli zostanie wykazane, że dopu-
ściła się umyślnie naruszenia między innymi następujących praktyk:
 ❙ ustalania, bezpośrednio lub pośrednio, cen i innych warunków za-
kupu lub sprzedaży towarów;

 ❙ ograniczania lub kontrolowania produkcji lub zbytu oraz postępu 
technicznego lub inwestycji;

 ❙ podziału rynków zbytu lub zakupu;
 ❙ stosowania w podobnych umowach z osobami trzecimi  

Anna Zakrzewska, 
prawnik, redaktor naczelna  
portalu www.prawoilogistyka.pl,  
Regional Trade Compliance Officer,  
EMEA w Energizer Group Polska
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uciążliwych lub niejednolitych warunków umów, stwarzających 
tym osobom zróżnicowane warunki konkurencji;

 ❙ uzależniania zawarcia umowy od przyjęcia lub spełnienia przez 
drugą stronę innego świadczenia, niemającego rzeczowego ani 
zwyczajowego związku z przedmiotem umowy;

 ❙ ograniczania dostępu do rynku lub eliminowanie z rynku przed-
siębiorców nieobjętych porozumieniem.

Kary tej jednak nie otrzyma w sytuacji, gdy została wymierzona już 
kara pieniężna za takie działania przez Prezesa UOKIK - wobec oso-
by zarządzającej, będącej przedsiębiorcą (art. 106a ust. 3 Ustawy).
Dodatkowo (zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji 
i konkurencji) Prezes UOKIK może w drodze decyzji nałożyć na osobę 
pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządza-
jącego przedsiębiorcy karę pieniężną. Jej wysokość zostanie ograni-
czona do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli 
osoba ta umyślnie albo nieumyślnie nie wykonała decyzji, postanowień 
lub wyroków dotyczących m.in.: ograniczenia konkurencji na rynku, 
zaniechania działań antymonopolowych, zaprzestania wykorzystywa-
nia wzorca umowy uznanego za niedozwolony lub nie zgłosiła zamiaru 
koncentracji. Kara ta może zostać również wymierzona, jeśli menedżer 
uniemożliwia lub utrudnia rozpoczęcie lub przeprowadzenie kontroli 
przez UOKIK lub przeszukania (art. 108 ust. 2 Ustawy).

 ? Kary dla pracowników
Pracownik lub inna osoba trzecia, obok przedsiębiorcy lub osoby kie-
rującej, może również zostać obarczony karą pieniężną w wysokości 
do 20 000 zł przez Prezesa UOKIK. Dotyczy to sytuacji, gdy dokonali 
oni skopiowania dokumentów dotyczących oświadczenia o odstąpie-
niu od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenia, czy poddania się 
dobrowolnie karze pieniężnej, o jakie wnoszą przedsiębiorca lub osoba 
zarządzająca, jeśli zostało to dokonane bez ich pisemnej zgody. Dodat-
kowo kara ta może zostać nałożona w sytuacji, gdy informacje te były 
wykorzystywane w innym celu, niż na potrzeby toczonego postępowa-
nia, z wyjątkiem wykorzystania ich w postępowaniu karnym lub karno-
-skarbowym, jeśli jest taka potrzeba (art. 108 ust. 5 Ustawy).

 ? Okoliczności łagodzące
Wszelkie okoliczności łagodzące odpowiedzialność menedżera za-
leżą głównie od analizy sprawy i jego indywidualnego zachowania. 
Kara pieniężna może zatem ulec zmniejszeniu nawet o 80 procent 
od kwoty wyjściowej, jeżeli:
 ❙ menedżer dobrowolnie przyczynił się on do usunięcia skutków 
naruszenia;

 ❙ menedżer przyczynił się do zaniechania przez spółkę działań mają-
cych na celu naruszenie przepisów o konkurencji przed lub zaraz 
po kontroli ze strony Prezesa UOKIK;

 ❙ menedżer z własnej inicjatywy działał w ten sposób, aby zaprze-
stać praktyk naruszających przepisy o konkurencji;

 ❙ menedżer współpracował z Prezesem UOKIK podczas toczącego 
się postępowania.

Katalog ten jest katalogiem otwartym. Oznacza to, że menedżerowie 
mogą podnosić inne okoliczności, które ich zdaniem mogą wpływać 
na złagodzenie kary pieniężnej w rozpatrywanej sprawie, z czego 
oczywiście warto skorzystać w przypadku ewentualnych kłopotów.

 ? Okoliczności obciążające
Obok okoliczności łagodzących istnieje również katalog takich dzia-
łań, które mogą obciążyć przedsiębiorcę i tym samym zaostrzyć 
wymierzoną na jego rzecz karę. Okoliczności te jednak są oceniane 

dla każdej sprawy indywidualnie i bierze się pod uwagę całokształt 
działań przedsiębiorstwa i osób w nim zarządzających.
Do katalogu działań obciążających zaliczono:
 ❙ rolę lidera lub inicjatora porozumienia, które ograniczyło konku-
rencję na rynku lub nakłoniło innych przedsiębiorców do uczest-
nictwa w nim,

 ❙ stosowanie przymusu, wywieranie presji, czy stosowanie środków 
odwetowych wobec innych przedsiębiorców, które miały na celu 
podtrzymanie lub wprowadzenie określonego naruszenia konku-
rencji czy praw konsumenta,

 ❙ wcześniejsze dokonanie podobnego naruszenia przez przedsiębiorcę, 
które zostało stwierdzone prawomocną decyzją Prezesa UOKiK;

 ❙ oraz umyślność naruszenia.

 ? Compliance w transporcie
W celu właściwej oceny działań podejmowanych przez przedsię-
biorcę warto, aby przedstawiciele firmy transportowej periodycznie 
dokonywali kontroli swoich procesów i decyzji podejmowanych 
przez osoby zarządzające. Może to odbywać się poprzez wprowa-
dzenie skutecznego programu compliance, czyli programu badania 
zgodności działania firmy z aktualnie obowiązującymi przepisami 
prawa. Takie rozwiązanie ma bardzo wiele zalet, przede wszystkim 
buduje politykę transparentności działania spółki jak i wskazuje, co 
jest dozwolone w prawie, a jakie działania są zakazane i trzeba ich 
się bezwzględnie wystrzegać.
Oprócz szkoleń dla pracowników przedsiębiorstwa, powinien obej-
mować on politykę szybkiego wykrywania działań naruszających 
przepisy prawa, działanie firmy w wewnątrz organizacji, jak i na ze-
wnątrz w sytuacji nawiązywania współpracy z innymi podmiotami, 
czy podpisywania umów z kontrahentami i klientami. Warto, by taki 
program skutecznie wprowadzał procedury zachowań na wypadek 
wykrycia naruszeń w taki sposób, aby szybko zminimalizować ne-
gatywne skutki działania niezgodnego z prawem. Jest to o tyle waż-
ne, że dobrze prowadzony program compliance w firmie może być 
traktowany jako przesłanka łagodząca wysokość kary pieniężnej – 
w ten sposób wypowiedział się nawet sam Prezes UOKIK.

 ? Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsu-

mentów (Dz.U. 2007 Nr 50 poz. 331);
2. Wyjaśnienia dotyczące ustalania wysokości kar pieniężnych 

w sprawach związanych z naruszeniem zakazu praktyk ograni-
czających konkurencję wydaną w grudniu 2015 r. przez Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Właściciele i pracownicy firm transportowych muszą się liczyć 
z konsekwencjami jeśli naruszą przepisy związane z działalnością 

konkurencyjną.
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DOBRA REPUTACJA 
W TRANSPORCIE

Środowiska branżowe, nie tylko z branży transportowej, bardzo chętnie głoszą postulaty o zmianach różnego rodzaju 
przepisów, które nie pozwalają na właściwe funkcjonowanie określonych procesów. Tym razem mamy do czynienia z sytuacją 
zgoła odwrotną – zdaniem OZPTD regulacje dotyczące dobrej reputacji zostały dobrze skonstruowane. Mimo to ktoś chce je 

zastąpić czymś nowym, wcale nie lepszym...

Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego, 
zgodnie ze swoją misją dba o wizerunek i pozycję polskiej 

branży transportowej. Celem organizacji zrzeszającej przedsię-
biorców transportu drogowego jest zapewnienie funkcjonowania 
skutecznych i jednoznacznych narzędzi prawnych do eliminowania 
z rynku nieuczciwych, łamiących przepisy prawa przedsiębiorców. 
Prawo krajowe oraz przepisy UE powinny tworzyć niedyskryminu-
jące warunki oceny dobrej reputacji, jako jedno z kryteriów uzyska-
nia i posiadania uprawnień do wykonywania zawodu przewoźnika 
drogowego.
W sierpniu 2013 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy o trans-
porcie drogowym wprowadzająca do prawa polskiego procedu-
ry umożliwiające wykonanie i pełne stosowanie Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/20091 ustana-
wiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania 
zawodu przewoźnika drogowego. Przedmiotowa zmiana przepi-
sów2 wprowadziła dla przedsiębiorców podejmujących oraz wy-
konujących transport drogowy konieczność „dobrej reputacji”. 

Jej pojęcie to zapewne znany przewoźnikom wymóg niekaralno-
ści, jaki musiał być spełniony, zgodnie z wcześniejszymi przepi-
sami Ustawy o transporcie drogowym.

 ? Kluczowe kryterium
Dobra reputacja w transporcie drogowym to opinia skutkująca 
wzajemnym zaufaniem, że „właśnie ten przedsiębiorca, ta firma 
transportowa” wykona przewóz drogowy. Wymóg trudny do obiek-
tywnej oceny, który musi spełniać przewoźnik przez cały czas wy-
konywania dzielności. Jest jednak bardzo ważny, ponieważ zgodnie 
z planami ustawodawcy kryterium te ma zabezpieczać branżę przed 
nieuczciwą konkurencją oraz kształtować bezpieczeństwo i wizeru-
nek środowiska transportowego. Pewność dostarczenia ładunku 
we właściwym stanie oraz założonym terminie stanowi podstawę 
współpracy firm w transporcie.
Jak oceniać lub jednoznacznie potwierdzić fakt posiadania przez 
przewoźnika dobrej reputacji? Które przesłanki powinny powo-
dować potrzebę sprawdzenia i oceny czy przedsiębiorca spełnia 

Również kierowcy 
muszą spełniać 
wymogi związane 
z dobrą reputacją.
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wymóg? W prawie krajowym oraz przepisach UE przyjęto, że klu-
czowym kryterium będzie niekaralność firmy transportowej z za-
kresu określonego katalogu przestępstw oraz fakt i częstotliwość 
popełniania przez niego wykroczeń związanych z prowadzeniem 
działalności transportowej. Brane pod uwagę są także przestępstwa 
i wykroczenia popełnione przez zarządzającego transportem oraz 
kierowców zatrudnionych przez dany podmiot gospodarczy.

 ? Wymogi do spełnienia
Państwa członkowskie określają warunki, które przedsiębiorca i za-
rządzający transportem oraz pracownicy (np. kierowcy) muszą speł-
niać, aby zapewnić zgodność z wymogiem dobrej reputacji3. Warun-
ki, te obejmują między innymi następujące wymogi:
 ❙ dobrej reputacji zarządzającego transportem lub przedsiębiorcy 
transportowego nie podważają wyroki skazujące lub sankcje za 
poważne naruszenia obowiązujących przepisów krajowych w na-
stępujących dziedzinach: prawo handlowe, upadłościowe, płace 
i warunki zatrudnienia w zawodzie, prawo o ruchu drogowym, od-
powiedzialność zawodowa, handel ludźmi lub narkotykami;

 ❙ zarządzający transportem lub przedsiębiorca transportowy nie 
zostali, w jednym lub kilku państwach członkowskich, skaza-
ni za poważne przestępstwo ani nie nałożono na nich sankcji 
za poważne naruszenie przepisów wspólnotowych. W szcze-
gólności dotyczy to czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku 
kierowców, czasu pracy oraz instalacji i używania urządzeń 
kontrolnych, maksymalnej masy i wymiarów pojazdów użytko-
wych w ruchu międzynarodowym. Do tego dochodzą kwestie 
kwalifikacji wstępnej i ustawicznego kształcenia kierowców, ba-
dań technicznych dopuszczających pojazdy użytkowe do ruchu, 
dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych 
rzeczy, bezpieczeństwa w drogowym przewozie towarów nie-
bezpiecznych, instalacji i używania ograniczników prędkości 
w niektórych rodzajach pojazdów, praw jazdy, dostępu do za-
wodu, transportu zwierząt.

 ? Oświadczenie o niekaralności
W wykonaniu tych przepisów UE, polski ustawodawca4 zawarł 
przepisy ustalające, że do wniosku o wydanie zezwolenia na wyko-
nywanie zawodu przewoźnika należy dołączyć informację z Krajo-
wego Rejestru Karnego. Dotyczyć ona ma członka zarządu, osoby 
prawnej lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą – w przy-
padku innego przedsiębiorcy oraz osoby zarządzającej transportem 
lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań za-
rządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy.
Trzeba posiadać oświadczenie tych osób o niekaralności za prze-
stępstwa umyślne w dziedzinach wskazanych powyżej. Taka kon-
strukcja prawna umożliwia wykonanie prawa UE w zakresie kwa-
lifikowania przewinień stanowiących o uznaniu, że wymóg dobrej 
reputacji nie jest spełniony. Zasada ta w ocenie środowiska nie 
stanowi jednak nadmiernej restrykcji w stosunku do rzeczywistych 
warunków wykonywania działalności transportowej.

 ? Postępowanie administracyjne
W okresie prowadzenia działalności gospodarczej5, wymóg dobrej 
reputacji nie jest lub przestał być spełniany, jeżeli wobec przedsię-
biorcy/zarządzającego transportem orzeczono prawomocny wyrok 
skazujący za przestępstwa umyślne6. To samo dotyczy sytuacji, gdy 
wydano, co najmniej dwie wykonalne decyzje administracyjne o na-
łożeniu kary pieniężnej lub nałożono, co najmniej dwie prawomoc-
ne kary grzywny za naruszenie określone w załączniku nr IV do 
ww. Rozporządzenia nr 1071. Zakładając skutek w postaci wydania 
przez właściwy organ decyzji, że utrata dobrej reputacji stanowi 
proporcjonalną reakcję za nałożone sankcje.
Właściwy organ wszczyna postępowania administracyjne, gdy na 
przedsiębiorcę, zarządzającego transportem nałożono sankcje. 
W ramach postępowania ustala, czy w określonym przypadku 
i w danych okolicznościach utrata dobrej reputacji stanowiłaby 
nieproporcjonalną reakcję, co musi być należycie umotywowane 
i uzasadnione. Po przeprowadzeniu postępowania wydana zostaje 
decyzja o uznaniu, że dobra reputacja pozostaje nienaruszona, albo 
utrata dobrej reputacji stanowi proporcjonalną reakcję za nałożone 
sankcje.

 ? Istotne normy
Jeżeli w opinii uprawnionego organu utrata dobrej reputacji bę-
dzie stanowiła nieproporcjonalną reakcję za naruszenia, wydaje 
on decyzję o uznaniu, że dobra reputacja pozostaje nienaruszona, 
w szczególności, jeżeli w wyniku postępowania administracyjnego 
ustalono:
 ❙ liczba stwierdzonych naruszeń jest nieznaczna w stosunku do ska-
li prowadzonych operacji transportowych;

 ❙ jest możliwość poprawy sytuacji w przedsiębiorstwie, w szcze-
gólności, jeżeli przedsiębiorca podjął działania mające na celu 
wdrożenie prawidłowej dyscypliny pracy lub wdrożył procedury 
zapobiegające powstawaniu naruszeń obowiązków, warunków 
przewozu drogowego;

Dobra reputacja w transporcie drogowym to opinia skutkująca wzajemnym zaufaniem, że 
„właśnie ten przedsiębiorca, ta firma transportowa” wykona przewóz drogowy.

