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25 maja 2018 roku to data, która spędza sen z powiek właścicielom 
firm w każdej branży. W tym dniu w życie wejdzie RODO, czyli unij-
ne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Dotyczyć będzie 
wszystkich przedsiębiorstw, które gromadzą i wykorzystują dane oso-
bowe a więc również firm transportowych. Dlaczego polscy przed-
siębiorcy tak obawiają się RODO? Ponieważ w odróżnieniu od obec-
nie obowiązujących przepisów nie daje konkretnych wytycznych, jak 
zabezpieczyć dane naszych pracowników i kontrahentów a jedynie 
ogólne wskazówki. Na administratorze danych ciąży więc odpowie-
dzialność za odpowiedni dobór środków, uzależniony także od cha-
rakteru działalności firmy.

Postanowiliśmy wesprzeć Państwa w przygotowaniu do nowych 
wymagań. Wraz z Kancelarią Radców Prawnych i Adwokatów M. Hein-
rich, M. Kaczanowski s.c., przyjrzeliśmy się planowanym zmianom 
z punktu widzenia branży TSL. W najnowszym wydaniu kwartalni-
ka „Czas na transport” podpowiemy, o co należy zadbać i na co zwró-
cić uwagę opracowując system zabezpieczeń danych osobowych dla 
firmy transportowej, z uwzględnieniem specyfiki rozwiązań takich 
jak telematyka.

W trzecim numerze czeka na Państwa również raport GBOX, dotyczą-
cy bezpieczeństwa polskich kierowców oraz informacje o zmianach pla-
nowanych przez Komisję Europejską. Przygotowaliśmy także interesują-
ce wywiady z przedstawicielami sektora TSL. Zaprosiliśmy do rozmowy 
firmę Kuźnia Trans, która opowie o recepcie na sukces w branży trans-
portowej oraz firmę Fermy Drobiu Woźniak, która przybliży nam korzy-
ści płynące z zastosowania telematyki w prowadzonej działalności.

Tradycyjnie nie zabraknie również wartościowych publikacji naszych 
ekspertów, dotyczących m.in. wynagradzania kierowców, odpoczyn-
ków tygodniowych w kabinie oraz przewozów kabotażowych. Ze wzglę-
du na duże zainteresowanie tematem, osobny artykuł poświęciliśmy 
dobrej reputacji i zmianom, jakie przyniosło polskim przewoźnikom 
uruchomienie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców 
Transportu Drogowego.
 
Zapraszam do lektury.

Mateusz Górny
Prawnik OCRK

Firma 
transportowa 
a RODO



Dobra reputacja 
przewoźnika
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Dobra reputacja, jako niezbędny wymóg uzyskania i posiadania licencji 
na wykonywanie transportu drogowego, zyskała ostatnio na znaczeniu. 
Groźba jej utraty to obecnie realne zagrożenie dla interesów przedsiębiorców.

Dobra reputacja – co to takiego?

O dobrej reputacji przewoźnika, zgodnie z Rozporzą-
dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
1071/2009, możemy mówić, gdy zarządzający trans-
portem lub przedsiębiorca transportowy nie jest skaza-
ny wyrokiem i nie ciążą na nim sankcje za popełnienie 
poważnego naruszenia zarówno obowiązujących przepi-
sów krajowych (w dziedzinach prawa handlowego, upa-
dłościowego, o ruchu drogowym, płac i warunków zatrud-
nienia w zawodzie, odpowiedzialności zawodowej, handlu 
ludźmi lub narkotykami), jak i przepisów wspólnotowych.

Ten, dotychczas nieco zaniedbywany przez wielu prze-
woźników wymóg, stał się obecnie powodem obaw i nie-
pewności. Faktyczny przełom w sprawie dobrej reputacji 
nastąpił w dniu 15 grudnia 2016 r., kiedy w życie weszły 
zmiany w ustawie o transporcie drogowym.

Utrata dobrej reputacji może dotyczyć członka organu 
zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spół-
ką jawną, komandytową lub komandytowo-akcyjną, osoby 
fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, zarządza-
jącego transportem lub osoby fizycznej. Jak wspomina-
no, posiadanie dobrej reputacji jest jednym z podstawo-
wych warunków umożliwiających wykonywanie zawodu 
przewoźnika drogowego. Przyczyn jej utraty jest wiele, 
ich dokładny katalog został określony w Rozporządzeniu 
(WE) nr 1071/2009. Najistotniejsze dla przewoźników 
są naruszenia zakwalifikowane w ww. rozporządzeniu 
jako najpoważniejsze. Mogą one dotyczyć wielu dziedzin, 
między innymi czasu prowadzenia pojazdu i odpoczyn-
ku, używania urządzeń kontrolnych – tachografów, masy 
i wymiarów pojazdów, kwalifikacji kierowców oraz sze-
roko pojętego bezpieczeństwa w transporcie.

Ocena dobrej reputacji – procedury

W obowiązującym stanie prawnym istnieją dwa organy, 
które ustawodawca upoważnił do wszczynania postę-

powań w zakresie spełniania wymogu dobrej reputacji. 
Zgodnie z treścią art. 7 ust. 2 Ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o transporcie drogowym, są nimi starosta wła-
ściwy dla siedziby przedsiębiorcy oraz Główny Inspektor 
Transportu Drogowego. Sprawa prowadzona jest w opar-
ciu o przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, 
a ewentualne rozstrzygnięcie wydawane w postaci decyzji 
administracyjnej. Oznacza to, że organ obowiązany jest 
przeprowadzić postępowanie wyjaśniające oraz zapew-
nić stronie czynny udział na każdym etapie. W przypad-
ku otrzymania decyzji administracyjnej niekorzystnej dla 
przedsiębiorcy, strona ma prawo do wniesienia odwołania.

Czy jest się czego obawiać? Z pewnością nie należy 
lekceważyć tego wymogu. Wystarczy jedna wykonalna 
decyzja za poważne naruszenie określone w załączniku 
I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 2016/403 lub wyko-
nalna decyzja administracyjna o nałożeniu kary pienięż-
nej za najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku 
IV do Rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, aby wszczęte 
zostało postępowanie w sprawie utraty dobrej reputacji. 
Co więcej, do rozpoczęcia procedury wystarczy nawet 
nałożenie prawomocnego mandatu karnego za narusze-
nia wskazane w przytoczonych rozporządzeniach.

Rodzaje naruszeń

Naruszenia, na które przewoźnicy powinni zwrócić szcze-
gólną uwagę, zaklasyfikowane są odpowiednio jako: naj-
poważniejsze naruszenia (NN), bardzo poważne naru-
szenia (BPN) i poważne naruszenia (PN). Jako poważne 
naruszenie traktowane jest m.in.:
• przekroczenie dziennego czasu prowadzenia pojazdu 

powyżej 11 godzin (jeżeli jego przedłużenie do 10 godzin 
nie jest dozwolone),

• prowadzenie pojazdu bez przerwy przez 6 godzin i dłu-
żej,

• skrócenie regularnego odpoczynku dziennego poniżej 
8 godzin 30 minut.

Autor: Arkadiusz Góra
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To jedynie nieliczne przykłady z rozbudowanej listy incy-
dentów o poważnym charakterze. Jeszcze większą wagę 
mają BPN, do których często zakwalifikowane zostały 
naruszenia z pozoru banalne, jak np. przewóz towarów 
lub pasażerów bez obowiązkowego szkolenia okresowego. 
Najpoważniejsze naruszenie stanowi natomiast przewóz 
pasażerów lub towarów bez posiadania ważnego prawa 
jazdy. Zdarza się, że kierowca traci prawo jazdy z powo-
du decyzji sądu i zataja ten fakt przed pracodawcą w oba-
wie przed zwolnieniem. Działa wówczas na niekorzyść 
właściciela firmy, narażając go na utratę dobrej reputacji.

Czy jedno naruszenie wystarczy do wszczęcia postepo-
wania? Odpowiedź na to pytanie jest bardziej skompli-
kowana, jednak z dużym prawdopodobieństwem można 
uznać, że jeśli stwierdzone naruszenie nie należy do grupy 
najpoważniejszych, nie stanowi podstawy do wszczyna-
nia procedury. Z pewnością do jej wszczęcia wystarczy 
jedna wykonalna decyzja czyli decyzja prawomocna, kiedy 
strona wykorzystała już wszystkie przysługujące środki 
prawne lub z nich nie skorzystała. Decydującym czyn-
nikiem jest częstotliwość występowania w danej firmie 
poważnych i bardzo poważnych naruszeń. Z treści załącz-
nika II Rozporządzenia nr 2016/403 wynika, że poważ-
ne i bardzo poważne naruszenia jeśli są popełniane wie-
lokrotnie, traktowane są jako naruszenia poważniejsze. 
Mając na względzie bezpieczeństwo drogowe, przyjęto 
wzory, na podstawie których kwalifikuje się poważniej-
sze naruszenia:
• 3 PN/na kierowcę/na rok = 1 BPN
• 3 BPN/na kierowcę/na rok = uruchomienie krajowej 

procedury w sprawie oceny dobrej reputacji.

Z powyższych obliczeń można jasno wywnioskować, 
że jeśli w firmie wielokrotnie popełniane były poważne 
naruszenia, to już jedna kontrola (sięgająca do danych 
do 12 miesięcy wstecz) wystarczy do wszczęcia postę-
powania w zakresie dobrej reputacji. Zastosowanie 
ma tu efekt skali.

Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców 
Transportu Drogowego

Z dniem 30 listopada 2017 r. Główny Inspektor Transportu 
Drogowego zyskał nowe, silne narzędzie do walki z prze-
woźnikami, których kierowcy często naruszają przepisy 
w stopniu poważnym i bardzo poważnym. KREPTD, czyli 
Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transpor-
tu Drogowego, to elektroniczna ewidencja:
• przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wyko-

nywanie zawodu przewoźnika drogowego,
• poważnych naruszeń, o których mowa w art. 6 ust. 1 

lit. b Rozporządzenia (WE) nr 1071/2009,
• osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania 

operacjami transportowymi przedsiębiorcy do czasu 
przywrócenia dobrej reputacji, zgodnie z art. 6 ust. 3 
rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

KREPTD ma równocześnie dostęp do danych z bazy ERRU, 
czyli Europejskiego Rejestru Przedsiębiorstw Transportu 
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Drogowego, podobnie jak odpowiedniki rejestru w innych 
państwach członkowskich. Oznacza to jedną, sprzężoną 
bazę danych o naruszeniach w całej Wspólnocie. Tym 
samym prawdopodobieństwo wszczęcia postępowania w 
zakresie spełniania wymogu dobrej reputacji w przypad-
ku przedsiębiorstw, których pracownicy (kierowcy) czę-
sto naruszają normy lub popełniają poważniejsze naru-
szenia, istotnie wzrasta.

Nad gromadzonymi danymi nadzór sprawuje Głów-
ny Inspektor Transportu Drogowego, który ma prawo do 
wnioskowania do podległych mu przedstawicieli organów 
lokalnych, czyli Wojewódzkich Inspektorów Transportu 
Drogowego, o przeprowadzenie kontroli w siedzibie przed-
siębiorcy. Dostęp do historii naruszeń mogą uzyskiwać 
również organy odpowiedzialne w zakresie wydawania 
krajowych uprawnień (zezwoleń na wykonywanie zawo-
du przewoźnika drogowego). Są nimi prezydenci miast 
na prawach powiatu oraz starostowie.

Jak walczyć o dobrą reputację

Co w przypadku, gdy w stosunku do naszej firmy wszczę-
te zostanie postępowanie w sprawie oceny dobrej repu-
tacji? Należy wówczas pilnie podjąć kroki zaradcze. 
Z pomocą spieszy art. 7d ust. 4 ustawy o transporcie 
drogowym, zgodnie z którym, oceniając dobrą reputa-
cję organ prowadzący postępowanie musi uwzględnić:
• czy liczba stwierdzonych naruszeń jest nieznaczna 

w stosunku do liczby kierowców zatrudnionych przez 
przedsiębiorcę bądź będących w jego dyspozycji oraz 
skali prowadzonych operacji transportowych,

• czy istnieje możliwość poprawy sytuacji w przedsiębior-
stwie, w tym czy w przedsiębiorstwie podjęto działa-
nia mające na celu wdrożenie prawidłowej dyscypliny 
pracy lub wdrożono procedury zapobiegające powsta-
waniu naruszeń obowiązków lub warunków przewo-
zu drogowego,

• interes społeczny kontynuacji działalności gospodar-
czej przez przedsiębiorcę, w szczególności jeżeli cof-
nięcie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoź-
nika drogowego spowodowałoby w znaczący sposób 
wzrost poziomu bezrobocia w miejscowości, gminie 
lub regionie,

• opinię polskiej organizacji o zasięgu ogólnokrajowym 
zrzeszającej przewoźników drogowych, działającej 
od co najmniej 3 lat, której przedsiębiorca jest człon-
kiem.

Powyższy przepis otwiera wiele możliwości po stro-
nie przewoźnika, który powinien wykazać się dobrą 
wolą w dążeniu do wyeliminowania lub ograniczenia 
negatywnych zjawisk w zakresie naruszeń. Poza wspo-
mnianym już efektem skali, równie istotne może oka-
zać się wdrożenie procedur naprawczych, szczegól-
nie w obszarze dyscypliny pracy. Analiza dotychczas  
przeprowadzonych postępowań w zakresie spełnia-
nia wymogu dobrej reputacji wskazuje, że szczególnie 
w przypadku małych przedsiębiorstw, maleje znaczenie 
interesu społecznego kontynuacji działalności. Wpływ I 
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na takie postrzeganie ma zapewne specyficzna sytu-
acja branży, w której praktycznie nie istnieje bezro-
bocie. Kierowcy bez problemu znajdują zatrudnienie 
praktycznie z dnia na dzień. Podobnie ma się spra-
wa z opinią polskiej organizacji, która może jedynie 
przyczynić się do nieznacznego wzmocnienia pozycji 
przedsiębiorcy w toczącym się postępowaniu. Większą 
wagę oceny stanowić będzie skala naruszeń w odnie-
sieniu do liczby operacji transportowych oraz prognoza 
poprawy sytuacji w przedsiębiorstwie, oparta na zapro-
ponowanym przez przedsiębiorcę planie naprawczym. 
Z dużym prawdopodobieństwem można zatem uznać, 
że opinia organizacji nie będzie kluczowa.

Konsekwencje utraty dobrej reputacji

Jeżeli przedsiębiorcy nie uda się „obronić” dobrej repu-
tacji, konsekwencje mogą okazać się bardzo kosztow-
ne. W przypadku, gdy w efekcie postępowania zapadnie 
decyzja, że wymóg dobrej reputacji nie został spełniony, 
zawieszeniu ulega zezwolenie na wykonywanie zawo-
du przewoźnika drogowego. Należy podkreślić, że jest 
to dokument uprawniający do wykonywania przewo-
zów drogowych w kraju oraz formalny wymóg posia-
dania licencji wspólnotowej. Zezwolenie na wykony-
wanie zawodu przewoźnika drogowego jest zawieszane 
do czasu zastosowania środka rehabilitacyjnego, czyli 
na okres jednego roku od dnia nałożenia grzywny w for-
mie mandatu karnego lub od dnia wykonania decyzji 
administracyjnej o jej nałożeniu.

Jak nietrudno zauważyć, uprawnione organy weszły 
obecnie w posiadanie poważnego narzędzia dyscyplinują-
cego, innego niż stosowana dotychczas odpowiedzialność 
finansowa, przez wielu postrzegana jako nieskuteczna. 
Co więcej, stosowanie tego środka zostało ściśle okre-
ślone i zamknięte we wzorach matematycznych. Pozwa-
la to na zautomatyzowanie procedur i zdjęcie z urzędni-
ków ciężaru odpowiedzialności za podejmowanie decyzji, 
w tym przypadku administracyjnych. Aktualnie, w kilka 
miesięcy po uruchomieniu KREPTD możemy zaobserwo-
wać, że postępowania w zakresie spełniania wymogu 
dobrej reputacji wszczynane są coraz częściej.

W celu zwiększenia przejrzystości postępowań oraz 
z konieczności transponowania do ustawodawstwa 
krajowego przepisów Rozporządzenia Komisji (UE) nr 
2016/403 z dnia 18 marca 2016 r., obecnie trwają prace 
legislacyjne nad rządowym projektem ustawy o zmianie 
ustawy o transporcie drogowym. Projekt jest w zaawan-
sowanej fazie, w dniu 16.04.2018 r. został skierowa-
ny do opinii Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu. 
Na szczególną uwagę zasługuje fakt skategoryzowa-
nia wykazu naruszeń i podziału ich na trzy kategorie, 
w zależności od ciężaru naruszenia. Analiza nowego 
taryfikatora wskazuje, że ustawodawca kładzie wyraźny 
nacisk na wszelkie nieprawidłowości związane z obsłu-
gą tachografu. W konsekwencji, naruszenie do tej pory 
nieistotne, polegające na nieprawidłowym operowaniu 
selektorem, po wejściu ustawy w życie będzie uznawa-
ne jako bardzo poważne naruszenie. 

Ekspert OCRK w zakresie ITD i PIP

www.ocrk.pl

ARKADIUSZ 
GÓRA

http://office.inelo.pl/2016-09-20-14-17/web-apps/apps/documenteditor/main/index.html?_dc=2016-09-20-14-17&lang=pl-PL&customer=ONLYOFFICE#_ftn1
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Obowiązujące przepisy 

Aktualne przepisy dotyczące realizacji przewozów kabota-
żowych zostały określone w Rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 paź-
dziernika 2009 r., dotyczącym wspólnych zasad dostępu do 
rynku międzynarodowych przewozów drogowych. Zgodnie 
z treścią definicji kabotaż to krajowy zarobkowy przewóz 
wykonywany tymczasowo w przyjmującym państwie człon-
kowskim. Warunkiem niezbędnym jest posiadanie przez 
przewoźnika licencji wspólnotowej, co w przypadku wyko-
nywania międzynarodowych przewozów drogowych nie 
powinno stanowić przeszkody. Kolejne wymogi nastręcza-
ją już więcej problemów związanych z prawidłowym obli-
czeniem dopuszczalnej liczby przejazdów. Przede wszyst-
kim należy ustalić, od którego momentu biegną terminy 
określone w przepisach. Punktem wyjścia będzie moment 
po dostarczeniu rzeczy w przychodzącym ruchu międzyna-
rodowym. Oznacza to, że terminy siedmiu lub trzech dni 
należy liczyć od całkowitego rozładunku towaru w przy-
chodzącym transporcie międzynarodowym.

Przykład 1:
Kierowca załadował towar we wtorek w Polsce, rozładu-
nek miał miejsce w środę w Niemczech. Od środy biegnie 
termin 7 dni, podczas których kierowca może realizować 
pojazdem przewozy kabotażowe.

Przedsiębiorcy realizujący przewozy kabotażowe mogą 

Autor: Arkadiusz Góra

w ustalonym czasie wykonać ich ściśle określoną ilość. 
Po rozładunku w przychodzącym przewozie międzynaro-
dowym (przykład 1) dopuszczalne jest wykonanie mak-
symalnie trzech przewozów kabotażowych, przy czym 
najpóźniej siódmego dnia musi nastąpić ostatni rozła-
dunek. Kierowca powinien mieć przy sobie dokument 
CMR dotyczący przewozu międzynarodowego oraz mak-
symalnie trzy dokumenty przewozowe dotyczące ope-
racji kabotażowych.

Przykład 2:
Kierowca załadował towar w Polsce, następnie rozładował 
go we Francji. Bez ładunku wjechał do Niemiec. Od tego 
momentu biegnie termin trzech dni na realizację przewo-
zu kabotażowego.

W przypadku wskazanym w tym przykładzie przewoźnik 
ma prawo do wykonania jednego przewozu kabotażowe-
go. Zasadne będzie posiadanie przez kierowcę dokumentu 
dotyczącego towaru rozładowanego we Francji oraz doku-
mentu z przewozu kabotażowego.

Podsumowując, po całkowitym rozładunku w przycho-
dzącym ruchu międzynarodowym można wykonać nie 
więcej niż trzy przewozy kabotażowe w ciągu maksymal-
nie 7 dni, natomiast w przypadku wjazdu „na pusto” po 
rozładunku w innym kraju członkowskim, można wyko-
nać tylko jeden przewóz w okresie maksymalnie 3 dni od 
momentu wjazdu na teren kraju, gdzie zamierzamy wyko-
nać przewóz kabotażowy. I

Wykonywanie przewozów 
kabotażowych

– obowiązujące regulacje  
oraz projekt zmian

Przy okazji realizacji międzynarodowych przewozów drogowych rzeczy, 
przedsiębiorcy transportowi bardzo często korzystają z możliwości wykonania 
przewozów kabotażowych. Liczba takich przewozów rośnie z roku na rok, co 
pociąga za sobą konieczność nasilenia kontroli związanych z prawidłowym 
ich przebiegiem. Coraz częściej, szczególnie uprawnione służby niemieckie, 
nakładają na polskich przewoźników kary związane z naruszeniem zasad 
wykonywania kabotażu.

„TRANSPORT I SPEDYCJA” | NR 4 | SIERPIEŃ-WRZESIEŃ 2017
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Dla wielu przedsiębiorców spełnienie powyższych warun-
ków jest równoznaczne z prawidłową realizacją przewozów 
kabotażowych. Nic bardziej mylnego. Przepisy, poza wska-
zaniem zasad wykonywania przewozów kabotażowych, 
w równym stopniu odnoszą się do obowiązku posiadania 
kompletnej dokumentacji przewozowej, na podstawie któ-
rej osoba kontrolująca bez przeszkód określi prawidłowość 
realizacji przewozów. W tym celu każdy kierowca powi-
nien posiadać przy sobie komplet dokumentów przewozo-
wych (najczęściej CMR) począwszy od pierwszego trans-
portu międzynarodowego.