Kluczowe kryterium przy ocenie dobrej reputacji to niekaralność przewoźnika z zakresu 
określonych przestępstw oraz częstotliwość popełniania wykroczeń związanych z transportem.

Firmy transportowe powinny dbać o dobrą 
reputację.
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 ❙ istnieje interes społeczny kontynuacji działalności gospodarczej 
przez przedsiębiorcę. W szczególności, jeżeli cofnięcie zezwolenia 
na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego spowodowa-
łoby w znaczący sposób wzrost poziomu bezrobocia w miejsco-
wości, gminie lub regionie, lub mocno utrudniłoby zaspakajanie 
potrzeb ludności w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Przytoczone normy środowisko przewoźników drogowych wy-
negocjowało w toku konsultacji społecznych przepisów Ustawy 
o transporcie drogowym w 2013 roku. Za szczególnie ważny uzna-
no przepis uwzględniający interes społeczny oraz sytuację społecz-
no-gospodarczą w regionie mającą na celu ochronę miejsc pracy 
u przedsiębiorcy podlegającego ocenie dobrej reputacji przez organ.

 ? Przepisy spełniają rolę
Jeśli właściwy organ uzna, że utrata dobrej reputacji nie będzie sta-
nowiła nieproporcjonalnej reakcji, wyrok skazujący lub nałożona 
sankcja skutkują utratą dobrej reputacji. Jej brak ma swoje ograni-
czenia czasowe. W przypadku wystąpienia lub zastosowania środ-
ków rehabilitujących - zatarcia skazania za przestępstwa umyślne 

i wykroczenia stanowiące naruszenia przepisów krajowych lub 
uznania nałożonych sankcji administracyjnych za niebyłe, kończy 
się okres ograniczenia w wykonywaniu transportu drogowego.
Procedury te są stosowane przez Głównego Inspektora Transpor-
tu Drogowego od ponad trzech lat. Były też przedmiotem kontroli 
w ramach oceny przez Komisję Europejską prawidłowości wdroże-
nia „pakietu drogowego” w państwach członkowskich. Procedury 
zostały także pozytywnie ocenione przez środowisko transportowe, 
tym bardziej że nie powodują nadmiernej uciążliwości dla prze-
woźników. W ciągu ostatnich trzech lat GITD zaledwie kilka razy 
wszczynał postępowanie w zakresie oceny dobrej reputacji, które 
pozytywnie zakończyły się dla zainteresowanych.

 ? Nie psuć co dobre
Powstaje pytanie – czy istnieje potrzeba zmiany tych przepisów? 
Czy wystąpiły w ostatnim okresie przesłanki determinujące potrze-
bę zmiany przepisów dotyczących oceny oraz zasad kwalifikowania 
przesłanek do cofnięcia przewoźnikowi dobrej reputacji? Odpowie-
dzią są rozpoczęte w czerwcu 2016 roku prace specjalnej sejmowej 
podkomisji do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie 
Ustawy o transporcie drogowym zawartego w druku sejmowym nr 
459. Projekt ustawy o transporcie drogowym zmienia zasady oceny 
dobrej reputacji przewoźników drogowych.
Prace trwają od ponad roku, początkowo były prowadzone przez 
poprzedni rząd, następnie zostały wznowione przez Ministerstwo 
Infrastruktury i Budownictwa. Nie spotyka się to z poparciem or-
ganizacji przewoźników drogowych. W 2015 roku w toku prowa-
dzonych konsultacji, strona społeczna poddała projekt bezwzględ-
nej krytyce, a protokół rozbieżności katalogujący zgłoszone uwagi 
liczył kilkadziesiąt stron. Projekt po niewielkich zmianach uzyskał 
jednak akceptację ministerstwa i nadano mu priorytet w rządowych 
pracach legislacyjnych.

 ? Czekamy na listopad
Zmiana przesłanek do wszczęcia postępowania przy ocenie dobrej 
reputacji, zaostrzenie kryteriów oceny, dodatkowe procedury skut-
kujące ograniczeniem możliwości wykonywania działalności trans-
portowej, a przede wszystkim niepełne i ułomne wdrożenie do pra-
wa polskiego rozporządzenia 2016/403 WE to podstawowe wady. 
Organizacje zrzeszające przewoźników drogowych w toku prac nad 
zmianą Ustawy o transporcie drogowym uwypuklały te aspekty. 
Przyjęte przez komisję sejmową szczegółowe rozwiązania niestety 
nie są w pełni akceptowane przez OZPTD, natomiast zgłaszane do 
projektu ustawy uwagi i wnioski o zmianę nie znajdują akceptacji 
posłów pracujących w komisji. Projekt ustawy jest procedowany 
przez sejm i jego ostateczny kształt zostanie ustalony na początku 
listopada 2016 roku. Czy spełni oczekiwania transportowców?

Andrzej Bogdanowicz, dyrektor generalny OZPTD

Podstawowe wady projektu to zmiana przesłanek do wszczęcia postępowania przy ocenie 
dobrej reputacji, zaostrzenie jej kryteriów, ograniczenie działalności transportowej, niepełne 

i złe wdrożenie do prawa polskiego Rozporządzenia 2016/403 WE.

1. Z dnia 21 października 2009 roku.
2. Dyspozycja przepisu art. 3 ust.1 lit b Rozporządzenia 1071 WE.
3. Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia nr 1071 WE.
4. Ustawa o transporcie drogowym, art. 7a ust 3 pkt 6.
5. Zgodnie z przepisem art. 7d. Ustawy o transporcie drogowym.
6. W dziedzinach określonych w art. 6 Rozporządzenia nr 1071 WE.

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

W hotelu „Litwiński” odbyła się doroczna konferencja przewoźników dro-
gowych zorganizowana przez Zarząd Główny OZPTD oraz Ogólnopolskie 
Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych Galicja.
Udział wzięli przedstawiciele Sejmu i Senatu RP, władz centralnych, wo-
jewódzkich i samorządowych w tym wiceminister finansów Wiesław 
Janczyk a przede wszystkim kilkuset przewoźników. Zasadnicza część 
konferencji dotyczyła aktualnej sytuacji w zakresie bezpieczeństwa w ru-
chu drogowym przy przewozie osób i rzeczy. Wystąpienia przedstawicieli 
Komendy Głównej Policji, Inspekcji Transportu Drogowego oraz Insty-
tutu Transportu Samochodowego wzbudziły ogromne zainteresowanie. 
W trakcie panelu „Przepis na... bezpieczeństwo w ruchu drogowym” omó-
wiono idee bezpiecznego poruszania się po Polsce – polecamy każdemu 
przewoźnikowi zajrzeć na stronę internetową Krajowej Rady Bezpieczeń-
stwa Ruchu Drogowego. Panele dyskusyjne dotyczyły też płatności za pa-
liwo, zwrotu akcyzy od ceny zakupionego paliwa, płacy minimalnej i wy-
magań stawianych przez państwa UE wobec przewoźników drogowych.
Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego przedstawił projekt 
„Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”. W ramach 
POBR funkcjonuje hurtownia danych, w której zgromadzono dane o wy-
padkach i kolizjach (źródło: policyjna baza SEWiK), dane statystyczne 
o liczbie mieszkańców, powierzchni, liczbie pojazdów, długości dróg (źró-
dło: GUS), informacje o natężeniu ruchu na drogach krajowych i woje-
wódzkich (źródło: Generalny Pomiar Ruchu GDDKiA), dane o kierowcach 
(źródło: CEPiK). Portal POBR udostępnia bazę danych o wypadkach, które 
wydarzyły się od 2006 roku oraz publikuje raporty tematyczne. Konfe-
rencji towarzyszył turniej „Małopolski Mistrz Kierownicy CE” zorganizo-
wany dla pracowników firm transportowych.
W przeddzień konferencji odbyło się wspólne posiedzenie Władz Ogól-
nopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego, które pod-
sumowały swoją działalność w kończącej się kadencji oraz ustaliły plan 
działań na IV kwartał 2016 roku. Gospodarzem konferencji był Pan Piotr 
Litwiński – przewodniczący OZPTD.
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Firma 
transportowa 
otrzymuje 
gwarancję, 
że usługi 
w obsługiwanym 
przez niego 
regionie będzie 
miała na 
wyłączność.

OD TERMINU  
NIE MA ODSTĘPSTWA

Z Tomaszem Kuchtą, dyrektorem działu transportu i opakowań zwrotnych w Kaufland Polska Markety  
rozmawia Tomasz Czarnecki.

 ❚ 202 markety w Polsce to na pewno wyzwanie dla działu 
transportu. Jaki jest podział kompetencji?

- Dynamika zmian stawia przed Departamentem Logistyki wiele wy-
zwań. Najważniejszym z nich jest sprawne zarządzanie przepływem 
towarów między dostawcą a poszczególnymi marketami na terenie 
całego kraju. Aby sprostać wymaganiom, podejmowane są działa-
nia związane z rozbudową i optymalizacją istniejącej infrastruktu-
ry. W pierwszym kwartale 2017 roku uruchomimy nowe centrum 
dystrybucyjne w Bydgoszczy, które zastąpi dotychczas użytkowane 
centrum dystrybucyjne przy ul. Toruńskiej, także w Bydgoszczy. 
202 markety, trzy magazyny, dostawy na zdefiniowane godziny 
przez 7 dni w tygodniu w trybie 24h i to wszystko bez floty de-
dykowanej w systemie tras One-Way. Dla naszego zespołu to co-
dzienność, oczywiście wiążąca się z ogromną odpowiedzialnością, 
z której wszyscy zdajemy sobie doskonale sprawę.
 ❚ Ilu przewoźników w sumie obsługuje wasze centra dystry-
bucyjne?

- Aktualnie w Polsce pracujemy z 14 firmami świadczącymi usługę 
transportu. Żadne z tych przed-

siębiorstw nie obsługuje 
wszystkich trzech cen-

trów dystrybucyjnych, 
są natomiast firmy 
pracujące dla nas jedno-
cześnie w dwóch tego 
rodzaju placówkach.

 ? Szybka wymiana ciągnika
 ❚ W zakresie zatowarowania jednego marketu może praco-
wać kilku przewoźników, czy, tak jak wynika z wymagań, 
zawsze jeden market, jeden region, jest obsługiwany tylko 
przez jedną firmę transportową?

- Koncepcja regionalna polega na zdefiniowaniu i przekazaniu do 
wyłącznej obsługi jednej firmie marketów leżących w danym regio-
nie. Wyjątek od tej reguły stanowią sklepy otrzymujące jednoczesne 
dostawy z dwóch różnych magazynów - w takim przypadku dopusz-
czamy możliwość działania przedsiębiorstw przewozowych. Również 
w tym przypadku wszystkie dostawy z jednego centrum obsługuje 
tylko jeden przewoźnik. Dzięki takiej wizji, firma transportowa ma 
gwarancję, że będzie wyłącznym przewoźnikiem w uzgodnionym 
obszarze świadczenia usług na danym terenie.
 ❚ Jaka jest skuteczność dostaw na czas w przypadku przewoź-
ników?

- Codzienne, terminowe dostawy są dla nas czymś oczywistym. Mówiąc 
„terminowe” myślę oczywiście o konkretnych godzinach, od których 
nie ma odstępstw! Ktoś pomyśli „niemożliwe, zdarzają się przecież awa-
rie, wypadki”. Oczywiście, ale właśnie w takich przypadkach poznamy 
dobrze zorganizowaną firmę przewozową, dla której niczym niespoty-
kanym nie jest praca w nocy i szybkie reakcje. Najczęściej wystarcza 
natychmiastowa zamiana ciągników, bo właśnie unieruchomienie po-
jazdu stanowi największe ryzyko w procesie transportu. To sztuka, by 
dokonać tej czynności na tyle szybko, by móc dotrzymać planowanej 
godziny dostawy.
 ❚ Prowadzicie system oceny jakości usług (KPI), regularne 
spotkania z przewoźnikami, na których omawiacie jakość 
współpracy oraz najbliższe plany. Jakie uwagi do współpra-
cy zgłasza najczęściej Kaufland, a jakie przewoźnicy?

- Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi partnerami. Raporty doty-
czące jakości usług są podzielone na dzienne, miesięczne i roczne oraz 
oczywiście dodatkowe, wynikające z aktualnie opracowywanych pro-
blemów. Spotkania odbywają się przynajmniej dwa razy w roku, pod-
sumowujemy na nich minione okresy oraz omawiamy plany na naj-
bliższe miesiące. Uwagi i problemy bieżące nie stanowią tematu takich 
spotkań - te omawiamy i rozwiązujemy niezwłocznie po ich zdiagnozo-
waniu. Przy naszych rygorystycznych wymogach dotyczących jakości 
nie możemy pozwolić sobie na odsuwanie ich w czasie.

Do wzięcia udziału w przetargu zapraszane są 
wybrane przedsiębiorstwa z branży transportowej, co 
automatycznie oznacza, że najważniejszym kryterium 

wyboru usługodawcy nie jest cena.

Strefa nadawców
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 ? Planowanie i przebieg transportu
 ❚ Na czym polega i jak często jest przeprowadzany audyt 
przewoźników?

- Audyty dzielimy na dwa rodzaje. Audyt wstępny przeprowadzamy 
przed rozpoczęciem współpracy z przewoźnikiem. Odwiedzamy go 
wtedy w jego siedzibie i na miejscu weryfikujemy potencjał z na-
szymi oczekiwaniami. Audyt przewoźników aktywnych, który doty-
czy aktualnej współpracy i stopnia realizacji wymogów stawianych 
przez naszą firmę, przeprowadzamy również w siedzibie przewoź-
nika.
 ❚ Jak wygląda w praktyce współpraca z przewoźnikiem?

- W dniu „A” przewoźnicy są informowani o planowanym za-
potrzebowaniu na środki transportu, miejscu i czasie podsta-
wienia pojazdów. Pierwsze, wstępne dane przekazywane są 
drogą e-mailową około godziny 11. W tym samym dniu o go-
dzinie 16 dział transportu otrzymuje ostateczną informację 
o liczbie planowanych palet, dokonując stosownych korekt, 
aby około godziny 18 przekazać przewoźnikom końcowy plan 
transportu. Firmy transportowe do pliku z harmonogramem 
tras wprowadzają dane pojazdów i kierowców i niezwłocznie 
odsyłają go na wskazane adresy. Kierowcy zgłaszają się w po-
danych przez Kaufland godzinach po odbiór towaru, dokonują 
załadunku, odbierają listy przewozowe i wyjeżdżają w trasy 
z dostawą na dzień „B”. Zwrócenie oryginalnych, potwierdzo-
nych przez odbiorcę listów przewozowych jest równoznaczne 
z zakończeniem trasy.
 ❚ Planowanie transportów odbywa się automatycznie?

- Proces jest znacząco zautomatyzowany i odbywa się od począt-
ku do końca w obrębie jednego systemu informatycznego. Dzięki 
temu rozwiązaniu nie tracimy czasu na przesyłanie danych i nie 
ryzykujemy ewentualnych zakłóceń. „Automatycznie” nie ozna-
cza oczywiście całkowitej eliminacji człowieka, który odgrywa 
w tym procesie znaczącą rolę. To przecież jego decyzje mają re-
alny wpływ na końcową efektywność przygotowanego harmono-
gramu dystrybucji.

 ? Klauzula paliwowa
 ❚ Dla przewoźników zapewne dobrą wiadomością będzie 
fakt, że rozliczenie transportu odbywa się na specjalnej 
platformie internetowej.

- Dla sprawnie działającego mechanizmu logistycznego informacja 
i czas są dziś kluczowymi kwestiami i właśnie z tego powodu firma 
zdecydowała się udostępnić swoim przewoźnikom internetowy system 
rozliczeń. To tam kilka minut po opuszczeniu magazynu przez pojazd, 
pojawiają się wszystkie finansowe informacje dotyczące realizowa-
nego zlecenia, a zmianie ulegają statusy pozwalające przewoźnikowi 
kontrolować wewnętrzny obieg dokumentów przewozowych. To tam 
może on dokonywać reklamacji dotyczących poszczególnych zleceń. 
W cyklach tygodniowych pobiera podstawę do wystawienia faktury za 
wykonane i rozliczone w danym okresie trasy.
 ❚ Kolejna ważna informacja: wszyscy przewoźnicy mają jedno-
litą klauzulę paliwową opartą na bazowej cenie paliwa, stano-
wiącą podstawę kalkulacji stawki, zaś koszty opłat drogowych 
takich jak e-myto oraz opłaty za autostrady koncesyjne są 
rozliczane osobno.