Przykład 3:
Kierowca w czwartek podjął ładunek w Polsce, kolejne-
go dnia rozładował go w Niemczech. Następnie w piątek 
w Niemczech załadował towar, który miał zostać rozłado-
wany w tym samym kraju (pierwszy przewóz kabotażowy). 
Z uwagi na konieczność odebrania regularnego odpoczyn-
ku tygodniowego kierowca zjechał z ładunkiem do bazy. 
Przed wyjazdem, po weekendzie, rozliczył się z dokumen-
tów i zdał je do biura. W poniedziałek został zatrzymany 
do kontroli przez BAG. Z uwagi na naruszenie zasad kabo-
tażu (brak wymaganych dokumentów) na przewoźnika 
nałożono karę przekraczającą 1500 euro. Dosłanie kom-
pletu dokumentów jeszcze w czasie trwania kontroli nie 
pomogło w uniknięciu kary.

Niezbędna dokumentacja 

Oprócz przestrzegania terminów i liczby przewozów, nie-
zwykle ważnym aspektem jest posiadanie kompletu doku-
mentów w kabinie pojazdu. Zawartość takich dokumentów 
jest ściśle określona, za niezbędne informacje należy uznać:
• nazwę, adres i podpis nadawcy;
• nazwę, adres i podpis przewoźnika;
• nazwę i adres odbiorcy, jak również po dokonaniu dosta-

wy – jego podpis oraz datę dostawy rzeczy;
• miejsce i datę odbioru rzeczy oraz miejsce ich przezna-

czenia;
• nazwę będącą w powszechnym użyciu, określającą charak-

ter rzeczy oraz metodę pakowania, a także, w przypadku 
rzeczy niebezpiecznych, ich ogólnie przyjętą nazwę oraz 
liczbę opakowań i ich specjalne oznaczenia oraz numery;

• masę brutto rzeczy lub ich ilość określoną w inny sposób;
• numery rejestracyjne pojazdu silnikowego i przyczepy.

Dodatkowo należy pamiętać, że limity dotyczą tego same-
go pojazdu silnikowego (zmiana pojazdu dopuszczalna jest 
jedynie w przypadku naczepy lub przyczepy).

Mając na uwadze metodologię kontroli uprawnionych 
służb, na szczególną uwagę zasługują również następują-
ce kwestie:
• rozpoczęcie przewozów kabotażowych może nastąpić 

dopiero po całkowitym rozładunku towaru w transpor-
cie międzynarodowym,

• terminy należy liczyć w oparciu o dni kalendarzowe,
• w przypadku kilku miejsc rozładunku, jeżeli dotyczą one 

różnych odbiorców, każdy rozładunek stanowi odrębny 
przewóz kabotażowy.

Firmy realizujące przewozy kabotażowe mogą
w ustalonym czasie wykonać ich ściśle określoną
ilość. Po rozładunku w przychodzącym 
przewozie międzynarodowym dopuszczalne 
jest wykonanie maksymalnie trzech przewozów 
kabotażowych, przy czym najpóźniej siódmego 
dnia musi nastąpić ostatni rozładunek.

Planowane zmiany

W maju 2017 roku Komisja Europejska ogłosiła projekt zmian 
w przepisach dotyczących sektora transportowego, określa-
ny mianem Pakietu Drogowego. Zawarte w nim założenia 
obejmują również przewozy kabotażowe.

W zakresie kabotażu szykuje się liberalizacja zasad, doty-
cząca zniesienia ograniczenia ilościowego wykonywanych 
przewozów. Oznacza to, że jeśli proponowane przepisy wejdą 
w życie, przewoźnicy będą mieli możliwość wykonywania 
nieograniczonej ilości przewozów, jednak z zachowaniem 
nowego terminu – w ciągu 5 dni, zamiast dotychczasowych 
7. Z uwagi na powyższe, ma zniknąć również wymóg przed-
stawienia dowodu dla każdego przewozu kabotażowego.

Zgodnie z planowanymi zmianami art.8 ust. 2 w Roz-
porządzeniu (WE) nr 1072/2009 otrzyma następujące 
brzmienie: Po dostarczeniu rzeczy w przychodzącym ruchu 
międzynarodowym z innego państwa członkowskiego lub 
państwa trzeciego do przyjmującego państwa członkowskiego 
przewoźnicy drogowi, o których mowa w ust. 1, są upraw-
nieni do wykonywania tym samym pojazdem lub, w przy-
padku zespołu pojazdów, pojazdem silnikowym tego pojaz-
du, przewozów kabotażowych w przyjmującym państwie 
członkowskim lub sąsiadujących państwach członkowskich. 
Ostatni rozładunek rzeczy w trakcie przewozu kabotażowego 
ma miejsce w ciągu 5 dni od ostatniego rozładunku w przyj-
mującym państwie członkowskim w ramach dostawy rzeczy 
w przychodzącym ruchu międzynarodowym.

Komisja Europejska wraz z wprowadzeniem nowych 
regulacji oczekuje ograniczenia tzw. „pustych przewo-
zów”, które według jej szacunków w 2015 roku stanowiły 
aż 23% wszystkich operacji transportowych oraz zmniejsze-
nia liczby naruszeń dotyczących kabotażu – nawet do 62%.

Według oceny KE zaproponowane zmiany ułatwią też 
egzekwowanie przepisów. Każde państwo członkowskie, 
będzie zobowiązane do organizowania kontroli w taki spo-
sób, aby od dnia 1 stycznia 2020 r. w każdym roku kalen-
darzowym kontrolować co najmniej 2% wszystkich prze-
wozów kabotażowych wykonywanych na jego terytorium. 
Po kolejnych dwóch latach (od dnia 1 stycznia 2022 r.) odse-
tek ten ma zostać zwiększony do co najmniej 3%.

Dodatkowo, przynajmniej trzy razy w roku, państwa 
członkowskie będą zobligowane nowym rozporządzeniem 
do przeprowadzania skoordynowanych kontroli drogowych 
przewozów kabotażowych.

Dokładny termin wejścia w życie przepisów Pakietu Dro-
gowego nie jest jeszcze znany – prace nad ich opracowa-
niem mają potrwać około 2 lat. 
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Autor: Adam Kapuściński

Maksymalizacja  
czasu jazdy

– studium przypadków
Firmy transportowe nieustannie poszukują rozwiązań, które pozwoliłyby 
na lepsze wykorzystanie ich zasobów, czyli pojazdów i zatrudnionych 
kierowców. Każde rozwiązanie podnoszące efektywność działań przekłada 
się na wymierne korzyści dla firmy. Zwiększają się oszczędności, następuje 
optymalizacja procesów, co skutkuje zwiększonym przychodem. Jednak 
przepisy art. od 6 do 9 Rozporządzenia nr 561/2006/WE wprowadziły szereg 
ograniczeń w zakresie dostępnego czasu jazdy oraz wymiaru odpoczynków 
dla kierowców.

W niniejszym artykule przedstawimy kilka rozwią-
zań, które w zgodzie z przepisami pomogą zaplanować 
dostępny czas pracy kierowcy w najbardziej korzyst-
ny sposób.

Przypadek 1: Trzy tygodnie w trasie bez odpoczynku 45 h

Stałym problemem firm transportowych, w których kie-
rowcy jeżdżą w systemie 3/1, jest zapewnienie nocle-
gu dla odpoczynku regularnego tygodniowego (mini-
mum 45 godzin), który wg art. 8 ust. 8 Rozporządzenia 
nr 561/2006/WE nie powinien być odbierany w kabinie 
pojazdu. W niektórych krajach można spotkać się z dotkli-
wymi karami za nieprzestrzeganie tego zapisu. Zgodnie 
z treścią art. 8 ust. 6 Rozporządzenia nr 561/2006/WE:

W ciągu dwóch kolejnych tygodni kierowca wykorzystu-
je co najmniej:
• dwa regularne tygodniowe okresy odpoczynku, lub
• jeden regularny tygodniowy okres odpoczynku i jeden skró-

cony tygodniowy okres odpoczynku trwający co najmniej 
24 godziny.

Według definicji tydzień oznacza okres od godziny 00:00 
w poniedziałek do godziny 24:00 w niedzielę. Jeżeli jed-
nak odpoczynek tygodniowy rozpoczyna się w jednym 
tygodniu a kończy w drugim, przedsiębiorca ma moż-

liwość samodzielnego wybrania, do którego z tygodni 
dany odpoczynek zostanie przypisany. Oznacza to, że przy 
zachowaniu kilku reguł nie trzeba w trzytygodniowej tra-
sie odbierać odpoczynków 45 h. Wystarczą tutaj dwa (lub 
więcej) odpoczynki tygodniowe skrócone (patrz rys. 1).

W przedstawionym przykładzie (rys. 1) kierowca roz-
poczyna podróż w poniedziałek o godzinie 01:00. Ponie-
waż odpoczynek tygodniowy nr  trwa powyżej 90 
godzin, przypisujemy go jednocześnie do pierwszego i dru-
giego tygodnia. Na przełomie tygodni II i III kierowca 
realizuje odpoczynek tygodniowy skrócony nr . Podob-
nie na przełomie tygodni III i IV realizowany jest odpo-
czynek skrócony nr . Trzeba jednak pamiętać, aby 
każdy z nich rozpoczął się nie później niż po sześciu okre-
sach 24-godzinnych, licząc od końca poprzedniego tygo-
dniowego okresu odpoczynku (czyli, mówiąc prościej – 
po sześciu dniach od zakończenia poprzedniego 
odpoczynku tygodniowego). W tygodniu IV kierowca 
rozpoczyna już kolejny regularny okres odpoczynku , 
który jest na tyle długi, że pozwala do każdego z tygo-
dni, w których występuje (IV, V, VI) przypisać po odpo-
czynku tygodniowym regularnym (45 godzin). Czasu 
wystarcza również na rekompensatę obu skróconych odpo-
czynków z trasy –  i .

Jak widać na powyższym przykładzie, ten schemat I 
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można w bezpieczny sposób powielać na opisanych zasa-
dach (trzy tygodnie jazdy, tydzień odpoczynku, trzy tygo-
dnie jazdy, tydzień odpoczynku, itd.).

Przypadek 2: Pogłębiona analiza przypadku – czy 
tydzień V musi być w całości wolny?

Rozwiniemy teraz nieco omawiany przypadek i zastanowi-
my się, czy w tygodniu V w powyższym przykładzie kierowca 
mógłby pracować, a jeśli tak, to ile. Cały tydzień w zupełności 
wystarczy, aby zrekompensować wszystkie skrócenia poprzed-
nich odpoczynków. Czasu będzie też dostatecznie dużo, żeby 
zrealizować bieżące odpoczynki tygodniowe w pełnym ich 
wymiarze. Okazuje się jednak, że mamy do dyspozycji jesz-
cze trochę czasu, który można wykorzystać na dodatkowe 
przejazdy lub pracę. Możemy to zrobić bez łamania przepi-
sów i generowania naruszeń.

Aby przeanalizować przykład, musimy przyjąć kilka założeń:
• odpoczynek tygodniowy w tygodniu IV rozpoczyna się 

o godzinie 01:00 niedzielę,
• kierowca rusza w kolejną trasę w poniedziałek o godzinie 

01:00 w tygodniu VI,
• odpoczynki skrócone w trasie były minimalnej dopuszczal-

nej długości (24-godzinne) i nie zostały wcześniej oddane,
• chcemy, aby przed wyruszeniem w kolejną trasę wszystkie 

odpoczynki tygodniowe skrócone zostały wcześniej zre-
kompensowane czasem wolnym (kierowca wyjeżdża „z czy-
stym kontem”).

Zgodnie z powyższymi wytycznymi, suma odpoczynków 
do zrekompensowania wyniesie 42 godziny.

W naszym przykładzie (rys. 2) rekompensujemy wszyst-
kie skrócenia na początku, zaraz po zakończeniu trasy przez 
kierowcę. Długość odpoczynku powinna więc wynosić 45 
godzin (tydzień IV) + 45 godzin (tydzień V) + 42 godzi-
ny, jako wyrównanie odpoczynków skróconych z trasy. Kie-

rowca może w takim razie ruszyć dopiero po 132 godzinach, 
czyli w rozważanym przypadku, w piątek o 13:00. Aby pełny 
odpoczynek tygodniowy został zrealizowany przed kolej-

nym planowanym wyjazdem, musi się rozpocząć najpóźniej 
w sobotę o godzinie 04:00. W tym wypadku możliwe jest 
takie rozplanowanie czasu pracy, aby kierowca wykorzystał 
jeszcze 10 godzin na jazdę oraz 3,5 godziny na inne prace 
podczas tygodnia V.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby rekompensata lub odpoczy-
nek 45 h zaliczany do tygodnia V, zostały dokonane razem 
z odpoczynkiem poprzedzającym wyjazd.

Trzeba jednak pamiętać, że każdy przypadek powin-
no się analizować odrębnie. W omawianym przykładzie 
wystarczyłoby zmienić założenia, aby uzyskać zupełnie 
inne wyniki. Możliwa jest np. sytuacja, że jeden ze skró-
conych odpoczynków tygodniowych z trasy zostałby zre-
kompensowany jeszcze przed powrotem, razem z którymś 
odpoczynkiem dobowym. Lub inny wariant – że odpoczy-
nek ten wynosiłby więcej niż 24 godziny a więc i rekom-
pensata byłaby odpowiednio mniejsza. W efekcie otrzy-
malibyśmy dodatkowy czas do dyspozycji.

rys. 1
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Przypadek 3: Maksymalne wykorzystanie czasu jazdy 
dwutygodniowej (system 2/1 z wyjazdem w połowie 
tygodnia)

Częstym problemem, z którym spotykają się firmy trans-
portowe jest wyczerpany dwutygodniowy czas jazdy. 
Z artykułu 6 ust. 2 i 3 Rozporządzenia nr 561/2006/
WE wynika, że Tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie 
może przekroczyć 56 godzin… oraz Łączny czas prowadze-
nia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może prze-
kroczyć 90 godzin. Jeśli kierowca rusza w nową trasę (jak 
to się odbywa standardowo) w poniedziałek, to w ciągu 

dwóch tygodni ma do dyspozycji na jazdę jedynie 90 
godzin. Pamiętamy jednak, że tydzień jest rozpatrywany 
kalendarzowo – od 00:00 w poniedziałek do 24:00 w nie-
dzielę. Rozważmy więc przykład, gdzie kierowca wyru-
sza w trasę w połowie tygodnia.

Zgodnie ze schematem zakładamy, że kierowca zreali-

zuje w tygodniu I 34 godziny jazdy, w tygodniu II – 56 
i w tygodniu III ponownie 34 godziny (rys. 3). Daje 
to łącznie 124 godziny jazdy na zakładany czas dwóch 
tygodni w trasie. Kierowca wyruszając w środku tygo-
dnia (np. w czwartek), w ciągu 3‒4 dni może przejechać 
34 godziny. W danym przykładzie założony czas wyczer-
paliśmy do godziny 01:00 w niedzielę. Potem następuje 
odpoczynek tygodniowy skrócony nr  o długości 24 
godzin. W tygodniu II dostępnych 56 godzin jazdy 
wyczerpaliśmy ponownie do godziny 01:00 w niedzielę. 
W dalszej kolejności mamy następny odpoczynek tygo-
dniowy skrócony nr  również o długości 24 godzin. 

W wyniku tego otrzymaliśmy 124 godziny jazdy w poda-
nym przykładzie. Całość udało się zrealizować w ciągu 
założonych 14 dni, po których kierowca ma znowu 7 dni 
przerwy. Pauza ta  jest wystarczająco długa, aby 
do tygodnia III oraz następującego po nim tygodnia 
I zaliczyć po 45 godzin, jako regularne tygodniowe I 

rys. 2

rys. 3
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okresy odpoczynku. Nie braknie również czasu, aby 
zrekompensować skrócenia odpoczynków nr   
i z trasy. Żeby kierowca mógł wyruszyć w kolej-
ną trasę „z czystym kontem”, odpoczynek nr  
powinien mieć długość co najmniej 132 godzin (2 
x 45 godzin na każdy tydzień + rekompensaty 
o łącznej długości 42 godzin). Jak widać, w naszym 
przypadku jest on nawet dłuższy co oznacza, 
że schemat ten może być powtarzany w kolej-
nych tygodniach.

Doświadczenie wielu firm transportowych mówi, 
że taki system pracy kierowców, czyli 2/1 z wyjaz-
dem w połowie tygodnia, może być bardziej wydaj-
ny niż popularny 3/1. Czas przeznaczony na pro-
wadzenie pojazdu w systemie 3/1, ze względu 
na ograniczone możliwości jazdy dwutygodniowej 
wynosi około 135 godzin na 4 tygodnie (średnio 
po 45 godzin jazdy na każdy tydzień w trasie + 
tydzień odpoczynku). W przedstawionym przykła-
dzie otrzymaliśmy wynik zbliżony i to tylko przy 
14 dniach w trasie. Oznacza to, że kierowcy mogą 
spędzić w podróży podobną ilość godzin, pokonu-
jąc takie same odległości i będąc co drugi tydzień 
w domu. Skraca to czas przebywania pracowni-
ka w podróży służbowej, ograniczając tym samym 
jego należności z tego tytułu. Dla przykładu, dele-
gacja do Niemiec przy domyślnych stawkach diet 
i ryczałtów za nocleg, dla pobytu dwutygodniowe-
go będzie około 600 EUR niższa, niż gdyby podróż 
miała trwać dodatkowy tydzień. To, że kierowca 
częściej jest w domu i lepiej wypoczywa, też może 
wpływać na jego zadowolenie z pracy i wydajność.

Warto zauważyć, że maksymalne wykorzystanie 
zasad z Rozporządzenia nr 561/2006/WE, może 
wiązać się z naruszeniami czasu pracy związany-
mi z Ustawą o czasie pracy kierowców czy Kodek-
sem pracy. Odnosząc się do rozważanego przypad-
ku, maksymalne wykorzystanie dostępnego czasu 
jazdy w tygodniu II, czyli 56 godzin, może spo-
wodować powstanie naruszeń z tytułu art. 12  
ust. 2 Ustawy o czasie pracy kierowców, który mówi, 
że Tygodniowy czas pracy… może być przedłużony 
do 60 godzin. Jak widać na wszelkie inne zdarze-
nia pracy w tygodniu II zostają nam jedynie czte-
ry godziny.

W niniejszym artykule przedstawiliśmy kilka spo-
sobów na lepsze wykorzystanie dostępnego czasu 
pracy/jazdy kierowcy. Wiedza ta może być przy-
datna również dla spedytorów, jako osób odpowie-
dzialnych za organizowanie przewozu ładunków. 
Przedstawione reguły stają się pomocne podczas 
planowania czasu pracy dla kierowców i mogą mieć 
znaczący wpływ na jego optymalizację. Oczywi-
ście nie zawsze schemat działania będzie pasował 
do danej firmy i będzie możliwy do zrealizowania. 
Każdy odrębny kontrakt ma swoją specyfikę, jest 
też dużo zmiennych, które muszą być brane pod 
uwagę, m.in. stałe trasy czy czasy załadunków/roz-
ładunków u partnerów. 
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Jak rozwiązać problem 
odpoczynku w kabinie  

za granicą?
Zakaz przebywania kierowców w kabinach pojazdów w trakcie regularnych 
tygodniowych okresów odpoczynku obowiązuje na terenie Unii Europejskiej już 
od kilku lat. Wynika on z unijnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 561/2006 z 15 marca 2006 r., regulującego zagadnienia czasu 
prowadzenia pojazdów, przerw i odpoczynków kierowców.

Regulacje prawne w UE

Zgodnie z art. 8 ust. 8 ww. rozporządzenia dopuszczalne jest, 
aby dzienne okresy odpoczynku i skrócone tygodniowe okre-
sy odpoczynku poza bazą były odbierane w pojeździe, jeżeli 
kierowca dokona takiego wyboru i o ile pojazd znajduje się 
na postoju oraz posiada odpowiednie miejsce do spania dla 
każdego kierowcy. Rozporządzenie nie daje jednak możliwo-
ści, nawet za zgodą kierowcy, na wykonanie w kabinie pojaz-
du regularnego odpoczynku tygodniowego. 

To, że aktualnie temat jest szeroko komentowany, wynika 
z kwestii ustalenia kary za przedmiotowy czyn w poszczegól-
nych państwach członkowskich UE. Pierwszym państwem, 
które zdecydowało się na „rozszerzoną” kontrolę sposobu 
wykonywania odpoczynków tygodniowych przez kierow-
ców, była Francja. W niedługim czasie dołączyły do niej Bel-
gia i Holandia.

Regularne odpoczynki w Niemczech

W związku z Ustawą z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie usta-
wy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz nie-
których innych ustaw, również nasi zachodni sąsiedzi od  
25 maja 2017 r. rozpoczęli kontrole kierowców wykonują-
cych w kabinach pojazdu regularne odpoczynki tygodniowe 
na terenie Niemiec (okresy co najmniej 45-godzinne). 

Należy pamiętać, że w przypadku naruszenia przepisu karze 
podlega zarówno kierowca, jak i przedsiębiorca, w maksy-
malnej kwocie wynoszącej 500 euro dla kierowcy oraz 1500 
euro dla przedsiębiorstwa. 

Oprócz kary finansowej kierowca może otrzymać zakaz 
dalszej jazdy do momentu odebrania co najmniej 45-godzinne-
go odpoczynku w miejscu właściwie do tego przystosowanym.

Ustawa nie zawiera jednak dokładnej specyfikacji miejs-
ca, w którym kierowca powinien spać. Według komunikatu 
podanego na stronach BAG zakłada się, że wymogi są zazwy-
czaj spełnione we wszystkich hotelach, motelach i pensjonat-
ach. Za odpowiednie miejsce noclegu mają być również trak-
towane inne pomieszczenia w istniejących budynkach (np. 
wynajmowane mieszkania).

Przez trzy miesiące od wejścia w życie nowych regulac-
ji kontrole przeprowadzane przez funkcjonariuszy policji 
i BAG nastawione są na dopracowanie skutecznej praktyki 
kontrolnej oraz na edukowanie kierowców i firm. Ich częs-
totliwość jest tymczasowo ograniczona, a kary nakładane są 
tylko w skrajnych przypadkach. Jednak po tym przejściowym 
okresie planowane są zintensyfikowane działania kontrolne. 
Niestety, na dziś brakuje szczegółowych wytycznych dotyczą-
cych ich przebiegu, ale najprawdopodobniej będą wyglądać 
podobnie jak we Francji.