- Wszyscy nasi przewoźnicy posiadają jednolitą klauzulę paliwo-
wą, która zabezpiecza ich interesy w przypadku wzrostu cen paliw. 
Przygotowane przez nas narzędzie ma za zadanie ochronę obydwu 
stron. Decydując o osobnym rozliczaniu e-myta i opłat za autostra-
dy koncesjonowane, kierowaliśmy się dynamiką rozwoju i częstotli-
wością uruchamiania systemu opłat na kolejnych odcinkach dróg 
w Polsce. Dzięki tej decyzji uniknęliśmy konieczności częstej aktuali-
zacji obowiązujących umów, dając jednocześnie naszym partnerom 
biznesowym gwarancję szybkich reakcji na zmieniające się warunki.
 ❚ Proszę opowiedzieć coś więcej na temat platformy Merca-
reon, umożliwiającej dostawcom rezerwację okien czaso-
wych dla transportów do centrów dystrybucyjnych.

- To internetowe narzędzie stworzone przez firmę Transporeon. 
Program z założenia został zaprojektowany z myślą o podmiotach 
świadczących usługi transportowe, aby umożliwić im rezerwację 
okien czasowych służących realizacji dostaw do magazynów. 

Kaufland posiada trzy centra logistyczne.

Unieruchomienie pojazdu stanowi największe ryzyko w procesie transportu.  
To sztuka, by dokonać tej czynności na tyle szybko, by móc dotrzymać planowanej 
godziny dostawy. 

Strefa nadawców
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Rozwiązanie stosuje się między innymi by zoptymalizować proces 
rozładunku towaru poprzez czasową awizację dostaw, zredukowa-
nie czasów przestojów oraz przebiegów podczas przyjęcia towarów, 
uniknięcia oczekiwania na rozładunek. Zmniejszone zostają nakłady 
na komunikację pomiędzy firmami świadczącymi usługi logistyczne 
a magazynami, szybciej dochodzi do przyjęcia towaru, dochodzi do 
ograniczenia ruchu pojazdów na terenie magazynów Kaufland.

 ? Wymarzony partner?
 ❚ Wyłonienie firm transportowych odbywa się poprzez 
platformę przetargową Ticontract na ustandaryzowa-
nych formularzach w cenach netto. Firmy określają po-
tencjał transportowy uwzględniając potrzeby Hot Days, 
a oferty muszą dotyczyć co najmniej kompletnej grupy 
marketów z danego regionu. Czy głównym/jedynym kry-
terium wyboru jest cena?

- Do wzięcia udziału w przetargu zapraszane są wybrane przedsię-
biorstwa z branży transportowej, co automatycznie oznacza, że cena 
nie jest jedynym i najważniejszym kryterium. Aby znaleźć się w tym 
gronie, firmy muszą wykazać się doświadczeniem i osiągnięciami, 
posiadać odpowiednią infrastrukturę, flotę pojazdów umożliwiającą 
aktywne działanie na rynku, być gotowym do rozwoju i długoter-
minowej współpracy. Klucz do sukcesu stanowi dobór właściwego 
regionu, w którym dany podmiot widzi bądź już ma potencjał po-
nownego wykorzystania swoich pojazdów.
 ❚ Zwracacie uwagę, czy kierowcy zatrudnieni przez firmy 
transportowe przekraczają swój czas pracy, czy pozosta-
wiacie to przewoźnikom?

- Nie działamy na zasadzie floty dedykowanej, tylko wręcz przeciw-
nie - w tzw. systemie tras One-Way, nie mamy pełnej wiedzy na 
temat dodatkowych zadań zlecanych poszczególnym kierowcom 
przez ich pracodawców. Nasze zlecenia nigdy nie schodzą na po-
ziom kierowcy czy konkretnego samochodu, zawsze informujemy 
tylko o typie sprzętu niezbędnego do właściwego wykonania usługi 
– danej trasy. Bez tej wiedzy niemożliwym jest prowadzenie właści-
wego nadzoru nad kwestią czasu pracy, dlatego też współpracując 
z nami trzeba być świadomym faktu, że całkowita odpowiedzialność 
za zgodne z prawem wykonywanie przewozu spoczywa na prze-
woźniku i kierowcy. Z drugiej strony Kaufland podczas wspomnia-
nych wcześniej audytów weryfikuje również ten temat.
 ❚ Patrząc na gwarancje, jakie daje Kaufland, współpraca 
z wami wydaje się niemal wymarzona. Czy mimo to w dzi-
siejszych czasach musicie walczyć o dobrego przewoźnika, 
czy może dobrych firm transportowych jest wiele i to one 
dyktują warunki współpracy?

- Ustawiczne polepszanie procesu jest jednym z elementów filo-
zofii Kaizen, którą stosujemy na co dzień we współpracy z prze-
woźnikami. Dlatego niezależnie od koniunktury rynkowej stara-
my się poprzez doskonalenie współpracy, wymianę doświadczeń, 
poszukiwanie nowych rozwiązań rozwijać współpracę z naszymi 
partnerami. Walka o dobrego przewoźnika to również umiejęt-
ność długotrwałej współpracy na wysokim, zadowalającym oby-
dwie strony poziomie. Oferowane przez naszą firmę gwarancje 
pomagają utrwalić taki stan rzeczy.

Wszyscy nasi przewoźnicy posiadają jednolitą klauzulę paliwową, która zabezpiecza ich 
interesy w przypadku wzrostu cen paliw.

Wymagania względem firmy transportowej
 ❙ Pełna odpowiedzialność w zakresie zaopatrzenia przydzielo-
nych marketów.

 ❙ Zapewnienie dostaw niezależnie od wahań sezonowych oraz 
ilościowych.

 ❙ Dostawy 7 dni w tygodniu, w rytmie 24-godzinnym.
 ❙ Odbiory z marketów (opakowania zwrotne, przerzuty, zwroty) 
odbywają się jedynie na wyraźne zlecenie i zgodnie ze zgłoszo-
nym zapotrzebowaniem marketu.

 ❙ Odbiory własne od dostawców realizowane na zlecenie firmy 
Kaufland.

 ❙ Realizacja zleceń odbywa się wyłącznie na podstawie podpisa-
nej umowy transportowej.

 ❙ Załadunku pojazdu w centrum dystrybucji oraz rozładunku 
w markecie dokonuje kierowca.

 ❙ Kaufland zapewnia odpowiedni sprzęt do samodzielnego za- 
i rozładunku towaru.

 ❙ Kierowcy muszą posługiwać się językiem polskim.
 ❙ Wymóg używania naczep o zabudowie izotermicznej, naczep 
chłodniczych wyposażonych w przegrodę i dwa parowniki. 
Minimalna ilość miejsc paletowych w naczepie: 33 europalety, 
minimalna wysokość wewnątrz naczepy: 2,40 m, dopuszczalna 
ładowność: min. 22,5 tony. Naczepy muszą być przystosowane 
do zaplombowania.

 ❙ Stały kontakt telefoniczny z kierowcą i przewoźnikiem.

Dla sprawnie działającego mechanizmu logistycznego informacja i czas 
są dziś kluczowymi kwestiami.

Strefa nadawców



CHĘĆ WSPÓŁPRACY  
TO NIE WSZYSTKO

Z Krzysztofem Deja, kierownikiem transportu w Coca Cola HBC Polska rozmawia Tomasz Czarnecki.

 ❚ Trzy zakłady w Polsce, jeden na Litwie plus 15 magazynów 
na terenie Polski, Litwy, Łotwy i Estonii – to główne miejsca 
docelowe waszych transportów?

- Przewozy z fabryk do magazynów dystrybucyjnych Coca-Cola 
HBC Polska to tylko część wolumenu transportowego. Dostawy 
całopojazdowe naszych produktów kierujemy z fabryk do ponad 
kilkuset klientów, którzy swoje magazyny dystrybucyjne czy 
też hurtownie mają zlokalizowane w różnych miejscach Polski. 
W przypadku krajów nadbałtyckich liczba punktów dostaw ca-
łopojazdowych to nie więcej niż 30 lokalizacji, wliczając również 
przewozy do x-docków.
 ❚ Ile zlecanie transportów do/z krajów nadbałtyckich? Skąd 
w tej strukturze przewozy do Czech i na Węgry?

- Przewozy całopojazdowe na Litwę, Łotwę i Estonię to ponad 
2000 zleceń transportowych rocznie. Dostawy z naszego kra-
ju przy stale rosnącym volumenie produktów z linii aseptycz-

nych (produkcja o charakterze ultrasterylnym) oraz produktach 
w puszkach w sumie generują ponad 1500 zleceń rocznie. Cze-
chy i Węgry eksportują do krajów nadbałtyckich soki Cappy 
w różnych opakowaniach. Warto podkreślić jednak, że ilość do-
staw realizowanych z Polski będzie stale wzrastała.

 ? 300 ciężarówek dziennie
 ❚ Proszę coś więcej powiedzieć o charakterystyce transpor-
tów międzynarodowych związanych z terenem Polski.

- Przewozy realizowane do Polski charakteryzują się zdecydowa-
nie mniejszą liczbą planowanych punktów dostaw. Większość pro-
duktów trafia do magazynów dystrybucyjnych i przyzakładowych, 
zlokalizowanych w Warszawie, Krakowie, Katowicach, itp. Importy 
z takich krajów jak Niemcy, Ukraina, Austria, Rumunia, Serbia naj-
częściej mają miejsce w okresie letnim. Wzrost sprzedaży jest zwią-
zany z potrzebą zbudowania większego zapasu produktu gotowego.

Strefa nadawców
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Transport krajowy opiera się przede wszystkim na przewozach realizowanych z zakładów 
produkcyjnych - w okresie letnim wysyłamy nawet 300 ciężarówek dziennie.

Podstawowym zadaniem aukcji 
internetowej jest możliwość zebrania 

a następnie analizy złożonych 
propozycji, mając na uwadze 1000 

tras przekazanych do wyceny.



 ❚ Główne wasze zapotrzebowanie dotyczy transportów 
krajowych.

- Transport krajowy opiera się przede wszystkim na przewozach 
realizowanych z zakładów produkcyjnych, z których w okresie let-
nim wysyłamy nawet 300 ciężarówek dziennie. Spoczywa na nas 
również obowiązek zapewnienia przejazdów, by odebrać opakowa-
nia szklane, palety z magazynów dystrybucyjnych czy też przewieźć 
pomiędzy zakładami niektóre surowce potrzebne do produkcji. 
Większość przewozów jest realizowana w systemie dostaw 48h, 
ale zdarzają się pilne dostawy do naszych dużych odbiorców, jak 
również przewozy weekendowe. Zimą ze względu na konieczność 
zapewnienia dodatniej temperatury przewozu naszych produktów, 
wykorzystywane są naczepy typu chłodnia.

 ? 23 przewoźników
 ❚ Coca-Cola HBC współpracuje z 23 przewoźnikami – skąd 
ta liczba?

- Liczba przewoźników, którzy współpracują z Coca-Cola HBC 
jest zależna od wyników przetargu. Na podstawie informacji ze-
branych podczas składania ofert, np.: możliwości procentowego 
pokrycia trasy, podejmujemy decyzję o liczbie firm przypisanych 
do realizacji danego kierunku.
 ❚ Domyślam się, że są znaczne różnice w liczbie transportów 
podczas sezonu i poza nim?

- Faktycznie, liczba przewozów ulega zmianie w zależności od 
pory roku a nawet od utrzymującej się przez pewien czas lepszej 
pogody. W okresie od kwietnia do sierpnia przewoźnicy wyko-
nują na nasze zlecenie nawet dwa razy więcej transportów w po-
równaniu do miesięcy poza sezonowych.
 ❚ Czy polskie firmy transportowe słusznie uchodzą za najlep-
sze w Europie?

- Sukces naszej firmy jest również zależny od elastyczności 
i efektywności firm przewozowych, z którymi współpracujemy. 
Zapewnienie dostępności transportu na wymaganym poziomie 
na pewno stawia „naszych” przewoźników w czołówce europej-
skiej. Każda dostawa zrealizowana z opóźnieniem może się wią-
zać z brakiem towaru na półce klienta. Mając jednak na uwadze 
obecną dostępność produktów Coca-Cola HBC w sklepach, po-
twierdzam wysoką jakość „serwisu transportowego”.

 ? Konkurencja z Litwy i Łotwy
 ❚ Współpracujecie także z przewoźnikami z innych krajów?

- Podczas przetargu jesteśmy otwarci na współpracę z firmami 
z innych krajów. Obecnie mamy podpisane kontrakty z przedsię-
biorstwami z Litwy oraz Łotwy i muszę przyznać, że terminowość 
i jakość stawia je w bardzo dobrym świetle.
 ❚ Coca-Cola to magiczna nazwa. Domyślam się, że już sama moż-
liwość wpisania do portfolio współpracy z wami jest atrakcyj-
na dla przewoźników. Ma to znaczenie w negocjacjach?

- Ze względu na pozycję rynkową, główny wyznacznik przy wy-
borze przewoźnika dotyczy jakości świadczonych usług. Dlatego 
w zapytaniu ofertowym staramy się odzwierciedlić z czym jest 
związana współpraca z naszą firmą, przekazując maksimum in-
formacji na temat oczekiwań. Nazwa firmy nie ma wpływu na ne-
gocjacje, ale na pewno przyciąga chętnych do poznania potrzeb 
transportowych Coca-Cola HBC.

 ❚ Przetarg na współpracę trwa prawie pół roku. Jakie podsta-
wowe warunki musi spełnić przewoźnik?

- Przede wszystkim przewoźnik zainteresowany współpracą 
z nami musi przełożyć chęci współpracy na możliwości. Ma na 
to pół roku (śmiech).
 ❚ Zakres usług, których potrzebujecie obejmuje...

- Zlecenia przekazywane do realizacji wiążą się z dwoma ele-
mentami: realizacją dostawy zgodnie z awizacją oraz koniecz-
nością rozliczenia sprzedaży czyli przekazaniem dokumentacji 
z dostaw. Dostawy do niektórych klientów są objęte koniecz-
nością rozładunku przez kierowcę – w takich przypadkach 
wymagamy posiadania przez kierowcę uprawnień na wózek 
widłowy. Oczywiście informacja o dodatkowych wymaganiach 
związanych z obsługą poszczególnych klientów jest umiesz-
czona w zapytaniu ofertowym.

 ? Szkolenia w trakcie przetargu
 ❚ Jakie elementy zawiera podręcznik operacyjny?

- Podręcznik operacyjny stanowi zbiór zasad regulujących współ-
pracę obu stron kontraktu. Opisaliśmy w nim szczegóły dotyczą-
ce terminowości realizacji transportu, obrotu paletami czy też 
zasady bezpieczeństwa i korzystania z systemu awizacyjnego.
 ❚ Na czym polega aukcja internetowa?

- Podstawowym zadaniem aukcji internetowej jest możliwość 
zebrania a następnie analizy złożonych propozycji, mając na 
uwadze 1000 tras przekazanych do wyceny. Cena nie stanowi 
jedynego kryterium wyboru usługodawcy a uprzedzając kolejne 
pytania – nie możemy podać pozostałych kryteriów ze względu 
na możliwość „sterowania” ofertą.
 ❚ Co obejmują szkolenia dla przewoźników?

- Szkolenia w czasie przetargu mają na celu przybliżenie poten-
cjalnym dostawcom zasad współpracy, jak również wyjaśnić 
kwestie zasad postępowania podczas aukcji i kolejnych etapów 
przetargu. Dzięki takim szkoleniom udaje nam się wyeliminować 
błędy na różnych etapach ofertowania.