Przebieg kontroli we Francji

Kontrole we Francji nie dotyczą:
• pojazdów użytkowych o dopuszczalnej masie całkowitej 

nieprzekraczającej 3,5 t;
• samozatrudnionych kierowców (firm jednoosobowych), 

którzy sami prowadzą dyspozycje w zakresie jazd;
• regularnych tygodniowych odpoczynków w pojeździe, 

zrealizowanych poza granicami Francji.

Na co warto zwrócić uwagę na wypadek kontroli– prak-
tyczne wskazówki na przykładzie Francji:
• podczas kontroli francuscy urzędnicy ograniczają się do 

weryfikacji, czy kierowca odbiera odpoczynek zgodnie 
z obowiązującymi regulacjami prawnymi; I

Autor: Łukasz Włoch
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• francuscy urzędnicy prowadzą rejestr wyników kontro-
li, które ujawniły naruszenia. Jest to ważne zwłaszcza 
w przypadku wielokrotnego ustalenia, że kierowca tej 
samej firmy czas regularnego tygodniowego odpoczynku 
w sposób powtarzający się spędza w pojeździe. Może to 
prowadzić do podejrzenia, iż naruszone zostaje zobowią-
zanie pracodawcy do zapewnienia warunków do odbioru 
regularnego odpoczynku tygodniowego poza pojazdem;

• kierowca nie ma obowiązku przedstawienia dokumen-
tów potwierdzających odbiór regularnego tygodniowe-
go czasu odpoczynku poza pojazdem (rachunek z hotelu, 
rachunek z kempingu, potwierdzenie noclegu u znajo-
mego itp.). Jednak takie dokumenty mogą być wnoszo-
ne jako materiał dowodowy w postępowaniu wszczętym 
po stwierdzeniu naruszenia;

• pracodawcy, którzy są przedmiotem kontroli, mogą z wła-
snej inicjatywy i zgodnie z obowiązującymi przepisami 
przedkładać materiał dowodowy lub dokumenty, które 
potwierdzają, iż nie ponoszą odpowiedzialności za naru-
szenie przedmiotowego zobowiązania;

• tak jak w przypadku innych czynów karalnych obowią-
zek przedstawienia materiału dowodowego ciąży na wła-
dzach kompetentnych w zakresie prowadzenia kontroli. 
Muszą one udokumentować, iż istnieje błąd w organiza-
cji pracy (czyn karalny dotyczy tylko organizacji pracy, 
która zmusza kierowcę do spędzania regularnego tygo-
dniowego odpoczynku w kabinie kierowcy);

• pracodawca musi zapewnić kierowcy warunki zakwate-
rowania, które są do zaakceptowania, a miejsca zakwate-

rowania spełniać odpowiednie standardy higieny i kom-
fortu;

• organizowanie miejsc kempingowych na powierzchniach 
dróg i ulic publicznych jest zabronione;

• niegodne warunki zakwaterowania i pracy podlegają 
karze;

• podczas odbierania odpoczynku regularnego tygodnio-
wego kierowca musi mieć możliwość swobodnego dyspo-
nowania swoim czasem. Pracodawca w tym okresie nie 

może przenosić na kierowcę żadnych zadań ani czynno-
ści. Jeżeli okaże się, że kierowca musi pilnować swoje-
go pojazdu, to dany czas nie jest traktowany jako czas 
odpoczynku. To oznacza, że pracodawca podczas okresu 
odpoczynku kierowcy pojazdu musi samodzielnie zadbać 
o bezpieczeństwo zaparkowanego pojazdu i jego ładun-
ku, uwzględniając także niewystarczającą liczbę bezpiecz-
nych miejsc parkingowych.

WAŻNE 
Pracodawca może zostać poddany sankcjom także wtedy, 
kiedy kierowca swój regularny tygodniowy czas odpo-
czynku zgodnie ze swoją decyzją chętniej spędza w pojeź-
dzie, mimo iż przekazano do dyspozycji stosowne miejsce 
zakwaterowania. Przedsiębiorca nie może uciec od odpo-
wiedzialności, powołując się na „wolny wybór“ swojego 
pracownika. Prowadząc regularne kontrole, musi upew-
nić się, że osoby przez niego zatrudnione przestrzegają 
wydanych poleceń i działają zgodnie z przepisami roz-
porządzenia. Jeżeli tak nie jest, musi podjąć wszelkie 
środki zapewniające realizację niniejszych postanowień. 

Nadchodzące zmiany w przepisach

Warto zwrócić uwagę, że nowe niemieckie kary wpisu-
ją się w kierunek zmian precyzujących zakaz odbierania 
odpoczynków powyżej 45 h w kabinie pojazdu, zapro-
ponowanych przez Komisję Europejską w ramach Pakie-
tu Drogowego. 

W przygotowywanym przez KE Rozporządzeniu zmie-
niającym Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 artykuł 
8a będzie miał brzmienie: Regularne tygodniowe okresy 
odpoczynku oraz odpoczynek tygodniowy trwający ponad 
45 godzin wykorzystywany jako rekompensata za wcześnie-
jszy skrócony tygodniowy okres odpoczynku nie może odby-
wać się w pojeździe. Odbywają się one w odpowiednim mie-
jscu zakwaterowania wyposażonym w odpowiednie miejsce 
do spania i pomieszczenia sanitarne.
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Dzięki zakładanym zmianom zakaz będzie dużo łat-
wiejszy do egzekwowania. Kierowca złapany na gorącym 
uczynku nie wytłumaczy się odbieraniem skróconego 
tygodniowego odpoczynku, do którego zostaje dołączo-
na rekompensata (tego typu wyjaśnienie ma oczywiście 
sens jedynie przy założeniu, że kierowca faktycznie w tra-
sie mógł wykonać skrócony odpoczynek tygodniowy).

Rozwiązanie problemu odpoczynku w kabinie

W sytuacji, gdy polski przedsiębiorca nie ma wpływu 
na nowe wymagania i kary nakładane przez niemiec-
kie służby kontrolne, warto pomyśleć nad rozwiązaniem 
dotyczącym planowania czasu kierowcy w taki sposób, 
aby ograniczyć ilość regularnych tygodniowych okresów 
odpoczynku poza granicami kraju. Z pomocą przychodzi 
dość popularny w transporcie międzynarodowym system 
jazdy 3/1, który oznacza, że kierowca spędza 3 tygodnie 
w trasie i 1 tydzień w domu. 

W takim przypadku szofer w zgodzie z przepisami pod-
czas 3 tygodni w trasie może odebrać jedynie odpoczyn-
ki tygodniowe skrócone, przez co przedsiębiorca nie jest 
zobowiązany do zapewnienia kierowcy noclegu poza 
kabiną.

Aby zastosować ten system, należy spełnić trzy podst-
awowe warunki:
• kierowca może wyruszyć w trasę dopiero z początkiem 

pierwszego tygodnia po uprzednich dwóch odpoczyn-
kach tygodniowych regularnych (przynajmniej 90 h). 
Oznacza to, że wyjazd w trasę ma nastąpić w ponie-
działek, a nie w niedzielę;

• konieczne jest, aby kierowca wrócił z trasy w tygodniu 
nr III, czyli najpóźniej w niedzielę o 23:59 i rozpoczął 
minimalny odpoczynek tygodniowy regularny 45 h wraz 
z rekompensatami;

• podczas trasy co 6 okresów 24-godzinnych należy ode-
brać odpoczynek tygodniowy skrócony (min. 24 h). Te 
odpoczynki tygodniowe skrócone należy zrekompenso-
wać w tygodniu nr IV.

W trakcie całej trasy przy stosowaniu ww. zasad może 
wystąpić kilka skróconych odpoczynków tygodnio-
wych z rzędu, co wynika z art. 8 ust. 6. Rozporządze-
nia 561/2006/WE: W ciągu dwóch kolejnych tygodni kie-
rowca wykorzystuje co najmniej dwa regularne tygodniowe 
okresy odpoczynku lub jeden regularny tygodniowy okres 
odpoczynku i jeden skrócony tygodniowy okres odpoczyn-
ku trwający co najmniej 24 godziny.

WAŻNE 
Okres odpoczynku trwający minimum 69 godzin może być 
uznany za dwa następujące po sobie odpoczynki tygodniowe 
(w oddzielnych stałych tygodniach), o ile przed danym okresem 
lub po nim nie zostanie złamana zasada 6×24 (144) godzin.

Powyższa zasada pozwala na zaliczenie wolnego tygod-
nia kierowcy jako trzech regularnych odpoczynków tygod-
niowych przypisanych kolejno do trzech tygodni kalendar-
zowych. Dzięki temu w przedstawionym przykładzie każda 
para tygodni ma swój regularny odpoczynek tygodniowy. 

Główny Ekspert OCRK

www.ocrk.pl

ŁUKASZ 
WŁOCH
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Wynagradzanie 
kierowców
a dokumentacja 
wewnątrzzakładowa
Jakich form wynagradzania kierowców przedsiębiorca nie powinien 
stosować? Jaką rolę w prawidłowym wynagradzaniu pełni dokumentacja 
wewnątrzzakładowa w firmie transportowej?

Wynagrodzenie uzależnione od odległości

Przedsiębiorstwo transportowe nie może wypłacać kie-
rowcom zatrudnionym lub pozostającym w jego dyspozy-
cji żadnych składników wynagrodzenia, nawet w formie 
premii czy dodatku do wynagrodzenia, uzależnionych 
od przebytej odległości i/lub ilości przewożonych rze-
czy, jeżeli ich stosowanie może zagrażać bezpieczeństwu 
drogowemu lub zachęcać do naruszeń niniejszego roz-
porządzenia.

Istotą przytoczonego powyższej artykułu 10 rozpo-
rządzenia 561/2006/WE jest zagwarantowanie bez-
pieczeństwa wszystkim użytkownikom ruchu drogo-
wego oraz wyeliminowanie potencjalnych naruszeń 
ze strony kierowców, które mogą wynikać z dodatko-
wych gratyfikacji za wykonaną pracę, nieprzewidzia-
nych w Kodeksie pracy.

Punkt 2 artykułu 10 wyraźnie sugeruje, że firma 
transportowa organizuje pracę kierowcy zgodnie z zapi-
sami rozdziału 2 rozporządzenia 561/2006/WE, który 
odnosi się do kwestii związanych z tematem załogi, 
czasem prowadzenia pojazdu, czasem przerwy i okresa-
mi odpoczynku. Ważnym aspektem przepisów, do któ-
rych kierowcy winni się stosować na drogach w całej 
wspólnocie europejskiej jest zaś zapis w punkcie 17 

powyższego rozporządzenia: Niniejsze rozporządzenie 
ma na celu poprawę warunków socjalnych pracowników 
objętych jego zakresem, a także ogólną poprawę bezpie-
czeństwa drogowego (…).

Do wydania regulaminu pracy  
i wynagradzania zobowiązane 
są firmy zatrudniające przynajmniej 
50 pracowników, a nie jak do tej pory, 
minimum 20. Przedsiębiorca posiadający 
do 50 pracowników nadal jest obowiązany 
do skonstruowania „quasi regulaminu”.

Dodatkowo Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/403 
załącznik I punkt 32 tabeli wykazuje bardzo poważ-
ne naruszenie z tytułu uzależnienia wynagrodzenia 
od przebytej odległości, co w dalszej kolejności może 
spowodować utratę dobrej reputacji (patrz rysunek).

Przytoczone powyżej zapisy pochodzą z przepisów 
ogólnoeuropejskich. Nie należy jednak zapominać 
również o prawie krajowym a dokładniej o Ustawie 
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o czasie pracy kierowców, której art. 26 stanowi: 
Warunki wynagradzania kierowców nie mogą prze-
widywać składników wynagrodzenia, których wyso-
kość jest uzależniona od liczby przejechanych kilo-
metrów lub ilości przewiezionego ładunku, jeżeli ich 
stosowanie mogłoby zagrażać bezpieczeństwu na dro-
gach lub zachęcać do naruszania przepisów rozpo-
rządzenia (WE) nr 561/2006.

Podsumowując – rozliczanie kierowcy w zależ-
ności od ilości przejechanych kilometrów, czy też 
przewożonych towarów, niesie ze sobą wysokie 
ryzyko konsekwencji i kar.

Prawidłowe rozliczenie wynagrodzenia

W jaki więc sposób prawidłowo wyliczyć wyna-
grodzenie kierowcy? Na podstawie zapisów 
z karty cyfrowej kierowcy oraz z posiadanych 
przez niego wykresówek, firma transportowa jest 
w stanie określić dokładnie składniki wynagro-
dzenia, takie jak: godziny nadliczbowe, dyżu-
ry czy godziny pracy w porze nocnej. Z pomocą 
w obliczeniu tego wynagrodzenia przychodzą sys-
temy komputerowe ułatwiające i skracające czas 
obliczeń, przy jednoczesnym zachowaniu zgod-
ności z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Czy korzystanie z systemu informatycznego 
pozwala na uniknięcie mandatów w przypad-
ku kontroli instytucji państwowych? Z pewno-
ścią korzystanie z oprogramowania wdrożonego 
w wielu instytucjach kontrolnych w całej Euro-
pie i zapewnianie kierowcom szkoleń dotyczących 
przepisów pomaga w minimalizowaniu naru-
szeń. Ale, aby firma działała w zgodzie z przepi-
sami, musi spełnić jeszcze jeden warunek – stwo-
rzyć dokumentację wewnątrzzakładową, która 
wyraźnie określa warunki wypłaty wynagrodze-
nia, premii itd. Warto odnieść się w tym miejscu 
do art. 104 Kodeksu pracy, według którego każdy 
pracodawca zatrudniający na podstawie umowy 
o pracę 50 lub więcej pracowników, ma obowią-
zek wprowadzenia regulaminu pracy.

Zgodnie z treścią artykułu 283 
Kodeksu pracy, brak wprowadzenia 
zapisów i nieudostępnienie 
dokumentacji pracownikom 
zagrożone są grzywną w wysokości 
od 1000 zł do nawet 30 000 zł.

Regulaminy pracy są normatywnymi dokumen-
tami prawnymi w firmie. Mają przedstawić pra-
cownikom w prostej formie organizację pracy. 
Co ważne, w myśl art. 9 § 2 i 3 Kodeksu pracy 
postanowienia takich dokumentów jak „obwiesz-
czenie” czy regulamin pracy, nie mogą być mniej 

korzystne, niż uregulowania w aktach uchwalo-
nych np. przez Sejm.

Część z przedsiębiorców na przestrzeni lat, 
w myśl poprzednio obowiązujących przepisów, 
wdrożyło regulamin pracy posiadając więcej niż 
20 pracowników. Jednak od 1 stycznia 2017 roku 
wprowadzono zmiany promowane przez Mini-
sterstwo Rozwoju, których celem jest redukcja 
nadmiernych obowiązków firm. Wynika z nich, 
że do wydania regulaminu pracy i wynagradzania 
zobowiązane są firmy zatrudniające przynajmniej 
50 pracowników a nie, jak do tej pory, minimum 
20. Niemniej jednak, przedsiębiorca posiadają-
cy do 50 pracowników nadal jest zobowiązany 
do skonstruowania „quasi regulaminu” w formie 
dodatkowych informacji dołączonych do umowy 
o pracę, nazywanego na potrzeby niniejszego arty-
kułu „obwieszczeniem”.

Pracodawca związany z branżą transporto-
wą powinien w dokumentacji wewnątrzzakła-
dowej zwrócić szczególną uwagę na uregulowa-
nia w zakresie:
• określenia systemu czasu pracy kierowcy,
• przedziału czasowego doby niedzielno-świątecz-

nej,
• długości okresu rozliczeniowego,
• określenia godzin nocnych,
• maksymalnej rocznej liczby godzin nadliczbo-

wych,
• sposobu rozliczania delegacji.

Poprzez wprowadzenie odpowiednich zapisów 
w regulaminie lub obwieszczeniu właściciel firmy 
może zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
pracy „dostosować” zasady prowadzenia ewiden-
cji czasu pracy oraz obliczania należnego wyna-
grodzenia kierowcy do potrzeb oraz możliwości 
przedsiębiorstwa.

Warto dopilnować tego obowiązku, ponieważ 
zgodnie z treścią artykułu 283 Kodeksu pracy 
brak wprowadzenia zapisów i nieudostępnienie 
dokumentacji pracownikom zagrożone są grzyw-
ną w wysokości od 1000 zł do nawet 30 000 zł.

Rozliczanie delegacji

Co istotne, prawidłowe wyliczenie kosztów podró-
ży służbowej pracownika jest również uzależnio-
ne od zapisów w aktach wewnętrznych przed-
siębiorstwa. Sposób wyliczenia delegacji został 
szczegółowo omówiony w wyrokach Sądu Naj-
wyższego poszczególnych spraw. Dla przykła-
du orzeczenie SN z 21 lutego 2017 r., odnoszą-
ce się do niewypłacania ryczałtów noclegowych 
pracownikowi przez firmę, wskazało, że ponie-
waż zakładowe źródła prawa pracy nie regulo-
wały kwestii należności z tytułu podróży służbo-
wej to pracodawca powinien wypłacić kierowcy 
pełne ryczałty noclegowe w myśl zapisów I   
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zawartych  w Kodeksie pracy art. 775 § 5. Jak 
więc wspomnieliśmy wcześniej, należy zadbać 
o określenie zasad obliczania delegacji kierowcy 
zawodowego w dokumentach takich jak „obwiesz-
czenie” czy też regulamin pracy.

Z pozoru oczywiste uregulowania odgrywają 
bardzo ważną rolę w kwestii prawidłowego funk-
cjonowania firmy transportowej, dlatego odnosząc 
się chociażby do wymienionych wyżej wyroków 
SN – bardzo ważne są odpowiednio wprowa-
dzone zapisy wewnątrzzakładowe.

Na podstawie zapisów z karty cyfrowej
kierowcy oraz z posiadanych przez 
niego wykresówek, firma transportowa 
jest w stanie określić dokładnie 
składniki wynagrodzenia, takie jak: 
godziny nadliczbowe, dyżury czy 
godziny pracy w porze nocnej

Zawiłość aktów prawnych i ciągle pojawiają-
ce się nowe wytyczne wymuszają na przedsię-
biorcach regularne uzupełnianie wiedzy. W celu 
uniknięcia nieprawidłowości warto uczestniczyć 
w spotkaniach branżowych, szkoleniach, i kon-
sultować się z ekspertami z całej Polski, którzy 
dzielą się swoim szerokim doświadczeniem oraz 
wiedzą. 

Ekspert ds. Wdrożeń i Szkoleń INELO

www.inelo.pl

RAFAŁ 
FREJTAG

http://office.inelo.pl/2016-09-20-14-17/web-apps/apps/documenteditor/main/index.html?_dc=2016-09-20-14-17&lang=pl-PL&customer=ONLYOFFICE#_ftn1




Program 4Trans jest aktualizowany lub rozszerzany o dodatkowe funkcje 
zawsze, gdy dla branży transportowej pojawiają się nowe regulacje prawne, 
lub zmieniają istniejące. Każdorazowo też kolejne wersje oprogramowania 
wzbogacane są o nowe opcje i poddawane optymalizacji, by jeszcze lepiej 
spełniać oczekiwania użytkowników. Najnowszą wersję programu 4Trans 
4.6.2 udostępniliśmy naszym klientom w marcu 2018 r.

Co nowego 
w 4Trans?

INFORMACJA PRASOWA PRZYGOTOWANA DLA MEDIÓW OGÓLNOPOLSKICH

Rozliczanie płacy minimalnej z 4Trans

Przełom roku przyniósł dużo zmian w module Rozli-
czenia programu 4Trans. Były one związane przede 
wszystkim z uaktualnieniem stawek płacy mini-
malnej i innych składników wynagrodzenia w kra-
jach takich jak: Polska, Niemcy, Holandia, Austria 
czy Francja. Na stronie www.inelo.pl oraz na szko-
leniach na bieżąco komunikowaliśmy opisywane 
zmiany.

Naszym klientom udostępniliśmy możliwość roz-
liczenia płacy minimalnej dla kierowców w kolej-
nych dwóch państwach. Są to Finlandia oraz Belgia. 
W przypadku Finlandii zasady rozliczania są podob-
ne do tych w Holandii czy we Włoszech – różnice 
zauważymy wyłącznie w wysokości stawek godzino-
wych wynagrodzenia oraz języku, w którym tworzo-
ny jest raport. Natomiast w przypadku Belgii płaca 
minimalna wyliczana jest zgodnie z obowiązującym 
układem zbiorowym dla transportu, co wymagało 
wielogodzinnych analiz skomplikowanych zapisów 
oraz tłumaczenia obszernych dokumentów. Zamie-
rzony efekt został osiągnięty w 100%, co oznacza, 
że rozliczenie następuje automatycznie po wybra-
niu stawki godzinowej oraz wprowadzeniu odcin-
ka zagranicznego – tak jak w przypadku innych 
państw.

Analiza plików specjalnych

W wersji 4Trans 4.6.2 wprowadziliśmy też nową 
funkcję, pozwalającą na analizę plików specjalnych 
z tachografów VDO. Tzw. pliki „S” lub „S-file” nie 

są wymagane przez przepisy, jako dane obowiązko-
we do pobierania z tachografów, ale mogą zawierać 
cenne dla przedsiębiorców informacje.

Przede wszystkim pliki te dostarczają bardziej 
precyzyjne dane o prędkości pojazdu, niż standar-
dowe odczyty z tachografu. Szczegóły dotyczące 
prędkości w takim pliku z zapisem co 1 sek. zapa-
miętane są z ostatnich 168 godzin jazdy, a nie z 24 
godzin, jak w standardowym odczycie. Dla porów-
nania, kierowca w dwóch tygodniach może prze-
jechać maksymalnie 90 godzin. Pomaga to ustalić 
prędkość pojazdu w danym momencie, sprawdzić 
przebytą drogę z dokładnością do kilku metrów czy 

Przykład raportu z wyliczeniem płacy minimalnej dla służb belgijskich
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przeanalizować manipulacje wynikające 
z nielegalnego wykorzystania tzw. „regu-
ły jednej minuty”. Dostępna jest również 
analiza szczegółowej prędkości z zapisem 
4 razy na sekundę, co jest niezwykle przy-
datne w wyjaśnianiu wątpliwości związa-
nych z kolizjami, uszkodzeniami sprzętu 
czy też z przesunięciami ładunków.

W związku z ww. zmianą w oprogra-
mowaniu 4Trans udostępniliśmy bezpłat-
nie aktualizację do urządzeń TachoReader 
Combo Plus oraz TachoReader Basic, która 
pozwala na pobieranie opisywanych dodat-
kowych sekcji z tachografów VDO.

Obsługa SQL Server 2017

Dostosowaliśmy także nasze oprogramowa-
nie do najnowszych rozwiązań informatycz-
nych. Wprowadziliśmy obsługę SQL Server™ 
2017, dzięki czemu wydajność programu 
4Trans jest jeszcze większa niż dotychczas.

To tylko wybrane, najważniejsze zmiany, 
które przygotowaliśmy dla naszych klientów. 
4Trans 4.6.2 zawiera znacznie więcej dodat-
kowych opcji oraz usprawnień. Do zapozna-
nia się ze wszystkimi zapraszamy na stro-
nę www.inelo.pl oraz oczywiście w trakcie 
korzystania z naszego programu. 

Przykład ostrzeżenia manipulacji podjazdu w trakcie odpoczynku związanego z tzw. „regułą jednej minuty”

Ekspert ds. Wdrożeń i Szkoleń INELO

www.inelo.pl

MATEUSZ 
WŁOCH
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RODO  
- system ochrony  
i przetwarzania  
danych osobowych  
w przedsiębiorstwie 
transportowym

Data 25 maja 2018 r. zbliża się nieubłaganie, czyli RODO już niebawem zacznie 
obowiązywać. Środowisko biznesu sporo uwagi poświęca aktualnie tematowi 
ochrony danych osobowych i możliwościom uzyskania zgodności z nowymi 
przepisami. Większe organizacje już w ubiegłym roku zaczęły przygotowania 
do wdrożenia nowych regulacji. Jednak, jak wskazują wyniki badań rynkowych 
przeprowadzonych ostatnio wśród małych i średnich przedsiębiorstw, większość 
firm z tego sektora wciąż nie zaczęła żadnych prac dostosowawczych. Wynika 
to ze słabego zrozumienia wpływu nowych przepisów na ich działalność. Jakie 
rady w związku z RODO mamy dla branży TSL?

Branża TSL  
na drodze do RODO: 

kierunek - zgodność

Dla przedsiębiorców z branży transportowej nie ma jed-
nej uniwersalnej recepty na uzyskanie zgodności z nowy-
mi przepisami. Z pewnością natomiast można wskazać 
kilka obszarów, którym warto poświęcić uwagę, starając 
się dostosować działalność do wymogów RODO:
• obowiązek informacyjny
Pierwszym aspektem będą bardziej rozbudowane niż do tej 
pory obowiązki informacyjne firmy, jako administratora 
danych wobec podmiotów, których dane są przetwarza-
ne (np. pracowników lub klientów). W klauzulach infor-
macyjnych będzie trzeba poinformować m.in. o okresie, 
przez który dane osobowe będą przetwarzane, o ewen-
tualnym fakcie profilowania i jego konsekwencjach, czy 
też o danych kontaktowych Inspektora Ochrony Danych, 
jeśli został on wyznaczony w danej firmie.
• kategorie danych osobowych
Kolejną kwestią dla firm transportowych, jest szczegóło-
we ustalenie kategorii danych osobowych, jakie są prze-
twarzane w każdym procesie oraz podstaw prawnych 
do ich przetwarzania. W szczególności firmy, które stosu-
ją zaawansowane rozwiązania telematyczne i w związku 
z tym przetwarzają dane o lokalizacji kierowców (w rozu-
mieniu RODO stanowiące dane osobowe), powinny prze-
prowadzić szczegółową inwentaryzację w tym zakresie.
• umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
Nie sposób pominąć też aspektów związanych z umowa-
mi powierzenia przetwarzania danych osobowych, które 

w dniu 25 maja tego roku powinny spełniać wymogi tre-
ściowe określone przez RODO. Należy zatem aneksować 
dotychczas zawarte umowy powierzenia, bądź zawrzeć 
nowe z dostawcami usług, którzy przetwarzają dane oso-
bowe na zlecenie, jak np. dostawcy usług telematycznych, 
usług księgowych, kadrowych, rozliczeń czasu pracy kie-
rowców, windykacyjnych, itp.
• Inspektor Ochrony Danych
Podmioty z branży TSL powinny również sprawdzić, czy 
spełniają przesłanki obowiązkowego wyznaczenia Inspek-
tora Ochrony Danych (IOD). IOD ma pełnić rolę fachowego 
wsparcia dla firmy, przewidzianego w RODO, zastępując 
wykonującego obecnie tę funkcję Administratora Bezpie-
czeństwa Informacji (ABI). W sytuacji, kiedy wyznacze-
nie IOD nie będzie obowiązkowe, można powołać taką 
osobę w firmie na zasadzie dobrowolności, bądź też utwo-
rzyć odrębną od IOD rolę, np. „koordynatora ds. ochrony 
danych osobowych”, który zaopiekuje się utrzymaniem 
systemu ochrony danych w firmie. Do podjęcia są zatem 
decyzje, które wpłyną na strukturę organizacyjną przed-
siębiorstwa.

Regulacje prawne

Warto zwrócić uwagę, iż do tej pory to w naszych kra-
jowych przepisach: polskiej ustawie o ochronie danych 
osobowych z  roku 1997 oraz w  szczególności, I  
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w rozporządzeniu wykonawczym do tejże ustawy 
z roku 2004 (definiującym szczegółowe środki tech-
niczne i organizacyjne, które powinny stosować firmy 
w celu ochrony danych) wskazane były konkretne 
standardy ochrony danych osobowych. Teraz pod-
stawowe elementy dotyczące zasad ochrony danych 
osobowych zawarte są w RODO, jednak wyzwanie dla 
firm z pewnością stanowi przełożenie tych ogólnych 
przepisów na praktyczne rozwiązania, odpowiadają-
ce realiom działalności prowadzonej w branży TSL.

Zgodnie z RODO należy wdrożyć takie środki tech-
niczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpie-
czeństwa odpowiadający zidentyfikowanemu ryzyku 
naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Dla-
tego, w duchu tak zwanego „podejścia opartego na 
ryzyku”, należy samodzielnie dobierać odpowiednie 
środki służące zabezpieczeniu danych osobowych (np. 
szyfrowanie danych na dyskach w komputerach prze-
nośnych), gdyż teraz ustawodawca unijny nie wska-
zuje już firmom np. co ile powinny zmieniać hasło 
do systemu informatycznego.

Zmiany legislacyjne

Przygotowując się do RODO, przedsiębiorcy powin-
ni również bacznie śledzić zmiany legislacyjne 
w naszym kraju, a konkretnie dalsze losy dwóch 
ustaw: nowej polskiej ustawy o ochronie danych oso-
bowych (projekt z dnia 8 lutego 2018 r.) oraz ustawy 
- Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych 
osobowych (projekt z dnia 12 września 2017 r.). 

Pierwsza z nich reguluje szereg kwestii procedu-
ralnych, takich jak postępowanie w sprawie naru-
szenia przepisów o ochronie danych osobowych oraz 
postępowanie kontrolne. Zawiera też przepisy przej-
ściowe i dostosowujące np. określając, iż osoba peł-
niąca w dniu 24 maja 2018 r. funkcję ABI - Admini-
stratora Bezpieczeństwa Informacji, staje się, z mocy 
ustawy, IOD - Inspektorem Ochrony Danych i pełni 
swoją funkcję do dnia 1 września 2018 r., chyba, że 
do tego dnia administrator zawiadomi Prezesa Urzę-
du o wyznaczeniu innej osoby na IOD.

Druga ze wskazanych ustaw przewiduje na przy-
kład nowelizację Kodeksu pracy, która obejmuje mię-
dzy innymi takie obszary jak: zakres przetwarza-
nych przez pracodawcę danych o kandydatach do 
pracy i pracownikach, zasady przetwarzania danych 
biometrycznych oraz monitoring wizyjny w miej-
scu pracy. 

Pracodawcy z branży TSL muszą zatem w ramach 
swoich projektów audytowo-wdrożeniowych wziąć 
pod uwagę zmiany wynikające również z tych kra-
jowych regulacji.

Droga do uzyskania zgodności z RODO nie jest 
prosta. Jednak istotne jest, aby podjąć wyzwanie 
i w ramach projektu audytowo-wdrożeniowego 
dotrzeć do celu, jakim jest przetwarzanie danych 
osobowych w ramach prowadzonej działalności 
zgodnie z nowymi wymogami. 

INFORMACJA PRASOWA PRZYGOTOWANA DLA MEDIÓW OGÓLNOPOLSKICH

Radca prawny,  
Wspólnik w kancelarii prawnej  
Heinrich Kaczanowski

Specjalizuje się w doradztwie 
prawnym w zakresie ochrony danych 
osobowych, w tym w zagadnieniach 
związanych z przepisami unijnego 
Ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych – RODO. Posiada wieloletnie 
doświadczenie w doradztwie 
prawnym w obszarze ochrony danych 
osobowych i bezpieczeństwa informacji, 
pełniąc również rolę Administratora 
Bezpieczeństwa Informacji w podmiotach 
z branży finansowej, informatycznej 
i produkcyjnej, w tym w polskich spółkach 
należących do międzynarodowych grup 
kapitałowych.

Kancelaria Heinrich Kaczanowski zapewnia 
eksperckie doradztwo oraz kompleksowe 
wsparcie w zakresie ochrony danych 
osobowych. 
www.kancelaria-hk.pl

MATEUSZ 
HEINRICH
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RODO  
a branża TSL 

– jak przygotować  
się na nowe przepisy?

Do wejścia w życie europejskiego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych pozostał miesiąc. 25 maja br. mija okres karencji, jaki UE 
wyznaczyła Polsce na przygotowanie się do nowych przepisów w zakresie 
ochrony danych osobowych. Jakie wymogi będą musiały spełniać polskie firmy 
transportowe, które pobierają informacje o swoich pracownikach poprzez 
systemy telematyczne?

Przedsiębiorstwa transportowe, pomimo że ich działalność 
opiera się głównie na relacjach b2b, nie zostały wyłączone 
spod nowych regulacji prawnych i tak jak firmy z innych 
branż, muszą sprostać stawianym wymaganiom. Jedną 
z pierwszych czynności, którą powinny wykonać przed 
25 maja br. jest przegląd dotychczasowych procesów prze-
twarzania danych osobowych.

Zwłaszcza firmy transportowe, które zatrudniają znaczną 
liczbę personelu, zarówno pracowników administracyjnych, 
jak i kierowców, powinny dokonać takiego przeglądu. RODO 
dotyczy bowiem m.in. przetwarzania danych osobowych przez 
pracodawców, będących administratorami danych zatrud-
nionych osób – wyjaśnia radca prawny Mateusz Heinrich, 
wspólnik w Kancelarii Heinrich Kaczanowski.

Co ważne dla branży transportowej, w RODO zostało 
wskazane, że „dane o lokalizacji” są przykładem identy-
fikatora, który pozwala na rozpoznanie osoby fizycznej. 
Oznacza to, że nowa ustawa zalicza ten rodzaj informacji 
do kategorii danych osobowych, podlegających ochronie. 
Czy wobec tego wszystkie firmy będą rozliczane z poło-
żenia swoich pojazdów oraz miejsca pobytu kierowców?

W związku z nowym regulacjami RODO, na szczegól-
ną uwagę zasługują firmy transportowe, które korzystają 
z zaawansowanych rozwiązań telematycznych, gdyż syste-
my pozwalają im na uzyskanie informacji o dokładnej lokali-
zacji wszystkich posiadanych pojazdów. Ważne, by przedsię-
biorstwa te szczegółowo znały procesy przetwarzania danych 
osobowych przy pomocy nowoczesnych urządzeń, wiedzia-
ły, jakiego typu są to dane oraz w jakim celu są pobierane. 
Od 25 maja br. pracodawca będzie musiał spełniać obowią-
zek informacyjny wobec zatrudnionych kierowców – mówi 

Kamil Korbuszewski, ekspert GBOX.
Od momentu wejścia w życie RODO, firmy transportowe 

zostaną zmuszone do informowania pracowników, m.in. 
o okresie przetwarzania danych osobowych, o ewentual-
nym fakcie profilowania i jego konsekwencjach, a także 
będą musiały podać dane kontaktowe do Inspektora Ochro-
ny Danych, jeśli został on przez nie wyznaczony. Zgodnie 
z zasadą przejrzystości, wszystkie te informacje mają być 
łatwo dostępne, zrozumiałe oraz sformułowane jasnym 
i prostym językiem. Jakie jeszcze wymogi będą musieli 
spełnić przewoźnicy?

Każda z firm transportowych będzie musiała podjąć decy-
zję, na której przesłance legalności przetwarzania danych 
osobowych może się oprzeć w momencie zbierania informa-
cji o kierowcach. RODO w katalogu takich przesłanek prze-
widuje m.in. zgodę osoby, której dane dotyczą, niezbędność 
do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawar-
ciem, niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego, czy 
niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnio-
nych interesów firmy. Kolejną ważną kwestią jest weryfika-
cja zewnętrznych dostawców usług, w takich obszarach jak: 
telematyka czy rozliczanie czasu pracy kierowców – wymie-
nia Mateusz Heinrich.

W najbliższym czasie, wybór rzetelnego dostawcy, prze-
strzegającego standardów ochrony danych osobowych zyska 
na znaczeniu. Jednym z przepisów RODO, istotnym dla firm 
transportowych, jest obowiązek weryfikacji zewnętrznych 
usługodawców, jeszcze przed powierzeniem im przetwarza-
nia danych. Konieczne jest bowiem, by dostawcy stosowali 
wystarczające środki gwarantujące bezpieczeństwo takich 
informacji oraz ochronę praw osób, których one dotyczą. 
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Przepisy prawne 
coraz bardziej 
zrozumiałe 
dla polskich 
transportowców
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Jak wynika z przeprowadzonego przez markę VIAON badania, polscy 
przedsiębiorcy przewidują nieustający rozwój branży transportowej w Polsce. 
Zmienia się jednak ich opinia co do czynników, które mogą okazać się 
ewentualnym zagrożeniem. W pierwszej połowie 2017 r. to szybko zmieniające 
się i niezrozumiałe przepisy prawa transportowego budziły najwięcej obaw 
wśród przedstawicieli firm transportowych. Obecnie wydaje się, że większą 
przeszkodą dla rozwoju branży będzie niewystarczająca liczba kierowców 
na rynku pracy.

Aż 56 proc. przedstawicieli firm transportowych uważa, 
że największym zagrożeniem dla rozwoju branży jest nie-
wystarczająca liczba kierowców zawodowych. Szacuje się, 
że deficyt ten sięga nawet 100 tysięcy, a znaczenie problemu 
ciągle wzrasta. Od kwietnia 2017 r. zagrożenie to zauważa aż 
o 21 proc. więcej przedsiębiorców (wcześniej tylko 35 proc. 
wskazań, obecnie 56 proc.). Zdaniem ankietowanych, następ-
nym w kolejności czynnikiem mogącym negatywnie wpły-
wać na branżę są szybko zmieniające się i niezrozumiałe 
przepisy dotyczące prawa transportowego w Polsce i Europie 
– taką odpowiedź wskazało 42 proc. badanych. Co czwar-
ty przedstawiciel firmy transportowej zwraca także uwagę 
na kwoty stawek minimalnych w krajach Europy Zachodniej.

Od początku ubiegłego roku obserwujemy liczne zmiany, które 
wprowadzane są zarówno w europejskim jak i w polskim pra-
wie transportowym. Przykładowo było to wprowadzenie płacy 
minimalnej w kolejnych krajach UE, ustawa o monitorowaniu 
przewozów towarów wrażliwych czy uruchomienie Krajowego 
Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogo-
wego. Jednak, jak wynika z naszego badania, przedsiębiorcy 
i pracownicy transportowi coraz bardziej przyzwyczajają się 
do takiej sytuacji. 50 proc. z nich deklaruje, że bardzo dobrze 
bądź dobrze rozumie system dotyczący rozliczania czasu pracy 
i płacy minimalnej kierowców jeżdżących za granicę. Z pew-
nością pomocne okazuje się specjalistyczne oprogramowanie 
czy szkolenia z ekspertami w tej dziedzinie – komentuje Bar-
tosz Najman, CEO marki VIAON.

Pomimo tego, że polscy przedsiębiorcy mówią o czynni-

kach zagrażających branży, prawie 80 proc. z nich przewi-
duje w ciągu najbliższych 2 lat jej dalszy rozwój (37 proc. 
wskazań na znaczący rozwój, 42 proc. wskazań na rozwój). 
O niezmiennej czy tej pogarszającej się sytuacji w tym sekto-
rze mówi zaledwie 10 proc. respondentów. Wśród najczęściej 
wymienianych przyczyn wzrostu wymieniane są czynniki 
takie jak: napływ kierowców ze wschodu Europy, rozwinię-
ta infrastruktura drogowa oraz wzrost importu i eksportu 
(odpowiednio: 38 proc, 35 proc, 32 proc.). Prawie 30 proc. 
podkreśla także znaczenie zastosowania najnowszych roz-
wiązań telematycznych.

Prawie każdy polski przedsiębiorca branży transportowej 
ceni sobie bezpieczeństwo zatrudnionych kierowców. To kwe-
stia istotna bądź bardzo istotna aż dla 96 proc. ankietowa-
nych. Dlatego też możemy przewidywać, że w najbliższych 
latach wykorzystanie rozwiązań telematycznych zyska jesz-
cze bardziej na znaczeniu. System monitoringu w praktyce 
pozwala na zminimalizowanie ryzyka kradzieży czy napadów 
na transport. Dodatkowym atutem, docenianym przez przed-
siębiorców jest obniżenie kosztów związanych z utrzymaniem 
floty pojazdów ciężarowych – podsumowuje Bartosz Najman.

Badanie zostało przeprowadzone przez markę VIAON 
podczas Międzynarodowych Targów Transportu i Logistyki 
TransPoland. Celem ankiety było zbadanie opinii przedsta-
wicieli branży transportowej na temat potencjalnych zagro-
żeń dla rozwoju tej gałęzi w Polsce. Wśród respondentów 
znaleźli się m.in. właściciele firm transportowych, dyrek-
torzy zarządzający, managerowie wyższego szczebla, spe-
dytorzy oraz logistycy. 

Niewystarczająca liczba 
kierowców na rynku pracy

Szybko zmieniające się 
i niezrozumiałe przepisy 

dotyczące prawa transportowego 
w Polsce i Europie

Kwoty stawek minimalnych  
w krajach Europy Zachodniej

Duża konkurencja rynku

56 %

42 %

25 %

16 %

Która z sytuacji według Pani/Pana stanowi obecnie największe 
zagrożenie dla rozwoju branży transportowej?

Napływ kierowców ze wschodu 
Europy

Rozwinięta infrastruktura drogowa

Wzrost importu oraz eksportu

Wykorzystanie najnowszych 
rozwiązań telematycznych

38 %

35 %

32 %

28 %

Wskaż przyczyny, które wpłyną na zmianę sytuacji 
w branży transportowej



wywiad

Kuźnia Trans, firma 
założona w 1989 roku, 
należy do czołówki 
przedsiębiorstw 
transportowych w Polsce. 
Dysponuje nowoczesną 
flotą, składającą się z 200 
pojazdów i zatrudnia 
około 300 pracowników. 
Maciej Zwyrtek, Dyrektor 
Generalny ds. Sprzedaży, 
opowiada o tym, jak 
zbudować tak silną 
pozycję  
na polskim rynku.

Lojalność  
pracowników  
i klientów  
to klucz do sukcesu 
rozmowa z Maciejem Zwyrtkiem

Co wyróżnia firmę Kuźnia Trans na rynku transportowym 
w Polsce?

Naszą silną stroną jest przede wszystkim wykwalifikowany 
zespół. Są to zarówno pracownicy biurowi, jak i doświadcze-
ni kierowcy. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić klientom 
najwyższą jakość oferowanych usług. Od ponad 10 lat posia-
damy również certyfikaty ISO, potwierdzające nasze kompe-
tencje. Oczywiście, takie dokumenty są niezwykle istotne, 
ale to ludzie są przede wszystkim wizytówką przedsiębior-
stwa, zarówno kierowcy, spedytorzy, jak i osoby odpowiada-
jące za bieżącą obsługę i kontakt z klientem. Ich praca decy-
duje o sukcesie firmy, czyli zadowoleniu kontrahenta.

Czy pozytywne relacje z klientem są kluczem do sukcesu 
w prowadzeniu przedsiębiorstwa transportowego?

Na naszą dobrą opinię pracujemy od samego początku powsta-
nia firmy, czyli już od 1989 r. Dzięki temu mamy wielu lojal-
nych klientów, z którymi współpracujemy przez lata. Rekordzi-
stą w tym zakresie jest jeden z ogólnoświatowych koncernów, 
korzystający z naszych usług transportowych nieprzerwanie 
od 1992 r. W tym czasie, wiele firm chciało zająć nasze miej-
sce, ale nikomu się to nie udało. To świadectwo wysokiej jako-
ści naszych usług i zaufania, które zbudowaliśmy w przypad-
ku tego klienta. Co warto podkreślić, kiedy rozpoczynaliśmy 
naszą działalność, dysponowaliśmy zaledwie kilkoma pojaz-
dami. Dziś, jesteśmy dużym przedsiębiorstwem, realizują-
cym przewozy na terenie całej Unii Europejskiej i Szwajcarii.
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Dyrektor Generalny ds. Sprzedaży  
w firmie Kuźnia Trans

Jest absolwentem Wydziału Zarządzania 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, odbył 
również stypendium zagraniczne na National and 
Kapodistrian University of Athens w Grecji oraz 
ukończył studia podyplomowe Menedżer Logistyki 
na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.
Z branżą TSL związany od 10 lat, a swoją karierę 
zaczynał w DB Schenker. W Kuźni Trans od prawie 
5 lat zarządza procesami związanymi ze sprzedażą, 
rozwojem, jakością i obsługą klienta.

MACIEJ 
ZWYRTEK

O sile marki świadczy nie tylko zaufanie kontrahentów, 
ale także zatrudnionych osób. Jak zatem buduje się 
lojalność pracowników wobec firmy?

Aktualnie zatrudniamy około 300 pracowników. Wielu z nich 
jest związanych z naszą firmą od lat. Co warto podkreślić, 
wśród załogi Kuźnia Trans są kierowcy uhonorowani Dyplo-
mami Akademii IRU z zakresu kompetencji zawodowych prze-
woźnika drogowego. W 2016 r. aż dziesięciu naszych kierow-
ców otrzymało odznaczenia, potwierdzające wysoki poziom 
posiadanych przez nich kwalifikacji. To największa liczba 
przyznanych wyróżnień spośród wszystkich firm transpor-
towych w Polsce w 2016 r. Zdajemy sobie sprawę, że wykwa-
lifikowany pracownik jest niezwykle ważny. Każdy kierowca 
na samym początku kariery w naszej firmie jest informowany, 
że wynagrodzenie uzależnione jest od stażu pracy. Uważamy, 
że lojalność pracowników należy odpowiednio nagradzać.

Coraz częściej słyszymy jednak o niewystarczającej 
liczbie kierowców zawodowych dostępnych na rynku. 
Jak Państwo radzą sobie z tym problemem?

To prawda, że jako pracodawcy obserwujemy ten problem 
głównie w branży transportowej, ale dotyka on także innych 
sektorów. W przypadku kierowców sprawa jest trochę bar-
dziej skomplikowana, ponieważ muszą oni posiadać specjal-
ne uprawnienia do pracy, nie możemy zatrudniać osób bez 
odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Dlatego też oferu-
jemy szkolenia dla młodych kierowców zaczynających pracę 
w zawodzie, jednak chętnych na nie jest coraz mniej. Wśród 
naszej załogi zdarzają się także obsady wielopokoleniowe, ale 
to rzadkość w branży. Aktualnie, jako firma z dużym stażem 
i doświadczeniem, nie zaobserwowaliśmy problemów kadro-
wych. Pomimo tego, jesteśmy świadomi, że w ciągu najbliż-
szych 10 lat wielu naszych najlepszych pracowników przejdzie 
na emeryturę. Niestety, w całej Polsce brakuje jednego pokole-
nia kierowców. Przyczyny takiej sytuacji są różne, ale faktem 
jest, że kształcenie zawodowe młodych kierowców w Polsce 
nie istniało przez wiele lat i dopiero od niedawna jest przy-
wracane. Na efekty musimy więc jeszcze trochę poczekać.

Czy w związku z tym podejmują Państwo jakiekolwiek 
działania edukacyjne wśród młodego pokolenia?

Od dwóch lat prowadzimy nieformalną współpracę z Techni-
kum w Katowicach, w którym kształcą się m.in. przyszli spe-
dytorzy. W naszej firmie organizujemy zajęcia dla uczniów. 
Podczas spotkań pokazujemy, jak wygląda praca firmy trans-
portowej „od kuchni”. Dzięki temu, młode osoby mają oka-
zję przyjrzeć się codziennym obowiązkom pracowników 
z poszczególnych działów naszego przedsiębiorstwa. Zależy 
nam, by uczniowie szkół średnich mogli zweryfikować posia-
daną wiedzę teoretyczną w praktyce, właśnie w tak dużej 
firmie transportowej jak Kuźnia Trans. To dopiero począ-
tek ich kariery zawodowej, a być może dzięki prowadzo-
nym przez nas zajęciom wybiorą swoją dalszą ścieżkę roz-
woju. Ponadto, zatrudniamy wielu młodych pracowników, 
którzy mają okazję zdobyć cenne doświadczenie, współpra-
cując z osobami z dłuższym stażem zawodowym.

Wiele firm skupia się głównie na realizacji własnych 
zadań i maksymalizacji zysków. Państwo, jako Kuźnia 
Trans, myślą trochę szerzej…

Uważamy, że takie działania są istotne, szczególnie w obec-
nej sytuacji na rynku. Traktujemy je jako inwestycję w roz-
wój naszego przedsiębiorstwa. Zależy nam, by zgłaszali się 
do nas kandydaci z jak najlepszym doświadczeniem. Być może 
właśnie dzięki współpracy z uczniami szkół średnich pozy-
skamy w przyszłości nowych, wartościowych pracowników.

Jakie są wobec tego Państwa plany na najbliższe lata?

Można powiedzieć, że rozwijamy się z myślą o naszych 
klientach. Skupiamy się na doskonaleniu obsługi przede 
wszystkim w kluczowej dla nas branży, czyli automo-
tive. Wszelkie inwestycje we flotę są dostosowywane 
do przewozu właśnie tych towarów. Ponadto, planuje-
my kontynuację programu szkoleń dla całego zespołu. 
Obecnie, prowadzimy takie kursy zarówno dla pracow-
ników biurowych, jak i kierowców m.in z dodatkowych 
uprawnień. Zauważamy realny wzrost kompetencji całe-
go personelu, dlatego też jest to dla nas tak ważne. 

Dziękujemy za rozmowę.
Redakcja
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Kolejny rok
z telematyką  
na pokładzie
 
Fermy Drobiu Woźniak sp. z o.o. o współpracy z firmą INELO

O tym, jak w dzisiejszych czasach nowoczesne systemy wpływają 
na oszczędności w dużych firmach opowiada Leszek Srebniak z firmy Fermy 
Drobiu Woźniak Sp. z o.o. Jako specjalista do spraw transportu, na co dzień 
mierzy się z wyzwaniami pojawiającymi się w transporcie ciężkim.

Fermy Drobiu Woźniak, FDW Pasze oraz Ovotek to trzy powiąza-
ne ze sobą firmy. Siedziba pierwszej z nich mieści się w Żylicach 
k. Rawicza. Fermy Drobiu Woźniak są największym pol-
skim producentem jaj konsumpcyjnych. Również w skali 
całej Europy, spółka FDW jest zdecydowanym liderem. 
Firma dostarcza jaja do 30 krajów z Europy, Afryki i Azji. 
Wysoka pozycja na rynku produkcji jaj to również zasłu-
ga własnej mieszalni pasz, oddanej do użytku w 2011 
roku. Posiada ona w pełni zautomatyzowaną linię pro-
dukcyjną, a jej wydajność to 72 tony na godzinę. W skład 
mieszalni wchodzą też nowoczesne laboratoria, w któ-
rych bada się zboża ze skupu oraz komponenty doda-
wane do pasz, co pozwala na zachowanie najwyższej 
jakości finalnego produktu. Mimo tak wielu skompliko-
wanych gałęzi biznesu, spółka FDW jest w stanie świad-

czyć także usługi transportowe, wykorzystując pokaźny 
tabor pojazdów ciężarowych.

Wspomniane wcześniej firmy dysponują łącznie ponad 
110 chłodniami do transportu jaj, do taboru należą rów-
nież silosy do przewozu pasz i pojazdy służące do prze-
wozu zbóż. W sumie cała flota liczy ponad 240 jedno-
stek. Nietrudno jest sobie wyobrazić, z jak dużą liczbą 
zadań i odpowiedzialnością wiąże się zarządzanie taką 
liczbą pojazdów w firmie. To rola działu logistyki Ferm 
Drobiu Woźniak oraz Leszka Srebniaka – specjalisty ds. 
transportu, który doprowadził do wdrożenia systemu 
GBOX w spółce FDW. W codziennej pracy wspomaga 
ich system GBOX Assist, w który pierwsze pojazdy floty 
spółki zostały wyposażone w 2014 roku.

Współpraca z firmą INELO, producentem systemu tele-
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Jeden z największych 
producentów jaj konsumpcyjnych 
w Polsce i Europie.

Konkurencyjnie duży potencjał 
produkcyjny, stabilna pozycja firmy 
na rynku, pewność dostaw, możliwość 
wynajęcia transportu przyczyniły 
się do tego, że jesteśmy chętnie 
wybieranym partnerem biznesowym, 
na którym można polegać.

Stale dążymy do coraz większej 
doskonałości i ciągłego rozwoju, 
szybko reagując na wszelkie nowości, 
aby jak najlepiej służyć naszym 
klientom i kontynuować nasz sukces.
Wszystko to złożyło się na sukces 
firmy i sprawiło, że Fermy Drobiu 
Woźniak założone w 1986 roku 
uplasowały się na pozycji lidera wśród 
producentów jaj konsumpcyjnych.

matyki i monitoringu GPS – GBOX z roku na rok 
zacieśnia się, a efektem tego jest przede wszystkim 
oszczędność czasu oraz pieniędzy. System GBOX 
pozwala naszemu zespołowi odpowiedzialnemu 
za transport skupić się na kluczowych sprawach 
i zająć się nimi w bardziej efektywny sposób. Pion 
finansowy firmy również ma duże powody do zado-
wolenia. Oszczędności generuje przede wszystkim 
kontrola zużycia paliwa i nadzór nad przebie-
giem tras – przy tak dużej skali i liczbie pojaz-
dów, oszczędzamy dziesiątki tysięcy litrów paliwa 
miesięcznie. Duże korzyści przynosi także anali-
za czasu pracy kierowców pod kątem rozporządze-
nia 561 w czasie rzeczywistym (przy użyciu zna-
nego już algorytmu z 4Trans), a także weryfikacja 
nacisku na oś przy załadunkach i rozładunkach. 
Oprócz tego zyskujemy wizerunkowo, gdyż klien-
ci widzą, że jesteśmy firmą inwestującą w rozwój 
i nowe technologie – wspomina Leszek Srebniak.

Integracja systemu GBOX z oprogramowaniem 
4Trans pozwala również na to, aby przekrocze-
nia granic mogły automatycznie pojawiać się 
w module Rozliczenia, bez konieczności gene-
rowania plików xml z systemu telematycznego 
i importowania ich do programu 4Trans. Kolej-
nym atutem wspomnianej wcześniej integracji 
jest możliwość weryfikacji ryczałtów za nocleg 
w 4Trans, za pomocą porównania kraju zakoń-
czenia deklarowanego na tachografie przez kie-
rowcę z rzeczywistą lokalizacją.

Warto zaznaczyć, że wieloletnia współpraca 
FDW sp. z o.o. oraz GBOX owocuje także inno-
wacyjnymi rozwiązaniami, a to za sprawą wdra-
żania nowych technologii, używanych między 
innymi do pomiarów temperatury w chłodniach 
i przekazywania szczegółowych danych bezpo-
średnio do systemu telematycznego. Obie stro-
ny zyskują na tej kooperacji – dla FDW korzyścią 
jest rozszerzenie systemu o nowe unikatowe roz-
wiązania dopasowane do profilu działalności, dla 
GBOX jest to szansa na wprowadzenie nowych 
rozwiązań, wzbogacających system na stałe.

Zdajemy sobie sprawę, że czynnik ludzki jest naj-
istotniejszy i nawet najbardziej rozwinięty system 
nie będzie funkcjonował skutecznie bez doświadczo-
nej kadry nadzorującej, ale może znacząco uspraw-
nić jej pracę i ograniczyć ryzyko pomyłek. Przy 
tak dużej liczbie zestawów niezwykle ważny jest 
podział obowiązków i podzielność uwagi w codzien-
nej pracy. Pamiętajmy, że każdy pojazd jest w sta-
nie pokonać do 600‒750 kilometrów każdego dnia, 
co przy całej flocie daje nam ok. 140 000 km dzien-
nie! Aby nad tym zapanować, musimy maksymal-
nie automatyzować procesy i bieżące kalkulacje, 
w czym wspiera nas specjalistyczne oprogramowa-
nie. Dlatego liczymy na dalszą efektywną współ-
pracę, prowadzącą do rozwoju systemu GBOX, 
a co za tym idzie także naszej firmy. – dodaje 
na koniec rozmowy przedstawiciel firmy FDW. 

FERMY DROBIU  
WOŹNIAK SP. Z O.O.
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Od 1 listopada 2017 r., Wielka Brytania wprowadziła na terenie kraju zakaz 
odbioru przez kierowcę w kabinie samochodu 45-godzinnego, tygodniowego 
okresu odpoczynku. Nowy, bardziej restrykcyjny przepis wynika z art. 8 ust. 8 
Rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego nr 561/2006, którego 
nieprzestrzeganie sankcjonowane jest już w Niemczech, Francji czy Belgii. Jak 
zmieniły się kontrole drogowe w Zjednoczonym Królestwie, wyjaśnia Kamil 
Wolański – ekspert Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania Kierowców.

Odpoczynek kierowców  
w Wielkiej Brytanii 
– co się zmieniło?

Rozporządzenie unijne nr 561/2006, na podstawie które-
go kraje członkowskie Unii Europejskiej mogą zakazywać 
odpoczynków w kabinie pojazdu, obowiązuje w całości 
od kwietnia 2007 roku. Zawarte w dokumencie przepisy 
mają na celu nie tylko ujednolicenie warunków przewozu, 
ale przede wszystkim poprawę jakości pracy kierowcy oraz 
zwiększenie ogólnego bezpieczeństwa drogowego. Dlatego 
też, jednym z punktów rozporządzenia jest nakaz odbioru 
przez kierowców wykonujących przewozy drogowe podle-
gające pod rozporządzenie, regularniej 45-godzinnej prze-
rwy na odpoczynek tygodniowy, co najmniej raz na dwa 
tygodnie. Dotychczas, kierowcy podróżujący po Europie 
najczęściej decydowali się na dwudniową pauzę w kabinie 
samochodu ciężarowego.

Od 1 listopada, brytyjskie Driver and Vehicle Stan-
dards Agency (Agencja Rejestracji Kierowców i Pojazdów) 
ma prawo nakładać grzywny również na kierowców, któ-
rzy zostaną skontrolowani podczas odbioru regularnego 
odpoczynku w pojeździe. W przypadku spania w kabinie 
samochodu, kontrola DVSA może nie tylko przyznać man-
dant w wysokości 300 funtów (około 1450 PLN), ale uznać 
trwający odpoczynek za nieważny i tym samym nakazać 
rozpoczęcie kolejnej, 45-godzinnej przerwy w prawidło-
wym miejscu. Inspektorzy DVSA mają za zadanie kontrolo-
wanie naruszeń, które wydarzyły się w konkretnym miejscu 
i czasie. Oznacza to, że mandaty mogą zostać nałożone jedy-
nie w sytuacji, gdy kierowca zostanie złapany na odbiorze 
odpoczynku w sąsiedztwie dróg publicznych (np. w zatocz-

kach), gdzie brak jest infrastruktury, tj. toalet, pryszniców 
czy punktów gastronomicznych – wyjaśnia Kamil Wolański, 
ekspert OCRK. Co więcej, kierowcy, którzy nie są miesz-
kańcami Zjednoczonego Królestwa, muszą opłacić man-
dat natychmiast. Jeśli tego nie zrobią, ich pojazd zostanie 
zatrzymany do chwili uregulowania grzywny.

Aktualnie nie ma jeszcze informacji od polskich prze-
woźników o nałożeniu kar z tytułu odbioru odpoczyn-
ków tygodniowych w kabinach pojazdów. Jak twierdzi 
Kamil Wolański, ten stan rzeczy może wynikać z kilku 
czynników. Polscy przewoźnicy z pewnością dostosowali się 
do zmian w przepisach, planując trasy przewozów tak, aby 
unikać sytuacji, które mogą powodować nałożenie sankcji. 
Jest to zadanie łatwiejsze niż w przypadku Francji, Belgii czy 
Niemiec, bo kontrole DVSA mają odbywać się tylko w miej-
scach nieprzystosowanych do odbioru odpoczynku, poza 
odpowiednimi parkingami, gdzie może stwarzać to proble-
my dla lokalnych społeczności – tłumaczy ekspert OCRK.

Kolejną okolicznością, która działa na korzyść kierow-
ców jest tzw. niepisany okres przejściowy. Służby w pierw-
szej kolejności muszą wewnętrznie ustalić zakres praktyki 
kontrolnej, w tym także wziąć pod uwagę trudności w ana-
lizie konkretnych przypadków naruszeń odpoczynków. 
Należy pamiętać, że nie wszystkie postoje trwające powyżej  
45 h stanowią regularny odpoczynek tygodniowy. Czasami 
dłuższa pauza kierowcy spowodowana jest np. rekompensa-
tą wcześniejszego skróconego odpoczynku – dodaje Kamil 
Wolański z OCRK. 
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Mija miesiąc, odkąd angielska inspekcja Driver and Vehicle Standards Agency 
(DVSA) kontroluje kierowców według nowych zasad. Najważniejsze wprowadzone 
zmiany to wyższe mandaty oraz wydłużenie okresu pracy, który podlega 
sprawdzeniu. O tym, jak nowy system wpływa na bezpieczeństwo ruchu 
drogowego w Wielkiej Brytanii mówi Mateusz Włoch, ekspert marki INELO.

Kierowco uważaj  
na brytyjskich drogach!

W Królestwie obowiązują nowe 
zasady kontroli

INFORMACJA PRASOWA PRZYGOTOWANA DLA MEDIÓW OGÓLNOPOLSKICH

Dokładnie od 5 marca 2018 r. inspektorzy drogowi z DVSA 
kontrolują kierowców zgodnie z nowymi zasadami. Zmiany 
dotyczą zarówno szoferów brytyjskich, wykonujących prze-
wozy na terenie kraju, jak i pracowników delegowanych 
do Wielkiej Brytanii. Według nowych przepisów, inspek-
torzy sprawdzają dłuższy niż dotychczas okres pracy kie-
rowcy, bo aż 28 dni poprzedzających dzień kontroli.

Kierowcy, którzy wjeżdżają obecnie na teren Wielkiej Bry-
tanii muszą być przygotowani na to, że kontroli będzie podle-
gał praktycznie miesiąc ich pracy. Do marca, inspekcja wery-
fikowała tylko czas od ostatniego odpoczynku dziennego, 
co w praktyce oznaczało wyłącznie dzień, w którym nastę-
powała kontrola. Okres ten został wydłużony do 28 dni – 
wyjaśnia Mateusz Włoch, ekspert INELO.

Nowe regulacje oznaczają również wzrost wysokości 
przyznawanych mandatów. Obecnie, kierowca może zostać 
ukarany nawet za 5 wykroczeń, popełnionych w okresie 
ostatnich 28 dni od dnia kontroli. Maksymalna kara przy-
znawana za każde z nich wynosi 300 funtów. W efekcie, 
podczas jednej kontroli kierowca, u którego stwierdzono 
wiele naruszeń, może otrzymać mandat o łącznej warto-
ści nawet 1500 funtów. Co istotne, inspekcja DVSA pod 
uwagę bierze zarówno wykroczenia dokonane w Wiel-
kiej Brytanii, jak i poza jej granicami. Kierowcy, spoza 
Królestwa, zobligowani zostali także do natychmiasto-
wego opłacenia mandatu. W przeciwnym razie, inspek-
cja posiada prawo do unieruchomienia pojazdu do czasu 
uiszczenia opłaty.

Polskie firmy transportowe powinny być świadome strat 
finansowych, jakie może przynieść im kontrola na terenie 
Wielkiej Brytanii. Nie jest to tylko kilka tysięcy złotych man-

datu, ale także koszt zatrzymania pojazdu do czasu uregulo-
wania należności, a co za tym idzie utrata stałych klientów 
czy też wysokie kary za niewywiązanie się z umów bizne-
sowych. Koszty te mogą się nawarstwiać i w przypadku nie-
wielkich firm transportowych mogą doprowadzić do wstrzy-
mania działalności – przestrzega Mateusz Włoch.

Co przyniosą nowe zmiany?

Według statystyk brytyjskiej inspekcji, prawie jedna czwar-
ta obrażeń powstałych w zdarzeniach drogowych z udzia-
łem ciężarówek jest poważna lub nawet śmiertelna, a około 
40% wypadków związanych z zaśnięciem kierowcy pod-
czas jazdy, dotyczy pojazdów wykonujących komercyjny 
przewóz drogowy. Nowe przepisy mają na celu zwiększe-
nie bezpieczeństwa na brytyjskich drogach, poprzez ogra-
niczenie liczby wypadków, spowodowanych przez przemę-
czonych kierowców ciężarówek lub autokarów. Królewskie 
Towarzystwo Zapobiegania Wypadkom (RoSPA) szacuje, 
że zmęczony kierowca może być odpowiedzialny za koli-
zje drogowe, które kosztują gospodarkę Wielkiej Brytanii 
nawet 16,3 miliarda funtów rocznie.

Wśród naruszeń weryfikowanych przez DVSA znalazła 
się m.in. prawidłowość odbioru regularnych odpoczynków 
tygodniowych. Od 1 listopada 2017 r. brytyjska inspekcja 
rozpoczęła nakładanie kar w wysokości do 300 funtów 
za spędzanie tego odpoczynku w pojeździe. Dodatkowo, 
w niektórych hrabstwach, kierowca może zostać ukarany 
za zaparkowanie ciężarówki w miejscach do tego nieprzy-
stosowanych, takich jak przydomowe zatoczki czy parking 
przy supermarkecie. 



Redukcja  
emisji spalin  
o 40 procent, 
czyli silna współpraca 
nauki z transportem
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„Redukcja spalania paliwa i emisji w transporcie 
drogowym ładunków” to najnowszy projekt 
realizowany przez Centrum Technologii 
Bezpieczeństwa w Logistyce, działające na Wydziale 
Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Pracownicy UŁ 
oraz eksperci z branży stworzyli zespół projektowy, 
nad którym kierownictwo objął dr hab. inż. Remigiusz 
Kozłowski, prof. UŁ. W inicjatywę zaangażowała się 
również firma Inglobi, jako przedstawiciel z zakresu 
transportu.

Celem projektu „Redukcja spalania pali-
wa i emisji w transporcie drogowym 
ładunków” jest opracowanie innowacyj-
nego produktu – prototypowego układu 
do redukcji spalania paliwa oraz emi-
sji. Dla przyszłych nabywców wyrób ten 
może przynieść wiele korzyści. Mniej-
sze zanieczyszczenie środowiska oraz 
wzrost bezpieczeństwa w transporcie dro-
gowym to zadania, które zostały wyzna-
czone jako priorytetowe przy budowie 
prototypu. Jak wskazuje zespół projek-
towy, oczekiwanym efektem jest ograni-
czenie spalania paliwa o 25 proc, a pozio-
mu emisji aż o 40 proc.

W projekcie porównujemy pięć wybra-
nych, dostępnych na polskim rynku, tech-
nologii transportowych służących m.in. 
do poprawy spalania czy bezpieczeństwa. 
Wśród nich znalazło się rozwiązanie tele-
matyczne GBOX, marki INELO. Produkty 
te ocenimy pod kątem procesu wdrażania, 
obsługi serwisowej, dokładności pomia-
rów, generowanych raportów oraz innych 
funkcjonalności. Po zaopiniowaniu poszcze-
gólnych systemów zostanie wytypowana 
najlepsza konfiguracja, na podstawie któ-
rej opracujemy nowatorski produkt – pro-
totyp układu do redukcji spalania paliwa 
i emisji – wyjaśnia dr hab. inż. Remigiusz 
Kozłowski, prof. UŁ.

Fi r ma Ing lobi  zdecydowa ła  s ię 
na wsparcie projektu naukowego poprzez 
udostępnienie zestawów transportowych, 
czyli ciągnika wraz z naczepą. W pojaz-

dach zainstalowano komponenty ukła-
du, które mają być wykorzystane w doce-
lowym rozwiązaniu. Obecnie, prototyp 
testowany jest przez kierowców poinstru-
owanych o określonym sposobie jazdy 
na odcinku autostrad A1 i A2, drogi eks-
presowej S8 i drogi krajowej 72 pomię-
dzy Łodzią, Warszawą a Rawą Mazowiec-
ką. W ramach badań osoby prowadzące 
pojazd wykonują operacje znacząco wpły-
wające na zużycie paliwa (np. serie 
przyspieszeń czy hamowań). Następ-
nie, w oparciu o spostrzeżenia dotyczą-
ce pracy układu, kierowcy przekazują 
swoje wnioski do zespołu projektowego, 
który analizuje je za pomocą narzędzi 
IT. Jednocześnie, wgląd w dane dotyczą-
ce przejazdu i aktualnego stanu zużycia 
paliwa mają m.in. spedytorzy zarządza-
jący daną flotą. Kolejny krok badania to 
weryfikacja prototypu układu, w opar-
ciu o spostrzeżenia spedytorów, komu-
nikację prowadzoną z kierowcą pojazdu 
testowego, a także uwagi zespołu z Uni-
wersytetu Łódzkiego.

W ostatniej fazie skonstruowany pro-
totyp będzie testowany przez wybranych 
odbiorców, co pozwoli na odpowiedni dobór 
komponentów w finalnej konfiguracji nowe-
go produktu. Naszym celem jest, aby pro-
totyp przeznaczony był przede wszystkim 
do biznesowego zastosowania, zwłaszcza 
w firmach transportowych świadczących 
usługi drogowego przewozu ładunków – 
podsumowuje kierownik projektu. 
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GITD zyskuje  
nowe narzędzie
do walki  
z nieuczciwymi 
przewoźnikami
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30 listopada 2017 r. wystartował Krajowy Rejestr 
Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu 
Drogowego (KREPTD). Tym samym, Polska po kilku 
latach opóźnienia, dołączyła do pozostałych państw 
UE, w których obowiązują już elektroniczne rejestry. 
Uruchomienie systemu to jednocześnie dopełnienie 
zobowiązań wobec Parlamentu i Rady Europejskiej 
oraz wsparcie Głównego Inspektora Transportu 
Drogowego w walce z nieuczciwymi przewoźnikami. 
Jak tłumaczą eksperci, narzędzie ma wpływ na 
poprawę bezpieczeństwa na drodze.

KREPTD jest elektroniczną ewidencją: przewoźników 
posiadających zezwolenie na wykonywanie swojego 
zawodu, poważnych naruszeń dokonywanych podczas 
przewozów, a także osób, które zostały uznane za nie-
zdolne do kierowania operacjami transportowymi. Polska 
wersja rejestru jest powiązana z Europejskim Rejestrem 
Przedsiębiorców Transportu Drogowego (ERRU), dzię-
ki czemu zebrane dane trafiają do jednej bazy, a orga-
ny kontrole mają wgląd w naruszenia kierowców doko-
nywane na terenie całej UE.

Część danych zawartych w rejestrze ma charakter publicz-
ny, m.in. informacja o posiadaniu uprawnień do prowa-
dzenia działalności transportowej czy też liczba pojazdów 
spółki. Pomaga to polskim przedsiębiorcom zweryfikować 
kontrahentów, którym zlecają usługi transportowe. Bar-
dzo ważnym elementem KREPTD jest ewidencja naruszeń 
dokonywanych przez kierowców w całej Europie. Dzię-
ki temu, inspekcje i służby kontrolne w jeszcze większym 
stopniu mogą zadbać o bezpieczeństwo na drodze. Jednak 
dla nieuczciwych przewoźników może okazać się to koń-
cem ich działalności, gdyż zmianie uległa procedura utra-
ty tzw. dobrej reputacji – mówi Mateusz Włoch, ekspert 
firmy INELO.

Dobra reputacja przewoźnika to nic innego, jak jego 
nieposzlakowana opinia prawna, czyli brak wyro-
ków oraz sankcji za popełnianie poważnych naruszeń 
w ramach przepisów krajowych i unijnych. Wraz ze zmia-
nami w ustawie o transporcie drogowym, dotychczas 
zaniedbywany przez przedsiębiorców wymóg, zyskał 
na znaczeniu i stał się powodem obaw wielu przewoź-
ników. Istnieją dwa organy upoważnione do wszczęcia 
postępowania o odbiór dobrej reputacji: starosta wła-
ściwy dla siedziby przedsiębiorcy oraz Główny Inspek-
tor Transportu Drogowego. Tego rodzaju sprawy prowa-
dzone są w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania 
administracyjnego, a ewentualne rozstrzygnięcie wyda-
wane jest w postaci decyzji administracyjnej. Co istotne, 

w procesie o utratę dobrej reputacji muszą zostać speł-
nione takie wymogi jak: przeprowadzenie postępowa-
nia wyjaśniającego oraz zapewnienie stronie czynnego 
udziału na każdym etapie.

Według zmian do ustawy o transporcie drogowym, 
naruszenia, na które przewoźnicy powinni zwrócić 
szczególną uwagę, zostały podzielone odpowiednio 
na: najpoważniejsze, bardzo poważne oraz poważne. 
Określono także, że trzy poważne przekroczenia prawa 
są równoznaczne z jednym bardzo poważnym, a w przy-
padku tych najpoważniejszych procedura o utratę dobrej 
reputacji będzie uruchamiana automatycznie. Rozpo-
częcie takiego postępowania może odbyć się także, gdy 
w danym przedsiębiorstwie popełniono trzecie bar-
dzo poważne naruszenie w ciągu roku, liczone śred-
nio na kierowcę, bądź w sytuacji prawomocnego wyro-
ku za przestępstwa.

Obecnie przedsiębiorcy odpowiadają za naruszenia czy 
też manipulacje swoich pracowników, nawet jeśli kierow-
cy dokonują ich bez wiedzy przełożonego czy osoby zarzą-
dzającej transportem. Warto jednak wiedzieć, że istnieje 
procedura naprawcza, dzięki której uczciwy przedsiębior-
ca może uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji. Jeśli sytu-
acja spotka firmę, która zatrudnia stu kierowców, a tylko 
jeden z nich popełnia naruszenia, wiadomo, że odebranie 
uprawnień do wykonywania przewozów byłoby niepropor-
cjonalną reakcją. Ważne jest też to, że pracodawca może 
zweryfikować, czy zagraża mu utrata dobrej reputacji. 
Wystarczy skorzystać ze specjalistycznego oprogramowa-
nia bądź usług firmy zewnętrznej, która rozlicza przed-
siębiorcę i może wskazać obszary ryzyka – podsumowu-
je Mateusz Włoch. 

Polska wersja elektronicznego rejestru przedsiębior-
ców transportu drogowego obowiązuje od 30 listopada 
2017 r. pod adresem: https://kreptd.gitd.gov.pl/. Sys-
tem ten jest połączony z podobnymi rejestrami z całej 
Europy. 
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Idea wprowadzenia Krajowego Rejestru Elektronicznego 
Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD) jest jak 
najbardziej słuszna. Wiele firm transportowych świadomie 
łamie przepisy, aby ograniczyć koszty prowadzenia działalności 
i maksymalizować swoje zyski. Skala tych naruszeń jest 
ogromna, co w efekcie wpływa na pogłębianie nieuczciwej 
konkurencji na rynku. Przedsiębiorcy, którzy przestrzegają 
przepisów, dbają o swoich pracowników, inwestują w szkolenia 
oraz systemy telematyczne, często ponoszą znacznie wyższe 
koszty prowadzenia działalności. Może to zobrazować 
następująca sytuacja. Kilka miesięcy temu, przy przejęciu 
kontraktu po innym przewoźniku okazało się, że u poprzedniego 
przedsiębiorcy ten sam transport realizowało trzech kierowców 
(łamiąc dopuszczalne normy czasu pracy), a w mojej firmie, 
przestrzegając przepisów o czasie pracy, musiałem zatrudnić 
dodatkowego pracownika, aby wykonać tę samą pracę 
przewozową. Kolejny kierowca to oczywiście większe koszty dla 
pracodawcy.

Oprócz ograniczenia nieuczciwej konkurencji, wprowadzenie 
KREPTD może również wpłynąć na zwiększenie bezpieczeństwa. 
W kontekście naruszeń, należy bowiem pamiętać 
o przemęczonych kierowcach, którzy stanowią realne zagrożenie 
na drogach.

W mojej opinii, w przyszłości w rejestrze powinny znaleźć się 
także dodatkowe informacje, takie jak historia pracy danego 
kierowcy. Obecnie, branża zmaga się zarówno z problemem 
braku pracowników, jak i ich dużą rotacją. Warto zwrócić uwagę, 
że zarządzając firmą transportową, powierzamy danej osobie 
samochód oraz towar o bardzo dużej wartości. Niezwykle 
ważne jest tutaj zaufanie do zatrudnionych kierowców. Dane, 
które mogłyby znaleźć się w rejestrze, w jasny i przejrzysty 
sposób informowałyby o poprzednich miejscach pracy oraz 
ewentualnych powodach zmiany. Dzięki temu, pracodawca 
otrzymywałby pewnego rodzaju potwierdzenie kompetencji 
i opinii o kierowcy od poprzednich pracodawców.

Usystematyzowanie danych w ramach rejestru przynosi korzyści 
dla branży transportowej w wielu aspektach. Oczywiście, jest 
jeszcze dużo pracy do wykonania, ponieważ w każdym prawie 
pozostają luki. Jednak, jeśli system choć w niewielkim stopniu 
– nawet w 5 procentach, pomoże wyeliminować nieuczciwą 
konkurencję, to jego uruchomienie stanowi kolejny, ważny krok 
w kierunku poprawy sytuacji w branży transportowej.
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W Europie co dwudzieste miejsce pracy oferowane jest w branży transportowej 
– tak wynika z doniesień Komisji Europejskiej. Organ wskazuje, że ponad 11,4 
miliona Europejczyków jest związanych zawodowo z usługami TSL, z czego 
zdecydowaną większość stanowią mężczyźni. Nadal, niewiele kobiet decyduje się 
na zatrudnienie w transporcie.

Czy kobiety  
mają szansę 

na pracę w branży TSL?

Jak podaje Komisja Europejska, transport jest branżą, która 
zapewnia pracę milionom Europejczyków. Ponad 11 mln 
osób związanych jest z usługami TSL, a odsetek ten można 
porównać do populacji Grecji. W związku ze znaczącą domi-
nacją mężczyzn w tym sektorze, został on przystosowany 
głównie do pracowników płci męskiej. Jedynie 22 proc. pra-
cowników zatrudnionych w branży transportowej w Euro-
pie stanowią kobiety, czyli znacznie poniżej ogólnego pozio-
mu ich zatrudnienia w gospodarce (46 proc.).

Z danych Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecz-
nego wynika, że we wszystkich sektorach gospodarki z roku 
na rok zwiększa się udział zatrudnionych kobiet. Nie ulega 
jednak wątpliwości, że branża transportowa została zdo-
minowana przez mężczyzn i nadal w niektórych aspek-
tach pozostaje niedostępna dla płci pięknej. Kobiety najczę-
ściej pracują na stanowiskach związanych z usługami bądź 
administracją. Mężczyźni natomiast zatrudniani są prak-
tycznie na wszystkich poziomach tej struktury, w charak-
terze osób zarządzających, kierowców, spedytorów czy 
pracowników fizycznych – komentuje Bartosz Najman, 
CEO marki VIAON.

W Polsce, pomimo silnego udziału transportu w gospo-
darce państwa, w tej branży pracuje zaledwie co piąta 
kobieta. Jest to odsetek jeszcze niższy niż odnotowa-

na średnia europejska. Najlepszymi wynikami w tym 
aspekcie mogą pochwalić się: Cypr – 31 proc., Francja – 
27 proc., Czechy, Łotwa, Węgry – 26 proc., Litwa, Niem-
cy, Estonia, Holandia – 25 proc. Najmniej kobiet w sekto-
rze TSL zatrudnia natomiast Luksemburg – 12 proc. oraz 
Rumunia, Słowenia i Grecja – 16 proc. Silna dyspropor-
cja w liczbie pracujących kobiet i mężczyzn istnieje rów-
nież w poszczególnych sektorach branży transportowej. 
W przemyśle drogowym i kolejowym udział kobiet to zale-
dwie 14 proc., wobec 86 proc. zatrudnionych mężczyzn. 
W obszarze magazynowania zróżnicowanie to wynosi 
26 do 74 proc., a w transporcie lotniczym 40 do 60 proc. 
(odpowiednio procent kobiet do mężczyzn).

Równość płci to jedna z ważniejszych wartości obowiązu-
jących w ramach UE. W ostatnim czasie, szczególną wagę 
do tej kwestii przywiązuje Violeta Bulc, Komisarz ds. Trans-
portu, która podkreśla potrzebę zwiększenia udziału kobiet 
w rynku pracy. W tym celu do końca roku ma powstać plat-
forma dla przedstawicieli firm transportowych, związków 
zawodowych, instytucji szkoleniowych, mediów oraz organi-
zacji pozarządowych. Liczymy, że będzie to miejsce wymia-
ny doświadczeń, podjęcia dobrych praktyk oraz zobowią-
zań na rzecz równości płci w transporcie – podsumowuje 
Bartosz Najman. 
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Od 1 stycznia 2018 roku, weszły w życie przepisy O zmianie ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. 
Nowelizacja wprowadza wiele zmian w kwestiach związanych z uzyskaniem 
zezwolenia na pracę dla obywateli państw spoza UE. Jak teraz będzie wyglądał 
proces zatrudnienia obcokrajowców w Polsce?

Zmiany  
w zatrudnianiu
cudzoziemców  
w Polsce

Obowiązujące do tej pory przepisy regulujące zatrudnianie 
przez polskich przedsiębiorców obywateli krajów spoza 
Unii Europejskiej, wymagały przygotowania oświadcze-
nia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy osobom 
pochodzącym z 6 państw: Armenii, Białorusi, Gruzji, Moł-
dawii, Rosji i Ukrainy. Nowelizacja ustawy z dnia 20 lipca 
2017 roku wprowadza szereg zmian, między innymi uła-
twienia związane z wydaniem zezwoleń na pracę krót-
koterminową oraz sezonową. W przypadku zatrudnienia 
pracownika ze Wschodu na okres dłuższy niż 6 miesięcy, 
do obowiązków pracodawcy nadal będzie należało spraw-
dzenie, czy jego obecność w Polsce jest legalna, a wyko-
nywanie obowiązków zawodowych odbywa się na pod-
stawie zezwolenia na pracę i w oparciu o wizę.

Obowiązujące od początku tego roku przepisy w nie-
wielkim stopniu wspierają branżę transportową w kwestii 
zatrudniania cudzoziemców. Szacuje się, że na polskim 
rynku brakuje około 100 tysięcy kierowców zawodowych, 
w związku z czym wiele firm opiera się właśnie na pracow-
nikach pochodzących z Ukrainy i Rosji. Przedsiębiorcy mieli 
nadzieję, że zmiany w ustawie wprowadzą udogodnienia 
w zatrudnieniu osób z krajów niebędących w Unii Europej-
skiej, jednak jak wiadomo, tak się nie stało – komentuje 
Łukasz Włoch, ekspert Ogólnopolskiego Centrum Roz-
liczania Kierowców.

Nowa ustawa umożliwia od początku roku prze-
dłużanie legalnego zatrudnienia cudzoziemca 
w czasie, gdy ubiega się on o zezwolenie na pracę. W sytu-
acji, w której obcokrajowiec pracował co najmniej 3 mie-
siące u tego samego pracodawcy na podstawie umowy 
o pracę i złożył bez braków formalnych wniosek o wydanie 
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zezwolenia, otrzymuje pieczątkę do paszportu. Jest to pod-
stawa do dalszego zatrudnienia, jednak tylko na tery-
torium Polski. Przedłużenie zatrudnienia z możliwością 
wykonywania pracy jedynie na terenie Polski staje się bez-
celowe w przypadku kierowców zawodowych pochodzą-
cych ze Wschodu. Po ograniczaniu przez ZUS wydawania 
tzw. druków A1, których brak uniemożliwia podróżowanie 
przez kraje takie jak Francja czy Niemcy, właściciele firm 
transportowych stoją przed kolejnym wyzwaniem, jakiemu 
muszą sprostać – mówi Łukasz Włoch.

Problematyczny dla przedsiębiorców może być także 
obowiązek zgłoszenia do Powiatowego Urzędu Pracy faktu 
podjęcia pracy przez obcokrajowca, zarejestrowanego 
na oświadczeniu. Należy tego dokonać w dniu rozpoczę-
cia przez cudzoziemca zatrudnienia, zgodnie z terminem 
wskazanym w dokumencie. Urząd należy poinformować 
także o przedwczesnym zakończeniu wykonywania pracy 
przez obcokrajowca. Naruszenie tego obowiązku może 
zablokować dalszą możliwość rejestracji oświadczenia 
oraz grzywnę w wysokości do 2 000 złotych.

Kolejnym nowym obowiązkiem, który spadł na przedsię-
biorców jest zawarcie z cudzoziemcem pisemnej umowy 
o pracę, sporządzonej w języku zrozumiałym dla pracow-
nika. Kara pieniężna za jego niedopełnienie może wyno-
sić od 200 do nawet 2 000 złotych.

Przedsiębiorcy powinni pamiętać o konieczności prze-
chowywania kopii dokumentów umożliwiających zatrud-
nienie cudzoziemca, przez cały czas trwania stosunku 
pracy. Nielegalne zatrudnienie obywatela kraju niebę-
dącego w strukturach Unii Europejskiej, może spowodo-
wać nałożenie grzywny od 1 000 do 30 000 złotych. 
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Ograniczanie przez ZUS możliwości zatrudniania 
pracowników spoza UE, poprzez stawiane przeszkody 
w wydawaniu zaświadczenia A1, można uznać za 
istotny hamulec rozwoju polskich firm transportowych. 
Zastanawiający jest tutaj fakt narastania liczby odmów 
wystawiania dokumentu, które motywowane są dowolnymi 
i wzajemnie sprzecznymi interpretacjami przepisów, 
stosowanymi przez pracowników Zakładu.

Dlatego ważne dla wyjaśnienia tej sytuacji może być 
uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania:
•  Dlaczego centrala ZUS nie wydaje jednolitej dla całej Polski 

interpretacji przepisów określającej jednoznacznie, jakie 
zaświadczenia są podstawą wydania ww. dokumentu?

•  Czy Ministerstwo Infrastruktury wie o problemach 
interpretacyjnych przy wydawaniu druku A1 oraz 
o wpływie działań ZUS na funkcjonowanie polskich firm 
transportowych?

•  Czy taki sposób działania ZUS jest zamierzony? A jeśli tak, 
to jaka jest jego przyczyna i czy celem jest utrudnienie 
legalnego zatrudniania pracowników spoza UE?

Postawienie tych pytań wynika z obserwacji kierunku, 
w którym zmierzają działania ZUS, czyli maksymalnego 
utrudnienia uzyskania przez polskie firmy transportowe 
dokumentu, umożliwiającego funkcjonowanie w ramach UE.
Warto zwrócić uwagę, iż stawianie przeszkód przy 
wydawaniu zaświadczenia A1, w rzeczywistości utrudnia 
działalność firm legalnie zatrudniających pracowników. 
Jest to tym bardziej niezrozumiałe, że od ich wynagrodzeń 
odprowadzane są składki ubezpieczenia społecznego, 
zasilające kasę ZUS. W połączeniu z dyrektywą 
o pracownikach delegowanych, tego typu działania 
zmierzają do wypchnięcia polskiego transportu drogowego 
z rynku unijnego, co może mieć katastrofalne skutki dla 
całego sektora.
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Zmiany KE  
w transporcie 
drogowym 
przyniosą 1,4 mld 
euro oszczędności 
rocznie
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Komisja Europejska oszacowała, że zmiany 
wprowadzane w transporcie drogowym mogą 
przynieść nawet 1400 mln euro oszczędności rocznie 
w latach 2025-2035. Korzyści wynikać będą głównie 
z wprowadzenia systemu eCall, dokładniejszej 
kontroli czasów jazdy oraz redukcji nielegalnych 
przewozów kabotażowych. Szacunkowe dane 
zostały zaprezentowane przez Thiago Tavares 
z firmy VVA podczas drugiego już spotkania 
Tachograph Forum.

W trakcie drugiej edycji Tachograph Forum 
zaprezentowany został raport przygotowa-
ny na zlecenie Komisji Europejskiej, będący 
analizą potencjalnych zmian w transporcie 
pod względem ich efektywności. Z przed-
stawionych danych wynika, że wprowadze-
nie nowoczesnych urządzeń może przynieść 
znaczące oszczędności. Ograniczenie niele-
galnych przewozów kabotażowych będzie 
oznaczać korzyści rzędu nawet 300 mln 
euro rocznie. Kolejną kwestią jest wpro-
wadzenie systemu eCall (ogólnoeuropej-
skiego systemu szybkiego powiadamiania 
o wypadkach drogowych) oraz dokładniej-
sze monitorowanie czasu pracy kierow-
ców, co przyczyni się do średniego rocz-
nego poziomu oszczędności w wysokości 
aż 900 milionów euro. Natomiast poprawa 
efektywności kontroli na europejskich dro-
gach może spowodować, że roczne korzy-
ści wyniosą średnio 200 mln euro.

Jak podkreśla Komisja Europejska, pod-
stawą sukcesu jest obowiązkowe wprowa-
dzenie zmian w ramach całej UE. Dobrowol-
ne przyłączanie się poszczególnych krajów 
do inicjatywy inteligentnych tachografów nie 
pozwoliłoby na uzyskanie oszczędności rzędu 
1,4 mld euro rocznie. Dlatego też ostatecz-
ny termin wprowadzenia systemu we wszyst-
kich państwach członkowskich wyznaczo-
no na 2025 r. Komisja szacuje, że kraje 
oraz społeczeństwo skorzystają na tym naj-
więcej, bo około 5 mld euro – mówi Piotr 
Żółty, ekspert firmy INELO, biorący udział 
w wydarzeniu.

Głównym celem Tachograph Forum było 
przedstawienie złożonej analizy (technicz-
nej, ekonomicznej, prawnej, politycznej) 
wprowadzenia na rynek unikalnego sys-
temu monitorowania przewozów. Jak pod-
kreślali organizatorzy wydarzenia tylko 
interakcja pomiędzy tachografami a róż-
norodnymi inteligentnymi systemami oraz 
usprawnienie egzekwowania przepisów 
prawa transportowego może przynieść 
oczekiwane korzyści finansowe.

W trakcie Tachograph Forum przedstawio-
no zmiany do nowych tachografów i były 
to w większości poprawki mogące wpłynąć 
na funkcjonalność urządzeń. Na tę chwi-
lę, istotną informacją dla przedsiębiorców 
transportowych jest założenie, że nowoczesne 
systemy będą również współpracować ze sta-
rymi kartami kierowców i firm. Dzięki temu 
w momencie wprowadzenia na rynek inte-
ligentnych tachografów, nie będzie koniecz-
na wymiana kart używanych obecnie przez 
firmy i kierowców – relacjonuje Piotr Żółty.

Było to już drugie spotkanie zorganizo-
wane przez Dyrekcję Generalną ds. Mobil-
ności i Transportu (DG MOVE) Komisji 
Europejskiej, które zostało poświęcone 
tematyce tachografów cyfrowych. Wśród 
uczestników znaleźli się przede wszystkim 
eksperci w tej dziedzinie oraz reprezentan-
ci krajów europejskich, inspekcji drogo-
wych, producentów tachografów i oprogra-
mowania, a także przedstawicieli zrzeszeń 
kierowców. Kolejne spotkanie planowane 
jest na czwarty kwartał 2018 r. 
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Komisja 
Europejska  
chce ujednolić  
przepisy 
dla pracowników  
delegowanych  
w całej UE
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Przewodniczący Komisji Europejskiej, Jean-Claude 
Juncker, w podsumowaniu 2017 roku, przedstawił 
propozycję ustanowienia Europejskiego Urzędu 
Pracy. Celem nowopowstałego organu miałoby być 
wzmocnienie współpracy pomiędzy podmiotami 
rynków pracy z poszczególnych państw oraz skuteczne 
zarządzanie sytuacjami transgranicznymi. Obecnie 
trwają konsultacje publiczne, a projekt nowego urzędu 
ma być przygotowany w pierwszym półroczu br.

Założeniem Komisji Europejskiej jest ustanowienie 
przepisów UE dotyczących delegowania pracow-
ników, które w każdym kraju członkowskim będą 
egzekwowane w uczciwy i prosty sposób. W tym 
celu Przewodniczący Juncker planuje powołanie 
instytucji, która spełniałaby rolę centralnej inspek-
cji pracy, zrzeszającej poszczególne instytucje kra-
jowe. Obecnie, trwają konsultacje publiczne nad 
projektem, które pozwolą zebrać argumenty prze-
mawiające za powołaniem Europejskiego Urzę-
du Pracy oraz określić, czym dokładnie powinien 
zająć się nowy organ.

Zgodnie z programem prac Komisja Europejska 
ma przedstawić projekt centralnego urzędu pracy jesz-
cze w pierwszym półroczu 2018 roku. Aby mógł on 
w ogóle powstać, konieczne było uruchomienie konsul-
tacji publicznych. Kolejnym krokiem będzie jego publi-
kacja. Natomiast, ostateczne wejście projektu w życie 
uzależnione jest od prac legislacyjnych odpowiednich 
organów Unii Europejskiej – mówi Piotr Żółty, eks-
pert INELO, firmy biorącej udział w konsultacjach 
publicznych projektu KE.

Za co odpowiadałby Europejski Urząd Pracy?

Jak zapowiada KE, ustanowienie centralnego 
urzędu pracy powinno przyczynić się do zapew-
nienia uczciwości i ujednolicenia rynku pracy. 
Byłby to organ wspierający krajowe administracje, 
przedsiębiorstwa i pracowników delegowanych.

Z punktu widzenia branży transportowej, w któ-
rej pracownicy delegowani stanowią znaczącą 
część, powołanie takiej centralnej inspekcji pracy 
byłoby przydatne w kontekście obiegu informacji. 
Wymiana danych pomiędzy inspekcjami z różnych 
państw jest na niewystarczającym poziomie. Obec-
nie, analizowanie przepisów z ponad 20 krajów 
spotyka się z wieloma utrudnieniami. W celu uzy-
skania informacji chociażby z 6 krajów, inspekcja 

pracy musi skontaktować się z każdym z nich indy-
widualnie. W takich przypadkach podstawowym 
wyzwaniem są chociażby bariery językowe. Gdyby 
zajęła się tym jedna instytucja na pewno by to uła-
twiło i przyspieszyło komunikację – komentuje 
Piotr Żółty.

Na stronie internetowej Komisji Europejskiej 
można przeczytać, że nowy organ przyczyniłby 
się także do wzmocnienia zaufania do wewnętrz-
nego rynku pracy, poprawy jego funkcjonowania 
oraz promowania możliwości oferowanych przez 
europejski rynek pracy, zarówno wśród przedsię-
biorstw, jak i samych pracowników.

Jakie wymogi formalne muszą spełnić kraje 
członkowskie UE?

W praktyce kraje członkowskie UE powinny posia-
dać już informacje dotyczące rozliczania czasu 
pracy pracowników delegowanych i udostępniać 
je jako zbiór danych na własnych stronach inter-
netowych. Zgodnie z przepisami UE, każdy kraj 
członkowski został zobowiązany do podjęcia takiej 
inicjatywy do czerwca 2018 roku.

Największym problemem jest jednak brak ujednoli-
cenia pomiędzy dokumentami udostępnionymi przez 
poszczególne kraje. Z oficjalnych informacji wynika 
również, że nowy urząd miałby za zadanie zwalczać 
nadużycia w zakresie prawa pracy oraz organizować 
transgraniczne kontrole. Dzięki takim działaniom 
zwiększyłaby się skuteczność i jakość kontroli doko-
nywanych przez krajowe inspekcje pracy.  Obecnie, 
możliwości skontrolowania kierowcy czy firmy np. 
z Hiszpanii są znacznie ograniczone. Co warto pod-
kreślić, z przedstawionych informacji wynika, że dla 
samych przedsiębiorców czy pracowników delegowa-
nych ustanowienie urzędu nie oznaczałoby koniecz-
ności spełnienia dodatkowych wymagań formalnych 
– podsumowuje Żółty. 
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Ekspert OCRK w zakresie ITD I PIP 
 

Były inspektor Kujawsko-Pomorskiego 
Inspektoratu Transportu Drogowego, stano-
wisko to piastował przez okres 6 lat. Posia-
da ośmioletnią praktykę w zakresie działań 
Inspekcji Transportu Drogowego.

Jako Ekspert OCRK doradza Klientom 
w kwestiach prawnych, szkoli też kadrę 
zarządzającą firm transportowych (ponad 
160 przeprowadzonych szkoleń). Do jego 
obowiązków należy również reprezenta-
cja Klienta podczas kontroli, sporządzanie 
odwołań od decyzji, skarg do sądów admi-
nistracyjnych oraz przygotowywanie doku-
mentów do kontroli. Jest jednym z naj-
lepszych w kraju specjalistów w sprawach 
dotyczących przejazdu pojazdami nienor-
matywnymi, których nacisk osi, masa całko-
wita lub wymiary są przekroczone.

Prawnik OCRK 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji 
UMCS, specjalista w zakresie prawa 
międzynarodowego i bezpieczeństwa 
publicznego, założyciel Koła Prawa 
Gospodarczego Uniwersytetu Marii Curie-
Skłodowskiej w Lublinie. 

Do jego głównych obowiązków należy 
analiza i ocena nowych aktów prawnych 
ze szczególnym uwzględnieniem 
prawodawstwa unijnego. Przygotowuje 
projekty odpowiedzi w niestandardowych 
sprawach i problemach, które dotykają 
firm transportowych. Zajmuje się pomocą 
merytoryczną przy delegowaniu pracowników 
na terytorium Unii Europejskiej i systemem 
koordynacji zabezpieczenia społecznego. 
Pomaga również w zakresie spraw związanych 
z zatrudnieniem obcokrajowców. Obecnie 
asystuje przy wdrożeniu RODO w organizacji.

JAROSŁAW 
ŁABISZ

MATEUSZ 
GÓRNY

P E R S O N A L I A  –  P O Z N A J  N A S Z Y C H  E K S P E R T Ó W
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Ekspert INELO ds. wdrożeń i szkoleń

Absolwent studiów podyplomowych 
Zintegrowane systemy zarządzania 
nowoczesnym przedsiębiorstwem. Jego 
doświadczenie to ponad 7 lat pracy 
w zespołach odpowiedzialnych za obsługę 
oraz za wdrożenia systemów księgowych 
i kadrowo–płacowych. Posiada szeroką 
wiedzę z zakresu czasu pracy kierowców 
oraz jest ekspertem w dziedzinie IT.

Jako specjalista INELO zajmuje się 
przeprowadzaniem wdrożeń oraz 
prowadzeniem warsztatów i szkoleń 
otwartych a także dedykowanych 
kierowcom oraz osobom odpowiedzialnym 
za zarządzanie transportem m.in. 
z zakresu analizy i rozliczania czasu pracy 
kierowców. Sprawuje opiekę merytoryczną 
nad licznymi firmami z branży 
transportowej.

Ekspert INELO ds. wdrożeń i szkoleń

Z wykształcenia mgr inż. informatyki-
elektroniki. Posiada długoletnie 
doświadczenie w branży IT, automatyki 
przemysłowej, finansowo-księgowej, 
funduszach unijnych i nowatorskich 
badaniach naukowych. Znawca i praktyk 
wdrożeń specjalistycznie dedykowanych 
systemów informatycznych. Swoje 
doświadczenie zawodowe zdobywał 
współpracując m.in. z Siemens, Dell, Effen, 
RWE, z Instytutem Energetyki, Głównym 
Urzędem Miar, Obwodowym Urzędem Miar 
oraz Politechniką Łódzką.

Jako ekspert INELO odpowiedzialny 
jest za przeprowadzanie wdrożeń oraz 
prowadzenie zamkniętych i otwartych 
szkoleń z zakresu analizy i rozliczania czasu 
pracy kierowców, szkoleń dla kierowców 
oraz warsztatów dla firm transportowych.

PIOTR 
KRYSTEK

CEZARY 
ŚWIECIAK

P E R S O N A L I A  –  P O Z N A J  N A S Z Y C H  E K S P E R T Ó W



INFORMACJA PRASOWA PRZYGOTOWANA DLA MEDIÓW OGÓLNOPOLSKICH

Francja 
najbardziej 
niebezpiecznym 
kierunkiem dla  
polskich kierowców
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Polskie drogi są w pełni bezpieczne 
dla kierowców

Stan polskich dróg jest fatalny, nie 
czuję się bezpiecznie

Na polskich drogach dochodzi  do 
wielu nieplanowanych utrudnień 

dla kierowców

Na polskich drogach panuje zbyt 
duży ruch, by mówić  

o bezpieczeństwie

Polskie drogi są niebezpieczne ze 
względu na dużą liczbę napadów  

i porwań samochodów ciężarowych

39 %

29 %

23 %

23 %

2 %

Proszę wskazać czynnik, który w największym stopniu decyduje 
o bezpieczeństwie kierowcy zawodowego na polskich drogach 

(wielokrotnego wyboru)

Zagraniczne drogi uznawane są za bardziej niebezpieczne od tych 
krajowych. Ponad 60 proc. kierowców, właścicieli i osób zarządzających 
transportem uważa, że obawy związane z międzynarodowymi trasami 
wzrastają ze względu na napady i porwania samochodów ciężarowych 
– tak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy INELO. 
Respondenci uważają, że najbardziej niebezpiecznym kierunkiem 
podróży jest Francja.

Duża liczba porwań i napadów na pojazdy ciężarowe to czyn-
nik, który w największym stopniu wpływa na bezpieczeństwo 
kierowców zawodowych na drogach UE. Opinię tę potwier-
dza aż 80 proc. właścicieli i osób zarządzających w polskich 
firmach transportowych. Co ciekawe, wśród samych kierow-
ców, tylko 24 proc. jest tego samego zdania, a 30 proc. z nich 
wskazuje na nieplanowane utrudnienia, do których dochodzi 
na zagranicznych trasach. Badani, zapytani o to, który z kra-
jów uważają za najbardziej niebezpieczny cel podróży dla 
branży transportowej, najczęściej mówili o Francji, a następ-
nie o Anglii (odpowiednio: 47 proc. i 21 proc. odpowiedzi 
właścicieli oraz 27 proc. i 2 proc. odpowiedzi kierowców).

Jednym z priorytetów branży transportowej powinno być bez-
pieczeństwo kierowców oraz przewożonych towarów. W ostat-
nim czasie, pojazdy ciężarowe kilkukrotnie zostały wykorzy-
stane do ataków terrorystycznych, co z pewnością przyczyniło 
się do wzrostu poczucia zagrożenia. Na obawy polskich prze-
woźników wpływają również inne czynniki, z którymi branża 
zmaga się od lat. Zaliczamy do nich m.in. kradzieże paliwa czy 
załadunku, uszkodzenia pojazdów. Istnieje kilka prostych zasad 
bezpieczeństwa, które pozwalają unikać potencjalnych zagro-
żeń. Niestety, nie wszystkie takie sytuacje można przewidzieć, 
dlatego tak ważne jest dodatkowe wsparcie kierowców poprzez 
specjalistyczne szkolenia czy nowoczesne urządzenia lokaliza-
cyjne GPS. O czym warto pamiętać to, że kierowca wykonu-
jący dotychczas przewozy na terenie Polski, powinien zadbać 
o odpowiednie przygotowanie przed wyjazdami za granicę. 
Oprócz tego, że polskie drogi uznawane są za bardziej bezpiecz-

ne, istotne mogą okazać się też kwestie takie jak np. bariery 
językowe w obcym państwie – komentuje Kamil Korbuszew-
ski, ekspert GBOX.

Prawie 40 proc. kierowców, właścicieli i zarządzających 
firmami transportowymi uważa, że polskie drogi są w pełni 
bezpieczne do prowadzenia pojazdów ciężarowych. Jednak, 
respondenci wskazują, że na brak bezpieczeństwa krajowych 
przewozów może mieć wpływ fatalny stan techniczny dróg. 
Wśród właścicieli odsetek tych odpowiedzi wyniósł 26 proc., 
a w gronie kierowców – 36 proc. Ponadto, aż 58 proc. bada-
nych z tej drugiej grupy podkreśla, że na polskich drogach 
dochodzi do wielu nieplanowanych sytuacji. 

Zagraniczne drogi są 
niebezpieczne ze względu 
na dużą liczbę napadów 
i porwań samochodów 

ciężarowych

80 %   24 %

Na zagranicznych 
drogach dochodzi do 

wielu nieplanowanych 
utrudnień dla 

kierowców

1 %   29 %

Stan zagranicznych 
dróg jest fatalny, nie 
czuję się bezpiecznie

1 %   11 %

Zagraniczne drogi są 
w pełni bezpieczne 

dla kierowców

3 %   17 %

Proszę wskazać czynnik, który w największym stopniu decyduje o bezpieczeństwie 
kierowcy zawodowego na drogach UE (wielokrotnego wyboru)

            właściciele i osoby zarządzające       kierowcy

60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0 %

70 %
80 %
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Co drugi polski 
przedsiębiorca 
transportowy  
zakupi lub wymieni  
flotę w 2018 roku

Prawie 98 proc. polskich przedsiębiorców transportowych planuje 
rozwijać swoje firmy w 2018 roku. Według przewidywań ekspertów nie 
są to jedynie puste deklaracje, gdyż polski transport, pomimo utrudnień 
prawnych, nadal jest ceniony na arenie międzynarodowej i firmom zależy 
na utrzymaniu wysokiego statusu. W opinii przewoźników inwestycja 
w modernizację lub powiększenie floty to najlepsza metoda na rozwój 
i zapewnienie wysokiej jakości usług.

Z końcem 2017 roku, na pytanie W jaki sposób w ciągu 
najbliższego roku planujesz rozwijać swoją firmę transpor-
tową? aż 59 proc. przedstawicieli polskich firm trans-
portowych udzieliło odpowiedzi dotyczącej inwestycji 
we flotę pojazdów. Ponad 20 proc. wskazało na czyn-
nik ludzki – zatrudnienie nowych pracowników, a pra-
wie co piąty ankietowany zadeklarował zakup nowo-

czesnych urządzeń telematycznych. Z czego wynikają 
takie plany rozwoju w 2018 roku, wyjaśnia CEO marki 
VIAON, Bartosz Najman:

W ubiegłym roku, Zrzeszenie Międzynarodowych Prze-
woźników Drogowych w Polsce oceniło, że około 200 tysię-
cy polskich ciężarówek przewozi towary po całej Europie, 
co zapewnia pracę dla prawie 300 tysięcy kierowców. Ozna-
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cza to, że udział polskich przewoźników w rynku europej-
skim nie pozostaje bez znaczenia. Patrząc na nasz kraj 
prawie ¾ całego transportu to transport drogowy. Firmy 

zdają sobie sprawę, że powiększenie czy wymiana floty 
na nowszą jest po prostu konieczną inwestycją, a korzy-
ści finansowe mogą być zauważalne nawet w tym samym 
roku, w którym dokonano zakupu pojazdów.

Początek nowego roku przyniósł branży transportowej 
kolejne zmiany w stawkach płacy minimalnej obowią-

zujących na terenie Francji, Holandii i Polski. Jednak 
przedsiębiorstwa z końcem ubiegłego roku zadeklaro-
wały, że istniejący system europejski dotyczący rozli-

Zakup lub wymiana floty

Zatrudnienie nowych 
pracowników

Inwestycja w nowoczesne 
urządzenia telematyczne

Reorganizacja  
w strukturach firmy

Wejście na rynki zagraniczne

59 %

23 %

18 %

14 %

11 %

W jaki sposób w ciągu najbliższego roku planujesz rozwijać swoją 
firmę transportową?

Niedokładność kierowców w 
określaniu czasu trwania ich 
poszczególnych aktywności

Rozliczanie delegacji

Określenie faktycznego 
czasu przekroczenia granicy

Kary i mandaty na firmę  
w wyniku błędu kierowcy

Określenie czasu pracy/
odpoczynku kierowcy

44 %

30 %

20 %

19 %

16 %

Co według Ciebie stanowi największe problemy przy analizie 
i rozliczaniu płacy dla kierowców zawodowych zatrudnionych  

w Twojej firmie?

CIĘŻKO 
STWIERDZIĆ

BARDZO DOBRZE 
ROZUMIEM

ROZUMIEM

NIE DOTYCZY MNIE TO
KOMPLETNIE  
NIE ROZUMIEM

RACZEJ  
NIE ROZUMIEM

24%

24%

4%
6%

7%

36%

Czy rozumiesz istniejący system europejski dotyczący rozliczania  
pracy i płacy minimalnej kierowców jeżdżących za granicę?

czania czasu pracy i płacy minimalnej kierowców dele-
gowanych nie stanowi dla nich problemu. Tego zdania 
było prawie 50 proc. osób pracujących w branży (łącz-
nie odpowiedzi Bardzo dobrze rozumiem i Rozumiem).

Zaledwie dla 6 proc. badanych przepisy są całkowi-
cie niezrozumiałe, przez co mogą sprawiać utrudnie-
nia w prowadzeniu i zarządzaniu firmą transportową. 
Na pytanie o to, co stanowi największy problem przy 
analizie i rozliczaniu płacy dla kierowców zawodowych 
najczęściej wskazywaną odpowiedzią jest niedokładność 
pracowników w określaniu czasu trwania poszczególnych 
aktywności. Utrudnienie to zauważa aż 44 proc. ankie-
towanych. Jeśli chodzi o rozliczanie delegacji to spra-
wia ono problem 30 proc. badanych, a co piąty z nich 
narzeka na trudności w określeniu faktycznego czasu 
przekroczenia granicy.

Kwestie wskazywane przez respondentów jako najczęst-

sze problemy przy rozliczaniu czasu pracy i płacy dla kie-
rowców zawodowych pokazują, że w Polsce brakuje pełnej 
świadomości w zakresie zastosowania urządzeń telematycz-
nych. Światowe koncerny doceniły już możliwości wynika-
jące z zastosowania telematyki. U nas natomiast potrzebna 
jest nadal edukacja na ten temat, by jeszcze większa licz-
ba firm dostrzegła związek pomiędzy zakupem takich roz-
wiązań a niedługim okresem zwrotu z inwestycji – komen-
tuje Kamil Korbuszewski, ekspert GBOX.

Badanie zostało przeprowadzone przez markę VIAON 
podczas Międzynarodowych Targów Transportu i Logi-
styki TransPoland w listopadzie 2017 roku. Celem ankie-
ty było zbadanie opinii przedstawicieli branży trans-
portowej na temat potencjalnych szans i zagrożeń dla 
rozwoju tej gałęzi w Polsce. Wśród respondentów zna-
leźli się m.in. właściciele firm transportowych, dyrekto-
rzy zarządzający, managerowie wyższego szczebla, spe-
dytorzy oraz logistycy. 
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Na rozwój transportu istotny wpływ miały wielkie odkrycia geograficzne, 
w wyniku których Europa została zaopatrzona w znaczne ilości kruszców 
szlachetnych (złoto i srebro). Spowodowało to bardzo mocne ożywienie 
gospodarki europejskiej, wywołując intensywny wzrost wymiany handlowej, 
która nie była możliwa bez rozwoju środków transportowych.

Ta dynamiczna zmiana dała początek nowożytnej rewo-
lucji przemysłowej i była krokiem milowym w rozwoju 
transportu. Rosnąca wymiana handlowa potrzebowała 
ogromnego wsparcia transportu. Rodziło to ciągłą potrze-
bę skracania czasu przewożenia towarów z jednoczesnym 
wzrostem masy przemieszczanego ładunku. W wyniku tego 
zwiększało się zainteresowanie budową coraz to nowych, 
sprawniejszych i większych środków transportowych. Nie-
stety, w tym czasie zmiany te jeszcze nie znalazły większe-
go odzwierciedlenia w transporcie drogowym, a dotyczy-
ły głównie transportu morskiego i śródlądowego. Jedyna 
istotna zmiana w technice transportu drogowego związa-
na była z resorowaniem pojazdów przeznaczonych do prze-
wozu ważnych osób. Polegała na tym, że używane dotych-
czas rzemienne pasy, na których zawieszone były powozy 
konne, zastąpiono bardziej wytrzymałymi i sprężystymi 
żelaznymi podporami.

Wspomniany wzrost wymiany handlowej pomiędzy kon-
tynentami wymuszał poszukiwanie nowych rozwiązań 
w przewozach na lądzie. Takie możliwości dała dopiero 
rewolucja przemysłowa, która zapoczątkowała dynamicz-
ny postęp cywilizacyjny. Stała się także mocnym impul-
sem do rozwoju transportu drogowego, gdyż wynalazki 
będące jej pokłosiem dały temu wyraz. Jednym z najważ-
niejszych była wynaleziona przez Jamesa Watta w 1763 
roku maszyna parowa. Była to pierwsza jaskółka wszelkich 
zmian w transporcie lądowym tamtego okresu. To ona dała 
początek wszelkim pracom nad konstrukcją pojazdu samo-
bieżnego. Ich prekursorem był francuski wynalazca, inży-
nier wojskowy Nicolas Jaseph Cugnot, który w 1769 roku 
zbudował pierwszy na świecie pojazd samobieżny z silni-
kiem parowym, będący protoplastą samochodu (rys. 1).

Był to trójkołowy pojazd, którego konstrukcja charaktery-
zowała się olbrzymim silnikiem, umiejscowionym na prze-
dzie pojazdu.

Jako ciekawostkę warto podać, że prawie sto lat wcześniej 
podobny wehikuł został skonstruowany w Bawarii przez 
niemieckiego zegarmistrza Stephana Farflera. Pojazd ten 
najpierw, tak jak pojazd Cugnota był trójkołowy, a następ-
nie czterokołowy. Jednakże napędzany był siłą mięśni rąk, 
a ponieważ służył jako wózek inwalidzki, nazwany został 
„krzesłem na kołach”.

Powracając do rozważań nad pierwszymi osiągnięcia-
mi w światowej motoryzacji, czyli do pierwszego pojaz-
du mechanicznego z silnikiem parowym Cugnota, należy 
powiedzieć, że niewątpliwie był to wynalazek wybitnie 
zaznaczający się jako ten, który rozpoczął nową erę w trans-
porcie drogowym. Miał on jednak wiele wad i ograniczeń. 
Podstawowym problemem była waga. Sam pojazd był już 
bardzo ciężki, a obciążony dodatkowo czterema pasażera-

Pierwsze osiągnięcia 
światowej motoryzacji

Pojazd Cugnota
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mi osiągał niewielką prędkość (5 km/godz.) i użyteczny czas 
jazdy wynosił zaledwie 10 minut. Ponadto pojazd ten był bar-
dzo uciążliwy w obsłudze, gdyż aby wprawić go w ruch nale-
żało co 15‒20 minut rozpalać ognisko pod pozbawionym sta-
łego paleniska kotłem[1]. Dlatego też tę konstrukcję należało 
traktować jako indywidualne osiągnięcie, które jednak nie 
mogło wejść do powszechnego użytku.

Późniejsze samochody parowe np. firmy Stanley znalazły 
już szersze zastosowanie. Paliwem w tych samochodach była 
nafta, a ciągła ich modernizacja pozwoliła zużywać bardzo 
mało wody, gdyż obieg pary był zamknięty. W tych pojaz-
dach kocioł był stosunkowo mały i umieszczony pod siedze-
niem. Silnik osiągał moc 20‒30 KM, co pozwalało na roz-
wijanie w krótkim okresie prędkości ponad 100 km/godz. 
Kres silnikom parowym położył inny wynalazek, którym był 
opracowany w XIX wieku silnik spalinowy. W historycznych 
wzmiankach na temat początków silników spalinowych, znaj-
dujemy wiele informacji o czterosuwowym obiegu pracy sil-
nika, z pominięciem silników dwusuwowych. Godnym pod-
kreślenia jest to, że droga od silników parowych do tych 
pracujących na zasadzie wewnętrznego spalania prowadzi-
ła właśnie poprzez silnik dwusuwowy. Za jego ojca uzna-
je się francuskiego wynalazcę Etienne Lenoir, który w 1859 
roku, czyli prawie sto lat po wynalezieniu maszyny parowej, 
skonstruował pierwszy, gazowy silnik stacyjny. Urządzenie 
to zostało uznane za pierwszy silnik dwusuwowy na świe-
cie. Był to wolnobieżny, ciężki silnik, dlatego też jego wyko-
rzystanie w środkach transportu drogowego, podobnie jak 
silnika parowego nie znalazło powszechnego zastosowania.

Dopiero zbudowanie lekkiego silnika spalinowego i zastoso-
wanie go do napędu pojazdu, zapoczątkowało szybki postęp 
techniczny w transporcie drogowym. Sięgając w głąb historii 
motoryzacji można stwierdzić, że pierwszym, spełniającym 
ówczesne oczekiwania silnikiem spalinowym, był silnik zbu-
dowany w 1877 roku przez niemieckiego wynalazcę Nikolausa 
Otto. Zasilany gazem świetlnym motor jest uznawany za pier-
wowzór dzisiejszego czterosuwowego silnika spalinowego. Sil-
nik Otta zapoczątkował szybki rozwój silników spalinowych.

Natomiast już w 1879 roku ukazały się pierwsze silniki 
zasilane benzyną.[2] Ponieważ zapłon mieszanki paliwowo-
-powietrznej w tych silnikach odbywa się za pomocą iskry 
elektrycznej, noszą one ogólną nazwę silników z zapłonem 
iskrowym. Silniki tego typu wprowadzili do konstrukcji samo-
chodów niemieccy inżynierowie i przemysłowcy Gottlieb Daim-
ler i Karl Benz.

Kilka lat później nastąpiła kolejna zmiana, wytyczająca nowy 
kierunek w budowie silników. Była nią zapoczątkowana przez 
niemieckiego konstruktora Rudolfa Diesela praca nad zbudowa-
niem silnika działającego bez elektrycznej instalacji zapłono-
wej, czyli silnika wysokoprężnego z zapłonem samoczynnym. 
Silniki te do dzisiejszego dnia nazywane są od nazwiska ich 
wynalazcy silnikami Diesla. Znajdują one powszechne zasto-
sowanie w transporcie i przemyśle. Motoryzacja, a szczegól-
nie ta jej część, która odnosi się do transportu drogowego, tym 
wynalazkom techniki wiele zawdzięcza. 

[1] B. Jacomy, A. Martin, Le Chariot à feu de M. Cugnot, Paris, 1992, Nathan/Musée nation-
al des techniques.

[2] W. Rychter, Dzieje samochodu, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1987.
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Wybór tematu

Pierwszym krokiem jest z pewnością wybór tematu, w któ-
rym już jesteś lub możesz stać się ekspertem. Dla czytelni-
ka kwartalnika „Czas na transport” z pewnością naturalnym 
obszarem do zbudowania takiego wizerunku będzie szeroko 
rozumiana branża transportowa. Tu jednak pozostaje wiele 
pól do zagospodarowania. Przykładowo, pracownicy Ogól-
nopolskiego Centrum Rozliczania Kierowców są eksperta-
mi z zakresu rozliczania czasu pracy kierowców oraz zmian 
w przepisach dotyczących płacy minimalnej. Eksperci, którzy 
na co dzień odpowiadają za markę GBOX, zajmują się nato-
miast bezpieczeństwem na drodze oraz nowoczesnymi sys-
temami telematycznymi, wspierającymi kierowców zawo-
dowych. To jedynie przykłady, ale pokazują one jak wiele 
jest obszarów, w których można wykazać się specjalistycz-
ną wiedzą w branży transportowej. Powodem do podjęcia 
decyzji o budowaniu pozycji eksperta może być np. szybka 
ekspansja zagraniczna i chęć bycia naturalnym kontaktem 
dla mediów, poszukujących komentarza odnośnie europej-

skich rynków transportowych, czy wręcz przeciwnie znajo-
mość kierunków nowych i bardziej egzotycznych, jak rynki 
wschodnie lub Turcja.

Tematem na blog i vlog może być też powołanie własnego 
działu badań i rozwoju nowych technologii, klastra transpor-
towego lub innej branżowej platformy wymiany doświadczeń, 
czy nawet działania z zakresu społecznej odpowiedzialności 
biznesu czyli na przykład programy zdrowotne, sportowe 
i rozwojowe dla kierowców. To wszystko stanowi podstawę 
do zbudowania wizerunku eksperta. Przygotowując temat 
można też oprzeć się na doświadczeniach ze Stanów Zjedno-
czonych, Kanady lub innych dużych rynków, które od wielu 
lat edukują kierowców samochodów ciężarowych.

Dla ludzi z branży i nie tylko, interesujące mogą być również 
Twoje przeżycia. Jeśli przykładowo jesteś czynnym kierow-
cą, możesz podzielić się swoimi opowieściami z trasy, poka-
zać jakich niesamowitych umiejętności i precyzji na co dzień 
wymaga Twoja praca, czy też motywować innych, by tak 
jak Ty zaczęli uprawiać jakiś ciekawy sport. W końcu grupy 
tematyczne o diecie i zdrowym trybie życia mają po kilka-

Iwona Kubicz
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dziesiąt tysięcy obserwujących na Facebooku, a blogi podróżnicze są jed-
nymi z najchętniej czytanych – a kto podróżuje więcej od samych kie-
rowców zawodowych?

Odpowiednia platforma

Kolejny ważny krok to dobór platformy do komunikacji. Docieraj tam, 
gdzie Twoich odbiorców jest najwięcej. Jeśli swój temat chcesz skierować 
do „białych kołnierzyków” to warto zainwestować w rozwój platformy 
LinkedIn. W przypadku chęci dotarcia do kierowców warto wybrać jed-
nak Facebook, jako pierwszy krok w kierunku mediów ogólnoinforma-
cyjnych, radia i TV. Jeśli chcesz tworzyć wizerunek eksperta – kompe-
tentnego doradcy udzielającego jakościowych porad dla branży, postaw 
natomiast na blog lub vlog na własnej domenie.

Profesjonalna sesja zdjęciowa i dobra oprawa graficzna

Zainwestuj w dobre zdjęcia i ładny profil w mediach społecznościowych 
lub oprawę graficzną bloga. Dziś, w kulturze obrazkowej znacznie wię-
cej oglądamy i pierwsze wrażenie podczas spotkania z Twoim kanałem 
eksperckim będzie miało ogromne znaczenie. Jeśli nigdy dotąd nie bra-
łeś udziału w korporacyjnej sesji zdjęciowej to najwyższy czas to zmie-
nić i zaprosić profesjonalnego fotografa biznesowego do swojego biura.

Tworzenie ciekawych treści eksperckich

Mając gotową oprawę graficzną zacznij tworzyć ciekawe wpisy blogowe 
lub krótkie odcinki do vloga. Poruszaj tematy newsowe lub poradniko-
we. Dobrze sprawdzą się również ciekawostki z danej branży. Tworząc 
teksty możesz skorzystać z takich narzędzi jak Blog Topic Generator czy 
płatnej opcji Ahrefs, które podpowiadają co w danej branży się czyta 
i jakie tematy są popularne w wyszukiwarkach. Tego typu narzędzia 
pomagają także stworzyć najlepsze tytuły dla wpisów blogowych czy 
treści wideo.

Przygotowując materiały internetowe musisz pamiętać o przestrzega-
niu pewnych zasad. Po pierwsze, jasno określona tematyka bloga, vloga 
lub kanału social mediowego. Ustalony styl – jeśli luźny i z humorem 
to zawsze taki, a nie raz na poważnie, a raz prześmiewczo. Kolejnym 
ważnym elementem jest jakość – dobre grafiki, ciekawe i zaskakujące 
zdjęcia, interakcja z odbiorcami poprzez pytania o sugestie, konkur-
sy, nastawienie na ciągły dialog. Warto też korzystać z live streamingu 
i rozmów z Internautami.

Jeśli sam nie masz wiedzy eksperckiej na dany temat, ale Twoją siłą 
są kontakty w branży, zapraszaj do swojego kanału znane postaci i prze-
prowadzaj z nimi wywiady. Odwiedzaj ciekawe wydarzenia branżowe 
i zdawaj z nich relacje. Zerknij też w doniesienia, co się dzieje na świe-
cie. Może Komisja Europejska planuje właśnie jakieś zmiany w trans-
porcie, albo niedługo na rynku pojawi się supernowoczesna ciężarówka 
napędzana paliwem przyszłości. Opowiedz o tym swoim czytelnikom.

Na kanałach LinkedIn i Facebook zapisz się do grup tematycznych, 
bądź nawet stwórz własne i gościnnie udzielaj się na pokrewnych.

Dobrym rozwiązaniem do budowania bazy odbiorców są również 
prezenty (gifty) dla odwiedzających Twój profil, stronę lub vloga. Mogą 
to być bezpłatne raporty do pobrania, poradniki, narzędzia w postaci 
aplikacji, a w przypadku odbiorców, którymi są potencjalni pracowni-
cy, narzędzie ułatwiające aplikację do firmy.

Dla kandydatów do pracy podczas poszukiwania informacji o firmie 
istotne są też opinie samych pracowników. Jeśli prowadzisz kanał fir-
mowy, to ważne jest, by oprócz wystąpień prezesa pojawiły się tam I 
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również filmiki nagrane z innymi pracownikami, tworzone 
„od kuchni”, np. relacja z trasy, z wydarzeń, które organi-
zuje firma, ze wspólnego wypadu na maraton lub pikniku. 
Ludzka twarz firmy i pokazanie jej życia wewnętrznego, daje 
obraz przyjaznego miejsca pracy, które pozwala na realiza-
cję własnych pasji.

Koniecznie badaj swoją stronę pod kątem optymalizacji 
jej użyteczności dla odwiedzających. Sprawdzaj, jakie tre-
ści najbardziej interesują Twoich odbiorców, kto jest człon-
kiem Twojej grupy docelowej, czy obserwatorzy wracają 
na Twój kanał lub profil po jakimś czasie. Czasami barie-
rą dla odwiedzających może być nieintuicyjna nawigacja 
lub zbyt czasochłonne formularze do wypełnienia. Zerknij 
na narzędzia pokazujące mapy cieplne strony i ustaw w opcji 
analizy ścieżkę klienta. Zobaczysz, gdzie dokładnie „gubią 
się” Twoi fani. Podobnie wnikliwe śledź swoich odbiorców 
na Facebooku i YouTubie.

Pozycjonowanie i promocja treści

Z pomocą Google Trends i Google Analytics oraz innych bar-
dziej zaawansowanych narzędzi służących do monitorowa-
nia zainteresowania w sieci, łatwiej będzie Ci przygotować 
dobre teksty. Będą one zawierały frazy i odpowiedzi na zapy-
tania, jakich poszukują Internauci, dzięki czemu zbudujesz 
popularność swojego kanału. Na początku pozycjonowania 
własnej marki w sieci warto zainwestować także w profe-
sjonalną pomoc z zakresu pozycjonowania stron SEM i SEO 
oraz w reklamę Google AdWords. Pozwoli to stworzyć pod-
stawową grupę odbiorców dla własnego medium.

Kolejnym krokiem, poza regularnym zamieszczaniem 
informacji, jest promocja Twojego kanału i Ciebie w roli 
eksperta w mediach. Jak wynika z badań, dziennikarze 
otwarcie przyznają się do czerpania treści właśnie z blo-
gosfery. Większość z nich uważa blogerów za wiarygodne 
źródło informacji.

Warto przygotować swoją biografię i wraz z ciekawym 
komentarzem do bieżących wydarzeń lub materiałem new-
sowym wysłać ją do mediów regionalnych, branżowych oraz 
do dziennikarzy zajmujących się daną tematyką w mediach 
ogólnopolskich. Jeśli dysponujesz trochę większym budże-
tem, możesz skorzystać także z profesjonalnej pomocy spe-
cjalistów ds. relacji z mediami i usług agencji public relations.

Wysyłając komunikat i informację do mediów, poświadcza-
jącą Twoją wiedzę ekspercką z danego zakresu, warto, abyś 
odezwał się do nich i zapytał, czy nie potrzebują wypowiedzi 
specjalisty z branży. Na początku współpracy, dobrze taki 
kontakt powtórzyć kilkakrotnie. Jeśli kontaktujesz się z tele-
wizją lub radiem możesz wysłać własne nagrania z komen-
tarzem eksperckim, by dziennikarz łatwo zorientował się, 
że mówisz ciekawie i dobrze wypadasz przed kamerą.

Wystąpienia w mediach

Kiedy znajdziesz się już na antenie lokalnej stacji radio-
wej lub telewizji, daj znać swoim fanom, że za chwilę będą 
mogli posłuchać lub obejrzeć swojego ulubionego eksperta 
w mediach. Jeśli to możliwe i dane medium wyrazi zgodę, 
to zamieść też po audycji link do strony ze swoim nagraniem.

Od Redakcji

Mamy nadzieję, że zebrane wskazówki 
zainspirują czytelnika do wykorzystania 
swojej wiedzy i umiejętności w budowaniu 
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skontaktuj się z nami na adres:  
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Udział w konferencjach i spotkaniach branżowych

Popularność w mediach może skutkować zaproszeniami 
do udziału w szkoleniach i konferencjach branżowych. 
Zadbaj o to, by występować na forach publicznych tak czę-
sto, jak to tylko możliwe. Dodatkową zaletą takich spotkań 
jest zdobywanie wiedzy, którą możesz dzielić się z odbior-
cami swoich kanałów społecznościowych.

Najwyższy stopień wtajemniczenia

Gdy Twoja popularność w mediach będzie rosła, postaraj 
się dołączyć do stowarzyszeń branżowych i jako ekspert 
brać udział w pracach ciał doradczych związanych z trans-
portem. Będąc członkiem zespołów powoływanych przy 
instytucjach rządowych i ministerstwach stajesz się łako-
mym kąskiem dla mediów.

Wszystkie te zabiegi są oczywiście dość proste, niestety 
często wymagają poświęcenia czasu. Jeśli Ci go brakuje, 
a dysponujesz budżetem na promocję własnej marki oso-
bistej lub firmowej, możesz to wszystko zlecić specjalistom 
od wizerunku. Przeprowadzą z Tobą wywiad i zadbają 
o jego publikację w mediach społecznościowych i tradycyj-
nych mediach informacyjnych, umówią wywiady i wizyty 
w studio, przygotują Cię do wystąpień live przed kamerą, 
a także wyszukają konkursy branżowe, konferencje i miej-
sca, w których warto pojawić się w charakterze eksperta.

Własna publikacja

Gdy Twoje kanały osiągną wysoki poziom czytelnictwa 
zainwestuj w wydanie książki lub ebooka, który będziesz 
mógł promować w sieci. Dzięki temu pozyskasz jeszcze wię-
cej fanów i odwiedzin na stronie. Najbardziej popularni 
twórcy otwierają nawet własne sklepy internetowe z gadże-
tami – nagraniami motywacyjnymi, organizerami bizne-
sowymi czy koszulkami. Takie działania pozwalają zbu-
dować lokalną społeczność ambasadorów Twojej marki. 

http://office.inelo.pl/2016-09-20-14-17/web-apps/apps/documenteditor/main/index.html?_dc=2016-09-20-14-17&lang=pl-PL&customer=ONLYOFFICE#_ftn1


4Trans