 ? Praca na minimum dwa lata
 ❚ Przetarg jest robiony raz na dwa lata kompleksowo, czy też 
przetargi odbywają się ciągle, lecz dotyczą czegoś innego?

- Organizowany przetarg dotyczy usług transportowych typu 
FTL i zawieramy w nim wszystkie trasy transportowe dla tego 
typu przewozów. Wszelkie zmiany w strukturze przewozów sta-
ramy się kierować wyłącznie w ramach zbudowanej puli prze-
woźników. Każda umowa z przewoźnikiem trwa dwa lata.
 ❚ Czy zdarzają się przypadki przedwczesnego zakończenia 
współpracy?

- Stale mierzymy poziom świadczonych usług i przekazujemy sto-
sowne informacje do firm, z którymi współpracujemy. Przeprowa-
dzamy audyty u dostawców, pozwalające na lepszą weryfikację po-
prawności prowadzonej działalności gospodarczej pod względem 
zgodności z przepisami prawa, jakości pracy zatrudnionych pra-
cowników i wspólnego poszukiwania dogodnych rozwiązań dla obu 
stron kontraktu. Właściwie tylko z jedną firmą nie byliśmy w stanie 
znaleźć rozwiązania problemu związanego z jakością wykonywa-
nych usług, musieliśmy zatem podjąć decyzję o wcześniejszym za-
kończeniu umowy handlowej.
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Zlecenia wiążą się z dwoma elementami: realizacją dostawy zgodnie z awizacją oraz 
przekazaniem dokumentacji z dostaw.
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CZYSTOŚĆ  
TO PODSTAWA

Transport towarów płynnych czy sypkich to dla spedytorów niejednokrotnie trudne zadanie. Dlaczego? Ponieważ 
ładunki te różnią się od siebie właściwościami, mają ściśle określone warunki przewozu, wymagają zastosowania 
specjalistycznej infrastruktury, dedykowanych procedur logistycznych oraz zaangażowania dodatkowych zasobów 

- zarówno sprzętowych, jak i ludzkich.

 ? Ładunek ładunkowi nierówny
Na artykuły sypkie składają się przede wszystkim materiały bu-
dowlane (piasek, cement, gips, wapno, żużel, popioły, kruszywa - 
krzem, bentonit), produkty spożywcze (mleko w proszku, cukier, 
kasze, mąki, ryż), towary przeznaczone dla branży chemicznej 
(różnego rodzaju granulaty - w tym PCV, nawozy sztuczne, sól 
przemysłowa i drogowa) oraz odpady. Natomiast ładunki płynne 
to najczęściej różnego rodzaju paliwa czy chemikalia.
Do każdego z wymienionych wyżej typów ładunku potrzebny jest 
specjalny rodzaj pojazdu, odpowiadający zarówno określonym 
regulacjom prawno-formalnym, jak i wymaganiom przewożo-
nego surowca czy produktu. Ważne, aby posiadany przez firmę 
tabor był regularnie serwisowany i czyszczony.
Szczególnym typem ładunku sypkiego są produkty spożywcze. 
Ich transport prawnie reguluje ATP, czyli umowa o międzyna-

rodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywno-
ściowych, określając warunki wożenia takich artykułów (m.in. 
możliwość sprawdzania temperatury) oraz wymagania dotyczące 
kontroli nadwozia i oznakowania pojazdu. Spedycja tego rodzaju 
produktów musi odbywać się z wykorzystaniem specjalistycz-
nych pojazdów, odpowiednio przygotowanych pod względem 
certyfikacyjnym, zapewniania szczelności i poziomu czystości.
Bardzo wymagającą grupą ładunków są tzw. towary niebez-
pieczne, do których zaliczana jest tzw. płynna chemia. Jej prze-
wóz podlega specjalnym regulacjom prawnym i przepisom 
międzynarodowym, w tym m.in. systematycznie nowelizowanej 
Konwencji, doprecyzowującej drogowy przewóz towarów i ła-
dunków niebezpiecznych ADR, oraz procedurom wynikającym 
z norm ISO i SQAS. Określają one precyzyjne wytyczne i zasady  

Transport specjalistyczny
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przewozu towarów niebezpiecznych, związane z warunkami 
przejazdu, załadunku i rozładunku, technicznymi wymaganiami 
pojazdów transportujących niebezpieczne ładunki oraz upraw-
nień kierowców i pracowników zaangażowanych w te procesy. 
Aby zapewnić bezpieczeństwo na możliwie najwyższym pozio-
mie przewoźnik zobowiązany jest do nadzorowania jakości wy-
korzystywanego sprzętu, taboru oraz całego procesu logistycz-
nego, na wszystkich jego etapach.

 ? Mycie na okrągło
Do przewozu różnego rodzaju materiałów płynnych i sypkich, 
w tym granulatów PCV, żywności czy niebezpiecznej chemii, bar-
dzo istotne jest zachowanie odpowiedniego poziomu czystości 
między kolejnymi załadunkami – zarówno wewnątrz silosów, 
jak i w ramach całego układu rozładunkowego (zaworów spu-
stowych, przewodów czy węży). Dlatego silos czy autocysterna 
są każdorazowo dokładnie myte, dezynfekowane i suszone po 
rozładunku jednego towaru i przyjęciem kolejnego załadunku, 
zgodnie z wymaganiami zleceniodawcy.
- To istotna kwestia zwłaszcza wtedy, gdy następuje zmiana ro-
dzaju przewożonego materiału. Niedopuszczalne bowiem jest 
zabrudzenie kolejnego ładunku resztkami poprzedniego, np. 
w przypadku przewozu granulatów PCV, przeznaczonych do 
produkcji folii, normy są szczególnie restrykcyjne – mówi Jaro-
sław Brachmański, członek zarządu Seifert Polska.  Bardzo ważne 
w tego typu transporcie jest przestrzeganie list tzw. przedpro-
duktów, których przewóz jest zabroniony przed załadunkiem ko-
lejnego towaru, co często wynika z wymogów ustalonych przez 
zleceniodawcę.
Proces rozpoczyna się od ustalenia sposobu i procedury mycia 
oraz doboru detergentu. Następnie ustawiany jest program au-
tomatyczny urządzania, po którego zakończeniu należy wyczy-
ścić wszystkie węże używane do rozładunku produktu. Myte 
są zarówno ich złącza, jak i cała armatura, klapy zasypowe czy 
uszczelki. Po tym procesie pojazd jest sprawdzany, by mógł zo-
stać wystawiony certyfikat czystości. Przed kolejnym załadun-
kiem, ze względów bezpieczeństwa, weryfikowane jest, czy silos 
nie został zabrudzony.
– Nasze myjnie do naczep typu silos i cystern zlokalizowane są 
w Niemczech: w Merseburgu i Ulm. Jednocześnie można wy-
korzystywać cztery linie myjąco-suszące, posiadające instalacje 
techniczne do ekologicznego i absolutnie bezodpadowego mycia  
– mówi Jan Brachmann, prezes zarządu Seifert Polska. – Myjnie 
funkcjonują zgodnie z certyfikatami ISO 9001:2008 /SQAS/ISO 
14000 oraz mają certyfikat czyszczenia ECD (European Cleaning 
Document) – dodaje.
Za dopatrzenie procedury mycia odpowiadają kolejno: pracow-
nik myjni silosowej, kierowca samochodu ciężarowego, dyspozy-
tor spedycji oraz finalnie reprezentant zleceniodawcy, który raz 
jeszcze sprawdza czystość przed ponownym załadunkiem.

 ? Liczy się doświadczenie...
... wiedza i umiejętność przewidywania zagrożeń. Istotna w prze-
wozie materiałów płynnych i sypkich jest rola nie tylko kierow-
ców, ale przede wszystkim spedytorów, którzy w sposób opty-
malny planują trasy i wykorzystywany sprzęt, minimalizując tym 
samym puste kilometry, a w sytuacjach niespodziewanych są 
w stanie szybko zareagować. Niewłaściwe warunki transportu 
mogą bowiem wpływać na obniżenie jakości przewożonych pro-
duktów, a tym samym stanowić  zagrożenie dla zdrowia konsu-
mentów i powodować znaczące straty finansowe. Długoletnie do-
świadczenie na rynkach europejskich, posiadanie nowoczesnej 
infrastruktury i wyspecjalizowanej kadry pracowników sprawia, 
że klient dokonuje wyboru danego przewoźnika.
Czego jeszcze wymagają zleceniodawcy? Przede wszystkim szyb-
kiej realizacji usługi na każdym etapie procesu transportowego 
i zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Dotyczy to 
zwłaszcza towarów, które nie mogą zbyt długo pozostawać na 
magazynie oraz ładunków niebezpiecznych.

Oprac. WZ
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Niedopuszczalne jest zabrudzenie kolejnego ładunku resztkami poprzedniego,  
np. w przypadku przewozu granulatów PCV, przeznaczonych do produkcji folii, normy są 

szczególnie restrykcyjne.

Silos czy autocysterna są każdorazowo dokładnie myte, 
dezynfekowane i suszone po rozładunku jednego towaru i przyjęciem 
kolejnego załadunku.
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RID/ADR/ADN 2017  
– OD KIEDY DLA POLSKICH 

PRZEWOŹNIKÓW?
Polska jako strona umowy ADR i ADN oraz regulaminu RID, a także jako członek Unii Europejskiej, jest zobowiązaną 
stosować się do międzynarodowych przepisów regulujących przewóz towarów niebezpiecznych, ze względu na fakt 

ratyfikacji umów międzynarodowych, oraz ze względu na przyjęte w Unii zasady.

 ? Zmiany co dwa lata
Dotychczas Unia Europejska stosowała przepisy ADR w odniesieniu 
do transportu drogowego towarów niebezpiecznych na terytorium 
UE od dnia 1 stycznia 1997 r., początkowo na mocy dyrektywy 
Rady 94/55/WE z dnia 21 listopada 1994 r. w sprawie zbliżenia 
ustawodawstwa państw członkowskich w zakresie transportu dro-
gowego towarów niebezpiecznych. W 2008 r. dyrektywa 94/55/
WE została zastąpiona przez dyrektywę 2008/68/WE, która ma 
takie same cele jak poprzedzający ją akt prawny. Od 1 stycznia 
2009 r. Unia Europejska stosuje przepisy ADN w odniesieniu do 
transportu śródlądowego towarów niebezpiecznych.  Zgodnie z art. 
4 dyrektywy 2008/68/WE dotyczącym krajów trzecich „transport 
towarów niebezpiecznych pomiędzy państwami członkowskimi 
a krajami trzecimi jest dozwolony pod warunkiem zgodności z prze-
pisami ADR, RID lub ADN, o ile nie zastrzeżono inaczej w załącz-
nikach”. Ponadto motyw 12 dyrektywy stanowi, że „powinno być 
dozwolone wykonywanie przez środki transportu zarejestrowane 
w krajach trzecich międzynarodowego transportu towarów niebez-
piecznych na terytoriach państw członkowskich, pod warunkiem 
zgodności z odpowiednimi przepisami ADR, RID lub ADN oraz ni-
niejszej dyrektywy”. A zatem co dwa lata, po każdej zmianie prze-
pisów, Komisja dokonywała zmiany sekcji I.1 załącznika I i sekcji 
III.1 załącznika III do dyrektywy 2008/68/WE.  Załącznikami były 
teksty przepisów ADR/RID i ADN.

 ? KE zmienia podejście
Polska, w celu wykonania postanowień dyrektywy, wprowadziła 
wymagane regulacje w postaci Ustawy o przewozie towarów nie-
bezpiecznych. Art. 4 tego aktu stanowi, że w sprawach nieuregu-
lowanych ustawą krajową do przewozu towarów niebezpiecznych, 
w tym do środków transportu i urządzeń transportowych, stosuje 
się odpowiednio ADR, RID lub ADN, przy czym kluczowym jest, by 

tekst zmian w prawie międzynarodowym był ogłoszony w sposób 
właściwy dla ustaw, tj. poprzez oświadczenie rządowe.  Doczekali-
śmy się nawet orzeczeń sądowych, które jasno wskazują co nale-
ży robić, gdy rząd spóźni się z publikacją. Jeżeli (jak to już miało 
miejsce w ostatnich latach) publikacja RID/ADR i ADN nie nastąpi 
przed dniem 30 czerwca 2017 r. to nie można nakładać kar za wy-
kroczenia przeciwko tym regulacjom. Sytuacja ta może się jednak 
zmienić. W dniu 17 sierpnia 2016 r Komisja Europejska przygo-
towała decyzję rady ustanawiającą stanowisko, jakie ma zostać 
zajęte przez Unię w odniesieniu do zmian załączników do Umowy 
europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego 
towarów niebezpiecznych (ADR) oraz rozporządzeń załączonych do 
Europejskiego porozumienia w sprawie międzynarodowych prze-
wozów materiałów niebezpiecznych śródlądowymi drogami wod-
nymi (ADN) (sygnatura  2016/0248 (NLE) ). Decyzja opublikowana 
w dzienniku urzędowym jest wiążąca dla wszystkich państw, któ-
rych dotyczy.
W decyzji stwierdzono, że Unia Europejska nie jest umawiającą się 
stroną ADR i ADN. Fakt ten nie stanowi jednak przeszkody w wyko-
nywaniu przez nią kompetencji poprzez ustanowienie - w ramach 
swoich instytucji - stanowiska, jakie ma być zajęte w jej imieniu w ra-
mach organu utworzonego tą umową, zwłaszcza za pośrednictwem 
państw członkowskich będących stronami tej umowy i działających 
wspólnie w interesie Unii (zob. wyrok w sprawie Niemcy przeciwko 
Radzie, C-399/12 („OIV”), pkt 52 i przytoczone tam orzecznictwo). 
ADR ma obecnie 48 umawiających się stron, a wszystkie państwa 
członkowskie UE są umawiającymi się stronami tej umowy. ADN ma 
obecnie 18 umawiających się stron, a 13 państw członkowskich UE 
jest umawiającymi się stronami tej umowy.

 ? ADR będzie obowiązywał już w chwili publikacji?
Najważniejszy jest jednak art. 3 decyzji, który stanowi iż „Decyzje 
grupy roboczej ds. transportu towarów niebezpiecznych (WP.15) 
i komitetu ds. bezpieczeństwa ADN są publikowane w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej ze wskazaniem daty ich wejścia w ży-
cie”. Pojawi się zatem nowy stan prawny. ADR, RID i ADN 2017 nie 
będą publikowane jako załącznik do dyrektywy lecz będą opubli-
kowane bezpośrednio w dzienniku urzędowym Unii Europejskiej, 
a Polska powinna się do tego zastosować. Można postawić tezę, że 
ADR od strony prawnej stanie się częścią prawa unijnego a zatem 
będzie obowiązywał Polskę z chwilą publikacji w unijnym dzienniku 
ustaw. Dotychczas nie spotkaliśmy się z takim rozwiązaniem, więc 
nie wiadomo jak do nowej sytuacji podejdą organy.

Marek Różycki, m/d/r/k trusted adviser group
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NAJWIĘKSZYM I NAJBARDZIEJ PRESTIŻOWYM WYDARZENIU  
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Dostawca produktów i usług
dla transportu ciężkiego

Firma transportow
a

Podczas IV Kongresu Transportowego m.in.:
 › Prezentacje zapotrzebowania liderów firm handlowych i produkcyjnych na usługi transportowe.
 › Merytoryczne wystąpienia poświęcone najważniejszym zagadnieniom prawnym dla branży TSL.
 › Sesja handlowa z menedżerami firm handlowych, produkcyjnych oraz dostawców usług i produktów dla transportu.
 › Debaty, w których wezmą udział przedstawiciele firm transportowych oraz przedstawiciele firm produkcyjnych  
i handlowych zlecających usługi transportowe.

Zapisz się na stronie: www.truck-business.pl
OGÓLNOPOLSKIE CENTRUM ROZLICZANIA KIEROWCÓW

Partnerzy konferencji:


