
http://www.viaon.pl


4Trans



4Trans spis treści

WYDAWCA I SIEDZIBA  
REDAKCJI:
Inelo Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Karpacka 24/U2b 
43-300 Bielsko-Biała
www.viaon.pl 

REDAKTOR NACZELNY:
Jolanta Kubatek
redakcja@viaon.pl

KOREKTA:
Anna Halama

DRUK:
TIMWHITE 
www.timwhite.pl

PROJEKT I ŁAMANIE:
skladgazet.pl

NUMER:
Numer 1, wrzesień 2017

NAKŁAD:
4 000 egzemplarzy

REKLAMA:
Wioletta Rovers
marketing@viaon.pl

  6 Najnowsze publikacje prasowe ekspertów

26 Raport specjalny: „Transport na drogach Europy”

30  WYWIAD NUMERU: Bartosz Najman  
„Z myślą o przyszłości branży transportowej”

33 Polska marka podbija Europę

36
  Artykuł problemowy okiem eksperta:  

dr Andrzej Markowski

38
  PYTANIE NUMERU:  

Czy polscy kierowcy zawodowi czują się bezpieczni?

40  Mirosław Maszoński o dobrych praktykach w branży 

44
  Personalia - poznaj naszych ekspertów:  

Małgorzata Stocerz, Łukasz Włoch,  
Kamil Korbuszewski  Kamil Wolański

46
  TEMAT NUMERU:  

Raport GBOX „Ryzyko w transporcie drogowym”

50
  Zasadnicze zmiany w europejskim transporcie – 

szczegóły Pakietu drogowego

52
  Komentarze ekspertów na temat Pakietu drogowego: 

Kamil Wolański oraz Piotr Żółty 

53 Rozmowa z Adamem Opoką z Vive Transport 

56
  Polscy szkoleniowcy na międzynarodowym sympozjum 

transportowym

58
   80% firm transportowych w Polsce ma trudności  

z prowadzeniem działalności gospodarczej

60 Badanie VIAON: Branża TSL pod lupą

62
   Rubryka po godzinach: Jak prawidłowo komunikować się 

w biznesie?

64  Historia transportu w telegraficznym skrócie

WYDANIE 1 (1) WRZESIEŃ 2017

    3  WYDANIE 1 (1) WRZESIEŃ 2017

http://www.viaon.pl
mailto:jkubatek@viaon.pl
http://www.timwhite.pl
http://skladgazet.pl
mailto:marketing@viaon.pl




Z przyjemnością przedstawiamy pierwszy numer kwartalnika „Czas na trans-
port”, którego wydawcą jest VIAON.

Obecnie mamy przed sobą ważny czas dla polskiego transportu, w którym 
ze szczególną uwagą śledzimy wszystkie zmiany dotyczące branży. Rynek 
transportu w Polsce rozwija się coraz prężniej, udział naszego kraju w ryn-
kach zagranicznych również jest znaczący. Końcem maja Komisja Europej-
ska przedstawiła projekt nowych regulacji, zebranych w tzw. Pakiecie dro-
gowym, a kontrole zagraniczne polskich przewoźników przybierają na sile. 
W obliczu tych zmian musimy zmierzyć się z licznymi problemami i przy-
stosować do nowej rzeczywistości.

Dlatego zrodził się pomysł tego kwartalnika. Chcemy, aby było to pismo 
stworzone przez zawodowców i do zawodowców skierowane. Na przestrze-
ni lat liderzy branży transportowej – firmy INELO i OCRK udowodniły, że 
potrafią skutecznie zabezpieczyć i wspierać przewoźników w obliczu czę-
stych zmian prawnych i gospodarczych dotyczących transportu. W kwiet-
niu tego roku dzięki decyzji biznesowej obu firm, powstała marka VIAON, 
która jest wyłącznym dystrybutorem produktów i usług liderów. Pozwoli-
ło to na zaoferowanie pod skrzydłami jednej marki najwyższej jakości roz-
wiązań wspomagających procesy w przedsiębiorstwach transportowych. 
Teraz nadszedł czas, aby podzielić się z Państwem naszą wiedzą i doświad-
czeniem na łamach czasopisma.

Naszym życzeniem jest, aby „Czas na transport”, dostępny również w wer-
sji internetowej, stał się platformą wymiany opinii oraz miejscem, w któ-
rym będziemy wspierać Państwa poradami prawnymi, dzielić się raporta-
mi dotyczącymi branży transportowej, wiedzą techniczną i informacjami 
o najnowszych trendach i zmianach w przepisach prawa transportowego. 
Zebraliśmy tutaj najważniejsze artykuły merytoryczne naszych ekspertów, 
które w ostatnim czasie ukazały się w prasie branżowej, takiej jak: TSL Biz-
nes, Transport Manager, Transport i Spedycja, Truck & Business oraz istot-
ne informacje prasowe, opublikowane w mediach ogólnopolskich, m.in. w: 
Dzienniku Gazecie Prawnej, Dzienniku Rzeczpospolitej oraz Pulsie Bizne-
su. W bieżącym numerze wiele miejsca poświęcimy problemowi bezpieczeń-
stwa w transporcie, zadając kluczowe pytanie: Czy polscy kierowcy zawo-
dowi czują się bezpieczni? Przedstawiamy również Raport GBOX dotyczący 
Ryzyka w transporcie drogowym.

Jednocześnie zależy nam, aby Państwo również podzielili się z nami 
i innymi czytelnikami swoim doświadczeniem i wskazali na proble-
my, które warto poruszyć. Dlatego już w pierwszym wydaniu poprosili-
śmy o głos przedstawicieli firm transportowych – Adama Opokę z Vive 
Transport oraz Mirosława Maszońskiego z firmy Maszoński Logistic. 

Zapraszamy do lektury.

Jakub Gieruszczak, Mirosław Stocerz 
właściciele 

Nowe źródło 
informacji dla branży 
transportowej



Pakiet drogowy,  
czyli zmiany Komisji 
Europejskiej w transporcie
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31 maja br. Komisja Europejska zaprezentowała tzw. Pakiet drogowy – szereg 
przepisów, które mają uporządkować biurokratyczny bałagan w transporcie 
drogowym, a jednocześnie uzdrowić konkurencję na rynku.  
Czy faktycznie tak się stanie dzięki zaprezentowanym przepisom?

Ogłoszone przez Komisję Europejską zmiany dotyczą zasadni-
czych przepisów, z punktu widzenia pracodawców i pracow-
ników sektora transportu międzynarodowego m.in. dyrek-
tyw o delegowaniu, rozporządzeń regulujących czas pracy 
kierowców oraz zasad wykonywania kabotażu.

Propozycje legislacyjne zaprezentowane przez KE mają 
w założeniu ujednolicić kluczowe zasady obowiązujące pod-
czas wykonywania międzynarodowego transportu drogo-
wego, zapewnić odpowiednie warunki pracy oraz ochronę 
socjalną pracownikom, ograniczyć niewspółmierne wymo-
gi administracyjne stawiane obecnie przez niektóre kraje 
członkowskie oraz wspierać tzw. zdrową konkurencję, rów-
nież poprzez walkę z firmami „letter-box”.

KE potwierdziła, że nie planuje w przyszłości wyłącze-
nia sektora transportowego z zakresu stosowania dyrekty-
wy o delegowaniu, jednak przyznała, iż w obowiązujących 
przepisach znajdują się pewnie luki i rozbieżności, mogące 
wprowadzać niepewność prawną i problem we wdrażaniu 
czy też kontroli danych regulacji. Proponowane zmiany mają 
te kwestie rozwiązać.

Zmiany w dyrektywach o delegowaniu 96/71/WE 
i 2014/67/UE

Jedną z najważniejszych kwestii w zaprezentowanym Pakie-
cie drogowym (Pakiecie mobilności) było jasne określenie 
przez KE liczby dni kalendarzowych, po których przepraco-
waniu na terytorium danego państwa, kierowca podlegałby 
pod przepisy dyrektyw o delegowaniu, w kontekście wypła-
ty minimalnego wynagrodzenia i spełniania obowiązków 
administracyjnych.

Aktualnie, to dany kraj UE określa zakres stosowania prze-
pisów, w zależności od typu przewozu towarów czy osób 
(kabotaż, transport międzynarodowy z załadunkiem, roz-
ładunkiem lub wsiadaniem/wysiadaniem pasażerów, ruch 

tranzytowy). Przepisy te nie są spójne i różnią się w zależ-
ności od wytycznych opublikowanych przez dane państwo 
członkowskie.

W toku rozmów i negocjacji rozważano opcję 3, 5, 7 czy 
nawet 15 dni pracy na terytorium kraju przyjmującego.

KE, w przypadku przewozów międzynarodowych, zapropo-
nowała najbardziej restrykcyjną, z punktu widzenia polskiego 
przewoźnika, regulację: W przypadku, gdy okres delegowania 
jest dłuższy niż 3 dni, państwa członkowskie stosują przepisy, 
(…) w odniesieniu do całego okresu delegowania pracowników 
na ich terytorium w okresie jednego miesiąca kalendarzowego.

Dla wyliczenia okresów delegowania, doprecyzowano:
• dzienny okres pracy przez okres krótszy niż sześć godzin spę-

dzonych na terytorium przyjmującego państwa członkowskie-
go uważa się za pół dnia;

• dzienny okres pracy przez okres co najmniej sześciu godzin spę-
dzonych na terytorium przyjmującego państwa członkowskie-
go uważa się za cały dzień.
Zdefiniowano również co stanowi okres pracy – Przerwy 

i okresy odpoczynku oraz okresy gotowości spędzone na tery-
torium przyjmującego państwa członkowskiego uważa się za 
okres pracy.

Powyższa zasada 3 dni, nie będzie miała jednak zastosowa-
nia do przewozów kabotażowych. Przepisy dotyczące mini-
malnych stawek płac, obowiązujące w przyjmującym pań-
stwie członkowskim, w którym wykonywany jest przewóz 
kabotażowy, będą wiążące już od pierwszego dnia, w któ-
rym świadczony jest taki przewóz.

Podsumowując, ww. przepisy obowiązują podczas wykony-
wania transportu międzynarodowego, w jednej z trzech sytu-
acji wymienionych w dyrektywie 97/71/WE czyli:
• delegowania pracowników na własny rachunek i pod 

swoim kierownictwem na terytorium państwa członkow-
skiego, w ramach umowy zawartej między przedsiębior-
stwem delegującym, a odbiorcą usług, działającym w danym 

Autor: Kamil Wolański
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państwie członkowskim, o ile istnieje stosunek pracy pomię-
dzy przedsiębiorstwem delegującym a pracownikiem w ciągu 
okresu delegowania lub;

• delegowania pracowników do zakładu albo przedsię-
biorstwa należącego do grupy przedsiębiorców na teryto-
rium państwa członkowskiego, o ile istnieje stosunek pracy 
między przedsiębiorstwem delegującym a pracownikiem 
w ciągu okresu delegowania lub;

• jako przedsiębiorstwo pracy tymczasowej lub agencja 
wynajmująca personel w sytuacji wynajmowania pracow-
nika przedsiębiorstwu, prowadzącemu działalność gospo-
darczą lub działającemu na terytorium państwa członkow-
skiego, o ile przez cały okres delegowania istnieje stosunek 
pracy pomiędzy przedsiębiorstwem pracy.

W celu określenia podlegania kierowcy pod wymogi doty-
czące płacy minimalnej, przedsiębiorca stosuje regułę 3 dni, 
a w przewozach kabotażowych płaca minimalna obowiązu-
je już od pierwszego dnia świadczenia usługi.

Nie są to na pewno dobre wiadomości dla polskich przed-
siębiorstw transportowych, gdyż ujednolicenie tych przepi-
sów pozwoli na skuteczniejsze kontrole stawianych wymagań.

Kwestią w dalszym ciągu nierozstrzygniętą pozostaje defi-
nicja odbiorcy usług z pkt. 1) w kontekście np. przejazdów 
tranzytowych.

Kolejne zmiany w zakresie delegowania pracowników doty-
czyć mają obowiązków administracyjnych, które muszą speł-
niać przedsiębiorstwa wysyłające kierowców do danego kraju.

Zdaniem KE, obecnie przyjęte rozwiązania ograniczają 
swobodę świadczenia usług transgranicznych w sektorze 
transportowym.

Określone zostało, że po wejściu zaproponowanych prze-
pisów w życie, państwa członkowskie będą mogły wprowa-
dzać wyłącznie następujące wymogi administracyjne i środ-
ki kontrolne:
• obowiązek przesłania zgłoszenia delegowania (na maksy-

malny okres 6 miesięcy), najpóźniej w momencie rozpoczę-
cia delegowania, w postaci elektronicznej, w jednym z języ-
ków urzędowych przyjmującego państwa członkowskiego 
lub w języku angielskim. Zgłoszenie to będzie mogło zawie-
rać jedynie podstawowe informacje dotyczące firmy i dele-
gowanego pracownika. Obecnie, w każdym z krajów UE, 
istnieje inny druk czy też system zgłoszenia lub zaświad-
czenia o delegowaniu, co w przypadku świadczenia prze-
wozów przez kilka krajów europejskich w trakcie jednego 
wyjazdu kierowcy, generuje olbrzymią pracę administracyj-
ną w przedsiębiorstwie, łatwo też o kosztowny błąd;

• zobowiązanie kierowców do udostępniania na żądanie 
w trakcie kontroli drogowej, w formie papierowej lub elek-
tronicznej, kopii zgłoszenia delegowania, dowodu operacji 
transportu odbywającej się w przyjmującym państwie człon-
kowskim (np. list przewozowy) oraz kopii umowy o pracę 
przetłumaczonej na jeden z języków urzędowych przyj-
mującego państwa członkowskiego lub na język angielski;

• zobowiązanie kierowców do prowadzenia i udostępniania 
na żądanie w trakcie kontroli drogowej zapisów tachogra-
fu, a w szczególności zapisów dotyczących kodów krajów 
państw członkowskich;

• zobowiązanie kierowców do udostępniania na żądanie 

w trakcie kontroli drogowej, w formie papierowej lub elek-
tronicznej, kopii odcinków wypłaty za ostatnie dwa miesiące;

• obowiązek przewoźnika drogowego do wydania na wnio-
sek organów kontrolnych, po okresie delegowania w formie 
papierowej lub elektronicznej, kopii dokumentów, o których 
mowa w powyższych punktach.

Na uwagę zasługuje fakt, iż KE nie przewiduje w przyszłości 
konieczności posiadania przedstawiciela na terytorium dane-
go kraju, co również aktualnie generuje dodatkowe koszty 
w firmie transportowej. 

Ekspert OCRK ds. Analiz i Rozliczeń

www.ocrk.pl

KAMIL 
WOLAŃSKI

www.ocrk.pl
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OBOWIĄZKI ZGŁOSZENIOWE PRACOWNIKÓW DELEGOWANYCH  
- POZAPŁACOWE NARZĘDZIE DO WALKI Z TRANSPORTEM?  

Finansowe działo 
przeciw konkurencji  
ze Wschodu
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Firmy transportowe świadczące przewozy do krajów, w których obowiązują 
przepisy regulujące wysokość wynagrodzenia minimalnego dla pracowników 
delegowanych muszą – oprócz jego wypłaty – wypełnić szereg wymogów 
administracyjnych. Należy do nich między innymi konieczność wysłania 
uprzedniego zgłoszenia dla każdego z pracowników.

Obecnie obowiązek ten nałożony jest na przedsiębiorców w takich 
krajach jak Niemcy, Francja, Austria oraz Włochy, a wraz ze 
wprowadzaniem przez kolejne państwa w regulacjach krajo-
wych przepisów dyrektyw 96/71WE oraz 2014/67/UE, lista 
ta może zostać rozszerzona. Aktualnie wszystkie wymienio-
ne kraje uruchomiły specjalne strony internetowe, za pomo-
cą których możliwe jest wypełnienie odpowiedniego formu-
larza w trybie on-line.

Niemcy: za błędy administracyjne, kara  
do 30 tys. euro

Niemcy, wraz z wprowadzeniem początkiem 2015 roku usta-
wy MiLoG, jako pierwsi narzucili obowiązek zgłoszeniowy. 
W celu dopełnienia formalności, firma transportowa jesz-
cze przed wyjazdem kierowcy w trasę, zobowiązana jest do 
wypełnienia zgłoszenia o delegowaniu i wysłaniu go (pier-
wotnie za pośrednictwem faksu) do niemieckiego Urzędu Cel-
nego. W formularzu przedsiębiorca zobowiązany jest do uzu-
pełnienia m.in. takich informacji, jak dane identyfikacyjne 
firmy, dane kierowcy oraz okres, w jakim będzie on wyko-
nywał pracę w Niemczech, przy czym maksymalny okres, 
na jaki można wystawić zaświadczenie wynosi sześć miesię-
cy. Należy jednak pamiętać, że taka forma składania formu-
larza tzn. za pośrednictwem faksu, obowiązuje jedynie do 
30.06.2017 r. Po tym terminie konieczne jest informowanie 
o fakcie delegowania pracownika do pracy w Niemczech za 

pomocą specjalnego portalu, który dostępny jest od 1.01.2017 
r. na stronach internetowych niemieckiego Urzędu Celnego 
(www.meldeportal-mindestlohn.de).

Forma zgłoszenia on-line stanowi duże udogodnienie dla 
przedsiębiorców, jednak daje niewspółmiernie większe moż-
liwości służbom kontrolnym, które obecnie są w stanie zde-
cydowanie szybciej zweryfikować sam fakt zgłoszenia oraz 
jego poprawność. W przypadku stwierdzenia błędów admi-
nistracyjnych kara może wynieść do 30.000 euro.

Francja: 40 euro za każdego delegowanego pracownika

W związku z francuską ustawą Loi Macron od dnia 1.07.2016 
r. na terenie tego kraju wprowadzony został obowiązek wypła-
cania wynagrodzenia minimalnego dla pracowników trans-
portu drogowego, oddelegowanych tymczasowo przez firmę, 
której siedziba znajduje się poza terytorium Francji. Wraz 
z koniecznością naliczania i wypłaty wynagrodzenia na 
warunkach francuskich, na przedsiębiorców nałożony został 
dodatkowy wymóg, polegający na wystawianiu zaświadczeń 
o delegowaniu. Formularz musi być sporządzony w dwóch 
kopiach, z których jedna wręczana jest kierowcy, a druga 
pozostaje do dyspozycji przedstawiciela przedsiębiorstwa. 
Pierwotnie druki wypełniane były w formie papierowej, jed-
nak od 1.01.2017 r. przedsiębiorcy zostali zobowiązani do 
zgłoszeń w postaci elektronicznej za pomocą portalu SIPSI  
(www.sipsi.travail.gouv.fr).

Autor: Ireneusz Czulak

http://www.meldeportal-mindestlohn.de
http://www.sipsi.travail.gouv.fr
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W odróżnieniu od przepisów niemieckich, w całym okresie 
delegowania kierowcy zobowiązani są do przechowywania tych 
druków w kabinie pojazdu, a także okazywania ich na każde 
żądanie służb kontrolnych. Formularze francuskie, oprócz danych 
dotyczących przedsiębiorstwa, kierowcy i okresu delegowania 
(maksymalnie 6 miesięcy), wymagają uzupełnienia informacji 
dotyczących m.in. wysokości zwrotów kosztów wyżywienia i noc-
legu ponoszonych przez kierowców. Od 1.07.2017 r. konieczne 
jest podanie w zaświadczeniu indywidualnego numeru identyfi-
kacji podatkowej przedsiębiorstwa (VAT-UE), a zamiast dotych-
czasowo wskazywanej jednostki organu ubezpieczeń społecz-
nych, określenie kraju, w którym oddelegowany pracownik jest 
objęty tym ubezpieczeniem. Podstawową różnicą (w porów-
naniu ze zgłoszeniem niemieckim) jest konieczność wskazania 
reprezentanta firmy posiadającego siedzibę na terenie Francji, 
który będzie odpowiedzialny za kontakt ze służbami kontrolny-
mi. Ustanowienie reprezentanta najczęściej wiąże się dla firm 
z dodatkowymi kosztami.

Niestety kolejnym obciążeniem, z którym muszą liczyć się przed-
siębiorcy jest planowane wprowadzenie opłat za korzystanie z sys-
temu SIPSI. Zgodnie z dekretem n° 2017-751 z 3.05.2017 r., w celu 
zrekompensowania kosztów utworzenia i funkcjonowania sys-
temu, nie później niż do 1.01.2018 r. wprowadzona zostanie 
opłata, która ma wynosić 40 euro za delegowanego pracowni-
ka. Należy mieć na uwadze, że brak wydruku formularza zgło-
szeniowego w kabinie pojazdu w trakcie kontroli obarczony jest 
karą 750 euro.

Austria: 500 – 10 tys. euro za brak w kabinie zgłoszenia 
oddelegowania

Austriacka ustawa o zapobieganiu dumpingu płacowego i socjal-
nego, która weszła w życie 1 stycznia 2017 r. (Lohn und Sozial-
dumping-Bekämpfungsgesetz – LSD-BG), również wprowadza 
dodatkowe obowiązki związane z delegowaniem pracowników. 
Jednym z nich, podobnie jak w ww. krajach, jest konieczność 
dokonania zgłoszeń pracowników. Zgodnie z przepisami zagra-
niczny pracodawca zobowiązany jest do zgłoszenia faktu odde-
legowania pracownika przed wjazdem na terytorium Austrii. 
Zgłoszenie wykonywane jest za pomocą dokumentu elektronicz-
nego ZKO3, dostępnego na stronach austriackiego Ministerstwa 
Finansów (www.formularservice.gv.at).

Dodatkowym obowiązkiem wynikającym z delegowania jest 
wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za reprezentowanie firmy 
na zewnątrz, jednak nie ma obowiązku, aby ta osoba posiada-
ła siedzibę na terytorium Austrii. W przypadku, gdy nie jest to 
osoba wskazana w KRS, pełnomocnika należy zgłosić oddzielnie 
na druku elektronicznym ZKO1-A, wraz z podpisanym oświad-
czeniem o wyrażeniu jego zgody (druk ZKO1-Z). Następnie dane 
tej osoby uzupełniane są na formularzu ZKO3. Formularz ten 
dostępny jest w języku polskim, co z pewnością jest ułatwieniem 
podczas jego wypełniania. Niestety system początkowo nie był 
dostosowany do realiów branży transportowej. Wiele pytań poja-
wiało się w momencie uzupełniania takich danych jak miejsce 
(dokładny adres) zatrudnienia w Austrii, czy dokładne godzi-
ny wykonywania pracy, których nikt z wyprzedzeniem nie był 
w stanie jednoznacznie określić. Znaczącym problemem była 
również konieczność każdorazowego określania zleceniodawcy 
operacji transportowych. I

Ekspert OCRK ds. Analiz i Rozliczeń

www.ocrk.pl

IRENEUSZ 
CZULAK

www.ocrk.pl
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136 z dnia 17.07.2016 r. W związku z tym również i w tym 
kraju koniecznym stało się zgłaszanie pracowników delegowa-
nych. Początkowo odbywało się to za pomocą odpowiedniego 
druku, będącego załącznikiem do okólnika nr 3 z 22.12.2016 
r. (Allegato-Circolare-INL-22-dicembre-2016-n.3 PL). Formu-
larz ten wysyłany był za pomocą wiadomości e-mail na adres 
włoskiego Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej. Zgodnie 
z wcześniejszymi zapowiedziami, od 1.03.2017 r. wprowa-
dzony został obowiązek zgłaszania pracowników za pomocą 
specjalnej platformy elektronicznej (www.cliclavoro.gov.it). 

System ten należy do najbardziej pracochłonnych spośród 
wcześniej omawianych. Pierwszy krok to rejestracja użyt-
kownika, której wykonanie zajmuje już sporo czasu, następ-
nie koniecznym jest wprowadzenie danych przedsiębiorstwa, 
jak i delegowanych pracowników. W kolejnych etapach sys-
tem wymaga podania okresu delegowania (daty pierwszego 
i ostatniego kabotażu), co uniemożliwia wystawianie zaświad-
czeń na dłuższe okresy. Niestety, również w przypadku delego-
wania pracowników do Włoch, niezbędne będzie poniesienie 
dodatkowych kosztów związanych z powołaniem przedsta-
wiciela, który - podobnie jak we Francji - będzie odpowie-
dzialny za kontakty z Inspekcją Pracy. Dodatkowo wymagane 
jest wskazanie osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu 
w obrębie kontaktów z partnerami społecznymi. 

Kolejnym obostrzeniem jest wymóg zgłoszenia kierowcy 
najpóźniej do godziny 24.00 dnia poprzedzającego pierwszą 
operację kabotażową na terenie Włoch. Jednocześnie nale-
ży pamiętać, że wydruk zaświadczenia musi być przechowy-
wany w kabinie pojazdu, ponieważ naruszenie tego obowiąz-
ku grozi karą w wysokości od 150 do 500 euro za każdego 
pracownika.

Biorąc pod uwagę mnogość przepisów i różnorodność 
systemów służących do zgłoszenia faktu delegowania kie-
rowców, wypełnienie wszystkich formalności stanowi 
wyzwanie dla firm transportowych. Ewentualne błędy 
administracyjne obarczone są sankcjami finansowymi, dla-
tego terminowe ich wykonywanie jest niezwykle ważne. 
Spełnienie wszystkich wymagań, stawianych przed pol-
skimi firmami, w znaczący sposób ogranicza dostępny 
czas, co ma niebagatelny wpływ na prawidłowe funkcjo-
nowanie firmy. 

W przypadku, gdy przedsiębiorstwo miało jednego stałego 
zleceniodawcę, możliwe było złożenie zgłoszenia ramowego 
na okres do trzech miesięcy. Natomiast, jeżeli przedsiębior-
stwo działało na rzecz więcej niż jednego stałego zlecenio-
dawcy, dla każdego z nich możliwe było złożenie osobnych 
zgłoszeń ramowych, co powodowało komplikacje. Obecnie 
w systemie wprowadzono szereg zmian, które mają na celu 
dostosowanie go do realiów branży transportowej.

Od 1.06.2017 r. zgodnie ze zmianą ww. ustawy o zwal-
czaniu dumpingu płacowego i socjalnego wprowadzo-
no nowy formularz dla firm transportowych ZKO3T 
(Transport), zawierający takie modyfikacje jak:
•  wydłużenie okresu ważności zaświadczenia do 6 miesię-

cy (na wzór niemiecki i francuski);
•  zniesienie obowiązku wskazywania zleceniodawców usłu-

gi transportowej;
•  doprecyzowanie kwestii osoby kontaktowej (którą może 

być sam kierowca);
•  wprowadzenie obowiązku wskazywania numerów reje-

stracyjnych pojazdów, którymi wykonywane są operacje 
transportowe na terenie Austrii.

Na szczególną uwagę zasługuje również kwestia zminima-
lizowania ilości dokumentów, które należy przechowywać 
w kabinie pojazdu. Obecnie nie jest wymagane, aby kierow-
ca przewoził ze sobą dokumenty potwierdzające naliczenie 
i wypłatę należnego mu wynagrodzenia. Nadal jednak pozo-
staje obowiązek każdorazowego okazywania przez kierowcę 
służbom kontrolnym zgłoszenia oddelegowania (ZKO3T). Goto-
we wydruki muszą znajdować się w pojeździe (możliwe jest 
jednak posiadanie przez kierowcę samego numeru transakcji/
numeru referencyjnego, który jest nadawany po pomyślnym 
wysłaniu dokumentu). W przypadku uchybienia obowiązko-
wi posiadania przez kierowcę tego dokumentu, przewidzia-
ne sankcje finansowe mogą wynieść od 500 do 10 tys. euro.

Włochy: skomplikowany i pracochłonny system

Obowiązek wypłaty wynagrodzenia minimalnego we Wło-
szech dla firm transportowych wykonujących przewozy kabo-
tażowe wprowadziły przepisy dekretu ustawodawczego nr 

http://www.cliclavoro.gov.it


    11  WYDANIE 1 (1) WRZESIEŃ 2017

Jak telematyka 
wspiera pracę kierowcy 

obcojęzycznego?
O trudnościach w znalezieniu polskich kierowców gotowych do podjęcia pracy 
w zawodzie słyszy się już od dłuższego czasu. Z najnowszego Raportu „Rynek 
pracy kierowców w Polsce 2016” wynika, że brakuje na nim około 100-110 
tysięcy kierowców[1].

To duży problem nie tylko samej branży transportowej, 
ale również dla wszystkich korzystających z jej usług. 
Jak może wyglądać dobrze działający handel bez płyn-
nych dostaw?

Kierowca zagraniczny

Naturalnym następstwem braku pracowników stało się 
zatrudnianie kierowców obcojęzycznych, głównie zza 
naszej wschodniej granicy. Tylko w 2016 roku liczba ukra-
ińskich i białoruskich kierowców zatrudnionych w pol-
skich firmach transportowych podwoiła się w stosunku 
do roku 2015.

Przyjęcie do pracy obcokrajowca stanowi jednak duże 
wyzwanie dla pracodawcy. Oznacza długotrwałe procedu-
ry administracyjne oraz wymóg zalegalizowania pobytu 
i pracy na terenie Polski. Wielkim kłopotem jest również 
bariera językowa oraz nieznajomość polskich przepisów 
transportowych. Jednak w tym zakresie, zamiast liczyć 
na szybką adaptację pracownika, można sięgnąć po odpo-
wiedni system telematyczny.

Jak to działa?

Elementem systemu telematycznego powinien być kom-
puter pokładowy dla kierowcy z dostępnymi wersjami 
językowymi. Przykładem takiego rozwiązania jest urzą-
dzenie GBOX® Assist montowane w kabinie ciężarówki. 
Obecnie posiada cztery wersje językowe: polską, rosyj-
ską, ukraińską i angielską. Dzięki GBOX® Assist obcoję-
zyczny kierowca ma dostęp do:
•  bieżącej analizy czasu pracy kierowcy z uwzględnieniem 

obowiązujących przepisów;

• komunikacji tekstowej ze spedytorem;
• delegowanych zleceń spedycyjnych;
• nawigacji z uwzględnieniem atrybutów ciężarowych;
•  informacji o niebezpiecznych parkingach, strefach płat-

nych, dostępnych w pobliżu stacjach flotowych itp.;
• skanowania i przesyłania dokumentów do spedytora.

System telematyczny to także większe poczucie bezpieczeń-
stwa właściciela firmy transportowej. Poza ułatwieniem 
pracy kierowcy pozwala na lokalizowanie pojazdu wraz 
z jego parametrami, dzięki czemu przedsiębiorca dokład-
nie wie, co dzieje się z jego pojazdem. Zdalne pobieranie 
danych z karty kierowcy bądź tachografu, automatyczne 
rozliczanie delegacji czy raport przekroczenia granic to 
dodatkowe funkcje systemu. Niezwykle usprawniają roz-
liczanie czasu pracy kierowców i dają gwarancję popraw-
ności wyników.

Minimalizacja ryzyka

Zatrudnienie pracowników zagranicznych to z jednej stro-
ny rozwiązanie kłopotów, z drugiej zaś ryzyko. Niedo-
pełnienie procedur administracyjnych, jak i popełnienie 
przez kierowcę wykroczeń, może wiązać się z nałożeniem 
na przedsiębiorcę odczuwalnych kar finansowych. Są to 
kwoty niebagatelne. Potrafią sięgać przeciętnie od 4 do 
8 tys. zł. Inwestycja w odpowiedni system telematycz-
ny znacząco minimalizuje ryzyko poniesienia kar finan-
sowych. Ponadto daje poczucie bezpieczeństwa zarów-
no kierowcy, jak i właścicielowi firmy transportowej. 

[1]Źródło: Raport „Rynek pracy kierowców w Polsce 2016”, http://www.pwc.pl/
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Polska od wielu lat jest w czołówce transportu międzynarodowego. Rodzimi 
przewoźnicy dysponują jedną z największych flot w Europie i wykonują pracę 
przewozową dla wielu firm spedycyjnych. W naszym kraju rynek transportowy 
wyróżnia profesjonalizm i wyjątkowa konkurencyjność cen.

Celem uświadomienia problemu, jakim jest prawidłowe 
realizowanie tygodniowych odpoczynków, warto przyto-
czyć obowiązujące przepisy – art. 8 pkt 8 Rozporządze-
nia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 561/2006:

Jeżeli kierowca dokona takiego wyboru, dzienne okresy 
odpoczynku i skrócone tygodniowe okresy odpoczynku poza 
bazą można wykorzystywać w pojeździe, o ile posiada on 
odpowiednie miejsce do spania dla każdego kierowcy i pojazd 
znajduje się na postoju.

W nawiązaniu do powyższego, kierowca ma prawo do 
realizacji odpoczynku w pojeździe, o ile posiada on pra-
widłowo wyposażoną kabinę, tylko i wyłącznie w przy-
padku stosowania dziennego odpoczynku, lub skrócone-
go tygodniowego.

Od Francji się zaczęło

Definicja odpoczynku tygodniowego również zapisana jest 
w Rozporządzeniu nr 561/2006/WE i obejmuje regularny 
odpoczynek trwający co najmniej 45 godzin lub skróco-
ny tygodniowy okres odpoczynku trwający krócej niż 45 
godzin, jednak nie mniej niż 24 godziny.

Należy więc stwierdzić, że jeśli odpoczynek trwa ponad 
45 godzin, i jest odbierany poza miejscem zamieszkania 
kierowcy, to wymagany jest nocleg poza samochodem, np. 
w hotelu. Przytoczone przepisy obowiązują już od 2006 r., 
jednakże inspektorzy na terenie całej Europy nie mieli moż-
liwości karania za wykroczenie, ponieważ nie było odpo-
wiednich zapisów w taryfikatorach.

Jednym z pierwszych krajów, który postanowił uregu-

lować tę kwestię jest Francja. 10.07.2014 r. weszła w życie 
ustawa do walki z nieuczciwą konkurencją społeczną (L. 
3313-3 Code des transports). Ustawa ta, na mocy prawa 
Unii Europejskiej, umożliwia ściganie pracodawców, którzy 
wykorzystują pojazdy ciężarowe, jako stałe miejsca nocle-
gowe dla zatrudnianych kierowców. Przepis ten przewiduje 
również karę dla przedsiębiorstwa, które świadomie pomi-
nęło zapis artykułu 8 pkt. 8 Rozporządzenia nr 561/2006, 
czyli zaplanowało nocleg w kabinie pojazdu podczas prze-
rwy tygodniowej trwającej dłużej niż 45 godzin.

Pod naciskiem międzynarodowego środowiska transpor-
towego, rząd francuski zakwalifikował tego typu wykro-
czenie do kategorii V z przewidywaną karą 1000-1500 
euro, a ostateczna kwota określona przepisami to 30 tys. 
euro oraz nawet do roku pozbawienia wolności (artykuł 
L. 3315-4-1). Ustawa nie obarcza kierowcy współodpowie-
dzialnością za niezapewnienie mu miejsca do spania poza 
kabiną pojazdu.

Następna była Belgia

Kolejnym krajem, który wprowadził sankcje z tytułu nie-
przestrzegania tego typu przepisów, jest Belgia. Kara za 
wspomniane naruszenie wynosi tu nawet 1,8 tys. euro. 
W przypadku braku natychmiastowej wpłaty, służby są 
uprawnione do zatrzymania pojazdu i żądania kaucji zwrot-
nej lub – gdy opłata nie zostanie uiszczona w ciągu 96 
godzin – do konfiskaty pojazdu. Jeżeli sprawa trafi do sądu 
i uzna on winę przewoźnika, kara może wynieść nawet 
60 tys. euro.

Autor: Piotr Krystek
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Jednakże warto nadmienić, w nawiązaniu do wytycz-
nych obowiązujących na terenie Belgii lub Francji, że karal-
ny będzie odpoczynek tygodniowy jedynie bezpośrednio 
przed kontrolą. W związku z tym kierowca może dostać 
mandat tylko z tytułu naruszenia „na gorącym uczynku”.

Obecnie także pozostałe Państwa zaczynają wprowadzać 
sankcje z tytułu łamiania przepisów dotyczących odbiera-
nia odpoczynku tygodniowego regularnego poza pojazdem.

Jak wynika z opublikowanego raportu i zaleceń Nie-
mieckiej Komisji Bundestagu ds. Transportu, dotyczących 
zmian w ustawach GüKG (Ustawa o drogowym transpor-
cie towarowym), StVG (Ustawa o transporcie drogowym) 
i FPersG (Ustawa o kierujących pojazdami), rozwiązaniem 
problemu jest zastosowanie kar dla przewoźników, którzy 
nie stosują się do powyższych zapisów.

Niemcy i Wielka Brytania chcą walczyć

Według Komisji, w Niemczech często spotykane jest spę-
dzanie przez kierowców odpoczynku w kabinie ciężarówki 
(„koczownictwo”). Powyższa praktyka może być zmienio-
na między innymi przez uściślenie w niemieckiej ustawie 
o kierujących pojazdami, że regularne tygodniowe odpo-
czynki zgodne z 8 art. rozporządzenia (WE) nr 561/2006 
nie mogą być spędzane w pojeździe. W ten sposób Niemcy 
chcą walczyć z naruszeniem omawianych przepisów. Pro-
pozycja nowych zapisów została zatwierdzona przez Bun-
destag i będzie obowiązywać w najbliższym czasie.

Również w Wielkiej Brytanii zaczęły pojawiać się głosy, 

że kierowcy nie powinni odbywać 45-godzinnych przerw 
w kabinach. Napisał o tym „The Times” oraz „Daily Mail”.

W opinii rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedli-
wości Evgeni Tanchieva (Sprawa C-102/16), każde państwo 
członkowskie Unii Europejskiej może karać kierowców, któ-
rzy obowiązkową – długą – pauzę odbiorą w kabinie cię-
żarówki, a nie w hotelu lub domu. Z tego względu już dziś 
warto zadbać o prawidłowe rozplanowanie trasy kierow-
cy, aby podczas wyjazdu nie musiał odbierać odpoczyn-
ków tygodniowych regularnych (możliwe nawet w sys-
temie 3/1) lub, aby odbierał je w miejscu, gdzie może 
skorzystać z hotelu.

Specjalista ds. Wdrożeń i Szkoleń INELO 

www.inelo.pl

PIOTR 
KRYSTEK

Dzięki programowi 4Trans istnieje możliwość monitoro-
wania czy kierowca realizuje prawidłowo odpoczynki tygo-
dniowe. W przypadku istnienia podejrzeń, można urucho-
mić opcję Naruszenia Kierowcy, która da obraz, czy zapisy 
na karcie magnetycznej lub wykresówce są prawidłowe.

Zawiłość aktów prawnych i ciągle pojawiające się wytycz-
ne wymuszają na przedsiębiorcach regularne pozyskiwanie 
wiedzy. W celu uniknięcia nieprawidłowości oraz manda-
tów warto uczestniczyć w spotkaniach branżowych, na któ-
rych eksperci z całej Polski dzielą się swoją wiedzą i sze-
rokim doświadczeniem. 

www.inelo.pl
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Zatrudniając kierowców spoza krajów UE, obok działań 
mających na celu legalizację pobytu i uzyskania zezwo-
lenia na pracę w Polsce, należy pamiętać o poświadcze-
niu ubezpieczenia społecznego w formie dokumentu A1 
wydanego przez ZUS. W czasie kontroli płacy minimalnej 
w krajach wspólnoty, niezależnie od narodowości kierow-
cy, A1 jest dokumentem potwierdzającym m.in. legalność 
zatrudnienia i ubezpieczenia społecznego. Wnioskowanie 
o udzielenie zaświadczenia A1 jest podstawowym pra-
wem przysługującym obywatelom krajów członkowskich, 
a także osobom fizycznym mającym miejsce zamieszka-
nia w obrębie UE.

Zgodnie z art. 34 ust. 2 Karty Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej, każdy mający miejsce zamieszkania i przemiesz-
czający się legalnie w obrębie Unii Europejskiej ma prawo do 
świadczeń z zabezpieczenia społecznego i przywilejów socjal-
nych zgodnie z prawem unijnym oraz krajowym.

A1 do okazania podczas kontroli

Zaświadczenie A1 jest efektem swoistego postępowa-
nia dowodowego, w którym określa się ustawodawstwo 
zabezpieczenia społecznego i jest szczególnie potrzeb-
ne w chwili wykonywania pracy na terenie innych kra-
jów wspólnoty, np. francuskie przepisy lokalne wręcz 
narzucają konieczność posiadania przedmiotowego doku-
mentu. Zgodne z wprowadzonym 1 kwietnia 2017 r. 
artykułem L. 114-15-1 francuskiego Kodeksu zabezpiecze-
nia społecznego, niedostarczenie A1 przez pracownika, 
pracodawcę lub przedstawiciela pracodawcy we Francji 
w trakcie kontroli, będzie skutkowało nałożeniem kary. 
W przypadku, gdy miejscowy oddział ZUS nie zdążył 
wydać zaświadczenia A1 (procedura może trwać nawet 
miesiąc), a kierowca musiał wyjechać w trasę, to pod 
warunkiem wyposażenia go w dowód złożenia wniosku 
do ZUS, może on kontynuować przewóz na terenie UE 
(warunkiem jest wydanie zaświadczenia w ciągu dwóch 
miesięcy od kontroli).

Składając wniosek o wydanie zaświadczenia A1 należy 
skorzystać z formularzy zamieszczonych na stronie Zakła-
du Ubezpieczeń Społecznych. Najczęściej pobierany dla kie-
rowców zawodowych jest formularz pt. Informacja w celu 
wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym dla 
osoby, która wykonuje pracę najemną w dwóch lub kilku Pań-
stwach Członkowskich, UE na podstawie art. 13.1 Rozporzą-
dzenia Parlamentu i Rady (WE) Nr 883/2004.

Centrum życiowe

Informacje, które należy wskazać we wniosku, w pierw-
szej kolejności dotyczą danych personalnych kierowcy 
i pracodawcy.

Integralną częścią wniosku jest Oświadczenie o miejscu 
zamieszkania.

W przypadku kierowców z krajów trzecich, organ może 
zwrócić się do wnioskodawcy o wskazanie miejsca zamiesz-
kania (np. potwierdzone umową własności, najmu itp.) lub 
określenie swojego centrum życiowego. W tym przypadku 
niewystarczające mogą się okazać dokumenty towarzy-
szące, złożone wraz z wnioskiem np. zezwolenie na pracę 

Autor: Jakub Ordon

Przykład wypełnienia wniosku

Przykład wypełnienia oświadczenia (wypełnia kierowca)
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dla cudzoziemca, wydane przez Wojewodę lub świadec-
two kierowcy Wspólnoty Europejskiej wydane przez GITD.

Wyjaśniając definicję zamieszkania (miejsce zamiesz-
kania), powołać się należy na zapisy Rozporządzenia  
nr 883/2004, w którym dokonano rozróżnienia pomiędzy 
zamieszkaniem, a pobytem. Zamieszkanie oznacza miej-
sce, w którym osoba zwykle przebywa, natomiast pobyt 
oznacza pobyt czasowy. Trybunał Sprawiedliwości stwier-
dził, że w rozumieniu tych przepisów, państwo członkow-
skie zamieszkania oznacza państwo, w którym dana osoba 
zwykle zamieszkuje i w którym znajduje się jej zwykły ośro-
dek interesów życiowych. Trybunał dodał też, że w tym kon-
tekście należy uwzględnić w szczególności sytuację rodzinną 
osoby zatrudnionej, przyczyny jej wyjazdu, czas i ciągłość 
zamieszkania, fakt posiadania stałego zatrudnienia, (jeśli tak 
jest), zamiary wynikające ze wszystkich okoliczności. Zwy-
kły ośrodek interesów życiowych należy ustalić na pod-
stawie faktów, z uwzględnieniem wszystkich okoliczno-
ści wskazujących na rzeczywisty wybór danego państwa, 
jako państwa zamieszkania. Takie rozumienie określenia 
zamieszkanie obowiązuje w całej Unii, tj. ma zastosowa-
nie w jednakowy sposób w przypadku wszystkich świad-
czeń do celów stosowania Rozporządzenia nr 883/2004 
i Rozporządzenia nr 987/2009. Kryteria ustalania miej-
sca zamieszkania nie są wyczerpujące i mają zastosowa-
nie, ilekroć zachodzi potrzeba ustalenia miejsca zamiesz-
kania danej osoby.

Oto te kryteria:
• sytuacja rodzinna (status rodzinny i więzi rodzinne);
•  czas trwania i ciągłość pobytu w danym państwie człon-

kowskim;
• w przypadku studentów – źródło dochodu;
•  sytuacja mieszkaniowa, w szczególności, czy ma stały 

charakter;
•  państwo członkowskie, które uznaje się za miejsce 

zamieszkania danej osoby dla celów podatkowych;
• przyczyny wyjazdu;
• zamiar wynikający ze wszystkich okoliczności;
•  sytuacja zawodowa (charakter i specyfika wykonywanej 

pracy, w szczególności miejsce, w którym praca ta jest 
zazwyczaj wykonywana, jej stały charakter oraz czas 
trwania umowy o pracę);

•  prowadzenie działalności o charakterze niezarobkowym.

Wśród tych kryteriów rozróżnia się elementy związane 
z obiektywnymi cechami zwykłego miejsca zamieszkania, 
takimi jak czas trwania i ciągłość pobytu na terytorium 
państwa członkowskiego, oraz odnoszące się do sytuacji 
danej osoby. Wszystkie te elementy odwołują się wyłącznie 
do stanu faktycznego, tj. muszą być oceniane bez względu 
na ich zgodność z prawem.

Może się okazać, że ZUS wyda decyzję o odmowie 

wydania zaświadczenia A1 np. z uwagi na brak legalne-
go zamieszkania. Częstokroć problem ten będzie dotyczył 
kierowców o narodowości ukraińskiej, gdzie koniecznym 
będzie wykazanie faktycznego miejsca zamieszkania i cen-
trum życiowego w Polsce.

Po odmownej decyzji, pozostaje możliwość ubiegania 
się o prawo do uzyskania zaświadczenia A1 za pośrednic-
twem Sądu Pracy, w terminie 30 dni od otrzymania decyzji.

Okres i miejsce delegowania

Kolejne informacje, których wymaga urząd, odnoszą się 
do wskazania miejsca i okresu delegowania. W świe-
tle procedury wydawania zaświadczenia A1, nie trze-
ba określać miejsca delegowania, ani podawać firm, do 
których kierowca wyjeżdża w celach załadunku i roz-
ładunku towaru. 

Znaczna część pracy

Część pracowników transportu ma ustalony harmonogram 
pracy, wyznaczone trasy i szacunkowy czas trwania podró-
ży. Osoba ubiegająca się o wydanie decyzji w sprawie mają-
cego zastosowanie ustawodawstwa, może spodziewać się 
(jeśli urząd o to wnosi) konieczności przedstawienia (np. 
za pomocą harmonogramu pracy lub terminarza podróży 
bądź innych informacji), w jaki sposób jej czas pracy roz-
kłada się na czas przepracowany w państwie zamieszkania 
oraz czas przepracowany w innych państwach członkow-
skich. W celu określenia, czy znaczna część pracy danego 
pracownika najemnego jest wykonywana w Polsce, należy 
uwzględnić kryteria orientacyjne, takie jak czas pracy lub 
wynagrodzenie. Jeżeli podczas przeprowadzania ogólnej 
oceny okaże się, że co najmniej 25% czasu pracy danego 
kierowcy przypada na Polskę, gdzie ma on miejsce zamiesz-
kania lub, że zarabia on w tym państwie co najmniej 25% 
swojego wynagrodzenia, będzie to oznaczało, że znaczna 
część jego pracy jest wykonywana w tym kraju. 

Należy pamiętać, że kierowca w  transporcie I  

Fragment decyzji odmownej z kwietnia 2017r. wydanej przez ZUS

Przykład wypełnionego wniosku o wydanie A1

Przykład korespondencji ZUS-przedsiębiorca
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międzynarodowym wypracowuje 100% swojego wynagro-
dzenia w polskim przedsiębiorstwie, niezależnie od dopłat 
z tytułu płacy za pracę na terenie innych krajów UE (zgod-
nie z Dyrektywami 96/71/WE i 2002/15/WE).

Okres ważności zaświadczenia

We wniosku należy określić przedział czasowy, na który 
ma zostać wydane świadectwo (nie dłuższy jednak niż  
12 miesięcy) oraz podać rodzaj głównej działalności. Spo-
śród kilkunastu możliwości należy zaznaczyć sekcję trans-
port i gospodarka magazynowa, czyli literę H. 

Jeśli ZUS po wydaniu zaświadczenia A1 stwierdzi, że rze-
czywista sytuacja zawodowa pracownika różni się od opisa-
nej w umowie i ma wątpliwości co do poprawności faktów, 
na podstawie których wydano zaświadczenie A1, wówczas 
ponownie zostanie rozważona zasadność wydania zaświad-
czenia i w razie konieczności jego wycofanie.

ZUS informuje inne urzędy w UE

Instytucja miejsca zamieszkania musi poinformować wyzna-
czone instytucje we wszystkich państwach członkowskich, 
w których wykonywana jest praca i w których znajduje się 
siedziba lub miejsce prowadzenia działalności pracodawcy, 
o podjętej przez siebie decyzji - za pomocą odpowiednich stan-
dardowych dokumentów elektronicznych. Decyzja dotycząca 
mającego zastosowanie ustawodawstwa staje się ostateczna, 
jeżeli nie zostanie zakwestionowana w ciągu dwóch miesię-
cy od daty powiadomienia wyznaczonych instytucji o doko-
nanym ustaleniu przez wyznaczoną instytucję w państwie 
członkowskim zamieszkania. 

Przykład wypełnionego wniosku o wydanie A1

Przykład wypełnionego wniosku o wydanie A1

Ekspert OCRK w zakresie ITD i PIP

www.ocrk.pl

JAKUB 
ORDON

www.ocrk.pl
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Niejednokrotnie zdarza się, że kierowca zgubi lub uszkodzi kartę, czasami 
zapomni o upływie jej ważności - wówczas pojawiają się nieplanowane 
przestoje, a te z kolei generują straty. By zapobiec takim sytuacjom, warto 
pamiętać o kilku podstawowych zasadach.[1]

7 dni na wysłanie wniosku

Gdy karta kierowcy została uszko-
dzona, zagubiona, skradziona, działa 
wadliwie, kierowca musi w terminie 
siedmiu dni kalendarzowych wystą-
pić o kartę zastępczą[2] do właściwych 
organów w państwie członkowskim 
swojego normalnego miejsca zamiesz-
kania. Organy wydają kartę zastępczą 
w ciągu ośmiu dni roboczych od dnia 
otrzymania szczegółowego wniosku 
o jej wydanie.

Dokumenty zastępcze przy braku/
uszkodzeniu karty

W przypadku uszkodzenia karty kie-
rowcy, jej nieprawidłowego działania, 
zagubienia lub kradzieży kierowca:

1. Na początku trasy drukuje dane 
prowadzonego przez siebie pojazdu 
i wpisuje na tym wydruku:
• dane umożliwiające identyfikację kie-

rowcy (nazwisko, numer karty kie-
rowcy lub prawa jazdy), wraz z pod-
pisem;

• okresy, o których mowa w art. 34 ust. 
5 lit. b)[3] ppkt II, III oraz IV.
2. Na końcu trasy drukuje infor-

macje odnoszące się do okresów 
zarejestrowanych przez tachograf. 

Do tego zapisuje wszystkie okresy 
innej pracy, okresy gotowości i odpo-
czynku, od momentu sporządzenia 
wydruku na początku trasy, które nie 
zostały zarejestrowane przez tacho-
graf. A także zaznacza na tym doku-
mencie dane umożliwiające identyfika-
cję kierowcy (nazwisko, numer karty 
kierowcy lub prawa jazdy), wraz ze 
swoim podpisem.

Okres prowadzenia bez karty  
– 15 dni lub warunkowo dłużej

W sytuacjach uszkodzenia karty kie-
rowcy, jej nieprawidłowego działa-
nia, zagubienia lub kradzieży, kie-
rowca może kontynuować jazdę bez 
karty kierowcy maksymalnie przez 
15 dni kalendarzowych. Dopuszczal-
ne jest wydłużenie tego okresu, jeśli 
konieczny jest powrót pojazdu do bazy 
– pod warunkiem, że kierowca potra-
fi wykazać brak szansy na przedsta-
wienie lub użycie karty podczas jego 
trwania.

Zwrot karty i zgłoszenie na policję.

W przypadku, gdy karta kierowcy 
zostanie uszkodzona lub działa wadli-
wie, kierowca zwraca ją do właściwe-

go organu państwa członkowskiego 
jego normalnego miejsca zamiesz-
kania. Kradzież karty użytkownika 
pojazdu musi zostać formalnie zgło-
szona właściwemu organowi państwa, 
w którym dokonano kradzieży. Nale-
ży to uczynić w drodze oficjalnego 
zawiadomienia właściwych organów 
państwa członkowskiego, wydające-
go kartę oraz właściwych organów 
państwa członkowskiego – miejsca 
zamieszkania kierowcy, o ile są to 
różne kraje.

Upływ ważności karty, 15 dni na jej 
odnowienie

Użytkownik pojazdu ma oczywi-
ście możliwość przedłużenia karty 
kierowcy. W takiej sytuacji składa 
wniosek do właściwych organów 
w państwie członkowskim swojego 
normalnego miejsca zamieszkania, 
nie później niż na 15 dni roboczych 
przed upływem okresu ważności 
karty. Jeśli złoży wniosek o prze-
dłużenie karty, która wkrótce utra-
ci ważność, właściwy organ wydaje 
nową przed dniem upływu okresu 
ważności starej, pod warunkiem, że 
wniosek został przesłany we wspo-
mnianym terminie. 

Autor: Jakub Ordon

[1] Zasady zostały „odświeżone” Rozporządzeniem PEiR (UE) nr 165/2014, z 4.02.2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym, uchy-
lającym Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniającym Rozporządze-
nie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego.

[2] Procedura wydania karty zastępczej udostępniona przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych link: http://info-car.pl/infocar/tachograf/procedu-
ra-wymiany-karty-zagubionej-skradzionej.html

[3] Kierowcy obsługują przełączniki umożliwiające osobną i wyraźną rejestrację następujących okresów: „inna praca”, oznacza wszelkie czynności inne niż pro-
wadzenie pojazdu, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 lit. a) Dyrektywy 2002/15/WE, a także wszelkie prace wykonywane dla tego samego lub innego pra-
codawcy w sektorze transportowym lub poza nim; „okresy gotowości” zgodnie z definicją w art. 3 lit. b) Dyrektywy 2002/15/WE to przerwy lub odpoczynek.
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Jednym z podstawowych wymogów pracodawcy wobec pracownika jest 
prawidłowe sporządzanie ewidencji czasu pracy. Przepisy jednoznacznie nie 
określają w jakiej formie takie zestawienie ma być sporządzane, jednak ważne 
by zawarte były w nim informacje takie jak: czas pracy w poszczególnych 
dobach, praca w niedzielę i święta, wykazany czas dyżurów oraz dodatki  
za pracę w nadgodzinach i porze nocnej.

Ponadto na karcie pracy pracownika należy wykazać wszyst-
kie usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności 
w pracy. Na podstawie stworzonej ewidencji czasu pracy pra-
codawca jest w stanie wyliczyć wynagrodzenie podstawowe 
oraz wszystkie dodatki.

Gotowe rozwiązanie

W praktyce wyliczenie wynagrodzenia dla pracowników 
zatrudnionych na stanowisku innym niż kierowca nie stano-
wi większego problemu. Czas pracy takiego pracownika jest 
niejednokrotnie zaokrąglany do pełnych godzin, co w znaczący 
sposób ułatwia stworzenie karty pracy. W przypadku zatrud-

nienia kierowców sprawa nie jest już taka prosta. Urządze-
nia zamontowane w pojazdach rejestrują czynności kierowcy 
z dokładnością do jednej minuty. Jeśli uwzględnimy do tego 
równoważny system czasu pracy, gdzie możemy planować czas 
pracy kierowcy od 0 do 12 godzin, to ręczne tworzenie wyma-
ganej ewidencji jest skomplikowane i bardzo czasochłonne.

W celu optymalnego zaplanowania harmonogramu, warto 
skorzystać z gotowych rozwiązań systemów informatycznych. 
Istotne jest, aby wybrane narzędzie miało możliwość dostoso-
wania ustawień do naszych zapisów w dokumentach wewnątrz-
zakładowych oraz było zgodne z obowiązującymi przepisami.

Na polskim rynku dostępnych jest wiele aplikacji różnią-
cych się funkcjonalnością, łatwością obsługi czy wreszcie ceną.

Autor: Piotr Dajema
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Wybór Trans-San

Przed wyborem odpowiedniego oprogramowania stanęła firma 
Trans-San, która przez długi czas analizowała rynek dostęp-
nych rozwiązań. Firma rozpoczęła działalność transportową 
w 2000 roku i od samego początku istnienia za główny cel 
postawiła sobie świadczenie usług najwyższej jakości. Dzię-
ki stałym inwestycjom w nowoczesną flotę, ich pojazdy speł-
niają restrykcyjne wymogi europejskie. Firma posiada duże 
doświadczenie w transporcie międzynarodowym oraz wyma-
gane zezwolenia i licencje.

Pierwszym krokiem było określenie naszych potrzeb i oczeki-
wań. Główny nacisk kładliśmy na jak najmniej problematycz-
ne generowanie ewidencji czasu pracy oraz sprawne rozliczanie 
delegacji. Zagłębiając się w zawiłe przepisy dotyczące rozliczania 
płacy minimalnej na terytorium innych krajów UE, wahaliśmy się 
pomiędzy zleceniem rozliczania wynagrodzeń firmie zewnętrznej 
a zakupem gotowego narzędzia. Badając rynek dostępnych pro-
gramów oraz konsultując rozwiązania zastosowane w zaprzyjaź-
nionych firmach transportowych skłanialiśmy się ku wyborowi 
programu od firmy Inelo. – tłumaczy Justyna Kowalak koordy-
nator ds. transportu w firmie Trans-San.

Inelo jest wiodącą na rynku europejskim firmą informatycz-
ną, produkującą najwyższej jakości oprogramowanie do anali-
zy i rozliczania czasu pracy kierowców 4Trans, urządzenia do 
pobierania danych cyfrowych oraz system telematyczny GBOX 
Assist. Aktualnie z przedstawionych powyżej rozwiązań korzy-
sta ponad 10 tysięcy klientów oraz 28 inspekcji z całej Europy.

Podczas spotkania opiekun handlowy, pan Konrad Urban wyka-
zał się szeroką wiedzą teoretyczną oraz praktyczną. Prezenta-
cja nie polegała tylko na pokazaniu programu, ale także zostały 
objaśnione możliwości aplikacji, które w korzystny dla nas spo-
sób mogą wpłynąć na działalność firmy transportowej. Nabyta 
przez nas wiedza rozwiała wszelkie obawy dotyczące trudności 
prawidłowego rozliczania czasu pracy kierowców oraz skłoniła do 
zakupu modułu Rozliczenia. – wyjaśnia dalej Justyna Kowalak.

Więcej niż narzędzie

Program 4Trans posiada szereg opcji, które można dostoso-
wać do działalności firmy. Istotne jest, żeby wiedzieć jakie 
ustawienia wybrać, by były zgodne z przepisami oraz zapisa-
mi w dokumentach wewnątrzzakładowych. Wraz z zakupem 
modułu Rozliczenia, firma Trans-San zdecydowała się na wdro-
żenie programu, podczas którego trener Piotr Dajema w przy-
stępny sposób przedstawił jak z niego korzystać. Objaśnione 
zostały zagadnienia związane m.in. z generowaniem ewiden-
cji czasu pracy, rozliczaniem delegacji oraz wyliczaniem płacy 
minimalnej na terytorium Niemiec i Francji. Dodatkowo zasu-
gerowano pewne zmiany w regulaminie pracy oraz umowach 
z pracownikami, aby były one jak najbardziej korzystne i zgod-
ne z aktualnymi przepisami.

Transport i cała otoczka wokół niego się zmienia. Dla nas bar-
dzo istotne jest, żeby po zakupie programu 4Trans nasza współ-
praca z firmą Inelo się nie zakończyła. W sytuacjach niejasnych 
mamy możliwość skonsultowania problemu z naszym opiekunem 
lub trenerem, który był na wdrożeniu. – dodaje Justyna Kowalak.

Zawiłość przepisów i ciągłe zmiany w ich interpretacji, 
wymuszają na przedsiębiorcach regularne dokształcanie się. 

Ekspert ds. Wdrożeń i Szkoleń INELO

www.inelo.pl
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W celu uniknięcia nieprawidłowości warto uczestniczyć w spo-
tkaniach branżowych, na których eksperci z całej Polski dzielą 
się swoim doświadczeniem oraz szeroką wiedzą.

Zakup programu uświadomił nam, że nie tylko nabyliśmy kom-
pleksowe narzędzie do odczytu karty, tworzenia ewidencji czy też 
generowania delegacji. Istotne jest, że mamy pewność, że to co 
robimy jest zrobione dobrze i ewentualna wizyta służb kontrol-
nych nie spowoduje dodatkowego stresu, a zaoszczędzony czas 
możemy spożytkować na inne czynności. Nasza firma działa efek-
tywniej, a co najważniejsze utrzymuje się na rynku mimo cięż-
kiej sytuacji w branży transportowej.– podsumował właściciel 
firmy Trans-San Marcin Cieślik. 

www.inelo.pl


Pakiet mobilności 
w pigułce
Komisja Europejska ogłosiła planowane zmiany 
dotyczące transportu drogowego
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31 maja 2017 roku to ważny dzień dla branży transpor-
towej w Europie – Komisja Europejska zaprezentowała  
8 inicjatyw ustawodawczych, w tym 5 ze szczególnym 
naciskiem na transport drogowy. 

Do najważniejszych z nich należą:
•  uporządkowanie kwestii płacy minimalnej dla kie-

rowców;
•  uproszczenie przepisów dotyczących czasu jazdy oraz 

odpoczynku;
• zmiana zasad dotyczących kabotażu;
• zwalczanie firm „skrzynek pocztowych”;
• profesjonalizacja rynku transportu poniżej 3,5 t.

Płaca minimalna dla kierowców w transporcie 

Duże zmiany czekają firmy w transporcie międzynarodo-
wym. Na poziomie przepisów europejskich zostaną upo-
rządkowane kwestie stosowania płacy minimalnej dla 
kierowców z poszczególnych krajów. Kontynuowane są 
działania mające zapewnić równą płacę za tę samą pracę. 

Zwrócono szczególną uwagę, że obecnie jedynie nie-
które kraje członkowskie wprowadziły stosowanie reguł 
dotyczących delegowania w transporcie drogowym. Nowe 
przepisy mają natomiast obowiązywać we wszystkich 
krajach UE. 

Kiedy należy stosować płacę minimalną? 

Kierowca będzie traktowany jako pracownik delegowany, 
czyli taki, który powinien mieć zapewnioną płacę mini-
malną zgodnie z przepisami kraju, w którym w danym 
momencie wykonuje swoją pracę jeśli:
• wykonuje przewóz kabotażowy (już od pierwszego 

dnia);
•  przebywa na terenie danego kraju przynajmniej 3 dni 

w ciągu miesiąca.

Oznacza to, że jeżeli kierowca wykonujący transport mię-
dzynarodowy będzie przebywał w danym kraju łącznie 

3 dni w ciągu miesiąca, to już wtedy pracodawca będzie 
miał obowiązek wypłacania płacy minimalnej zgodnie 
z tym krajem.

Co z obowiązkami administracyjnymi?

W tym przypadku Komisja Europejska chce ułatwić fir-
mom spełnienie wymogów administracyjnych, zwią-
zanych z wypłatą i kontrolą płacy minimalnej, głów-
nie poprzez:
•  zniesienie obowiązku powoływania przedstawiciela na 

terytorium danego kraju;
•  przechowywanie niezbędniej dokumentacji w formie 

elektronicznej.

Natomiast ze względu na uskutecznienie kontroli, kie-
rowcy będą zaznaczać w tachografach przekroczenie 
granic – początkowo ma się to odbywać ręcznie pod-
czas odpoczynków, później ma się tym zająć GPS mon-
towany w tachografach.

Uproszczenie przepisów dotyczących czasu jazdy 
oraz odpoczynku

W ramach Pakietu mobilności zmienione zostaną rów-
nież zasady dotyczące odbioru odpoczynków tygo-
dniowych. Podkreślono natomiast, że obecne normy 
czasu jazdy i odpoczynku są prawidłowe i niezbędne 
do zapewnienia bezpieczeństwa na drodze. Oznacza 
to, że nie zwiększy się czas jazdy, ani nie skróci czas 
odpoczynku. 

Zmiany obejmą stosowanie przepisów dotyczących 
odpoczynków tygodniowych w taki sposób, aby dać 
kierowcom możliwość spędzenia więcej czasu w domu, 
a nie w drodze. Ma to być również korzyść dla firm 
transportowych poprzez zwiększenie elastyczności 
czasu pracy – kierowcy będą mogli zrobić więcej odpo-
czynków tygodniowych skróconych w trasie.

Należy jednak zauważyć, że kierowca podczas odpo-
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czynku tygodniowego regularnego będzie 
musiał mieć zapewniony nocleg poza kabiną 
pojazdu. Przepisy mają być bardziej szczegó-
łowe w tej kwestii. Obecnie, taki zakaz obo-
wiązuje w przepisach, ale nie jest on egze-
kwowany przez wszystkie kraje.

Zmiana zasad dotyczących kabotażu

Aktualnie obowiązujące przepisy pozwalają 
na kabotaż w ciągu 7 dni, ale liczba opera-
cji jest ograniczona do trzech. Nowe przepisy 
pozwolą na wykonywanie przewozów kabota-
żowych w ciągu 5 dni z nieograniczoną licz-
bą dostaw, co będzie łatwiejsze do egzekwo-
wania. Zmniejszeniu ulegnie również liczba 
pustych przebiegów, tym samym oszczędza-
jąc paliwo. 

Zwalczanie firm  „skrzynek pocztowych”

Firmy „skrzynki pocztowe” są tworzone 
w celu obejścia zobowiązań prawnych, zwy-
kle w takich dziedzinach jak: podatki, ubez-
pieczenia społeczne czy wynagrodzenia. Taka 
działalność jest nielegalna, ale mimo wszystko 
nadal często niezauważalna przez służby kon-
trolne. Nowe przepisy mają określać jaśniej-
sze kryteria do rozprawienia się z tego typu 
firmami, w szczególności poprzez wzmocnie-
nie współpracy pomiędzy służbami kontrolny-
mi z poszczególnych krajów członkowskich.

Transport pojazdami o dmc do 3,5 t

Komisja Europejska w swoich propozycjach 
rozwiała również kwestię montażu tachogra-
fów w pojazdach do 3,5 tony – nie będą one 
objęte takim obowiązkiem. Planuje się nato-
miast zastosowanie w transporcie do 3,5 tony 
niektórych przepisów transportowych UE, np. 
dotyczących tworzenia przedsiębiorstw trans-
portowych. 

Przewidywane poszerzenie rynku 
transportowego

Komisja szacuje, że w 2050 roku, rynek trans-
portu drogowego rzeczy wzrośnie aż o 60% 
względem roku 2010. W tym samym okre-
sie rynek transportu osób ma wzrosnąć aż 
o 42%. Potwierdza to konieczność wprowa-
dzenia zmian w tym sektorze. 

Już dzisiaj wiemy w jakim kierunku będzie 
zmierzała Komisja Europejska tworząc i mody-
fikując przepisy dotyczące rynku transpor-
towego. Szczegółowe propozycje zmian 
w przepisach będą publikowanie w przecią-
gu najbliższych 12 miesięcy. 

Ekspert ds. rozwoju i szkoleń INELO

www.inelo.pl
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Bezpieczeństwo 
kierowcy to podstawa
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Właściciele firm transportowych zdają sobie sprawę, że bez-
pieczeństwo pracowników jest niezwykle ważne. W końcu 
efektywność branży transportowej uzależniona jest od 
pracy kierowców.

Jak zadbać o bezpieczeństwo kierowcy?

Sposobem na poprawę bezpieczeństwa kierowcy jest wyko-
rzystanie telematyki takiej jak system GBOX® Assist.

Lokalizacja pojazdu umożliwia podgląd floty pojazdów 
w czasie rzeczywistym. Spedytor posiada bieżącą infor-
mację o tym, gdzie znajduje się pojazd i z jaką prędkością 
się porusza oraz czym zajmuje się kierowca. Raportowanie 
czynności dla kierowcy nie stanowi problemu, a spedytor 
może reagować na niechciane sytuacje, takie jak: kolizja, 
wypadek, zasłabnięcie kierowcy.

Komputer pokładowy GBOX® Assist zainstalowany 
w kabinie pojazdu umożliwia bezpośrednią komunikację 
tekstową pomiędzy spedytorem a kierowcą. Obie strony 
mogą sprawdzić, czy wysłana przez nich wiadomość zosta-
ła otrzymana i przeczytana. Wykorzystanie takiego roz-
wiązania eliminuje błędy komunikacji. Ponadto komputer 
pokładowy działa całą dobę. Dzięki temu unikamy typo-
wych problemów związanych z telefonem komórkowym: 
rozładowanie baterii czy utrata zasięgu.

Nawigacja z atrybutami ciężarowymi

To kolejny element, który może przyczynić się do zwiększe-
nia bezpieczeństwa kierowcy. Wyznaczenie trasy z uwzględ-
nieniem wymiarów i tonażu pojazdu pozwala na bezpiecz-
ne prowadzenie samochodu po dostosowanych drogach 
i może uchronić go przed konsekwencjami złamania np. 
ograniczenia tonażowego.

Możliwość przesyłania dokumentów bezpośrednio z kabiny 
pojazdu do spedytora to funkcja, którą doceni każdy kierowca 
w trakcie trudnych, zagranicznych kontroli. W przypadku wąt-
pliwości związanych z dokumentami przedstawionymi przez 
służby drogowe, kierowca może je zeskanować i wysłać do 
spedytora. On z kolei podpowie kierowcy, co powinien zrobić.

Dzięki podłączeniu komputera pokładowego do tacho-
grafu, kierowca ma dostęp do informacji na temat czasu 
pracy. Urządzenie automatycznie powiadamia kierowcę 
o zbliżającym się przekroczeniu czasu jazdy. Pokazuje czas 
jazdy dziennej, ilości przedłużeń jazd dziennych czy moż-
liwość skrócenia odpoczynków. Wyświetla także informa-
cje, o której godzinie należy rozpocząć odpoczynek dobo-
wy, tak aby zawarty był w jednej dobie pracy. Podobnie 
z odpoczynkiem tygodniowym, rekompensatami i cza-
sem jazdy tygodniowej i dwutygodniowej. Dzięki temu 
pozwalamy kierowcy skupić się na drodze, a skompliko-
wane obliczenia czasu pracy wykonuje za niego system. 
Kierowca z odpowiednim wyprzedzeniem może zaplano-
wać postój na bezpiecznym parkingu.

Telematyka

To rozwiązanie, które za pomocą alertów informuje spedyto-
ra o aktualnych czynnościach wykonywanych przez kierowcę 
oraz sytuacjach niepożądanych, które miały miejsce w czasie 
jazdy lub postoju. A o to kilka najważniejszych:
•  przekroczenie prędkości powyżej zdefiniowanej wartości;
•  przekroczenie średniej prędkości w obszarze (miasto, plac 

przeładunkowy itp.);
•  wyjazd poza wyznaczony korytarz (np. kradzież pojazdu);
•  status „nieznany”, który wysyłany jest automatycznie po 

zatrzymaniu pojazdu i braku odpowiedzi ze strony kie-
rowcy. 

Wydarzenia ostatnich miesięcy pokazują, że praca kierowcy wiąże się  
z bardzo wysokim ryzykiem. Podejmujące się jej osoby zwracają coraz  
bardziej uwagę na kwestie pozafinansowe. Kluczowa stała się dbałość 
pracodawcy o bezpieczeństwo.

Więcej informacji na www.gbox.pl

http://www.gbox.pl
http://www.gbox.pl/


Rozliczanie  
płacy minimalnej

Dyrektywy 2014/67/UE oraz 96/71/WE systematyzują zasady dotyczące 
delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Zgodnie z ich zapisami 
pracodawca, który deleguje kierowcę do pracy poza granicami kraju, musi 
zapewnić mu warunki nie gorsze niż określone przepisami kraju przyjmującego 
pracownika.

W wyniku implementacji dyrektywy 2014/67/UE, w kra-
jach takich jak: Niemcy, Francja, Norwegia, Włochy, Austria 
oraz Holandia wprowadzony został m.in. wymóg rozlicza-
nia i wypłaty wynagrodzenia minimalnego dla kierowców 
wykonujących przewozy na terenie danego kraju. Przewidy-
wane jest, że podobne przepisy zostaną już wkrótce wpro-
wadzone w pozostałych krajach Unii Europejskiej.

Nieprawidłowości mogą wiele kosztować

W związku z obowiązującymi przepisami ogromnego zna-
czenia nabrała kwestia poprawnego rozliczania czasu pracy 
w poszczególnych krajach. Przewoźnicy nie mogą pozwolić 
sobie na błędy i nieprawidłowości w tym zakresie, ponieważ 
niewłaściwie rozliczenie czasu pracy kierowcy w oparciu 
o płacę minimalną w krajach UE, wiąże się z wysokimi kara-
mi. Przykładowo w Niemczech za nieprzestrzeganie przepi-
sów o płacy minimalnej pracodawcy grożą kary finansowe:
•  do 30 tys. euro – w przypadku niezgłoszenia informa-

cji o pracownikach wykonujących pracę na terytorium 
Niemiec;

•  do 500 tys. euro – w przypadku niewypłacania należne-
go wynagrodzenia bądź wypłacania go z opóźnieniem.

Jak poprawnie rozliczyć czas pracy kierowcy unikając 
błędów?

Aby poprawnie rozliczyć czas pracy na terenie danego kraju 
potrzebujemy takich informacji jak:
• czas pracy kierowcy;
• wjazd oraz wyjazd z danego terytorium;
• godziny nadliczbowe.

Dostęp do informacji o czasie pracy kierowców nie jest pro-
blematyczny. Pełne informacje dostępne są dla przedsię-
biorcy po pobraniu danych z tachografu. Jednak wskaza-
nie momentu wjazdu i wyjazdu z danego terytorium jest 
bardzo kłopotliwe. Czy możemy w 100% zaufać kierow-
cy, że poprawnie określi te czynności?

Żeby rozliczać czas pracy kierowcy w oparciu o faktycz-
ne dane warto zainwestować w system telematyczny GBOX® 
Assist. Rozwiązanie to daje wiele możliwości, ale dzięki loka-
lizacji GPS przedsiębiorca otrzymuje wiarygodne dane doty-
czące jego pojazdów. Warto podkreślić, że system GBOX® 
Assist umożliwia wygenerowanie raportu „Przekroczenie gra-
nic” dla wszystkich krajów Unii Europejskiej. Za pomocą tego 
narzędzia w bardzo szybki i dokładny sposób możemy określić 
godziny i miejsca przekroczeń granic, które są niezbędne do 
prawidłowego wyliczenia należnego wynagrodzenia kierow-
cy oraz naliczenia diet. Kluczowe znaczenie ma to, że opie-
ramy się na faktycznych danych wynikających z lokalizacji 
pojazdu, a nie na informacjach przekazanych przez kierowcę. 

Znacznie więcej niż lokalizacja pojazdów

System GBOX® Assist to znacznie więcej niż lokalizacja 
pojazdów. Wdrożony w przedsiębiorstwie przede wszyst-
kim ułatwia pracę spedytorów. Ponadto poprawia wydaj-
ność pracy, choćby przez ułatwienie analizy sporej ilości 
danych. System wspiera efektywne planowanie pracy całej 
floty. To podstawa w branży opartej na wywiązywaniu się 
terminowo ze zleceń. Analiza trasy i stylu jazdy kierow-
ców pozwoli sprawdzić, którzy z nich jeżdżą najbardziej 
ekonomicznie. Bieżąca kontrola stanu paliwa oraz naci-
sku na oś szybko podpowie, gdzie możemy szukać poten-
cjalnych nieprawidłowości. Komunikacja z kierowcą przez 
komputer pokładowy GBOX® Assist zmniejszy koszty tele-
fonów, o zaoszczędzonym czasie i eliminacji pomyłek nie 
wspominając.

Wszystkie, wsparte systemem telematycznym działania 
przekładają się na wzrost wydajności firmy oraz znaczną 
optymalizację procesów transportowych i logistycznych. 
Ze swojej strony, jako dostawca rozwiązania GBOX® Assist, 
kładziemy duży nacisk na edukację naszych klientów, stąd 
bezpłatnie zapewniamy kompleksowe wdrożenie dla wska-
zanych osób w firmie oraz kierowców, tak aby wykorzysty-
wać możliwości systemu w oparciu o realne potrzeby firmy 
transportowej. 
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Mandat 
kredytowany  
za granicą
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W sytuacji popełnienia przez kierowcę wykroczenia drogowego Kodeks 
postępowania w sprawach o wykroczenia przewiduje trzy formy mandatu 
karnego: gotówkowy, kredytowany i zaoczny.

Sytuacja jest oczywista w przypadku kontroli drogo-
wej na terenie naszego kraju, gdzie sprawca wykrocze-
nia, jeżeli posiada stałe miejsce zamieszkania lub poby-
tu, otrzymuje mandat kredytowany. Grzywna nałożona 
w tej formie daje możliwość uiszczenia należności w ter-
minie 7 dni od daty przyjęcia mandatu.

Na terenie innego państwa

Jaki mandat natomiast otrzyma polski kierowca za popeł-
nione wykroczenie na terenie innego państwa członkow-
skiego Unii Europejskiej? Odpowiedź nie jest oczywista, 
gdyż praktyka kontrolna jest często odmienna od ustawo-

dawstwa unijnego. Należy na wstępie wyjaśnić, jaki jest 
status kontrolowanego poza granicami kraju kierowcy.

Przepisy unijne wprowadziły definicję obywatela Unii 
Europejskiej. Zgodnie z art. 20 Traktatu o Funkcjonowa-
niu Unii Europejskiej (Dz.U.2004.90.864/2 tekst skonsoli-
dowany), obywatelem Unii jest każda osoba mająca obywa-
telstwo państwa członkowskiego. W związku z powyższym, 
każdy polski kierowca jest zarówno obywatelem swoje-
go kraju, jak i Unii Europejskiej. Zgodnie z dyspozycją 
ww. artykułu, obywatel Unii ma prawo do swobodnego 
przemieszczania się i przebywania na terytorium państw 
członkowskich. W kontekście swobodnego przemieszcza-
nia się, istotnym jest natomiast art. 18 Traktatu o Funk-
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cjonowaniu Unii Europejskiej, który wskazuje, że 
zakazana jest wszelka dyskryminacja ze względu 
na przynależność państwową. Z zasady niedyskry-
minacji ze względu na obywatelstwo wynika, że 
obywatel UE może na takich samych zasadach, jak 
obywatele danego państwa członkowskiego, korzy-
stać również z praw. Jednym z nich jest prawo do 
używania języka ojczystego przed władzami pań-
stwa członkowskiego (sprawa C-274/96, Bickel 
and Franz [1998]).

W celu równego traktowania

W wyroku Trybunału z dnia 23.01.1997 r. w sprawie 
C-29/95, Pastoors [1997] wskazano, że zakaz okre-
ślony w art. 18 Traktatu dotyczy nie tylko jawnej dys-
kryminacji ze względu na przynależność państwową, 
ale również wszelkich ukrytych form dyskrymina-
cji, które przez zastosowanie innych kryteriów róż-
nicowania prowadzą do takiego samego rezultatu. 
Trybunał orzekł, że przepisy krajowe, które wprowa-
dzają rozróżnienie oparte na miejscu zamieszkania 
w przypadku nałożenia kary na kierowcę pojazdu, 
stawiają w gorszej sytuacji przede wszystkim oby-
wateli innych państw członkowskich. Stosują zatem 
dyskryminację pośrednią ze względu na przynależ-
ność państwową.

W związku z powyższym, odwołując się do art. 
18 Traktatu, polski kierowca, który popełnił wykro-
czenie drogowe np. na terenie Niemiec, ma takie 
samo prawo do mandatu kredytowanego, jak oby-
watel niemiecki, gdyż obydwaj są obywatelami Unii 
Europejskiej. 3.12.2014 r. zapadł wyrok w sądzie 
holenderskim (sprawa nr 201308572/1/A3), który 
wziął pod uwagę skargę polskiego kierowcy na 
brak możliwości otrzymania mandatu kredyto-
wanego. Sąd w uzasadnieniu wyroku wskazał, że 
w tym wypadku nałożenie mandatu gotówkowe-
go stoi w sprzeczności z art. 18 Traktatu, gdyż jest 
przejawem dyskryminacji ze względu na miejsce 
zamieszkania. Sąd uznał skargę obywatela Pol-
ski za zasadną. 

Niestety funkcjonariusze krajów członkowskich, 
w obawie o nieuiszczanie przez kierowców nało-
żonych na nich kar, stosują wyłącznie manda-
ty gotówkowe. Podobnie sprawa wygląda w Pol-
sce, ponieważ kierowcy będący obywatelami Unii 
Europejskiej dokonują płatności za mandaty na 
miejscu. Jednak zgodnie z art. 98 § 3 ustawy 
Kodeks postępowania w sprawach o wykrocze-
nia, w stosunku do osoby mającej miejsce stałe-
go zamieszkania lub pobytu na terytorium inne-
go państwa członkowskiego niż Rzeczpospolita 
Polska, można zastosować mandat kredytowa-
ny. Zgodnie z dyspozycją art. 18 Traktatu, służ-
by kontrolne w celu równego traktowania powin-
ny nakładać mandaty kredytowane na obywateli 
wspólnoty na terenie wszystkich państw człon-
kowskich. 

Ekspert OCRK w zakresie ITD

www.ocrk.pl

JAROSŁAW 
ŁABISZ

www.ocrk.pl
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stawiciela na terenie kraju, ale także 
wymusza m.in. konieczność uzupełnie-
nia zaświadczenia o delegowaniu dla 
każdego z pracowników. Dokument ten 
powinien być przygotowany w języku 
francuskim i zawierać dane kontakto-
we firmy, osób zarządzających, infor-
macje z systemu ubezpieczeń społecz-
nych oraz dane pracowników, a także 
stawki godzinowe kierowców brutto 
w przeliczeniu na euro.

Dane zebrane przez OCRK jasno wska-
zują, że pomimo ogromnych barier admi-
nistracyjnych stawianych przez Francję, 
jest to kraj, w którym polscy kierowcy 
spędzają średnio najwięcej czasu. Wyso-
ki poziom rejestracji pracy kierowców we 
Francji może wynikać z faktu, że prze-
woźnicy zdają sobie sprawę ze skrupu-
latności i bezwzględności francuskich 
organów kontrolnych, które nakłada-
ją wysokie kary finansowe na przedsię-
biorców. – komentuje wyniki Łukasz 

Jak pokazują wyniki raportu pt. „Transport na 
drogach Europy”, polscy przewoźnicy najczęściej 
jeżdżą do krajów Starej UE, takich jak: Niemcy, 
Francja czy Austria. Jednak Europa Zachodnia 
poprzez tworzenie nowych barier prawnych: 
wprowadzenie płacy minimalnej, wzmożone 
kontrole drogowe czy wymogi administracyjne, 
stara się minimalizować przewagę konkurencyjną 
innych krajów. Czy wpływa to na delegowanie 
polskich pracowników za granicę?

Według wyników raportu „Transport 
na drogach Europy”1, przeprowadzo-
nego na zlecenie Ogólnopolskiego Cen-
trum Rozliczania Kierowców, kierow-
cy zawodowi najwięcej czasu podczas 
delegacji zagranicznych spędzają na 
terenie Francji. Średni czas pobytu 
w tym kraju wynosi około 49 godzin 
miesięcznie. Koszty związane z dele-
gacją pracownika do Francji są jedny-
mi z najwyższych w Europie, ponieważ 
stawka minimalnego wynagrodzenia 
wynosi tam co najmniej 9,76€, a do 
tej kwoty należy doliczyć także diety 
i ryczałty noclegowe. Co więcej, obo-
wiązująca od 1 lipca 2016 roku ustawa 
Loi Macron, wymaga od firm transpor-
towych nie tylko posiadania przed-

1 Raport pt. „Transport na drogach Europy”. Bada-
nie zostało przeprowadzone na próbie 800 firm 
oraz 7239 kierowców w I kwartale 2017 roku. 
Dane liczbowe zawarte w raporcie pochodzą 
z wewnętrznej ewidencji OCRK.

Konflikt 
interesów 

Starej i Nowej  
Europy?
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Włoch, ekspert Ogólnopolskiego Cen-
trum Rozliczania Kierowców. Głów-
ny Urząd Statystyczny opublikował  
w ostatnim czasie dane, które poka-
zują, że nasze rodzime firmy trans-
portowe w ubiegłym roku wykonały  
o 11 proc. więcej przewozów towarów 
krajowych i międzynarodowych, niż 
w roku poprzednim. Świadczy to o stale 
rosnącej pozycji lidera Polski wśród 
innych krajów Europy. – dodaje Włoch.

Drugim krajem, w którym pol-
scy kierowcy odbywają znaczną 
część delegacji są Niemcy. Zgodnie 
z wynikami badania, średni czas, jaki 
kierowcy zawodowi spędzają w ciągu 
miesiąca na terenie tego państwa to 44 
godziny. Na trzecim miejscu pod wzglę-
dem czasu pobytu za granicą, zajmuje 
Austria, z liczbą 31 godzin w skali mie-
siąca. Niemcy, a także Francja, Austria 
i Wielka Brytania to kraje, które odzna-
czają się najwyższym poziomem protek-

cjonizmu w Europie i z tego też powodu 
chcą zamknąć rynek usług transporto-
wych dla konkurencyjnych firm z Europy 
Wschodniej. Pomimo, że kraje Unii Euro-
pejskiej funkcjonują w ramach jednolitego 
rynku, nie dotrzymują one początkowych 
ustaleń dotyczących wspierania ekspor-
tu oraz propagowania otwartych ryn-
ków dla krajów członkowskich. – wyja-
śnia Łukasz Włoch.

Wyniki raportu „Transport na dro-
gach Europy”, odnoszące się do czasu 
pracy kierowców na terytorium Nie-
miec i Austrii, już niedługo mogą ulec 
zmianie. Co ciekawe, reformy propono-
wane przez rządy niemiecki i austriac-
ki, idą w dwóch różnych kierunkach.

Niemcy, na wzór Belgii i Francji, od 

Ważne
OGÓLNOPOLSKIE 
CENTRUM ROZLICZANIA 
KIEROWCÓW 

to wiodąca na 
polskim rynku firma 
outsourcingowa 
z doświadczeniem od 
2002 roku, zajmująca się 
rozliczaniem czasu pracy 
kierowców. Zatrudnia 
ponad 250 ekspertów 
i specjalistów m.in. 
prawa pracy i prawa 
transportowego Polski 
i Unii Europejskiej, którzy 
posiadają wieloletnie 
doświadczenie w branży 
transportowej. OCRK, 
dbając o interesy swoich 
klientów, na bieżąco 
obserwuje sytuację 
prawną i gospodarczą 
w zakresie logistyki 
i transportu w Europie, 
kładąc szczególny 
nacisk na wysoką 
jakość i kompleksowość 
świadczonych usług.

25 maja 2017 roku, uchwałą parla-
mentu wprowadziły zmiany dotyczące 
odpoczynku w kabinie pojazdu. Zgod-
nie z art. 8 ust. 8 Rozp. WE 561/2006, 
nowe sankcje oznaczają dla kierowców 
całkowity zakaz odbioru 45-godzinne-
go, tygodniowego odpoczynku w kabi-
nie pojazdu. Wprowadzone zmiany, naj-
prawdopodobniej zmuszą właścicieli firm 
transportowych do reorganizacji tras, 
w taki sposób, aby zapewnić kierowcom 
nocleg w innym miejscu, niż ciężarów-
ka. Spowoduje to wydłużenie tras oraz 
pobytu na terytorium Niemiec. – mówi 
Łukasz Włoch, ekspert OCRK.

Austria, wprowadzając zmiany, od 
dnia 1 czerwca 2017 roku złagodziła 
procedury delegowania pracowników. 
Nowelizacja ustawy o zwalczaniu 
dumpingu socjalnego i społecznego 
znacznie ograniczy złożone proce-
sy administracyjne. Przekształceniu 
uległ m.in. formularz zgłoszenio-

wy ZKO3-T, który został dopasowa-
ny do działalności transportowej, co 
pozwoliło za pomocą jednego formu-
larza delegować kilku pracowników, 
przedłużając okres zadeklarowanego 
oddelegowania do 6 miesięcy. Zmi-
nimalizowana została także ilość 
dokumentów wymaganych w kabi-
nie pojazdu, od 1 czerwca niezbęd-
ne są: umowa o pracę (przetłumaczo-
na na język angielski lub niemiecki), 
zaświadczenie A1, karta kierowcy, 
wykresówki, zaświadczenie o dele-
gowaniu. Pozostałe dokumenty nale-
ży przesłać stronie austriackiej do 14. 
dnia miesiąca następującego po mie-
siącu, w którym odbyła się ewentu-
alna kontrola. 

49 h 44 h 31 h 27 h

FRANCJA NIEMCY AUSTRIA HOLANDIA

Wykres nr 1. Średnia ilość godzin spędzonych przez kierowcę w danym kraju 
na miesiąc

Główny Urząd Statystyczny 
opublikował w ostatnim czasie 
dane, które pokazują, że nasze 
rodzime firmy transportowe 
w ubiegłym roku wykonały 
o 11 proc. więcej przewozów 
towarów krajowych 
i międzynarodowych, niż 
w roku poprzednim. Świadczy 
to o stale rosnącej pozycji 
lidera Polski wśród innych 
krajów Europy
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Badanie „Transport na drogach Euro-
py” dotyczyło pierwszego kwarta-
łu 2017 roku i uwzględniało wyni-
ki z ponad 800 firm transportowych 
i ponad 7000 kierowców. Okazuje 
się, że poza wyjazdami krajowymi, 
prawie 1/3 przewoźników delegu-
je kierowców do Niemiec, następne 
w kolejności kierunki stanowią Fran-
cja (14%) oraz Wielka Brytania (5%). 
Oznacza to, że pomimo konieczno-
ści stosowania przez przewoźników 
stawek płac minimalnych kraju, do 
którego kierowcy są delegowani, pol-

si 10€, to jednak wyjazdy zagranicz-
ne do krajów Unii Europejskiej mogą 
kosztować pracodawców do 60€. Pra-
codawcy są zobligowani ponadto do 
wypłaty wyrównania do wynagrodze-
nia minimalnego związanego z regula-
cjami poszczególnych państw, w tym 
francuskiego Loi Macron.

Największe kwoty miesięcznej 
dopłaty dla kierowców zawodowych 
wypłacane są za podróże do Francji. 
Średnio, suma ta wynosi około 406 
zł. W dalszej kolejności jest Austria 
z dopłatą na poziomie 241 zł oraz 
Niemcy z dodatkiem 129 zł.

Należności z tytułu podróży służ-
bowych oraz wypłacania stawek płac 
minimalnych dla kierowców to ogromne 

Raport „Transport na drogach Europy”1, 
opublikowany przez Ogólnopolskie Centrum 
Rozliczania Kierowców, pokazuje, że polscy 
kierowcy najczęściej delegowani są do Niemiec, 
Francji i Wielkiej Brytanii (47% wszystkich 
delegacji). Badanie wskazuje, że wyjazdy służbowe 
wykonywane na terenie Europy są nawet do 6 razy 
droższe, w porównaniu z delegacjami krajowymi.

1 Raport pt. „Transport na drogach Europy”. Badanie zostało przeprowadzone na próbie 800 firm oraz 
7239 kierowców w I kwartale 2017 roku. Dane liczbowe zawarte w raporcie pochodzą z wewnętrznej 
ewidencji OCRK.

skie firmy transportowe nadal chęt-
nie przewożą towary po terenie Starej 
Unii Europejskiej. Nawet uchwalony 
pod koniec 2016 roku przez niemiecki 
parlament wzrost stawek płac z 8,50€ 
za godzinę do 8,84€, nie odstraszył 
polskich przewoźników od wyjazdów 
zagranicznych.

Z raportu wynika również, że spo-
rym obciążeniem dla przewoźników 
są należności z tytułu podróży służbo-
wych. O ile w przypadku delegacji na 
terenie Polski, dzienna kwota dodat-
kowego wynagrodzenia średnio wyno-

DELEGACJE 
KRAJOWE

60 €10 €

DELEGACJE 
ZAGRANICZNE

Wykres 2. Średnie należności z tytułu podróży 
służbowych wypłacanych kierowcy na dzień

Rosną koszty 
delegacji kierowców  
za granicę
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koszty, które muszą ponosić firmy trans-
portowe. Dodatkowym utrudnieniem 
jest konieczność przewożenia dużej licz-
by dokumentów płacowych bezpośred-
nio w pojeździe i obowiązek udostępnia-
nia ich podczas kontroli oraz wydatki 
na opłacenie przedstawiciela firmy 
w krajach, w których jest to wymaga-
ne. – komentuje Łukasz Włoch, eks-
pert OCRK.

Brak kierowców zawodowych, 
rosnące ceny paliw i kosztów opłat 
drogowych to tylko część proble-
mów polskich firm transportowych. 
Według raportu, koszty generują nie 
tylko przepisy o płacy minimalnej, ale 
także dodatkowe obciążenia wprowa-
dzane przez poszczególne kraje UE. 
Francuska ustawa z lipca 2016 roku, 
wniosła na przykład szereg innych 
przepisów dotyczących pracowni-
ków podróżujących do pracy na tere-
nie Francji. Poza stawką minimalną, 
wynoszącą od 9,68€ do 10,00€ za 
godzinę pracy, narzuca się dodatko-
we warunki wynagrodzenia w posta-
ci różnego rodzaju dodatków: stażo-
wego, z tytułu pracy w porze nocnej, 
a także za pracę w niedziele i święta 
oraz z tytułu godzin nadliczbowych. 
Szereg dodatkowych regulacji praw-
nych przyczynił się do tego, że Fran-
cja stała się najdroższym kierunkiem 
delegowania kierowców zawodowych, 
a jednocześnie jej geograficzne poło-
żenie sprawia, że przewoźnicy nie 
mogą wykluczyć tego państwa z pla-
nowanych tras.

Według przepisów francuskich, pra-
cowników delegowanych oprócz pensji 

minimalnej dotyczą również inne skład-
niki wynagrodzenia oraz dodatki okre-
ślone w krajowym układzie zbiorowym.

Zastosowanie się do tych regu-
lacji pomimo faktu, iż są sprzecz-
ne z aktualnymi przepisami prawa 
unijnego, podlega weryfikacji pod-
czas kontroli francuskiej Państwo-
wej Inspekcji Pracy. Wynika to 
z praktyki francuskich służb kon-

t ro l nych ,  k tóre  ju ż n i e jedno -
krotnie udowodnił y, że pomimo 
sprzeciwu organów unijnych, wyma-
gają honorowania przepisów kra-
jowych, tak jak miało to miejsce 
w przypadku konieczności odbiera-
nia przez kierowców 45-minutowych 
przerw w czasie prowadzenia pojazdu 
w załodze. – dodaje Kamil Wolański, 
ekspert OCRK. 
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wywiad

W kwietniu tego roku powstała 
marka VIAON, która jest teraz 
wyłącznym dystrybutorem 
produktów i usług INELO oraz 
OCRK. Co było powodem takiej 
decyzji biznesowej?

Decyzja o powołaniu do życia marki 
VIAON była podyktowana kilkoma 
czynnikami. Jeśli jednak miałbym 
wskazać jeden decydujący bodziec, 
była nim chęć stworzenia dystrybu-
tora, który będzie mógł kompleksowo 
zadbać o zaspokojenie potrzeb firm 
transportowych.

TSL jest jedną z najbardziej dyna-
micznych gałęzi gospodarki. Zauwa-
żyliśmy, że przedsiębiorcy związani 
z sektorem transportowym poszu-
kują nowych możliwości dla swo-
jego biznesu. W  odpowiedzi na 

Czy polscy przewoźnicy są nadal liderami 
branży na tle Europy? Jak skutecznie stworzyć 
przewagę konkurencyjną? W jaki sposób Unia 
Europejska może wpłynąć na gałąź TSL? – na 
te i inne pytania odpowiada Bartosz Najman, 
CEO niedawno powstałej marki VIAON.

Z myślą  
o przyszłości  
branży transportowej 
rozmowa z Bartoszem Najmanem

tempo zmian zachodzących na tym 
rynku, zdecydowaliśmy się stwo-
rzyć markę, która wyeliminuje 
konieczność poszukiwania rozwią-
zań u kilku różnych dystrybutorów. 
Dzięki połączeniu doświadczenia 
i wiedzy specjalistów OCRK, INELO 
oraz GBOX, dajemy przedsiębiorcom 
możliwość skorzystania z wielu pro-
duktów i usług. Poprzez profesjo-
nalne szkolenia, innowacyjne urzą-
dzenia telematyczne oraz pomoc 
wykwalifikowanej kadry eksper-
tów, jesteśmy w stanie wpłynąć na 
wzrost efektywności w zarządza-
niu firmą transportową oraz realne 
oszczędności.

Co dla klientów obu firm oznacza 
połączenie ofert pod skrzydłami 
marki VIAON?

Korzystanie z kompleksowej oferty 
VIAON oznacza na pewno oszczęd-
ność czasu, który jest jednym z najcen-
niejszych zasobów przedsiębiorstwa. 
Dzięki współpracy z dystrybutorem, 
który w swojej ofercie posiada ele-
menty niezbędne do obsługi nowocze-
snej firmy przewozowej, przedsiębior-
cy mogą skoncentrować się na innych 
aspektach prowadzenia biznesu.

Skupiamy się na tym, aby działać 
nieszablonowo i dostarczać rozwiąza-
nia „szyte na miarę” naszego klienta. 
Nieustannie obserwujemy dynamicz-
ne zmiany zachodzące na rynku TSL 
i staramy się na bieżąco odpowiadać 
na pojawiające się potrzeby.

Jakie plany biznesowe ma VIAON  
na najbliższe 2-3 lata?

VIAON to stosunkowo młoda marka na 
rynku, dlatego priorytetem na pewno 
jest jej dalszy rozwój. W ciągu najbliż-
szych kilku lat nasza strategia skupiać 
się będzie na wprowadzaniu innowacji 
w postaci nowych usług i produktów, 
które można również ze sobą łączyć. 
Cały czas staramy się wyprzedzać tren-
dy, poszerzając ofertę o rozwiązania 
wychodzące poza utarte standardy.

Jako lider rynku transportowego 
z zakresu czasu pracy kierowców, 
chcemy mieć bezpośredni wpływ na 
jego rozwój w Polsce. Należy podkre-



ślić, że nasze rodzime firmy transpor-
towe odgrywają istotną rolę w euro-
pejskim przewoźnictwie. Priorytetem 
marki VIAON jest dbałość o to, by 
restrykcje wprowadzane przez pań-
stwa europejskie nie zmieniły zna-
cząco tej sytuacji. Myślimy przede 
wszystkim o przyszłości branży trans-
portowej, obierając drogę wsparcia 
i zabezpieczenia w obliczu przyszłych 
zmian.

Od wielu lat INELO oraz OCRK 
prowadzą szkolenia zarówno dla 
kierowców, jak i dla właścicieli 
firm i osób odpowiedzialnych za 
zarządzanie transportem. Jakie 
tematy cieszą się największym 
zainteresowaniem? Co dają one 
Waszym klientom? 

Szkolenia prowadzone przez naszych 
ekspertów poruszają szeroką tema-
tykę, począwszy od szczegółowego 
omawiania zagadnień związanych 
z płacą minimalną, poprzez indywi-
dualne kursy dla kierowców, po semi-
naria z obsługi autorskich produktów 
firmy Inelo.

Ogromnym zainteresowaniem cie-
szą się szkolenia związane z naj-
nowszymi zmianami legislacyjnymi, 
zwłaszcza na szczeblu unijnym. Barie-
ry prawne wprowadzane przez kolej-
ne kraje Europy sprawiły, że przewóz 
towarów na terenie Starego Konty-
nentu staje się coraz bardziej skom-
plikowany. Dlatego też właściciele 
firm przewozowych i osoby odpowie-
dzialne za zarządzanie transportem 
poszukują aktualnej wiedzy o zmia-
nach prawnych i uczą się jak poradzić 
sobie z nimi z perspektywy własnej 
działalności.

Istotną rolę pełnią również szkole-
nia dla kierowców, w trakcie których 
eksperci uczą ich prawidłowej obsługi 
tachografów i tłumaczą przepisy zwią-
zane z przestrzeganiem czasu pracy. 
Kierowcy zyskują ważne umiejętności 
przydatne w codziennej pracy i zwięk-
szają świadomość odpowiedzialności 
za ewentualne manipulacje. Właścicie-
lom firm transportowych takie szkole-
nie daje realne oszczędności w związ-
ku ze zminimalizowaniem naruszeń 
popełnianych przez kierowców, a co 
za tym idzie uniknięciem kar nałożo-
nych przez służby kontrolne. I

Ekspert z zakresu tematyki rozliczania czasu pracy 
kierowców zawodowych, a także płacy minimalnej 
w branży transportowej. Współtwórca sposobu 
rozliczania płacy minimalnej w Niemczech, Francji, 
Austrii dla pracowników delegowanych.
Funkcję prezesa zarządu Ogólnopolskiego Centrum 
Rozliczania Kierowców łączy z posadą CEO marki VAON 
– jedynego w Europie dystrybutora usług i produktów 
OCRK, INELO i GBOX, które oferują rozwiązania dla firm 
transportowych.
W trakcie swojej kariery zawodowej szkolił państwowe 
służby kontrolne (m.in.: ITD, PIP, Służba Celna) 
w tematyce poprawności kontroli czasu pracy 
kierowców w oprogramowaniu TachoScan Control. 
Jako niezależny ekspert, brał udział w postępowaniach 
sądowych.
Bartosz Najman wielokrotnie występował w roli 
prelegenta podczas ogólnopolskich konferencji 
branżowych. Był mówcą m.in. na prestiżowych 
kongresach organizowanych przez wydawnictwa 
Transport Manager, Eurologistics, TSL Biznes oraz debat 
z przedstawicielami Zrzeszeń.

BARTOSZ 
NAJMAN
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VIAON wspiera zespół eksper-
tów, którzy sporządzają odwoła-
nia od decyzji PIP, ITD, reprezentu-
ją klientów podczas kontroli oraz 
pomagają w sprawach sądowych. 
W jaki sposób znajdują Państwo tak 
dobrych specjalistów i co decydu-
je o przyjęciu do grona ekspertów? 

VIAON to marka, która buduje swój 
wizerunek w oparciu o profesjonal-
ną i rzetelną obsługę, dlatego też 
zatrudniając ekspertów, zwracamy 
dużą uwagę przede wszystkim na 
doświadczenie zawodowe kandyda-
tów. Osoby wchodzące w skład grona 
ekspertów to wieloletni inspektorzy 
polskich służb kontrolnych, takich 
jak Inspekcja Transportu Drogowe-
go czy Państwowa Inspekcja Pracy, 
są wśród nich również biegli sądowi. 
To sprawia, że działanie służb znają 
z praktyki, a zdobytą wiedzę mogą 
wykorzystać, aby skutecznie przy-
gotować klienta do kontroli. Eksper-
ci są również doświadczonymi wdro-
żeniowcami, dzięki czemu sprawnie 
i efektywnie wprowadzają rozwiąza-
nia skupione pod marką VIAON w fir-
mach transportowych.

Jak ocenia Pan sytuację branży 
transportowej w Polsce?

Aktualnie trwa trudny okres dla pol-
skiej branży transportowej. Mówię 
tu o procesach długotrwałych, które 
pośrednio wpływają na nasz sek-
tor. To na przykład sankcje nałożone 
przez Unię Europejską w stosunku do 
Rosji oraz rosyjskie embargo, w wyni-
ku którego Europa w pewnym sensie 
utraciła wschodni rynek. Bez wątpie-
nia wprowadzanie płacy minimalnej 
przez kolejne kraje Europy spowodo-
wało wiele komplikacji administra-
cyjno-prawnych dla przewoźników. 
Kraje Starej Europy poczuły zagroże-
nie ze strony polskich przewoźników. 
Już teraz wyjeżdżając poza granice 
Polski, kierujący pojazdem ciężaro-
wym musi posiadać przy sobie szereg 
dokumentów wymaganych przez dany 
kraj, a zmiany, jakie w ostatnich mie-
siącach przygotowała Komisja Euro-
pejska zapowiadają dalsze nasilenie 
biurokracji i niekorzystne dla naszego 
transportu rozwiązania prawne. Nie 
bez znaczenia jest także obniżenie sta-

wek za usługi transportowe, przy jed-
noczesnym wzroście ceny ropy.

Wszystkie te czynniki w znaczący 
sposób wpływają na branżę. Opty-
mistyczny jest jednak fakt, że Pol-
ska nadal broni pozycji lidera trans-
portowego w Europie. Oznacza to, 
że zapowiadany przez wielu kryzys 
w sektorze TSL nie pojawi się w takim 
stopniu, jak wstępnie sądzono. Rodzi-
me firmy radzą sobie bardzo dobrze, 
poszukując rozwiązań, pomocy spe-
cjalistów, stawiając czoła wszelkim 
zmianom. Myślę, że w dalszym ciągu 
będziemy obserwować wzrost udziału 
polskiego sektora transportu w rynku 
europejskim.

Porozmawiajmy o zmianach 
zaproponowanych przez Komisję 
Europejską. Co na rynku polskim 
oraz zagranicznym się zmieni 
i czy są to zmiany korzystne dla 
VIAONU?

Z końcem maja, Komisja Europejska 
ogłosiła tzw. Pakiet drogowy, czyli 
propozycje szeregu zmian w prawie 
transportowym. Dokument nie ma 
mocy legislacyjnej, wskazuje jednak 
kierunek, w którym Unia Europejska 
planuje podążać w najbliższych latach.
Jeżeli propozycje zostaną zaakcepto-
wane w obecnej formie, nowe przepisy 
wpłyną nie tylko na sektor transpor-
towy, ale pośrednio również na całą 
polską gospodarkę m.in. w postaci 
podwyżki cen. Myślę, że na tę chwilę 
jest za wcześnie, aby formułować kon-
kretne wnioski i omawiać faktyczny 
wpływ Pakietu na polski rynek.

Z naszej strony, przyglądamy się 
wszystkim propozycjom wydawa-
nym przez organy Unii Europejskiej 
oraz informujemy o nich klientów na 
tyle wcześnie, aby w pełni mogli przy-
gotować się do ewentualnych zmian. 
Wszelkie modyfikacje wprowadzane 
na poziomie prawnym, oznaczają dla 
nas ogrom pracy. Wynika to przede 
wszystkim z konieczności szczegóło-
wego zapoznania się i analizy nowych 
przepisów, a także właściwej ich inter-
pretacji pod kątem zabezpieczenia 
naszych klientów.

Co Pana zdaniem okazało się 
receptą na sukces marek OCRK 
i INELO?

Uważam, że po 15 latach funkcjono-
wania w branży transportowej, może-
my mówić o wielu osiągnięciach, które 
wpłynęły na całościowy sukces obu 
marek. Począwszy od udanego zabezpie-
czenia firm transportowych w zakresie 
obowiązków związanych z płacą mini-
malną, poprzez wiele wygranych spraw 
naszych klientów przed WSA, aż po 
stworzenie kompleksowej oferty i sieci 
profesjonalnych doradców. Ogrom-
nym sukcesem okazało się stworzenie 
oprogramowania TachoScan Control, 
ulepszanego na przestrzeni lat. Ponad-
to współpracujemy z kilkoma organi-
zacjami międzynarodowymi skupiają-
cymi służby kontrolne i ministerstwa 
odpowiedzialne za transport drogowy, 
a nasze oprogramowanie użytkowane 
jest obecnie w 14 krajach Europy przez 
30 służb kontrolnych UE. 

Kolejnym istotnym osiągnięciem 
było opracowanie sposobu rozlicza-
nia oraz kompletnych wytycznych 
dotyczących płacy minimalnej w pań-
stwach UE dla pracowników dele-
gowanych. Ich poprawność została 
potwierdzona wieloma kontrolami 
zagranicznych służb, a wyniki kon-
troli rozwiały wątpliwości, które poja-
wiały się w całej branży i potwierdziły 
jednoznacznie poprawność stosowa-
nych obliczeń. Oprócz tych wszystkich 
sukcesów, dumni jesteśmy również 
z wkładu, jaki wnosimy w edukację 
na rzecz transportu, od wykładów 
na uczelniach wyższych, poprzez 
szkolenia prowadzone dla właścicie-
li firm przewozowych, po publikacje 
w mediach branżowych i ogólnopol-
skich, dotyczące najnowszych zmian 
prawnych. Nasze działania zostały 
docenione przez branżę i znaleźliśmy 
się w wąskim gronie firm wyróżnio-
nych za „Najlepsze rozwiązania dla 
transportu” za politykę informacyjną 
o płacy minimalnej w Europie oraz 
usługi wspierające przewoźników.

Na sukcesy marek od wielu lat pra-
cują przede wszystkim ludzie two-
rzący obie firmy. Nasi pracownicy to 
zgrany, pomysłowy zespół z profesjo-
nalnym podejściem do klienta, stale 
szukający jeszcze lepszych rozwiązań 
dla firm transportowych. To właśnie 
dzięki nim zrodził się projekt powsta-
nia marki VIAON, który jest mi bar-
dzo bliski i w który angażuję się od 
samego początku. 
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Polska marka  
podbija Europę
Działająca od 2002 roku polska firma Inelo, 
wdrożyła autorski system kontroli TachoScan 
Control w jednej z największych inspekcji 
drogowych w Europie – brytyjskiej Driver and 
Vehicle Standards Agency (Agencja Normalizacyjna 
ds. Kierowców i Pojazdów). Obecnie, polska marka 
obsługuje w sumie 30 najważniejszych inspekcji 
państwowych w 14 krajach Starego Kontynentu.

Jesteśmy bardzo dumni z  faktu, 
że opracowywane przez nas w Biel-
sku-Białej oprog ramowanie jest 
tak cenione nie t ylko w  Polsce, 
ale w  całej Europie. Potwierdze-
niem naszych sukcesów jest fakt,  
iż jesteśmy obecnie liderem w branży, 
dostarczając oprogramowanie i system 
szkoleń dla najważniejszych instytu-
cji kontrolnych, takich jak Policja czy 
Służba Celna. – wyjaśnia Małgorzata 
Stocerz, Kierownik Działu Sprzeda-
ży Zagranicznej w firmie Inelo. Obec-
nie z rozwiązań TachoScan® Control 
korzystają takie instytucje jak: Izba 
Celna czy Straż Graniczna w Polsce, 
niemiecka Inspekcja Transportu Dro-
gowego (BAG), a także policja w m.
in. Holandii, Czechach, Rumunii, czy 
na Słowacji. 

Przedstawiciele Inelo są również 
członkiem prestiżowego CORTE, czyli 

Brytyjska DVSA to jedna z najbar-
dziej poważanych i opiniotwórczych 
instytucji zajmujących się kontrolą 
pojazdów na terenie Europy. Inspek-
cja ta zajmuje się m.in. wydawaniem 
dokumentu prawa jazdy na samocho-
dy ciężarowe, badaniem sprawności 
pojazdów oraz przeprowadza kontrole  
na drogach Szkocji, Anglii oraz 
Walii. Ze względu na zakres działań 
DVSA, eksperci Inelo wprowadzili 
nowe funkcjonalności do programu 
według zapotrzebowania instytucji, 
a także przeszkolili wewnętrznych 
trenerów DVSA, których zadaniem 
będzie przekazywanie wiedzy o pro-
gramie pozostałym inspektorom. 
Oprócz DVSA, także dwie inne bry-
tyjskie służby kontrolne korzystają 
już z programów TachoScan marki 
Inelo: DVA – Driver and Vehicle Agen-
cy oraz Policja. 

organizacji zrzeszającej minister-
stwa transportowe oraz izby kontro-
lne z terenu całej Europy. Jako jedyni 
z członków zarządu CORTE, przed-
stawiciele Inelo uczestniczą w pra-
cach doradczych przy Komisji Euro-
pejskiej. Firma Inelo może pochwalić 
się nie tylko ogromnym doświadcze-
niem w swojej dziedzinie, ale rów-
nież współpracą z międzynarodową 
organizacją CORTE, skupiającą swoje 
działania na promowaniu, wspieraniu 
i pomocy w rozwoju i realizacji poli-
tyki w zakresie transportu drogowego 
oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego 
w Europie i na szczeblu międzynaro-
dowym. – mówi Małgorzata Stocerz. 
Jesteśmy jedną z nielicznych firm, które 
zostały dopuszczone do  prestiżowe-
go grona CORTE, dlatego jest to spore 
osiągnięcie na skalę Polski. – podkre-
śla Stocerz.

Z produktów i usług oferowanych 
przez Inelo, służących do prawidło-
wego rozliczania czasu pracy kierow-
ców, korzystają nie tylko państwowe 
inspekcje kontroli drogowej, ale także 
polskie firmy transportowe. Obecnie, 
marka Inelo posiada trzy autorskie 
programy: 4Trans®, TachoScan®Driver 
oraz TachoScan® Control. Dzięki inno-
wacyjnym rozwiązaniom oraz szkole-
niom dla branży transportowej Inelo 
osiągnęło pozycję lidera wśród firm 
informatycznych, potwierdzoną licz-
nymi nagrodami m.in. Gazelami Biz-
nesu, Diamentem Forbesa, czy tytu-
łem Firmy Szkoleniowej 2016 roku. 
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Jak minimalizować 
ryzyko nałożenia kar 
przez inspekcje

Pomoc ekspertów i profilaktyka

W gąszczu przepisów dotyczących 
firm przewozowych, zwłaszcza gdy 
działają one także na rynkach zagra-
nicznych, łatwo się pogubić. Nie 
wszystkie regulacje są jasne, a mno-
gość ich interpretacji spędza sen 
z powiek przedsiębiorców. Dodat-
kowo kontrole Inspekcji Transportu 
Drogowego czy Państwowej Inspek-
cji Pracy, mimo iż zapowiedziane, 
budzą zawsze emocje i wywołują 
stres u właścicieli firm transporto-
wych. Naruszenia przepisów przez 
kierowców, brak odpowiednich zapi-
sów w regulaminach wewnątrzza-
kładowych – za wszystkie niedo-
ciągnięcia odpowiedzialność ponosi 
właściciel firmy. Może to doprowadzić 
nie tylko do poważnych konsekwen-
cji finansowych, ale również do utra-
ty przez firmę dobrej reputacji, czego 
skutkiem będzie odebranie posiada-
nych zezwoleń.

W powyższych sytuacjach nie-
odzowną pomoc stanowi współpra-
ca z profesjonalną firmą outsourcin-
gową, która nie tylko rozlicza czas 
pracy kierowców, czy wskazuje odpo-
wiednie zapisy w dokumentacji zakła-
dowej, ale również wspiera poprzez 
obecność eksperta podczas kontro-
li oraz w innych, nagłych okoliczno-
ściach.

Pomoc eksperta jest nieocenio-
na w wielu problematycznych sytu-
acjach. Specjaliści pracujący w OCRK 
posiadają wieloletnią praktykę oraz 
obszerną wiedzę z zakresu spraw 
dotyczących Inspekcji Transportu 
Drogowego czy Państwowej Inspek-

cji Pracy. Sporządzają odwołania od 
decyzji administracyjnych, repre-
zentują firmy podczas kontroli oraz 
pomagają w sprawach sądowych. 
Dzięki temu klienci OCRK wielokrot-
nie uniknęli kary lub została ona zna-
cząco zmniejszona. Poniżej przedsta-
wiamy kilka przypadków, w których 
taka pomoc okazała się kluczowa dla 
przewoźnika.

Dobra reputacja

W przypadku branży transportowej, 
utrata dobrej reputacji może skutko-
wać pozbawieniem licencji na trans-
port. W świetle art. 7d Ustawy z dnia 
6 września 2001 r. o transporcie dro-
gowym (Dz.U. Nr 125, poz. 1371, ze 
zm.), przedsiębiorca nie spełnia lub 
przestał spełniać wymóg dobrej repu-
tacji, jeżeli orzeczono wobec niego 
co najmniej dwie ostateczne decy-
zje administracyjne o nałożeniu kary 
pieniężnej za naruszenie określone 
w załączniku nr IV do Rozporządze-
nia (WE) nr 1071/2009. 

W stosunku do jednego z klientów 
OCRK – właściciela firmy transpor-
towej, w następstwie kontroli dro-
gowych, na podstawie upoważnie-
nia Głównego Inspektora Transportu 
Drogowego, zostało wszczęte postępo-
wanie administracyjne w przedmiocie 
utraty dobrej reputacji przewoźnika.

Dzięki uczestnictwu eksperta OCRK 
w sprawie, przesłano do GITD obszer-
ne wyjaśnienia wraz ze wskazaniem 
konkretnych działań, jakie zostały 
podjęte w kontrolowanej firmie. Dla 
Głównego Inspektora istotne było, że 
przedsiębiorca współpracuje z firmą 
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zewnętrzną OCRK i przykłada wagę 
do optymalizacji warunków w przed-
siębiorstwie. We współpracy z OCRK 
zostały bowiem stworzone precy-
zyjne zapisy w regulaminach pracy 
i płacy, by zdyscyplinować kierow-
ców w zakresie przestrzegania norm 
socjalnych w transporcie, przeprowa-
dzane są wewnętrzne audyty, raporty 
w zakresie naruszeń i szkolenia kie-
rowców. W wyniku interwencji eks-
perta oraz podjętych przez przewoź-
nika działań organ uznał, że dobra 
reputacja przewoźnika pozostała nie-
naruszona, a realizowane czynno-
ści przesądzają o istnieniu możliwo-
ści poprawy sytuacji u przedsiębiorcy 
oraz rokują pozytywnie co do jego 
przyszłej działalności.

Kontrola w przedsiębiorstwie

Kontrola przedsiębiorstwa zajmu-
jącego się transportem to wymóg 
Ustawy o transporcie drogowym, 
a kontrolowany jest obowiązany 
jej się poddać. Statystycznie, każdy 
przewoźnik powinien spodziewać się 
wizyty inspektora przynajmniej raz 
na 5 lat. Najlepszym rozwiązaniem 
jest zabezpieczenie przedsiębiorstwa 
na wypadek kontroli. Przyda się rów-
nież pomoc eksperta, który będzie 
firmę w takiej sytuacji reprezentował, 
pomoże w przygotowaniu dokumen-
tacji i składaniu wyjaśnień.

Obecnie wizyty inspektorów coraz 
częściej spowodowane są „donosem” 
ze strony niezadowolonych pracow-
ników. W takim przypadku skarga 
pracownika jest często przesycona 
informacjami dotyczącymi niepra-
widłowości panujących w danej fir-
mie, od naruszeń w zakresie czasu 
pracy, użycia magnesów, po nie-
sprawne pojazdy i zaniżanie wypłat. 
Wiele z tych zarzutów jest przeja-
skrawionych, ale już w dniu kontroli 
stawia przedsiębiorcę transportowe-
go w złym świetle. Każde zgłoszenie 
służby muszą traktować z pełną powa-
gą i dokonać skrupulatnych czynności 
kontrolnych.

Firma transportowa z woj. mazo-
wieckiego, zatrudniająca 25 kierow-
ców, otrzymała informację o plano-
wanej kontroli w przedsiębiorstwie. 
Jak się później okazało, kontrola tego 
przedsiębiorcy była właśnie efektem 

skargi kierowcy. Taka kontrola mogła 
wiązać się z nałożeniem na przedsię-
biorcę kary nawet do 20 000 zł.

Przewoźnik miał 7 dni na przygo-
towanie się. Ponieważ firma trans-
portowa współpracowała z OCRK od 
dłuższego czasu, dzięki systematycz-
nym działaniom, generowaniu i ana-
lizie miesięcznych raportów naruszeń 
oraz realizacji zaleceń, jakie specjali-
ści z OCRK przekazywali przewoźni-
kowi, wprowadzono sprawny system 
nadzoru i kontroli m.in. nad czasem 
pracy kierowców. To zaś w sposób 
bezpośredni przyczyniło się do efektu 
kontroli. Przed kontrolą oraz w dniu 
wizyty inspektorów przedsiębiorca 
nie został pozostawiony bez pomo-
cy, ponieważ ekspert OCRK reprezen-
tował firmę, co usprawniło przebieg 
postępowania i pozytywnie wpłynęło 
na finalne rozstrzygnięcie. Narusze-
nia ujawnione przez inspektorów były 
znikome, a po przesłaniu dodatko-
wych dokumentów i informacji postę-
powanie zostało umorzone.

Kontrola drogowa

W odróżnieniu od kontroli w przed-
siębiorstwie, kierowca w trasie nie 
ma możliwości aby wcześniej dowie-
dzieć się o planowanej kontroli dro-
gowej. Oczywiście kluczowe jest tu 
przestrzeganie przepisów drogowych 
i dotyczących czasu pracy, ale są rów-
nież sytuacje trudne do przewidzenia, 
nagłe wypadki czy problemy z inter-
pretacją przepisów m.in. w przypad-
ku przewozów zagranicznych, ograni-
czeń w ruchu wymuszających zmianę 
planu pracy, problemów z użytkowa-
niem tachografu czy też karty kierow-
cy. Wówczas przydaje się konsultacja 
ze specjalistą, która pomoże w unik-
nięciu mandatu lub w dalszej per-
spektywie pozwoli na odwołanie się 
od decyzji. Takie możliwości klien-
tom OCRK daje telefon interwencyj-
ny, który funkcjonuje 7 dni w tygo-
dniu, 24 godziny na dobę.

Problem z kontrolą Inspekcji Trans-
portu Drogowego miała niewielka 
firma transportowa z województwa 
łódzkiego, która dzięki wykorzystaniu 
możliwości telefonu interwencyjnego 
24/7 oraz wiedzy i pomocy eksper-
ta w napisaniu skutecznych odwołań, 
uniknęła wysokiej kary.

Jeden z kierowców pracujących 
w przedsiębiorstwie został poddany 
kontroli. Inspektor w jej trakcie wyka-
zał rzekomo liczne nieprawidłowości 
w zakresie czasu pracy kierowcy oraz 
nieterminowe pobieranie danych cyfro-
wych. Kierowca skorzystał z telefonu 
interwencyjnego i – zgodnie z zalece-
niem eksperta – odmówił przyjęcia 
mandatu, a w protokole kontroli uza-
sadnił swoje postępowanie.

Służba kontrolna wydała decyzję 
administracyjną na firmę transporto-
wą, nakładając grzywnę w wysokości 
8100 zł. Na wydaną decyzję ekspert 
OCRK złożył odwołanie do organu 
II instancji, w którym wyczerpująco 
uzasadnił nieprawidłowości w zakre-
sie ustalonego stanu faktycznego oraz 
zwrócił uwagę służbie kontrolnej, iż 
nie wzięła pod uwagę braku wpływu 
przewoźnika na wykazane narusze-
nia. Mocna argumentacja jednakże nie 
przekonała organu II instancji, który 
utrzymał w mocy decyzję. W związ-
ku z powyższym, ekspert wniósł skar-
gę do Wojewódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego. Sąd w wyroku wskazał, iż 
faktycznie organy kontrolne źle usta-
liły stan faktyczny i uchylił obydwie 
decyzje.

Na powyższych przykładach dosko-
nale widać, jak istotną rolę w przypad-
ku wszelkich problemów z prawem, 
odgrywa w firmach transportowych 
nie tylko bieżąca interwencja i pora-
dy eksperckie, ale również profilakty-
ka. Solidne przygotowanie firmy, zwią-
zane z odpowiednim sformułowaniem 
regulaminów pracy i płacy, przeszkole-
nie kierowców z zakresu przestrzega-
nia norm czasu pracy oraz prawidło-
wej obsługi tachografów, stałe raporty 
i audyty, pozwalają na poprawę sytu-
acji w przedsiębiorstwie i minimali-
zują ryzyko, a w przypadku kontroli 
pomagają w pozytywnym rozwiąza-
niu sprawy. 
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Analizy przyczyn i przebiegu wypad-
ków dokonywane przez ekspertów 
ruchu drogowego jako najczęściej 
występujące wymieniają: niewłaściwe 
zachowanie kierowcy (współwystępu-
jące w 80% wypadków), niewłaściwe 
zachowanie pieszego (w 17% wypad-
ków), spożycie alkoholu przez uczest-
ników (w 9% wypadków), niewłaściwy 
stan drogi (w niespełna 1% wypadków) 
i w tym samym stopniu niesprawność 
techniczną pojazdu. Narzekamy na 
drogi, ale ich irytująco zły stan bie-
rzemy pod uwagę przy podejmowaniu 
decyzji w ruchu drogowym. Gorzej jest 
ze świadomością swojej kondycji kultu-
rowej, intelektualnej i osobowościowej, 
z trafną samooceną włącznie. A bada-
nia przebiegu wypadków przeprowa-
dzone przez Stowarzyszenie Psycholo-
gów Transportu wyraźnie wskazują, że 
patologiczne zachowania w ruchu dro-
gowym mają swoje źródło nie w nie-
domogach fizycznych, bądź w nie-
umiejętności prowadzenia pojazdu, 
ale w braku dobrostanu psychicznego 
i społecznego.

Dla bezpiecznego funkcjonowania 
w roli kierowcy, konieczne jest więc 
posiadanie odpowiednich:
• sprawności intelektualnych – umożli-

wiających trafną ocenę sytuacji dro-
gowej i podjęcie właściwych decyzji;

• zdolności motorycznych – pozwalają-
cych na sprawne wykonywanie pod-
jętych decyzji;

• cech osobowości (temperamentu) – 
decydujących między innymi o odpo-
wiedzialności w działaniu, umiejęt-
ności krytycznej samooceny, stopniu 
emocjonalnej samokontroli, czy 
umiejętności przewidywania i war-
tościowania skutków podejmowa-
nych działań.

Przedstawione powyżej cechy rozwija-
ją się, zmieniają i degradują nierówno-
miernie wraz z wiekiem, co znajduje 
odzwierciedlenie w statystykach wypad-
ków drogowych. Młodzi ludzie (do 25 
roku życia) powodują wypadki drogowe 
trzykrotnie częściej, niż osoby między 
25 a 60 rokiem życia, a osoby powyżej 
60 lat dwa i pół raza częściej. U młod-
szych przyczyną wypadków jest niedoj-
rzałość emocjonalna i społeczna, nieod-
powiedni do sytuacji styl prowadzenia 
pojazdów oraz niesprawności w sferze 
intelektualno-poznawczej, natomiast 
u starszych zaburzenia sprawności psy-
chomotorycznych i również niespraw-
ności w sferze intelektualno-poznawczej 
wynikające ze starzenia się.

Jednak, jak wskazują przywołane już 
wcześniej badania prowadzone przez 
Stowarzyszenie Psychologów Trans-
portu  w Instytucie Transportu Samo-
chodowego, fundamentalne znaczenie 
w prawidłowym zachowaniu na drodze 
ma nie wiek, a predyspozycje psychicz-
ne, a zwłaszcza skłonność do agresji. 
W dwóch wypadkach na trzy, jedną 
z przyczyn spowodowania wypadku 
jest właśnie wysoka agresja lub nad-

mierny, patologiczny lęk kierowcy. 
O tym, czy kierowca w ruchu drogo-
wym będzie zachowywał się agresyw-
nie decyduje jego kultura osobista, czyli 
sposób rozumienia i przystosowania się 
do otoczenia. To, jaką formę przybie-
rze agresja, zależeć będzie jednak od 
jego cech temperamentu. Niski poziom 
lęku, łatwość reagowania niepokojem, 
ekstrawersja oraz niska neurotycz-
ność przyczyniają się do podejmowa-
nia zachowań ryzykownych, a wysoki 
lęk, introwersja i wysoka neurotycz-
ność determinują popełnianie błędów 
przy przeciążeniu stymulacyjnym.

Większość kierowców zachowuje się 
w ruchu drogowym odpowiedzialnie, 
dojrzale emocjonalnie i społecznie. Są 
jednak 4 grupy kierowców stwarza-
jących zagrożenie na drodze. Każda 
z nich demonstruje pewien specyficz-
ny rodzaj agresji.

Pierwsza, z najmniej zakamuflowaną 
agresją, to ci z przymusem bezustan-
nego potwierdzania własnej wartości. 
Wynika to z ich emocjonalnej i społecz-
nej niedojrzałości. Najbardziej przy-
krą dla otoczenia stroną takiej posta-
wy jest niezdolność do uwzględniania 
praw i interesów innych. Syndrom 
„Mad Maxa” to zaburzenie dotykające 
głównie ludzi młodych, z czasem jego 
objawy zwykle łagodnieją.

Bywa jednak, że z wiekiem, przy-
mus potwierdzania własnej wartości 
(nieostro określonej w innych sytu-
acjach) zaczyna być demonstrowa-
ny inaczej. Niemało kierowców swoje 
„powołanie” widzi w swoistym wycho-
wywaniu innych uczestników ruchu 
drogowego, tępiąc ich odstępstwa nie 
tylko od przepisów, ale także najroz-
maitszych niepisanych reguł zachowa-
nia na drodze – często znanych jedy-
nie owym „Wychowawcom”. Syndrom 
„Wychowawcy” jest właściwie lustrza-
nym odbiciem syndromu „Mad Maxa” 

Czynniki wywołujące 
powstawanie wypadków 
i kolizji drogowych 
są różne. Najczęściej 
wymieniane przez 
kierowców są fatalne 
drogi i ewentualnie zły 
stan techniczny pojazdów. 
Badania wykazują jednak, 
że jest inaczej.

Psychologiczne podłoże 
wypadków drogowych
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i podobnie jak on, wynika z niepew-
ności co do własnej wartości. Kierow-
cy tego typu nie tolerują u innych nie 
tylko świadomego łamania przepisów 
– co można przecież zrozumieć – ale 
także niezawinionych błędów. Narzę-
dziem przywracania ładu i porządku 
jest wymowna gestykulacja, sygnały 
świetlne i dźwiękowe oraz demonstra-
cyjne „branie odwetu” w postaci np. 
„pedagogicznego” zajeżdżania drogi 
winowajcom. Kierowcy ci nie dostrze-
gają własnej agresji i jej prawdziwych 
przyczyn. A ich zabiegi wychowawcze 
stanowią często większe zagrożenie niż 
to, co było ich przyczyną.

Swoisty rodzaj agresji jest też udzia-
łem osób z syndromem „Słodkiego Idio-
ty”, cwaniaczka. Tacy kierowcy, kiedy 
widzą w tym korzyść, udają, że nie 
rozumieją sensu przepisów drogowych, 
a zwłaszcza tego, że również muszą ich 
przestrzegać. Kieruje nimi infantyl-
ny egoizm, pozwalający na uwolnie-
nie się od odpowiedzialności i poczu-
cia przyzwoitości. To ci skręcający bez 
kierunkowskazów, parkujący w bra-
mach, wpychający się przed innych na 
skrzyżowaniu.

Dla czwartego typu kierowców nie-
bezpiecznych na drodze, samochód jest 
narzędziem rozładowywania lęków, 
stresów i codziennych niepowodzeń. 
Osoby takie mogą bać się wszystkie-
go i wszystkich – włącznie z prowa-
dzeniem samochodu. Niekiedy tylko, 
oddzieleni od groźnego świata, we 
wnętrzu samochodu, mogą nareszcie 
innym i sobie pokazać, że oni też coś 
znaczą. W poczuciu bezpieczeństwa 
mogą dopuszczać się wyczynów mrożą-
cych krew w żyłach pozostałym uczest-
nikom ruchu.

Jakie są przyczyny opisanych powy-
żej zachowań? Podstawowymi są: nie-
dorozwój sprawności intelektualnych 
(w wymiarze inteligencji konceptualnej 
i inteligencji społecznej) oraz uwarun-
kowania osobowościowe. Różne formy 
agresji w ruchu drogowym występują 
nie dlatego, że agresor nie potrafi jeź-
dzić, ale dlatego, że jest on przekona-
ny, iż jeździ wyśmienicie.

Przyczyny negatywnego postępowa-
nia na drodze leżą też w sferze kultury 
i różnic cywilizacyjnych. Zachowania 
agresywne są charakterystyczne dla 
społeczeństw o nieostrej, niestabilnej 
i nieakceptowanej hierarchii społecz-

nej, dla społeczeństw w okresie rewolu-
cji, bądź pararewolucji. Brak nasilonej 
agresji na drogach cechuje kraje o usta-
bilizowanej demokracji, gdzie przepisy 
prawa zwiększają poczucie bezpieczeń-
stwa u obywateli i takie, gdzie akcep-
tuje się istniejącą hierarchię społeczną.

Kluczem do zrozumienia lokalnych 
obyczajów panujących w ruchu drogo-
wym jest psychologiczna analiza rela-
cji między uczestnikami ruchu dro-
gowego. W krajach skandynawskich, 
Niemczech, Wielkiej Brytanii, Austrii 
czy Szwajcarii sposób prowadzenia 
samochodu nie wpływa na subiek-
tywną zmianę oceny swojej pozycji 
w odniesieniu do innych osób. Agre-
sja jest po prostu nieopłacalna. Nie 
poprawia statusu tego, kto ją stosu-
je. Inaczej bywa w krajach o pozor-
nie długiej tradycji demokratycznej, 
w których pewne przepisy zwiększa-
ją poczucie bezpieczeństwa, ale inne 
mają dla większości społeczeństwa 
charakter wyłącznie opresyjny. Tam 
łamanie przepisów ruchu drogowego 
jest nagminne i służy do demonstro-
wania swojej niezależności, błysko-
tliwości (swoistego pawiego ogona) 
i popisywania się tym przed innymi 
kierowcami. Przykładami są tu Fran-
cja i południowe Włochy. W krajach 
tych jeździ się dość trudno, ale bez 
poczucia presji i zagrożenia. Wynika 
to prawdopodobnie z utrwalonego od 
pokoleń respektu dla interesu innych 
osób. Łamanie przepisów nie jest tam 
wymierzone bezpośrednio w pozo-
stałych uczestników ruchu. Mają oni 
przede wszystkim oglądać i podziwiać.

A jak jest w Polsce? Najchętniej 
podejmowane są manewry, dzięki któ-
rym można nie tylko okazać lekceważe-
nie przepisów, ale i innych kierowców. 
Istnieje przymus udowodnienia i ciągłe-
go podkreślania swojej przewagi nad 
innymi. Dzieje się tak – między inny-
mi – dlatego, że brak w naszym kraju 
jednoznacznego sposobu na określe-
nie swojej pozycji społecznej. Kryteria 
oceny są bądź nieostre, bądź precyzyj-
ne, ale obowiązujące tylko w stosun-
kowo wąskich kręgach (np. naukowcy 
czy sportowcy). Jednak droga i samo-
chód to wymarzony teren do ustalenia 
kto ważniejszy, do określenia swojej 
wysokiej pozycji, choćby w hierarchii 
kierowców. Zachowanie agresywne 
wymusza na innych podporządkowa-

Polski psycholog transportu, 
a także autor i współautor 
wielu publikacji naukowych 
m.in. na temat metodyki 
psychologicznych badań 
kierowców. Przez wiele lat członek 
Zarządu Głównego Polskiego 
Towarzystwa Psychologicznego, 
a także wiceprzewodniczący 
Związku Pracodawców 
Psychologii Pracy w Konfederacji 
Pracodawców Polskich. 
Wykładowca na Uniwersytecie 
Jagiellońskim, Uniwersytecie 
Warszawskim oraz Uniwersytecie 
Opolskim. Współzałożyciel 
i wiceprzewodniczący 
Stowarzyszenia Psychologów 
Transportu do roku 2013. Od roku 
2013 honorowy przewodniczący 
SPT.
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nie się agresorowi, a więc subiektywnie 
pozwala mu poczuć się wyżej w hie-
rarchii społecznej. Takie motywacje 
zachowań są typowe dla osób młodych 
niedojrzałych emocjonalnie i społecz-
nie, w większości krajów szybko się 
z nich wyrasta. Niestety nie w Polsce. 
U nas dotyczą nie tylko młodzieży, ale 
i osób dojrzałych.

Widać więc wyraźnie, że zachowania 
za kierownicą o charakterze człowieka 
mówią bardzo dużo. Sposób prowadze-
nia samochodu zdradza nawet te nasze 
kłopoty, o których sami nie wiemy lub 
wolimy nie wiedzieć. 
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Od połowy ubiegłego roku, aż
w 6 krajach, w tym 4 europejskich,
służby bezpieczeństwa odnotowały
zamachy bezpośrednio powiązane
z wykorzystaniem aut ciężarowych.
Kierowcy ciężarówek czują się coraz
bardziej zagrożeni. Eksperci uspokajają,
że na rynku polskim dostępne są
już rozwiązania, pozwalające na
bieżące śledzenie pozycji pojazdu
oraz natychmiastowe zawiadamianie
o niebezpieczeństwie.

Od lipca 2016 roku doszło do 6 gło-
śnych medialnie wydarzeń, w których 
zamachowcy wykorzystali auta cięża-
rowe do przeprowadzenia ataków ter-
rorystycznych. Takie sytuacje miały 
miejsce we Francji, Niemczech, Bel-
gii, Szwecji, a także w Libii i Afga-
nistanie. Polscy kierowcy zawodowi 
coraz częściej skarżą się na niebezpie-
czeństwa czyhające na nich na zagra-
nicznych trasach. Nie zawsze okazuje 
się, że najbliższy parking jest bez-
piecznym miejscem na obowiązkowy 
postój. Dochodzi do sytuacji, w któ-
rych kierowcy, z obawy o swoje życie 
czy wysokie straty finansowe, wypo-
sażają pojazdy w narzędzia obron-
ne takie jak: kije bejsbolowe, przed-
mioty ciężkie, broń czy paralizatory. 
Z naszych rozmów z przewoźnikami 
wynika, że w ciągu kilku ostatnich 
miesięcy, polscy kierowcy ciężarowi 
odczuwają coraz większy strach przed 
wyjazdami w międzynarodowe trasy. 
Kierowcy zawodowi apelują do swo-
ich pracodawców o poprawę bezpie-

Czy polscy  kierowcy  
zawodowi czują się  
bezpieczni?

INFORMACJA PRASOWA PRZYGOTOWANA DLA MEDIÓW OGÓLNOPOLSKICH



czeństwa podczas wyjazdów zagra-
nicznych – boją się porwań, a także 
kradzieży przewożonych towarów, co 
może generować bardzo wysokie stra-
ty dla firmy. – podkreśla Kamil Kor-
buszewski, Dyrektor Działu Sprze-
daży dystrybutora VIAON.

Eksperci branży telematycz-
nej wskazują, że na rynku polskim 
dostępne są już profesjonalne roz-
wiązania, które mogą pomóc w sytu-
acjach zagrożenia. Innowacyjne pro-
dukty informatyczne pozwalają na 
śledzenie bieżącej pozycji pojazdu 
w czasie rzeczywistym oraz odczy-
tywanie szczegółowych parametrów 
dotyczących pracy pojazdu. Dzięki 
wykorzystaniu tych narzędzi spedy-
tor posiada informacje o tym, gdzie 
znajduje się pojazd i z jaką prędko-
ścią się porusza oraz czym zajmuje 
się kierowca. Raportowanie czynno-
ści dla kierowcy nie stanowi proble-
mu, a spedytor może reagować na 
niechciane sytuacje, takie jak: koli-
zja, wypadek czy zasłabnięcie kie-
rowcy.

Ponadto niektóre rozwiązania 
dostępne na rynku, takie jak np. GBOX 
Assist, pozwalają na natychmiasto-
wą komunikację pomiędzy kierowcą 
a spedytorem. W przypadkach zagro-
żeń takich jak napad czy kradzież 
ładunku, najistotniejszą kwestią jest 
szybkość działania. Kierowcy, którzy 
korzystają z profesjonalnego rozwią-
zania telematycznego w prosty sposób 
mogą wysłać wiadomość do spedyto-
ra, który może natychmiast wezwać 
pomoc. Otrzymują także potwierdze-
nie, że wysłana przez nich wiadomość 
została odczytana. – dodaje Kamil 
Korbuszewski.

Dodatkowo, ekspert wskazuje, że 
nowoczesne produkty informatycz-
ne są na tyle inteligentne, że potra-
fią uchronić kierowców przed wjaz-
dem w miejsca, które uznawane są za 
szczególnie niebezpieczne. Właściciel 
bądź osoba zarządzająca transpor-
tem z pozycji webowej aplikacji może 
zdecydować, które miejsca na mapie 
stanowią dla kierowcy największe 
zagrożenie. Następnie, urządzenie 
zamontowane w kabinie ciężarów-
ki w sposób automatyczny przesyła 
informację do kierowcy, który znaj-
duje się w wyznaczonej strefie nie-
bezpiecznej. 

WRZESIEŃ 2017
8 Konferencja OSPD Galicja w Tęgoborzy

12 Transport Manager Meeting w Poznaniu 

16
  Gala 60-lecia Zrzeszenia Międzynarodowych 

Przewoźników Drogowych w Warszawie

PAŹDZIERNIK 2017
18 Spotkania Transportowe TSL biznes w Krakowie

24 Transport Manager Meeting w Warszawie

26 Spotkania Transportowe TSL biznes we Wrocławiu

LISTOPAD 2017

8-10
  Targi Translogistica w Warszawie,  

Spotkania Transportowe TSL biznes 

15 Spotkania Transportowe TSL biznes w Poznaniu 

GRUDZIEŃ 2017
12  Transport Manager Meeting w Gdańsku

 
 
 
 
Zapraszamy również do udziału 
w szkoleniach otwartych organizowanych 
dla firm transportowych. 
Więcej o szkoleniach na stronie 
szkoleniadlatransportu.pl

K A L E N D A R I U M  W Y D A R Z E Ń
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Na stronie internetowej  
Maszonski.com, w zakładce historia 
firmy, można przeczytać, że 
w 1996 roku Mirosław Maszoński 
zdecydował się wziąć kredyt na 
zakup pierwszego samochodu 
ciężarowego, Mercedesa 207D. 
Co skłoniło Pana do takiej, dość 
ryzykownej decyzji i skąd wziął 
się pomysł na prowadzenie firmy 
transportowej? 

Jeszcze będąc na początku studiów 
zdecydowałem, że chcę otworzyć 
własny biznes i z determinacją dąży-
łem do osiągnięcia tego celu. Jako, że 
motoryzacja zawsze była moją naj-
większą pasją, wybór branży przewo-
zowej wydawał się dla mnie naturalny. 
Dodatkową motywacją do związania 
się z sektorem transportowym był 
fakt, że wówczas dziedzina ta dopie-
ro kształtowała się w Polsce, dlatego 
widziałem w niej szansę na dalszy roz-

Czy można umiejętnie połączyć 
innowacje, tradycję oraz społeczną 
odpowiedzialność biznesu? Okazuje się, 
że tak. Mirosław Maszoński, założyciel 
firmy Maszoński Logistic, od samego 
początku postawił na nowoczesną 
flotę, przywiązanie do tradycji oraz 
dbałość o ochronę środowiska, co 
w efekcie przyczyniło się do odniesienia 
międzynarodowego sukcesu. Zapraszamy 
do lektury wywiadu z Mirosławem 
Maszońskim, który od ponad 20 lat  
buduje własną markę na arenie 
międzynarodowej.

  Firma z tradycjami 
o dobrych 
praktykach  
w branży
rozmowa z Mirosławem Maszońskim

wywiad



MIROSŁAW 
MASZOŃSKI

Biznesmen, filantrop, założyciel 
i Prezes firmy transportowej 
Maszoński Logistic. Swój 
pierwszy biznes założył mając 
21 lat, będąc jeszcze w trakcie 
studiów. Obecnie, Mirosław 
Maszoński jest właścicielem 
kilku dobrze prosperujących 
przedsiębiorstw m.in. z branży 
energetycznej, kolejowej 
oraz opakowań z tworzywa 
sztucznego.

wój dla swojego biznesu.
Otwierając własną firmę trans-

portową, podjąłem pewne ryzy-
ko: wzięcie kredytu, a następnie 
zakup samochodu przez tak młodą 
osobę, było odważnym posunię-
ciem. Jednak rozwój w branży 
transportowej dał mi spełnienie 
na polu zawodowym, dlatego uwa-
żam, że była to słuszna decyzja. 

Jak wyglądały pierwsze zlecenia 
firmy Maszoński Logistic? 
Czy osobiście jeździł Pan jako 
kierowca ciężarówki? 

Pierwsze zlecenia udało mi się 
uzyskać od firmy Pekaes Multi-
-Spedytor. Pracując jako kierow-
ca zawodowy, jeździłem wspo-
mnianym już Mercedesem 207D, 
głównie na krótkich trasach: Słu-
bice-Bydgoszcz czy Słubice-Wro-
cław, przewożąc zazwyczaj prze-
syłki celne. Dopiero po dwóch 
latach ciężkiej pracy mogłem sobie 
pozwolić na zatrudnienie pierwsze-
go pracownika. Był to kierowca, 
który do dzisiaj pracuje w firmie. 

Co na samym początku stanowiło 
dla Pana największą trudność 
w prowadzeniu przedsiębiorstwa 
transportowego? 

Myślę, że największym wyzwaniem, 
a zarazem trudnością była dla mnie 
nieznajomość zasad funkcjonowania 
branży transportowej. Nie ukrywam, 
że brak doświadczenia nie raz sporo 
mnie kosztował, nie tylko w kontek-
ście finansowym. Szczególnie cięż-
ko było na początku, gdy rozwią-
zywaniem wszystkich problemów 
musiałem zajmować się samodziel-
nie. Na szczęście, niedługo potem 
w moim życiu pojawiła się żona 
Monika, która przejęła część obo-
wiązków i do dzisiaj mocno mnie 
wspiera w zarządzaniu firmą.

Pomimo, że początki były trud-
ne, to jednak z perspektywy czasu 
muszę powiedzieć, że taka praktycz-
na lekcja prowadzenia biznesu bar-
dzo dużo mnie nauczyła. Obecnie, I 
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pomimo, że posiadam ponad 20 lat 
doświadczenia w prowadzeniu firmy, 
nadal napotykam na różnego rodzaju 
przeciwności. Jednak dzięki temu, że 
Maszoński Logistic zatrudnia ponad 
500 zaangażowanych osób, rozwiązy-
wanie problemów przychodzi łatwiej. 

Firma Maszoński Logistic 
z rodzinnego biznesu stała się 
marką rozpoznawalną na rynkach 
międzynarodowych. Obecnie 
posiadają Państwo oddział 
w Niemczech. Jak udało się Panu 
osiągnąć tak spektakularny sukces? 

Przede wszystkim nigdy nie zwątpiłem 
w to, że się uda. Od początku dąży-
łem do wyznaczonego przez siebie celu 
i byłem skoncentrowany na rozwoju 
firmy. Myślę, że nasz sukces w dużej 
mierze opiera się na fakcie, że wraz 
z moją żoną, która pełni stanowisko 
Dyrektora Finansowego, znamy firmę 
od podstaw. Uczestniczyliśmy w każ-
dym etapie rozwoju Maszoński Logistic, 
cały czas aktywnie angażując się w bie-
żącą działalność. Oczywiście niezwy-
kle ważną kwestią jest także właściwy 
dobór kadry zarządzającej. Maszoński 
Logistic opiera się na wysoko wykwa-
lifikowanych ekspertach, którzy posia-
dają wysokie kompetencje i doświad-
czenie w branży.

Co Pana zdaniem stanowi obecnie 
największy problem branży? 

Podczas prowadzenia biznesu stale 
napotykamy na różnego rodzaju trud-
ności. Myślę, że w chwili obecnej jed-

nym z największych wyzwań, nie 
tylko dla naszej firmy, ale całej bran-
ży transportowej, jest niedobór kie-
rowców zawodowych na rynku pracy. 
Można powiedzieć, że wykwalifiko-
wany kierowca jest w pewnym sen-
sie towarem deficytowym. Sytuacja 
ta stanowi problem nie tylko w Polsce, 
ale w większości krajów Unii. Kolejną, 
odczuwalną dla rozwoju biznesu barie-
rą, są regulacje prawne, wprowadza-
ne na obszarze Unii Europejskiej. Nie 
mówię tutaj o stawkach płacy mini-
malnej, ale o dokumentacji niezbędnej 
podczas wyjazdów za granicę. Kraje 
takie jak Francja, Niemcy, czy Austria 
wprowadziły restrykcje prawne dla 
konkurencyjnych pod względem ceno-
wym przewoźników z Europy Wschod-
niej, w tym także z Polski.
Te dwa czynniki sprawiają, że pla-
nowanie długoterminowej strate-
gii rozwoju firmy w zasadzie nie 
jest możliwe bez wprowadzania 
w  międzyczasie licznych zmian. 

Jednym z elementów polityki firmy 
Maszoński Logistic jest dbałość 
o środowisko. Co to dla Pana 
oznacza w praktyce? 

W swoim działaniu kieruję się myśle-
niem o przyszłości. Oznacza to, że 
nasza firma inwestuje w najnowsze 
środki transportu, a ogólny poziom ich 
eksploatacji w istotny sposób wpływa 
na zmniejszenie zanieczyszczenia śro-
dowiska naturalnego. Również dzię-
ki najnowszej technologii nieustan-
nie optymalizujemy trasy, co ściśle 
wiąże się ze zmniejszeniem ilości spa-
lin. Co więcej, od wielu lat angażu-
jemy się w projekty, których celem 

jest edukacja ekologiczna. Regular-
nie prowadzimy szkolenia kierowców, 
pracowników biurowych oraz społecz-
ności lokalnej. Czujemy się odpowie-
dzialni nie tylko za ludzi, ale także 
za otoczenie, w którym pracujemy. 

Co zalicza Pan do największych 
osiągnięć firmy Maszoński Logistic 
na przestrzeni ponad 21 lat istnienia 
przedsiębiorstwa? 

Myślę, że jednym z największych osią-
gnięć było stworzenie solidnej i wia-
rygodnej organizacji, ze stabilną 
pozycją na rynku europejskim. Nasz 
sukces nigdy by się nie udał bez zgra-
nego zespołu pracowników o wysokich 
kompetencjach i zaangażowaniu. Pra-
cujemy dla wspólnej satysfakcji, a jej 
wyrazem jest zaufanie naszych klien-
tów, z którymi współpracujemy od lat. 
Dzięki naszej renomie i kwalifikacjom, 
jesteśmy w stanie nie tylko utrzymać 
dotychczasowych partnerów, lecz 
także pozyskać nowych. Uważam, że 
warunkami sukcesu są: profesjona-
lizm, zaufanie i pasja – nie tylko zarzą-
du, lecz także każdego z pracowników. 

Jakie ma Pan plany na przyszłość 
w zakresie decyzji biznesowych? 

Zależy nam przede wszystkim na dal-
szym umacnianiu pozycji Maszoń-
ski Logistic na rynku europejskim 
poprzez otwieranie kolejnych oddzia-
łów. Zapewni to firmie lepszą efektyw-
ność operacyjną, gwarantując klien-
tom jeszcze lepszy dostęp do naszych 
usług. 
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Dyrektor Działu Sprzedaży VIAON 

 
Absolwent wydziału zarządzania Szkoły Wyższej  
im. Bogdana Jańskiego w Warszawie. Praktyk,  
od 12 lat aktywny zawodowo w obszarach sprzedaży 
B2C i B2B oraz zarządzania sprzedażą.
Początkowo związany z branżą telekomunikacyjną 
i teleinformatyczną.
Obecnie na stanowisku Dyrektora Działu 
Sprzedaży dystrybutora VIAON, w zakresie 
sprzedaży zaawansowanego systemu telematyki 
i monitoringu GPS marki GBOX. Wieloletnia obsługa 
firm działających w branży TSL pozwoliła mu na 
zdobycie doświadczenia w zakresie funkcjonowania 
przedsiębiorstw transportowych. Ekspert z zakresu 
telematyki oraz rozliczania czasu pracy kierowców, 
wypowiadający się na łamach i na potrzeby 
czasopism branżowych: Transport Manager, TSL 
biznes, Truck&Business, TOP Logistyk.
Prelegent podczas licznych ogólnopolskich 
konferencji branżowych: Spotkania Transportowe, 
Konferencje dla transportu, Transport Manager 
Meeting oraz prowadzący wykłady dla studentów 
w ramach współpracy na Uniwersytecie Łódzkim.

Kierownik ds. Kluczowych Klientów – 
Obsługa Służb Zagranicznych INELO 

Związana z firmą Inelo od marca 2011.  Obecnie 
pełni funkcję Kierownika ds. Kluczowych Klientów - 
Obsługa Służb Kontrolnych oraz funkcję Kierownika 
Działu Sprzedaży Zagranicznej, wyznaczając w ten 
sposób nowe ścieżki rozwoju firmy za granicą. 
Bazując na swojej rozległej wiedzy na temat 
czasu pracy kierowców, prowadzi cykl szkoleń dla 
Inspekcji Transportu Drogowego i Policji w całej 
Europie. Porusza na nich takie kwestie jak analiza 
czasu pracy kierowców, najnowsze regulacje 
prawne i interpretacje oraz wykrywanie manipulacji. 
Dodatkowo Małgorzata Stocerz reprezentuje Inelo 
w Zarządzie CORTE (Konfederacji Organizacji 
Kontroli w Transporcie Drogowym), a także doradza 
przy Komisji Europejskiej oraz bierze udział 
w spotkaniach TISPOL i ECR. Jest doświadczonym 
trenerem oraz cenionym mówcą. 
Była jednym z głównych organizatorów 
i prelegentów międzynarodowej konferencji dla 
służb kontrolnych pt. Manipulacje tachografem 
a bezpieczeństwo na drodze, którą patronatem 
objęły Komisja Europejska oraz Główny Inspektorat 
Transportu Drogowego (GITD).

KAMIL 
KORBUSZEWSKI

MAŁGORZATA 
STOCERZ

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 OCRK ds. Analiz i Rozliczeń

Do jego głównych obowiązków należy reprezentacja 
klientów OCRK podczas kontroli Państwowej 
Inspekcji Pracy (dotychczas ponad 120 reprezentacji 
krajowych i zagranicznych). Przygotowuje projekty 
pism i wyjaśnień pokontrolnych. Klienci korzystają 
ponadto z jego merytorycznej pomocy w przypadku 
pozwów pracowniczych. Prowadzi szkolenia 
i wdrożenia pracowników firm transportowych 
współpracujących z OCRK. Komentarze eksperckie 
Kamila Wolańskiego można znaleźć na łamach 
ogólnopolskich dzienników takich jak Puls Biznesu, 
czy Dziennik Gazeta Prawna lub zobaczyć w telewizji 
internetowej, na portalach Interia.pl, Onet.pl lub 
Fakt.pl.
W 2016 roku przeszkolił ponad 500 przewoźników 
prowadzących działalność transportową oraz 
osób zarządzających transportem z zakresu płacy 
minimalnej w Europie.
Kamil Wolański to ekspert zajmujący się 
również szkoleniem i wsparciem pracowników 
w Ogólnopolskim Centrum Rozliczania Kierowców 
z zakresu analizy i rozliczania czasu pracy kierowców 
oraz obsługi programu 4Trans®. Prowadzi także 
wykłady z przedmiotu „Czas pracy kierowców” na 
Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-
Białej dla kierunku Transport.

Główny Ekspert OCRK

Ekspert w zakresie kontroli i rozliczania czasu pracy 
od 9 lat. Od 6 lat zajmuje się szkoleniami dla firm 
transportowych, tylko w pierwszym kwartale 2015 
roku z tematyki stawki minimalnej w Niemczech 
i sposobach jej rozliczania przeszkolił 690 firm. 
W 2016 roku przeszkolił ponad 231 właścicieli firm 
transportowych z tematyki płacy minimalnej we 
Francji.
Jest prelegentem podczas licznych konferencji 
organizowanych przez TSL biznes oraz Eurologistics, 
przekazując uczestnikom wiedzę merytoryczną 
i praktyczne wskazówki.
Autor licznych artykułów merytorycznych dla 
Rzeczpospolitej, Dziennika Gazety Prawnej, a także dla 
czasopism branżowych takich jak Transport Manager, 
Top Logistyk, TSL biznes, Truck&Business. Jest 
współautorem istotnej pozycji książkowej „Kierowca 
w firmie – praktyczny leksykon przedsiębiorcy” (Seria 
Pogotowie Kadrowe 2014 r.). Komentarze Łukasza 
Włocha ukazują się na łamach m.in. Pulsu Biznesu, 
na portalach Money.pl, Onet.pl. Ekspert jest także 
częstym gościem w Polskim Radiu oraz Radiu TOK FM. 
Łukasz Włoch to także były szkoleniowiec Inspekcji 
Transportu Drogowego w Polsce, Niemczech, 
Czechach, Rumunii, Łotwie z zakresu poprawności 
kontroli czasu pracy kierowców w oprogramowaniu 
TachoScan Control. Szkolił Państwową Inspekcję 
Pracy z zakresu poprawności rozliczania czasu pracy 
kierowców. Wykładowca na kierunku Transport 
w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-
Białej.

KAMIL 
WOLAŃSKI

ŁUKASZ  
WŁOCH

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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Polscy przedsiębiorcy 
transportowi coraz 
chętniej sięgają 
po nowoczesne 
rozwiązania z zakresu 
IT, postrzegając je 
jako źródło przewagi 
konkurencyjnej. 

Jak wynika z badania 
przeprowadzonego przez 
GBOX, firmy doceniają 
przede wszystkim 
wzrost bezpieczeństwa 
zatrudnionych 
kierowców oraz 
ograniczenie pomyłek 
lokalizacyjnych, 
pozwalające na uzyskanie 
znaczących oszczędności 
finansowych. Ponad 
80 proc. badanych 
wskazało te dwa 
czynniki jako jedne 
z najważniejszych 
korzyści, płynących 
z zastosowania 
systemów 
telematycznych 
w transporcie.

Polskie firmy 
transportowe 
inwestują  
w bezpieczeństwo 
kierowców

temat numeru
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SAMOCHODY CIĘŻAROWE wypo-
sażone w urządzenia monitorują-
ce są skarbnicą wiedzy nie tylko 
o  czynnościach wykonywanych 
przez kierowcę, ale także o samym 
pojeździe. Pozyskanie szczegóło-
wych danych na temat spalone-
go paliwa czy stanu technicznego 
auta, pozwala firmom na zintegro-
wanie poszczególnych procesów 
zarządzania flotą, a tym samym na 
wzrost efektywności. Wyniki ankie-
ty GBOX pokazują, że ponad poło-
wa przebadanych przedsiębiorców 
decyduje się na zastosowanie nowo-
czesnych urządzeń w 1 do 10 pojaz-
dów (53 proc.), a prawie co piąty 
z nich montuje systemy telema-
tyczne nawet w 20 ciężarówkach. 

Co polscy przedsiębiorcy cenią 
w telematyce dla transportu?

Na pytanie „Jakie korzyści zauwa-
żasz z  zastosowania produktu 
GBOX?” przedsiębiorcy najczęściej 
udzielali odpowiedzi dotyczących 
bezpieczeństwa zatrudnionych kie-
rowców oraz ograniczenia pomyłek 
lokalizacyjnych (odpowiednio 87 
proc. i 83 proc. odpowiedzi). Aż 38 
proc. z nich docenia oszczędności 
finansowe, płynące z wykluczenia 
błędów przy odnajdywaniu miejsca 
docelowego. Prawie 45 proc. bada-

nych wskazało także, że wykorzy-
stanie urządzeń monitorujących pra-
cowników pozwala na zmniejszenie 
stosowanych przez nich manipulacji.

Właściciele polskich firm trans-
portowych przywiązują dużą wagę 
do tego, jakie czynności wykonu-
ją ich pracownicy oraz czy wszyst-
kie z nich są korzystne dla przed-
siębiorstwa. Jak wynika z danych 
Komisji Europejskiej, manipulacje 
tachografem dotyczą co trzeciej cię-
żarówki. Priorytetem inspekcji kon-
trolnych jest znaczące ograniczenie 
stosowanych naruszeń. Nasze bada-
nie pokazuje, że również osoby zarzą-
dzające transportem dbają o bezpie-
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Wykres nr 1. Jakie korzyści zauważasz z zastosowania produktu GBOX?
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czeństwo kierowców. Musimy zdawać 
sobie sprawę, że kierowca, który ma 
poczucie bezpieczeństwa i nie doko-
nuje manipulacji, jest dla właścicie-
li firm ogromną wartością. W dużej 
mierze stanowi to o ich konkurencyj-
ności na dynamicznie rozwijającym się 
rynku transportowym. – komentuje 
Kamil Korbuszewski, ekspert GBOX. 

Szeroki zakres oszczędności 
finansowych

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych syste-
mów telematycznych, zarządzanie trans-
portem drogowym zyskuje zupełnie I 
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Wykres nr 2. Określ, z czego wynikają główne oszczędności finansowe przy 
stosowaniu produktu GBOX?
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Określ w jakim stopniu zaobserwowałeś zredukowane liczby przejazdów prywatnych 
kierowców, od kiedy stosujesz produkt GBOX? (w skali roku)

nową jakość. Rozwiązania z zakre-
su IT pozwalają na znaczne przy-
spieszenie wymiany danych, a także 
zmniejszenie kosztów operacyj-
nych. Głównym źródłem oszczędno-
ści finansowych, dla przedsiębiorcy 
stosującego urządzenia telematycz-
ne, jest redukcja zbędnego zużycia 
paliwa. Aż 67 proc. przebadanych 
właścicieli firm wskazuje, że zasto-
sowanie produktów marki GBOX 
pozwoliło im na ograniczenie wyko-
rzystania paliwa.

Redukcja zbędnego zużycia pali-
wa poprzez systemy telematyczne 
w głównej mierze wynika z obaw 
kierowców przed konsekwencjami 
związanymi z ewentualnym wykry-
ciem manipulacji przy tankowaniu. 
Dzięki telematyce, przedsiębiorca 
czy spedytor na bieżąco otrzymu-
je informacje o lokalizacji danego 
pojazdu oraz czynnościach wyko-
nywanych przez pracownika. Dane 
z urządzenia pozwalają także na 
bardziej ekonomiczne użytkowanie 

pojazdu. Dodatkowo, nasze badanie 
pokazuje, że aż 40 proc. firm zredu-
kowało liczbę prywatnych przejaz-
dów nawet o 20 procent. Natomiast 
co piąte przedsiębiorstwo wyelimi-
nowało takie przejazdy na poziomie 
31-40 procent. Te dane potwierdza-
ją, że telematyka pozwala na uzyska-
nie oszczędności finansowych poprzez 
redukcję zbędnego zużycia paliwa. Co 
więcej, dzięki możliwości wcześniej-
szego zaplanowania i przeanalizowa-
nia trasy, którą będzie poruszać się 
ciężarówka, możemy te oszczędności 
dodatkowo zwiększać. – mówi Kamil 
Korbuszewski.

Ponad połowa respondentów 
wskazała, że główne oszczędności 
finansowe przy stosowaniu systemu 
telematycznego wynikają z reduk-
cji tzw. pustych przejazdów samo-
chodów ciężarowych. W skali roku, 
38 proc. przedsiębiorców zauważa 
ograniczenie transportów bez zała-
dunku na poziomie 11-20 procent, 
a prawie co trzeci na poziomie 1-10 
proc. Zmniejszenie liczby pustych 
przejazdów ciężarówek o ponad 
połowę zaobserwowało natomiast 
aż 16 proc. właścicieli firm trans-
portowych.

Polscy przedsiębiorcy podkreśla-
ją także, że zastosowanie urządzeń 
telematycznych w pojazdach cięża-
rowych pozwala na ogólny wzrost 
wykorzystania posiadanej f loty 
i zwiększenie efektywności ekono-
micznej. 75 proc. badanych zadekla-
rowało, że od kiedy stosują systemy 
marki GBOX, zaobserwowali zwięk-
szenie wydajności wszystkich samo-
chodów o nawet 30 proc.

Jak wynika z naszego badania, 
coraz więcej polskich przedsiębior-
ców transportowych decyduje się na 
korzystanie z nowoczesnych rozwią-
zań. Przyczyną zmiany podejścia 
i coraz większej otwartości na syste-
my telematyczne jest współmierność 
kosztów inwestycyjnych poniesionych 
na zakup sprzętu z korzyściami, jakie 
płyną z jego zastosowania. Z pewno-
ścią, właściciele firm transportowych 
nie oszczędzają na bezpieczeństwie 
kierowców, jednocześnie zauważa-
jąc inne obszary prowadzenia bizne-
su, z których mogą czerpać korzyści 
finansowe. – podsumowuje Korbu-
szewski. 

21-30% WZROST 
WYKORZYSTANIA FLOTY

11-20% WZROST 
WYKORZYSTANIA FLOTY
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Określ w jakim stopniu zaobserwowałeś wzrost wykorzystywania floty, od kiedy 
stosujesz produkt GBOX? (w skali roku)
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Dzięki pomocy 
ekspertów OCRK 
sąd uchylił decyzję 
Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych 
w sprawie 
odmowy wydania 
zaświadczenia 
formularza A1 dla 
obywatela Ukrainy.

W kwietniu 2017 r. firma transportowa zwróciła 
się do ekspertów OCRK w kwestii odmownej decy-
zji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie 
wydania zaświadczenia A1 dla jednego z zatrud-
nionych w niej kierowców – obywatela Ukrainy. 
Zaświadczenie A1 to dokument, w którym ZUS 
potwierdza, że delegowany za granicę pracownik 
podlega polskiemu ustawodawstwu i polskim ubez-
pieczeniom. Jest niezbędne dla kierowców w trans-
porcie międzynarodowym w krajach, w których 
wymagana jest wypłata tamtejszej płacy minimal-
nej, takich jak Francja, Niemcy, Austria i Włochy. 
Od dłuższego czasu OCRK otrzymuje informacje od 
swoich klientów o odmowie wydania koniecznego 
w transporcie międzynarodowym zaświadczenia 

Uchylona 
decyzja ZUS  
w sprawie 
zaświadczenia 
A1

A1 dla kierowców z krajów spoza Unii Europejskiej.
Wspomniana firma, będąca klientem OCRK, zde-

cydowała się na wniesienie do sądu odwołania od 
decyzji ZUS, które sporządzili Eksperci OCRK. Dzięki 
ich wsparciu właściciel firmy transportowej był rów-
nież gruntownie przygotowany do rozprawy sądowej.

Skorzystanie z pomocy profesjonalistów przyczy-
niło się do pozytywnego zakończenia postępowania. 
1 sierpnia 2017 roku Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej 
w wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych przy-
chylił się do wniosku przewoźnika, uwzględniając 
argumentację przygotowaną przez OCRK i uchylił 
decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Naka-
zał również wydanie zaświadczenia na formularzu 
A1 dla kierowcy będącego obywatelem Ukrainy. 

WAŻNE
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Zasadnicze 
zmiany  
w europejskim 
transporcie

Informacja o planowanych zmianach 
w przepisach dotyczących transportu 
drogowego była komunikowana przez 
Komisję Europejską już w marcu tego 
roku. Jeszcze przed ujawnieniem szcze-
gółów Pakietu drogowego, dokument 
podzielił członków UE na zwolenni-
ków i przeciwników zaostrzenia prawa. 
Francja, wraz z dziewięcioma innymi 
krajami, oskarżała państwa Europy 
Wschodniej o praktykowanie dumpin-

W środę, 31 maja br., Komisja Europejska 
ujawniła długo zapowiadane zmiany dla sektora 
transportowego. Propozycje legislacyjne w postaci 
tzw. Pakietu drogowego szczególnie dotkliwie 
wpłyną na właścicieli firm przewozowych 
w Polsce i całej Europie Wschodniej. Eksperci 
OCRK wyjaśniają, jak zmieni się transport 
międzynarodowy na terenie Unii Europejskiej.

gu socjalnego, co ich zdaniem prowa-
dzi do nieuczciwej konkurencji poprzez 
wprowadzenie polityki niższych cen. 
W odpowiedzi na te zarzuty, 11 maja 
br. premierzy państw należących do 
Grupy Wyszehradzkiej zdecydowali się 
wydać wspólne oświadczenie. W treści 
dokumentu, szefowie rządów zwracają 
uwagę na istotną rolę wolnego przepły-
wu towarów, jako jednego z głównych 
filarów Unii Europejskiej. Przywoła-

ne zostały także zawarte w Traktatach 
zapisy o swobodzie świadczenia usług. 
Polska jest jedną z potęg jeżeli chodzi 
o transport na terenie Unii Europej-
skiej. W związku z tym nie dziwi fakt, 
że kraje takie jak Francja, Niemcy, czy 
Austria próbują na wszelkie sposoby 
zatrzymać konkurencję w postaci pol-
skich przewoźników. Państwa „Starej 
Unii” wprowadziły szereg regulacji, 
wedle których każdy kierowca przejeż-
dżający przez ich terytorium musi sto-
sować się do zasad, takich jak staw-
ki płacy minimalnej czy prowadzenie 
dokumentacji związanej z delegowa-
niem. – komentuje Kamil Wolański, eks-
pert Ogólnopolskiego Centrum Rozli-
czania Kierowców.

Ogłoszone przez Komisję Europej-
ską 31 maja br. propozycje zmian, 
dotykają kluczowych obszarów 
z punktu widzenia transportu między-
narodowego.

Zasady podlegania kierowców 
pod Dyrektywę o delegowaniu 
pracowników

Mowa tu o Dyrektywie o delego-
waniu pracowników (96/71/WE), 
która zakłada stosowanie dokład-
nie takich samych warunków 
zatrudniania kierowców na tere-
nie danego kraju członkowskiego. 
W praktyce oznacza to, że pracowni-
cy krajowi oraz delegowani musieliby 
otrzymywać takie samo wynagrodze-
nie, a także mieliby prawo do równo-
rzędnego traktowania wynikającego 
m.in. z układów zbiorowych. Na eta-
pie dyskusji nad projektem przepisu spie-
rano się o ilość dni w miesiącu, które 
kierowca musi przepracować na terenie 
danego kraju, aby podlegać pod regu-
lacje Dyrektywy o delegowaniu. Mowa 
była o 3, 5, 7, 9, a nawet 15 dniach. KE 
przyjęła najbardziej niekorzystną wersję 
z punktu widzenia polskiego przewoźni-
ka, czyli wystarczy jedynie 3 dni pracy 
kierowcy w miesiącu lub jedna operacja 
kabotażowa, aby jego wynagrodzenie 
wynikało z przepisów kraju przyjmują-
cego. Czekamy jednak na doprecyzowa-
nie jak definiować wspomniany „dzień”. 
– komentuje Kamil Wolański. 

Ułatwienie delegowania  
oraz zwiększenie liczby kontroli 
płacy minimalnej
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KE planuje ujednolicić system zgłosze-
nia delegowania w całej Unii poprzez 
wprowadzenie odpowiedniej platfor-
my elektronicznej, znieść obowiązek 
posiadania przedstawicielstwa w każ-
dym kraju oraz dopuścić przechowy-
wanie dokumentacji płacowej jedy-
nie w formie elektronicznej. Z drugiej 
jednak strony, zamierza wprowadzić 
konieczność rejestracji przez kierow-
ców za pomocą tachografu momentu 
przekroczenia granic. Wprowadzenie 
jednolitego systemu zgłaszania oddele-
gowania na pewno uprości życie pol-
skim przedsiębiorcom transportowym. 
W obecnych realiach dochodziło do 
sytuacji, że kierowca jadąc np. do Hisz-
panii powinien zostać osobno zgłoszony 
w 4 krajach, do 4 różnych systemów, 
na 4 różne sposoby. Wyeliminowanie 
konieczności posiadania przedstawicie-
la na pewno ograniczy w pewien spo-
sób koszty, które ponoszą pracodawcy 
w związku z delegowaniem pracowni-
ka, podobnie jak elektroniczny obieg 
dokumentacji. Kontrola płacy minimal-
nej będzie jednak z pewnością bardziej 
rygorystyczna i skuteczna, z uwagi na 
nowy obowiązek dotyczący rejestra-
cji przekroczenia wjazdów oraz wyjaz-
dów z europejskich krajów. – zaznacza 
Kamil Wolański.

Uproszczenie zasad kabotażu, 
czyli transportu krajowego 
wykonywanego przez 
zagranicznych przewoźników

W świetle obowiązujących przepi-
sów, kabotaż (tj. transport ładun-
ku na terenie kraju innego niż ten, 
w którym zarejestrowany jest pojazd) 
może odbyć się maksymalnie trzy razy 
w ciągu tygodnia, licząc od dnia ostat-
niego rozładunku. Według nowej pro-
pozycji, ograniczenie to ma zostać 
zniesione. Kontrola liczby rozładunków 
jest dość trudna dla służb drogowych, 
zatem uproszczenie zasad, polegające 
na usunięciu limitu operacji kosztem 
skrócenia ogólnego czasu wykonywa-
nia kabotażu do 5 dni stanowi dobre 
rozwiązanie, które ułatwi służbom nad-
zór. Według KE nowe zasady przyczynią 
się również do zmniejszenia ilości tzw. 
pustych przewozów, które według sza-
cunków Komisji w roku 2015 wyniosły 
aż 23% wszystkich operacji. – tłuma-
czy ekspert OCRK.

Odpoczynki tygodniowe 
kierowców

Jeden z  najważniejszych punk-
tów Pakietu drogowego, skupia 
się na głośnej w ostatnim czasie 
kwestii odpoczynków kierowców. 
Komisja Europejska zaproponowa-
ła bardziej szczegółowe określe-
nie warunków odbioru odpoczyn-
ku przez kierowców w kabinach.  
Art. 8. ust. 8 Rozp. WE 561/2006 
określa: Jeżeli kierowca dokona 
takiego wyboru, dzienne okresy odpo-
czynku i skrócone tygodniowe okresy 
odpoczynku poza bazą można wyko-
rzystywać w pojeździe, o ile posiada 
on odpowiednie miejsce do spania dla 
każdego kierowcy i pojazd znajduje 
się na postoju.

Francja, Belgia, a od 25 maja br., 
również Niemcy wprowadziły zakaz 
odbioru odpoczynków regularnych 
(>45h) zagrożony karami. Propo-
zycja wprowadza możliwość odbio-
ru przez kierowcę dwóch skróco-
nych odpoczynków tygodniowych 
(<45h) pod rząd, w okresie 4 tygo-
dni przy zachowaniu obowiązują-
cych zasad rekompensaty. Z pewno-
ścią uelastyczni to planowanie czasu 
pracy kierowców. Z drugiej strony, 
KE chce wprowadzić ogólnoeuropejski 
zakaz odbioru regularnych odpoczyn-
ków tygodniowych w kabinie pojaz-
du pod groźbą surowych kar. – doda-
je Wolański.

Walka z firmami-skrzynkami 
pocztowymi „Letter-box”

Firmy tzw. letter-box, to takie, które 
posiadają w kraju rejestracji jedynie 
adres do korespondencji, zaś fak-
tycznie centrum operacyjne znajduje 
się w innym kraju. Komisja Europej-
ska będzie wymagała, aby zagranicz-
na firma, która np. działa w Polsce 
i zatrudnia teoretycznie tańszych 
polskich pracowników, faktycznie 
wykonywała działalność w naszym 
kraju. – tłumaczy Kamil Wolański, 
ekspert OCRK. Aby to osiągnąć,  
Komisja Europejska planuje wpro-
wadzić jasne kryteria w celu „roz-
prawienia się” z tym zjawiskiem 
m.in. poprzez wzmocnienie współ-
pracy pomiędzy służbami kontro-
lnymi.

Opłaty drogowe w UE

Komisja zaproponowała również 
ujednolicenie platformy poboru opłat 
za korzystanie z dróg. Nowe rozwią-
zanie ma być w całości elektroniczne 
i obejmować wszystkie kraje europej-
skie. Jednocześnie KE chce promo-
wać niskoemisyjne pojazdy, które 
w zależności od stopnia ekologiczno-
ści będą korzystać z preferencyjnych 
stawek opłat za użytkowanie dróg. 
Docelowo, takie rozwiązanie ma wyeli-
minować różne winiety i inne naklejki 
na szybach samochodów, co przyczy-
ni się do sprawiedliwego i jednolite-
go ustalenia cen za przejazd. Uprości 
to również kontrolę przeprowadza-
ną przez służby na drodze. - mówi 
Wolański.

Regulacje w sprawie transportu 
lekkiego, o DMC <3,5 tony

Na chwilę obecną, przepisami doty-
czącymi posiadania licencji trans-
portowej czy wymogu rejestrowania 
czasu pracy, objęte są przedsiębior-
stwa prowadzące działalność pojaz-
dami ciężarowymi powyżej 3,5 
tony. W praktyce, czas pracy tzw. 
transportu lekkiego, w tym busów, 
nie jest w żaden sposób regulo-
wany, co jest problematyczne dla 
pozostałej części branży. Kierowcy 
w  przedsiębiorstwach t ranspor-
tu lekkiego, tj. o DMC poniżej 3,5 
tony, nie są objęci regulacjami . 
W efekcie pojazdy nie dość, że są prze-
ładowane, to bywa, że prowadzący 
jeżdżą po kilkanaście godzin na dobę, 
bez odpoczynku. Stwarza to realne 
zagrożenie na drodze, nie tylko dla 
kierowcy i pasażerów, ale również dla 
pozostałych użytkowników ruchu. KE 
zastanawia się jednak na ten moment 
jedynie nad regulacjami w zakresie 
prowadzenia takich przedsiębiorstw 
w kontekście przyznawania licencji. 
– komentuje Kamil Wolański.

Projekt ogłoszony przez Komisję 
Europejską nie ma mocy prawnej, ale 
zapowiada kierunek dalszych roz-
mów pomiędzy Parlamentem Euro-
pejskim a Radą Unii Europejskiej. 
Jak wskazują eksperci OCRK, zmia-
ny zaprezentowane w Pakiecie dro-
gowym będą wdrażane stopniowo, 
nawet przez następnych kilka lat. 
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ŻÓŁTY

Płaca minimalna dla kierowców 
transportowych

Podczas ogłaszania Pakietu drogowego 
w dniu 31 maja 2017 r., Komisarz ds. 
Zatrudnienia i Spraw Społecznych, 
Marianne Thyssen podkreśliła, że 
obecnie obowiązujące przepisy 
dotyczące delegowania pracowników do 
innych krajów obejmują również firmy 
transportowe.
W trakcie prezentacji tzw. „Pakietu 
drogowego” zwrócono również 
uwagę na fakt, że obecnie te przepisy 
są wprowadzone i weryfikowane 
tylko w kilku krajach europejskich 
i z punktu widzenia Komisji 
Europejskiej w najbliższym czasie 
powinny obowiązywać w całej Unii. 
Dla przypomnienia, aktualnie tylko 
cztery kraje unijne wymagają zgłaszania 
i rozliczania kierowców, są to Niemcy, 
Francja, Włochy i Austria.
Ważną kwestią w sprawie płac 
minimalnych są również prowadzone 
przez Komisję Europejską postępowania 
wyjaśniające EU Pilot dotyczące 
obowiązywania nowych przepisów 
w Niemczech, Francji i Austrii. 
Istotny jest fakt, że postępowania 
te nie kwestionują stosowania 
płacy minimalnej w odniesieniu do 
kierowców, a jedynie nieproporcjonalne 

wymagania administracyjne związane 
z egzekwowaniem płacy minimalnej.
Powyższe zostało również potwierdzone 
propozycjami zmian zawartymi w tzw. 
„Pakiecie drogowym”. W trakcie 
konferencji podkreślono, że w przypadku 
wykonywania kabotażu i przewozów 
międzynarodowych obecne przepisy 
powinny być stosowane już od 
przekroczenia granicy. Natomiast według 
proponowanych zmian w przypadku 
przewozów międzynarodowych, 
płacę minimalną trzeba będzie 
stosować w sytuacji, gdy kierowca 
w danym kraju przebywa co najmniej 
3 dni w ciągu miesiąca. Ponadto, jeśli 
chodzi o obowiązki administracyjne, 
zaproponowane zostały istotne 
ułatwienia dla firm transportowych, 
takie jak: brak konieczności 
wyznaczania przedstawiciela, możliwość 
przedstawiania dokumentacji płacowej 
w formie elektronicznej oraz możliwość 
zgłaszania kierowców na okres  
6 miesięcy. 
Jest to niewątpliwie negatywna 
informacja dla polskiej branży 
transportowej, która od początku starała 
się przekonać przedstawicieli Komisji 
Europejskiej do wyłączenia kierowców 
transportu międzynarodowego z zakresu 
dyrektywy wprowadzającej wypłacanie 
płacy minimalnej.

Duże zmiany  
w transporcie drogowym

Zestaw zmian jest bardzo 
szeroki i ma na celu zwiększenie 
konkurencyjności, bezpieczeństwa 
europejskiego transportu 
oraz wpływu na ochronę 
środowiska. Z tego względu 
pojawiły się propozycje związane 
z promowaniem nowych 
ekologicznych technologii 
szczególnie w zakresie 
wprowadzania pojazdów 
elektrycznych. Przedstawiono 
również plany wdrażania rozwiązań 

zwiększających bezpieczeństwo 
poprzez wspomaganie lub 
nawet zastąpienie kierowców. 
Ważne jest także zastosowanie 
jednolitego systemu poboru 
opłat drogowych, który ma 
na celu zmniejszenie kosztów 
administracyjnych w firmach 
transportowych. Jednak największe 
emocje wywołuje perspektywa 
ustanowienia jednolitych zasad 
socjalnych w transporcie, ponieważ 
te propozycje w ocenie branży 
transportowej stanowią największe 
zagrożenie dla polskich firm 
transportowych.
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Każde przedsiębiorstwo na 
początku swojej biznesowej drogi 
wyznacza sobie cele i założenia. 
Jakie były aspiracje VIVE Transport 
i jaka jest geneza powstania firmy? 

Wszystko zaczęło się od założonej 
w 1992 roku VIVE Textile, czyli spół-
ki, która zajmuje się recyklingiem tek-
styliów i sprzedażą odzieży używanej, 
sprowadzanej z krajów zachodniej 
Europy. O recyklingu w Polsce mówi 
się stosunkowo od niedawna, jednak 
na Zachodzie ten temat jest popular-
ny już od kilkunastu lat. Wykorzy-
staliśmy ten kierunek, co w efekcie 
pozwoliło nam wyprzedzić obecne 
trendy popularności odzieży używa-
nej. W strukturach VIVE Textile od 
samego początku istniał dział trans-
portu, który wykorzystywany był na 
potrzeby spółki, czyli do transportu 
tekstyliów.

W  2008 roku z  działu został 
wydzielony osobny podmiot – VIVE 
Transport, który nadal działa na rzecz 
VIVE Textile, ale zajmuje się również 
świadczeniem usług przewozowych I  

VIVE Transport jest jednym z największych 
prywatnych przedsiębiorstw specjalizujących 
się w międzynarodowym transporcie. 
Firma istnieje na rynku prawie 25 lat i w tym 
czasie osiągnęła naprawdę wiele. Kielecki 
przedsiębiorca jest członkiem prestiżowej 
Polskiej Izby Logistyki oraz założycielem 
Eco Driving Academy PL, specjalizującej się 
w ekologicznej jeździe. Spółka jest także 
liderem pod względem posiadania największej 
liczby nadwozi wymiennych BDF, a wśród jej 
klientów i partnerów biznesowych znaleźć 
można m.in. Michelin, Can-Pack, czy Omega 
Pilzno. Pomimo natłoku obowiązków 
zawodowych – Adam Opoka, Dyrektor 
Operacyjny VIVE TRANSPORT znalazł chwilę, 
aby z nami porozmawiać o sukcesie firmy 
i planach na przyszłość.  

Jak rozwijać  
pozycję lidera?

rozmowa z Adamem Opoką z VIVE TRANSPORT

wywiad



Specjalista ds. zarządzania 
i opracowania strategii dla 
przedsiębiorstw z sektora 
transportowego, pomysłodawca 
innowacyjnych rozwiązań, m. in. 
łańcuchów dostaw w logistyce 
i transporcie. Od ponad 20 lat 
związany z branżą. Doświadczenie 
zdobywał jako Specjalista 
ds. Transportu w Centrum 
Dystrybucyjnym EuroCASH JMB, 
a następnie Spedytor Krajowy, 
Kierownik Oddziału i Dyrektor 
Logistyki Krajowej w EQUUS 
Transport i Spedycja. Od 2006 
roku związany z firmą VIVE Group, 
w której pełni funkcję Dyrektora 
Operacyjnego.

ADAM  
OPOKA

dla klientów zewnętrznych. 
Warto podkreślić, że VIVE 
Group to nie tylko transport 
i tekstylia, ale także VIVE 
Biznes, czy chociażby klub 
sportowy VIVE Tauron Kiel-
ce, który od lat odnosi suk-
cesy na arenie międzynaro-
dowej.

Rola lidera, jaką obecnie 
posiadamy, jest zobowiąza-
niem do tworzenia unikal-
nej wartości rynkowej i roz-
wiązań pierwszego wyboru 
dla świadomych, otwartych 
na nowatorskie rozwiązania 
klientów. Dlatego naszym 
celem jest dalszy rozwój, 
dzięki któremu będzie-
my mogli ułatwić klien-
tom uzyskanie i utrwalenie 
przewagi konkurencyjnej. 

Co sprawiło, że VIVE 
Transport wyróżnia 
się na tle innych 
firm transportowo-
logistycznych? 

Nieustannie dążymy do 
bycia przedsiębiorstwem 
zwinnym poprzez poszuki-
wanie i wdrażanie nowych 
koncepcji, pomysłów i tech-
nologii. VIVE Transport jest 
jedną z pierwszych w Pol-
sce firm, która zastosowa-
ła w praktyce kontenery 
wymienne BDF. Obecnie 
dysponujemy około 700 nad-
woziami wymiennymi BDF, 
które są podstawą nowocze-
snej logistyki.

Staramy się być otwar-
ci na zmiany i postrzegać 
je nie jako zagrożenie, lecz 
jako szansę oraz okazję na 
zwiększenie naszej konku-
rencyjności. Jednak to, co 
nas wyróżnia to wypraco-
wana przez lata transpa-
rentna kultura organizacyj-
na, a także lojalność wobec 
własnych klientów oraz 
podwykonawców. Cechy te 
sprawiają, że przez naszych 
partnerów jesteśmy postrze-
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gani jako solidna i uczciwa firma. 
Nasza postawa stwarza sprzyja-
jące warunki do wytworzenia 
pozytywnej, wieloletniej więzi 
z kontrahentami – a to napraw-
dę popłaca.

Jednak nie spoczywamy na lau-
rach. Skupiamy się na podnosze-
niu kwalifikacji naszych pracow-
ników, poprawie jakości pracy 
i monitorowaniu zmian zachodzą-
cych w otoczeniu firmy. Jednym 
z takich kluczowych momentów 
był rozpoczęty w 2012 roku pro-
gram restrukturyzacyjny, dzięki 
któremu wprowadziliśmy m.in. 
zmniejszenie kosztów za kilometr, 
zwiększenie przebiegów pojaz-
dów oraz podniesienie poziomu 
terminowości, co także wpłynę-
ło na jakość usług, a tym samym 
wzrost zadowolenia klientów.

Jakie korzyści płyną 
z korzystania z nadwozi 
wymiennych BDF? Czy 
wpływają na pracę 
przedsiębiorstwa? 

Nadwozia BDF łączą funkcję środ-
ka transportu z rolą mobilnego 
modułu magazynowego, zatem 
pozwalają na osiągnięcie realnych 
korzyści ekonomicznych. Elastycz-
ność, jaką gwarantuje korzystanie 
z mobilnego magazynu, znajduje 
zastosowanie w budowaniu strate-
gii just-in-time, ponieważ pozwa-
la na natychmiastową reakcję na 
różne nieplanowane zdarzenia. 
W praktyce, dzięki zastosowaniu 
nadwozia BDF jako modułu maga-
zynowego, minimalizujemy ryzy-
ko nieterminowych dostaw spowo-
dowanych zmianą miejsca dostawy 
czy opóźnieniem na produkcji. Sys-
tem opiera się na dostarczaniu do 
przedsiębiorstwa tylko tego, co 
jest potrzebne, wtedy kiedy jest 
potrzebne i dokładnie tam, gdzie 
jest potrzebne. 

Można śmiało powiedzieć, 
że nadwozia wymienne BDF są 
narzędziem zwinnej logisty-
ki i mogą być wykorzystywane 
w procesie optymalizacyjnym łań-
cucha dostaw.

Oprócz bycia pionierem 
w zakresie nadwozi BDF, jesteście 
Państwo także twórcami Klastra 
Transportowego. Skąd ta idea? 

Klaster Transportowy jest tylko jed-
nym z przykładów tego, że jako lider 
branży ciągle poszukujemy nowych 
ścieżek rozwoju. Bardzo chętnie 
podejmujemy dialog z innymi przed-
siębiorstwami. Z jednej strony roz-
mawiamy o wspólnych przedsięwzię-
ciach, z drugiej natomiast skupiamy 
się na rozwinięciu Klastra, ponieważ 
zbudowanie od podstaw dobrze dzia-
łającego systemu współpracy między 
różnymi przedsiębiorstwami wyma-
ga czasu i cierpliwości. Ciągle pra-
cujemy, aby stać się potentatem 
jeśli chodzi o zestawy przestrzenne 
i kontenery wymienne. Chcemy rów-
nież tworzyć grupy zakupowe, czyli 
w ramach Klastra kupować towa-
ry, takie jak paliwo, opony, pojaz-
dy oraz usługi informatyczne, ubez-
pieczeniowe, finansowe itp. Obecnie 
w Klastrze oprócz naszych środków 
transportu (73 pojazdy i 700 kon-
tenerów wymiennych), znajduje się 
20-30 pojazdów i ok. 100 kontene-
rów wymiennych naszych interesa-
riuszy. Mogę powiedzieć, że jesteśmy 
na dobrej drodze, ale przed nami jesz-
cze sporo pracy.

W jaki sposób firma wypracowała 
tak mocną pozycję na polskim 
rynku? Czy istnieje recepta na 
sukces w branży TSL? 

Zważywszy na fakt, że konkurencja 
bacznie obserwuje nasze poczyna-
nia, mogę powiedzieć, że jesteśmy 
firmą innowacyjną. Często pojawiamy 
się na różnego rodzaju konferencjach 
oraz seminariach, jesteśmy widocz-
ni i chętnie opowiadamy o naszych 
sukcesach.

Jeżeli chodzi o receptę na sukces, 
wiele można osiągnąć, jeżeli pracu-
je się z odpowiednimi osobami – to 
ludzie są najcenniejszym zasobem 
w każdej organizacji. Nie inaczej jest 
w przypadku VIVE Transport – sta-
wiamy na zespół młodych ludzi, któ-
rzy są zdolni i chętni do pracy.

Co Pana zdaniem jest  
najważniejsze w prowadzeniu 
przedsiębiorstwa 
transportowego? 

Na prowadzenie biznesu trans-
portowego w Polsce wpływ ma 
wiele czynników. Branża trans-
portowa wymaga zwinnej logi-
styki, która objawia się poprzez 
poszukiwanie synergii w proce-
sach łączących interesariuszy, 
ich kompetencje i zasoby. Sukces 
pojawia się wraz z wysoką spe-
cjalizacją, wysoką kulturą pracy, 
a także rygorystycznym zarządza-
niem kosztami. Nasza firma nie-
ustannie analizuje swoje otocze-
nie rynkowe i implementuje do 
działalności oraz zarządzania naj-
nowsze trendy. Z całą pewnością 
kluczowe jest także ciągłe dosko-
nalenie zespołu i zasobów. Sta-
ramy się dążyć do jak najlepszej 
orientacji na klienta, a także dbać 
o jakość jego obsługi.

Jak widzi Pan przyszłość firmy 
VIVE Transport? W jakim 
kierunku chcą się Państwo 
rozwijać? 

Patrząc w przyszłość, jednym 
z największych wyzwań będzie 
sprostanie założeniom nowego 
Pakietu Mobilności w ramach 
Wspólnoty Europejskiej. Już dziś 
opracowujemy strategię tak, aby 
w dniu wejścia w życie tych regu-
lacji, być odpowiednio przygoto-
wanym.

Poza tym chcielibyśmy utrzy-
mać obecny trend rozwoju VIVE 
Group. Oprócz tekstyliów i trans-
portu zamierzamy podjąć dzia-
łania związane z dystrybucją. 
Celem, który jest już w trakcie 
realizacji jest marka VIVE Profit 
Center, czyli sieć sklepów typu 
„second hand”, którą zamierza-
my rozszerzyć na całą Polskę. 
W planach mamy również otwar-
cie oddziału w Niemczech, co 
pozwoli nam na rozwój i ułatwi 
obsługę klientów z rynku euro-
pejskiego. 



Polscy  
szkoleniowcy  
na międzynarodowym 
sympozjum 
transportowym

W dniach 15-17 maja w Brukseli, odbyło 
się międzynarodowe sympozjum 
poświęcone kwestii wykrywania 
manipulacji w tachografach. Głównym 
organizatorem spotkania była 
belgijska policja, a wśród zaproszonych 
prelegentów, jako jedyny 
przedstawiciel sektora prywatnego, 
znalazła się pochodząca z Polski firma 
INELO. Ponadto, w trakcie warsztatów 
grono ekspertów pracowało na 
oprogramowaniu, które zostało 
w pełni opracowane przez polskich 
programistów. 
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W sympozjum organizowanym przez belgijską poli-
cję, uczestniczyli między innymi przedstawiciele służb 
kontrolnych z Wielkiej Brytanii, Belgii, Danii, Francji, 
Irlandii, Holandii oraz Niemiec. Celem spotkania była 
wymiana informacji i doświadczeń pomiędzy poszcze-
gólnymi instytucjami kontrolnymi odnośnie manipulacji  
na tachografach oraz możliwych metod ich wykrywa-
nia. W roli eksperta ds. manipulacji wystąpiła przed-
stawicielka polskiej firmy INELO – Małgorzata Stocerz, 
która od kilku lat jest członkiem konfederacji CORTE, 
a także doradza przy Komisji Europejskiej. 

Firma INELO, jako jedyny przedstawiciel sektora prywat-
nego, została zaproszona do udziału w sympozjum orga-
nizowanym przez belgijskie służby kontrolne. Możliwość 
wystąpienia przed międzynarodowym gronem ekspertów 
potwierdza, że nasza wiedza i kilkunastoletnie doświad-
czenie w branży transportowej, są doceniane również poza 
granicami naszego kraju. Co warto podkreślić, niektó-
re ze służb obecnych w Brukseli już korzystają z naszego 
oprogramowania. – mówi Małgorzata Stocerz, ekspert 
INELO ds. obsługi służb kontrolnych.

Wyzwania branży transportowej  

W 2014 r. Komisja Europejska oszacowała, że ok. 30-35 
proc. samochodów ciężarowych podlega manipula-
cjom, co oznacza, że w co trzecim pojeździe dochodzi 
do oszustw dotyczących rejestrowania czasu pracy oraz 
odpoczynku. Kierowcy najczęściej stosują tzw. jazdę bez 
obowiązkowej karty, nielegalne używanie kart innych 
pracowników czy też korzystają z najtańszej metody – 
zastosowania magnesu, zakłócającego działanie impul-
satora tachografu. I choć służby oraz inspekcje kontrol-
ne stale wykrywają te rodzaje manipulacji, to na rynku 
pojawiają się coraz to nowsze i bardziej zaawansowa-
ne metody oszustw. Eksperci podkreślają, że jest to cią-
gle rozwijająca się dziedzina, dlatego tak ważna jest 
międzynarodowa współpraca i wymiana doświadczeń 
pomiędzy poszczególnymi krajami.

Jeśli nowa metoda manipulacji pojawia się w np. Rumu-
nii, to jest ona w stanie bardzo szybko rozprzestrzenić 
się na całą Europę. Firmy transportowe często działa-
ją ponad granicami krajowymi, a kierowcy sprawnie się 
ze sobą komunikują. Dlatego też, stale rozwijamy nasze 
oprogramowanie, reagujemy, analizujemy wszystkie zaist-
niałe sytuacje i odpowiadamy na nowe potrzeby rynku. 
– dodaje Stocerz.

W trakcie trzydniowego sympozjum w Brukseli, odby-
ła się także część warsztatowa, podczas której między-
narodowe grono ekspertów przeprowadzało kontrole 
drogowe z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań 
informatycznych. Wszystkie ćwiczenia były wykony-
wane przy użyciu w pełni polskiego oprogramowania.

Dzięki współpracy z europejskimi służbami rozwijamy się, 
prezentujemy nowe rozwiązania, a co najważniejsze wspól-
nie przyczyniamy się do poprawy bezpieczeństwa na mię-
dzynarodowych drogach i walki z nieuczciwą konkurencją. 
– podsumowuje Małgorzata Stocerz. 

Ważne
INELO 
to polska spółka istniejąca 
na rynku od 2002 r., która 
produkuje innowacyjne 
rozwiązania do zarządzania 
flotą pojazdów 
w przedsiębiorstwie 
transportowym. W ofercie 
firmy można znaleźć 
najwyższej jakości 
oprogramowanie do analizy 
i rozliczania czasu pracy 
kierowców – 4Trans®, 
a także urządzenie 
do pobierania danych  
oraz zaawansowany system 
satelitarnej lokalizacji 
pojazdów - GBOX. Z usług 
spółki korzysta ponad 
10 000 klientów z 14 krajów 
 Unii Europejskiej. 
Dodatkowo eksperci 
firmy INELO świadczą 
usługi szkoleniowe 
i doradcze dla firm z branży 
transportowej oraz inspekcji 
transportowych, policji 
i innych służb kontrolnych. 
Obecnie w spółce 
zatrudnionych jest  
161 pracowników.
Od 9 lat marka INELO 
jest członkiem CORTE 
(The Confederation of 
Organisations in Road 
Transport Enforcement), 
dzięki czemu stała się 
aktywnym doradcą 
Komisji Europejskiej. Do 
tej pory doświadczenie 
i umiejętności pracowników 
INELO zostały docenione 
i nagrodzone tytułami:  
Gazeli Biznesu 2011-2016, 
Firmy Szkoleniowej Roku 
2016 oraz Diamentu 
Forbes`a 2014.



80% firm 
transportowych  
w Polsce  
ma trudności  
z prowadzeniem 
działalności 
gospodarczej
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Polska branża transportowa, pomi-
mo silnej i skonsolidowanej pozycji  
na rynku europejskim, boryka się 
z problemami, które mają bezpo-
średni wpływ na kondycję rodzimej 
gospodarki. Ponad 13 tysięcy wła-
ścicieli firm transportowych współ-
pracujących z marką VIAON, wska-
zało dwie najczęściej pojawiające się 
trudności. Po pierwsze jest to nie-
dostateczna liczba kierowców, goto-
wych do podjęcia pracy. Według 
ostatnich badań rynkowych w Pol-
sce, zawód kierowcy od kilku lat 
znajduje się w pierwszej trójce naj-
częściej poszukiwanych profesji. 
Jedną z przyczyn takiej sytuacji 
są wysokie koszty zdobycia upraw-
nień do prowadzenia samocho-
dów ciężarowych. Opłaty związane 
z  egzaminami, badaniami oraz 
uzyskaniem kwalifikacji wstęp-
nych na prawo jazdy kategorii B, C, 
C+E, wahają się od 9 do 12 tys. zł. 
Ponadto, wszystkie procedury uzy-

Według szacunkowych danych 
ekspertów marki VIAON, blisko 
80% firm transportowych  
w Polsce ma trudności  
z prowadzeniem swojej 
działalności gospodarczej.  
Główne czynniki odpowiadające  
za ten stan rzeczy to m.in. 
niedobór kierowców zawodowych 
na rynku pracy, dynamika zmian 
otoczenia prawnego na poziomie 
Unii Europejskiej oraz Polski, 
a także złożone bariery 
administracyjne.

być może będą zmuszone do wypraco-
wania nowych sposobów zachęcenia 
młodych ludzi do zdobywania upraw-
nień kierowcy zawodowego.

Drugą z trudności stanowi duży 
niepokój wśród firm, który wzbu-
dza niestabilność i dynamika oto-
czenia prawnego w przepisach unij-
nych i krajowych. Jako przykład 
mogą posłużyć uregulowania w kwe-
stiach wynagrodzeń minimalnych 
wprowadzonych w krajach Unii 
Europejskiej. Stawki płacy mini-
malnej dla pracowników delegowa-
nych do Austrii, Niemiec, czy Francji 
naliczane są w sposób niejednako-
wy, a także różnią się od siebie pod 
kątem listy składników wynagrodze-
nia. Oznacza to, że każdy kolejny 
kraj, wraz z płacą minimalną wnosi 
nowe zasady prawne, które przedsię-
biorcy muszą zrozumieć i uwzględ-
nić przy prowadzeniu działalności 
gospodarczej. Nasi klienci zwracają 
uwagę na wysoki poziom biurokracji, 
jaki panuje w poszczególnych krajach 
UE. W samej tylko Austrii, kierow-
ca musi posiadać w kabinie pojaz-
du aż 7 różnych dokumentów, m.in. 
dane reprezentanta przewoźnika, czy 
potwierdzenie odprowadzania składek 
do ZUS-u. W przypadku braku nie-
zbędnych dokumentów, służby drogowe 
nakładają wysokie kary na przewoź-
ników i kierowców. Tylko od począt-
ku tego roku, interwencje naszych eks-
pertów uchroniły firmy transportowe 
od zapłacenia kilkunastu tysięcy zło-
tych kar. – dodaje Bartosz Najman.

Biorąc pod uwagę prognozy  
dla branży transportowej, wskazu-
jące, że do 2050 roku transport dro-
gowy ma zwiększyć się dwukrotnie 
oraz mnogość wyzwań, przed który-
mi stoi branża, marka VIAON scen-
tralizowała swoje usługi rozliczania 
czasu pracy kierowców, systemów 
telematycznych, szkoleń oraz pozo-
stałych produktów, w celu zapewnie-
nia przedsiębiorcom szybkiej pomo-
cy na rynkach zagranicznych. Należy 
podkreślić, że marka VIAON stano-
wi w stu procentach polski kapitał 
z przychodami na poziomie 59 milio-
nów złotych rocznie, a także wzro-
stem zatrudnienia oscylującym w gra-
nicach ok. 20%, co stanowi obecnie 
wskaźnik dynamicznego i stabilne-
go rozwoju. 

skania kwalifikacji są bardzo cza-
sochłonne, średnio można przy-
jąć, że zajmują około 440 godzin. 
Utrudnienia pojawiają się także 
w  lokalizacji Ośrodków Dosko-
nalenia Technik Jazdy, gdzie aż  
w 7 województwach nie ma ani jed-
nego ODTJ. 

Pogłębiający się niedobór kierowców 
zawodowych może przynieść w dłuż-
szej perspektywie katastrofalne skutki 
dla przemysłu przetwórczego i produk-
cyjnego, a także znacząco ograniczyć 
możliwość eksportu towarów, final-
nie pogarszając bilans handlowy Pol-
ski. Szczególnie może na tym ucierpieć 
eksport do Niemiec, czyli głównego 
partnera handlowego Polski. Sprze-
daż do naszego zachodniego sąsiada 
to aż 27% całego eksportu. – wyjaśnia 
Bartosz Najman, CEO marki VIAON. 

Wyzwania pojawią się także przed 
organami administracji wydający-
mi prawo jazdy oraz wojewódzkimi 
ośrodkami ruchu drogowego, które 



Niezrozumiałe 
przepisy  
największym zagrożeniem  
branży TSL?

W  S K R Ó C I E

Badanie zostało przeprowadzone 
przez VIAON podczas konferencji TSL 
biznes w Sosnowcu w kwietniu br., 
organizowanej na targach Transportex. 
Celem ankiety było zbadanie opinii 
przedstawicieli branży transportowej 
na temat potencjalnych zagrożeń 
dla rozwoju tej gałęzi. Wśród 
respondentów byli m.in. właściciele 
firm transportowych, managerowie 
wysokiego szczebla, spedytorzy 
i logistycy.
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Jak wynika z badania przeprowa-
dzonego przez markę VIAON wśród 
przedstawicieli firm transportowych, 
aż 46% respondentów uważa, że naj-
większym zagrożeniem dla rozwo-
ju branży jest szybko zmieniające 
się prawo oraz jego niezrozumiałe 
przepisy. 

Jeżeli chodzi o transport na terenie 
UE, to w zasadzie co roku mamy do 
czynienia z wprowadzaniem nowych 
przepisów czy regulacji. Od stycznia 
br., m.in. wzrosły stawki kwoty płacy 
minimalnej, czy zaszły zmiany w kwe-
stii zatrudniania kierowców spoza Unii 
Europejskiej. Co więcej, pod koniec 

maja Komisja Europejska przedsta-
wiła kolejne modyfikacje w ramach 
tzw. Pakietu drogowego. – komentu-
je wyniki badania Bartosz Najman, 
CEO marki VIAON. Często zmienia-
jące się przepisy prawa oznaczają dla 
właścicieli firm transportowych rów-
nież więcej czasu poświęconego na 
interpretację nowych zasad. 

Przedsiębiorcy często zmuszeni są 
zaniedbywać swoje obowiązki, aby 
móc zapoznać się i wdrożyć kolejne 
przepisy. Aby unikać tego typu sytu-
acji, warto zgłosić się do firm profesjo-
nalnie zajmujących się analizą przepi-
sów prawa, a tym samym oszczędzić 

czas i skupić się na swoich obowiąz-
kach. – dodaje Bartosz Najman.

Zdaniem ankietowanych, następ-
nym w kolejności czynnikiem mogą-
cym negatywnie wpływać na branżę 
jest niewystarczająca liczba kierow-
ców zawodowych na rynku pracy 
– taką odpowiedź wskazało 35% 
badanych. Obecnie deficyt kierow-
ców w Polsce szacuje się na około 
100 tysięcy, co wpływa nie tylko na 
branżę TSL, ale także na całą gospo-
darkę kraju. Jak podaje CEO VIAON, 
stanowi to poważny problem, ponie-
waż polski rynek pracy wkracza 
w etap rynku pracownika, co rów-
nież wpłynie na większą rotację już 
zatrudnionych kierowców.

Wśród innych wskazanych odpo-
wiedzi dotyczących zagrożeń 
branży transportowej, pojawiły 
się m.in. manipulacje kierowców 
(manipulacje tachografem, mani-
pulacje związane z czasem pracy), 
które wskazało niecałe 7% ankie-
towanych, następne zaś wymie-
niane były kradzieże i porwania 
w transporcie (5%).

W tym samym badaniu wskaza-
no, że managerowie i właściciele 
firm transportowych bardzo wysoko 
cenią sobie bezpieczeństwo zatrud-
nionych w przedsiębiorstwach kie-
rowców zawodowych. Dla prawie 
96% z nich zapewnienie właści-
wych warunków pracy jest istotne 
albo bardzo istotne.

Z doświadczenia wiemy, że przed-
siębiorcy bardzo poważnie pod-
chodzą do kwestii bezpieczeństwa 
w transporcie. Równolegle przepro-
wadzone przez markę VIAON badanie 
sugeruje, że nie wszyscy mają wiedzę 
na temat metod, które mogą w zna-
czący sposób minimalizować ryzy-
ko kradzieży czy porwania, a także 
usprawnić komunikację na linii kie-
rowca-spedytor. – podkreśla Bar-
tosz Najman. Jednym ze sposobów 
wpływających na zwiększenie bez-
pieczeństwa jest zastosowanie syste-
mów telematycznych, czyli połącze-
nia rozwiązań telekomunikacyjnych, 
informatycznych i  informacyj-
nych, które w praktyce pozwalają 
obniżyć koszty związane z obsłu-
gą floty samochodów ciężarowych, 
a także zwiększyć poziom bezpie-
czeństwa. 

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

KRADZIEŻE I PORWANIA  
W TRANSPORCIEMANIPULACJE 

KIEROWCÓW

INNE

NIEWYSTARCZAJĄCA 
LICZBA KIEROWCÓW  
NA RYNKU PRACY

SZYBKO ZMIENIAJACE SIĘ  
I NIEZROZUMIAŁE 
PRZEPISY DOTYCZĄCE 
PRAWA TRANSPORTOWEGO 
W EUROPIE

45,65%

 34,78%

7,61%

6,52%
5,43%

Polska, obok Francji czy Niemiec, 
wymieniana jest jako jedna z europejskich 
potęg w branży transportowej. Prawie ¼ 
wszystkich przewozów międzynarodowych 
na terenie UE wykonywana jest przez 
polskich kierowców, w samym zaś kraju  
nad Wisłą około 75% transportu odbywa się 
na drogach. Istnieją jednak czynniki, które 
mogą zagrozić dalszemu rozwojowi branży.
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Wychowanie  
a biznesowy savoir vivre

Dobre wychowanie wyniesione z domu 
i umiejętność zachowania się w towa-
rzystwie to jedno, ale życie zawodowe 
często zastawia na nas pułapki związane 
z zasadami savoir vivre. W końcu, która 
z nas nie była zakłopotana i nie pokryła 
się rumieńcem, pocałowana w rękę na 
biznesowym spotkaniu w sali konferen-
cyjnej, a który z prezesów nie zdziwił 
się, że jego asystentka podąża przodem, 
wymagając od szefa otwarcia przed nią 
drzwi.

Nie wszystko to, co jest odpowiednie 
w codziennych relacjach, sprawdza się 
równie dobrze w kontaktach służbo-
wych. Przyzwyczajenia i zasady, które 
zakorzenili w nas bliscy, czy nawet te 
wpojone w edukacji szkolnej, nie zawsze 
mają przełożenie na świat biznesu, który 
rządzi się swoimi prawami.

Powitanie

Zacznijmy od początku, czyli od przywi-
tania. W relacjach biznesowych pierw-
sze wrażenie jest bardzo istotne. Dlate-
go należy pamiętać, aby przy powitaniu 
nie popełnić żadnego faux-pas.

W przypadku podania ręki powin-
niśmy pozostać przy umiarkowanym, 
ciepłym uścisku dłoni bez względu na 
to, czy po drugiej stronie znajduje się 

mężczyzna czy kobieta. Panie muszą 
wystrzegać się unoszenia dłoni do góry 
w geście sugerującym, że została poda-
na do ucałowania. Przy powitaniu nale-
ży też patrzeć w oczy osobie, z którą się 
witamy, bo rozglądanie się może zostać 
odebrane jako oznaka braku szacunku.

Istotną rolę przy takim przywita-
niu odgrywa też odpowiednia hierar-
chia. Pierwszy wyciąga dłoń ten, kto 
zajmuje wyższe stanowisko, a więc to 
przełożony powinien podać rękę pod-
władnemu, a nie asystent przywitać pre-
zesa. Choć kłóci się to z wpojonymi nam 
przez rodziców normami, w kontaktach 
służbowych zasada płci nie ma zasto-
sowania. Gdy więc naszym partnerem 
biznesowym jest prezes, a towarzyszy 
mu podwładna, to najpierw witamy się 
z mężczyzną, a dopiero później z pia-
stującą niższą funkcję w firmie kobietą.

W przypadku relacji firmowych 
i współpracowników nie musimy ze 
wszystkimi witać się przez podanie 
dłoni. Czasem wystarczy skinienie 
głowy i zwrot „Dzień dobry”. Spoty-
kając się po raz kolejny w ciągu dnia 
nie trzeba za każdym razem powtarzać 
powitania. Wówczas dobrym rozwiąza-
niem jest po prostu uśmiech.

Przechodzenie na „ty” i tytulatury

Drugim istotnym zagadnieniem jeśli 
chodzi o biznesowy savoir vivre jest 

z pewnością stosowanie form grzecz-
nościowych, tytułowanie oraz przecho-
dzenie na tzw. ty.

W tym przypadku bardzo dużo zależy 
od branży w jakiej się obracamy. W nie-
których kręgach, zwłaszcza w urzędach, 
ministerstwach czy na uczelniach wyż-
szych, przestrzeganie hierarchii i ety-
kiety to codzienny wymóg. Natomiast 
w branżach mediowych, rozrywkowych 
czy start-upach panuje zwykle luźniej-
sza atmosfera. Jak się w tym odnaleźć, 
aby nie popełnić gafy?

Po pierwsze, jeśli zaczynamy nową 
pracę lub relację biznesową, warto przed 
spotkaniem poznać lepiej swojego part-
nera w interesach lub instytucję, do któ-
rej się udajemy. Można to zrobić odwie-
dzając stronę danej firmy, uczestnicząc 
w konferencjach branżowych lub roz-
mawiając z kimś zaprzyjaźnionym, kto 
obraca się w danym środowisku.

Ogólna zasada obowiązująca przy 
przechodzeniu na „ty” mówi, że to 
osoba starsza wychodzi z propozycją 
skrócenia dystansu do osoby młodszej, 
a kobieta do mężczyzny. W pracy jed-
nak inicjatywa powinna wyjść od osoby 
stojącej wyżej w hierarchii, a więc prze-
łożony proponuje podwładnemu, pra-
cownik o dłuższym stażu nowo przyję-
tej osobie. Jeśli nie wiemy jakie zasady 
obowiązują w danej firmie, spróbujmy 
zaobserwować, jak wyglądają relacje 
służbowe i jak odnoszą się do siebie inni 
współpracownicy.

Iwona Kubicz

Jak prawidłowo 
komunikować się  
w biznesie?
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Okazją do zacieśnienia relacji służ-
bowych może być impreza integracyj-
na, jednak należy tutaj być ostrożnym. 
Jeśli druga strona delikatnie daje nam 
do zrozumienia, że dobrze się bawi-
my, ale przejście na „ty” może być zbyt 
pochopne, nie nalegajmy. Podobnie, 
gdy sami nie czujemy się komfortowo 
w zwracaniu się do kogoś po imieniu, 
możemy spróbować taktownie odmówić 
lub nakreślić granicę takich relacji: „dziś 
nam wszystko wolno, tak dobrze się 
bawimy, ale jutro trzeba będzie wrócić 
do rzeczywistości i znów mówić sobie 
na Pan/Pani.”

Gdy już przejdziemy na „ty” z daną 
osobą pamiętajmy, że nie zawsze wypa-
da zwracać się tak do niej w kontaktach 
zawodowych.

Wizytówki

W relacjach biznesowych ważną kwe-
stią jest wymiana wizytówek i pozyski-
wanie kontaktów. Zgodnie z zasadami 
etykiety, prezentacji nowej osoby powi-
nien dokonać gospodarz spotkania, 
młodszą rangą osobę przedstawiając 
starszej, ale zależy to również od typu 
imprezy. Na spotkaniach o charakte-
rze networkingowym, których celem 
jest poznawanie się, możemy bez obaw 
o popełnienie faux pas, podejść by się 
przedstawić, porozmawiać, a na koniec 
zaproponować wymianę wizytówek.

Przede wszystkim nie przekazujmy 
wizytówek w trakcie posiłku, wymu-
szając na współbiesiadnikach koniecz-
ność oderwania się od potraw i ner-
wowego przeszukiwania swoich toreb. 
Otrzymany bilet wizytowy potraktujmy 
z odpowiednim szacunkiem – nie wrzu-
cajmy od razu na dno aktówki, tylko 
uważnie przeczytajmy jego treść. Nie-
odpowiednie potraktowanie wizytówki 
partnera biznesowego może wywołać 
obrazę, albo przynajmniej pozostawić 
złe wrażenie.

Savoir vivre w mailach

Ostatnim istotnym elementem etykie-
ty biznesowej, który chcemy poruszyć 
w tym artykule, jest korespondencja 
mailowa.

Tu kluczowy jest sam adres mailo-
wy, z którego prowadzimy rozmowę 

z kontrahentem. Zwracajmy uwagę, 
aby pracownicy firmy wysyłali wia-
domości ze służbowego maila, najle-
piej zawierającego w nazwie nazwisko 
lub stanowisko oraz oczywiście nazwę 
firmy, a nie np. z adresu „kasienka” lub 
„malgoska”, a tym bardziej z prywatne-
go „koteczek13”. Nieprofesjonalny lub 
infantylny mail może spowodować, że 
odbiorca poczuje się lekceważony lub 
nie potraktuje nas poważnie.

Ważną rolę w korespondencji mailo-
wej odgrywa temat wiadomości. Powi-
nien być ściśle dopasowany do treści, 
którą chcemy przekazać. Dobrze sfor-
mułowany tytuł maila pomoże drugiej 
stronie odszukać naszą pocztę w gąsz-
czu innych wiadomości i od razu nakre-
śli problem, który mamy do omówie-
nia.

Błędem w przypadku maili jest roz-
poczynanie wiadomości od „Witam”, co 
sugeruje naszą nadrzędną pozycję nad 
odbiorcą komunikatu. Jeśli nie wiemy 
jak zacząć, a nie jesteśmy jeszcze na 
takim stopniu poufałości z adresatem, 
by pisać „Pani Jolu” czy „Panie Nor-
bercie”, to użyjmy zwrotu „Szanowna 
Pani” lub „Szanowny Panie”.

Istotne jest, aby w wiadomości 
skoncentrować na jednym zagadnie-
niu. Jeśli poruszymy zbyt dużo spraw, 
rozproszy to uwagę odbiorcy i część 
z nich może zostać niezałatwionych. 
Jeśli w mailu musimy jednak ująć kilka 
kwestii, to wypunktujmy je na samym 
początku. Te, które zasługują na szcze-
gólną uwagę, możemy wyróżnić tłu-
stym drukiem.

Korespondencję najlepiej zakończyć 
uprzejmym zwrotem „Z wyrazami 
szacunku…” lub „Z poważaniem…”. 
W przypadku, gdy znamy się z odbior-
cą nieco dłużej i na większym stopniu 
zażyłości, możemy sobie pozwolić na 
sformułowanie „Z pozdrowieniami…” 
albo „Serdecznie pozdrawiam”.

O biznesowym savoir vivre można by 
jeszcze wiele pisać, ale podane zasady 
z pewnością pomogą w uniknięciu gafy. 
Oczywiście, jeśli o czymś zapomnimy 
lub nie do końca wiemy, jak się zacho-
wać w danej sytuacji, działajmy dyplo-
matycznie, tak by nie wywołać złego 
wrażenia. Korzystniej wówczas przyjąć 
zasadę „Less is more”, gdyż taktowne 
zachowanie jest zawsze lepiej odbie-
rane niż zbytnia wylewność, dopóki 
bardziej nie poznamy naszego partne-

Od końca lat 90 związana
z branżą public relations,
od 6 lat właścicielka własnej
Agencji PR Procontent
Communication należącej  
do międzynarodowej sieci firm
public relations Global Reach
PR. Swoje doświadczenie
zdobywała prowadząc projekty
z wielu obszarów komunikacji
od audytów komunikacyjnych
i Internal PR po kampanie
public relations i zarządzanie
komunikacją w kryzysie.
Realizowała projekty m.in.
dla Energa, Polfarma,
Janssen, Roche, Teva, HBO.
Specjalizuje się w projektach
z zakresu Corporate PR.
Członek International Public
Relations Association oraz
juror w konkursach: Stevie
International Business Awards,
Magellan oraz IPRA Golden
World Awards w kategoriach
Corporate PR, komunikacja
w kryzysie i Public Affairs  
and Lobbing, Digital PR.

IWONA  
KUBICZ

ra w biznesie lub współpracowników 
w firmie.

Pamiętajmy też, że w relacjach 
z zagranicznymi partnerami obowią-
zują nieco inne zasady, uwarunkowane 
często kulturą i tradycją danego kraju. 
Postaramy się je przybliżyć w kolejnych 
numerach kwartalnika. 
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O historii transportu powiedziano już 
wiele, napisano też niejedną pracę 
naukową. Niektóre z nich skupiają się 
głównie na ewolucji pojazdów, inne 
zwracają uwagę na historię dróg czy 
technologie wykorzystywane w produkcji 
aut i ciężarówek. Każde z tych ujęć jest 
niezmiernie ciekawe, bo niewielu z nas 
zdaje sobie dziś sprawę, że pompowane 
powietrzem opony zaczęto produkować 
dopiero na początku XX wieku, a pierwsze 
autostrady zostały zaprojektowane jeszcze 
w czasach rewolucji przemysłowej.

Naszym celem nie jest jednak zarzu-
canie czytelnika danymi, a skupienie 
się na kamieniach milowych w histo-
rii branży transportowej. Niniejszy 
artykuł przedstawia najważniejsze 
momenty, które wpłynęły na rozwój 
transportu. Wobec tego, w telegraficz-
nym skrócie, prześledzimy dzieje prze-
wozów od czasu wynalezienia koła,  
aż po współczesność. 

Pierwszym i chyba najważniej-
szym dla przyszłej branży transpor-
towej wydarzeniem było wynalezienie 
koła, które miało miejsce około 4000 
lat przed nasza erą. Z tego właśnie 
okresu pochodzą starożytne sumeryj-
skie źródła opisujące to odkrycie. Naj-
starsze koło, które udało się odnaleźć 
archeologom, pochodziło ze Słowe-
nii i datowane jest na 3200 lat p.n.e.  
Pół tysiąca lat później, koło zostało 

Historia transportu 
w telegraficznym 
skrócie
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wykorzystane w konstrukcji pierw-
szych wozów na Bliskim Wschodzie. 
Wynalazek ten był tak przydatny, że 
przez kolejne stulecia upowszechnił się 
w Europie i Indiach, a około półtora 
tysiąca lat przed narodzeniem Chry-
stusa trafił do Chin. I tu ciekawostka, 
która sprowadza historię transportu 
na nasze rodzime ziemie. Najstarszy 
wizerunek pojazdu kołowego został 
znaleziony właśnie w Polsce, pod-
czas wykopalisk w neolitycznej osa-
dzie niedaleko Krakowa. Na odkopanej 
wazie z Bronocic widnieje czteroko-
łowy pojazd z dyszlem. Ten rodzaj 
wozu najprawdopodobniej ciągnęły 
tury, czyli praprzodkowie dzisiejsze-
go bydła domowego. 

W kolejnym okresie, ogromną rolę 
w ewolucji transportu odegrali sta-
rożytni Rzymianie. To oni zbudowa-
li znaczącą sieć dróg w całej Euro-
pie oraz unowocześnili koła swoich 
wozów bojowych, dodając do nich 
drewniane szprychy. Rozwój tej dzie-
dziny w starożytności przypisuje się 
także plemionom hetyckim, gdyż na 
ich pieczęciach można odnaleźć wize-
runek podobnych kół. 

Po bujnym rozkwicie, od czasów 
rzymskich do renesansu, w różnych 
częściach naszego globu transport 
był jednak coraz częściej wykonywa-
ny drogą morską oraz rzeczną. W XVII 
wieku rozwinęła się w Europie sieć 

połączeń dyliżansami. W 1635 roku, 
król Karol I zezwolił na pobieranie 
opłat za przewóz publicznej pocz-
ty i tak powstała Royal Mail. Nieste-
ty, ze względu na napady rabusiów, 
drogi stawały się coraz bardziej nie-
bezpieczne. Od XVIII wieku wpro-
wadzono pobór opłat drogowych, co 
przyczyniło się do znaczącego porzu-
cenia dróg przez przewoźników. Od 
Wenecji poprzez Holandię, Fran-
cję i Anglię budowano wewnętrzne 
kanały służące spławianiu towarów. 
Transport rzeczny wkrótce zyskał 
sprzymierzeńca w postaci maszyny 
parowej i tak od 1785 roku obsługi-
wały go parowce. Ta forma przewo-
zu królowała jeszcze przez wiele stu-
leci. Nawet w naszym kraju transport 
wiślany zyskał na popularności. 

Powszechne na drogach całej Euro-
py powozy, dyliżanse, karety i fur-
manki zaczęły być powoli wypierane 
przez pojazdy parowe i gazowe. Pierw-
sza „ciężarówka” z własnym napędem 
powstała w Paryżu w 1769 r. Był to 
skonstruowany przez oficera artylerii, 
Nicolasa Cugnot, parowy ciągnik arty-
leryjski przeznaczony do przewożenia 
ciężkich dział. Co ciekawe, poruszał 
się on z zawrotną prędkością 4km/h. 

Początek XIX wieku związany jest 
z błyskawicznym rozwojem kolei, 
która zaczęła odgrywać istotną rolę 
w przewozie towarów. Kolejne kon-

flikty wojenne w Europie pokaza-
ły jednak, że transport nie powinien 
bazować tylko na jednym środku 
transportu i logistykę armii trzeba 
dywersyfikować. 

Pierwsza bardziej współczesna cię-
żarówka z silnikiem Diesla pojawi-
ła się jednak dopiero w 1895 roku. 
Rok później taki pojazd zaprezento-
wał również Gottlieb Daimler, a zaraz 
potem swoje ciężarówki pokazały 
też Peugeot i Renault. W 1899 roku 
Autocar wypuścił pierwszy samo-
chód ciężarowy w Stanach Zjedno-
czonych. Wszystkie te pojazdy były 
wyposażone w dwucylindrowy sil-
nik o mocy od 5 do 8 koni mecha-
nicznych. Ich sprzedaż rozwijała się  
w bardzo szybkim tempie, od 700 
sztuk w 1904 roku do 25000 w 1914 
roku. 

W związku z wybuchem I wojny 
światowej i  licznymi działaniami 
zbrojnymi, znacząco wzrosła produk-
cja pojazdów do przewożenia dużych 
ładunków, a producenci przerzucili się 
na samochody opancerzone – Rolls-
-Royce, czołgi – Renault, czy też ambu-
lansy – Ford. Znane modele z tego okre-
su to szkocka ciężarówka Albion oraz 
amerykańska – Liberty Truck, którą 
zaprojektowano na potrzeby armii Sta-
nów Zjednoczonych. I wojna światowa 
przyniosła niebywały postęp w rozwo-
ju samochodów ciężarowych: opony I 
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szkolenia
Ważne
W naszym kwartalniku 
będziemy się jeszcze 
pochylać nad wybranymi 
okresami historycznymi, 
by nieco szczegółowiej 
przyjrzeć się wybranym 
tematom związanym 
z rozwojem transportu.
 
Do współpracy nad 
powstawaniem tej 
rubryki zapraszamy 
również naszych 
czytelników, którzy 
pasjonują się historią 
motoryzacji. Czekamy 
na Wasze transportowe 
wspomnienia z lat 60., 70. 
i 80.

NAJLEPSZE TEKSTY 
OPUBLIKUJEMY NA 
ŁAMACH KWARTALNIKA!

Tim Lambert  „A Brief History of 
Transport”, www.localhistories.org
Tuan Nguyen, „The History of 
Transportation”, www.thoughtco.
com
Britannica Online Encyclopedia 
www.britannica.com
Horses in Middle Ages, 
en.wikipedia.org
„History of transport and travel”, 
www.history.world.net
History of Transport, Wikipedia

Ź R Ó D Ł A

pneumatyczne zastąpiły poprzednio 
stosowane pełne gumy, pojawiły się 
silniki o 4, 6 i 8 cylindrach. Dodatko-
wo, pojazdy te wyposażano w elek-
tryczne rozruszniki oraz oświetlenie. 
Nowością były także zamknięte kabi-
ny, chroniące pasażerów od wiatru 
i deszczu.

Po I wojnie światowej wiele pojaz-
dów zostało zdemilitaryzowanych, co 
bardzo ożywiło transport drogowy. 
Powoli rósł już też jego nowy konku-
rent, czyli transport lotniczy. Zanim 
jednak w niebo wzbiły się samolo-
ty DHL i UPS, upłynęło jeszcze tro-
chę czasu, kiedy to ciężarówki mogły 
rozgościć się na drogach całej Europy. 
Powojenna odbudowa, a następnie roz-
wój gospodarczy wielu krajów, wywo-
łały wielki popyt na usługi transpor-
towe. Został on również wzmocniony 
przez wybuch II wojny światowej, pod-
czas której transport drogowy odegrał 
równie znaczącą rolę, co kolej. 

Przed II wojną światową, tylko 1 na 
10 rodzin w Wielkiej Brytanii posiada-
ła samochód. Po zakończeniu wojny, 
sytuacja poprawiła się i już co trzeci 
dom był w posiadaniu auta. W latach 
70. prawie każdy Brytyjczyk mógł 
pochwalić się własnym samochodem. 
Wiek XX to okres, w którym zaczęto 
myśleć także o rozwoju bezpieczeń-
stwa na drogach. W 1925 roku zainsta-
lowano pierwsze sygnalizatory świetl-
ne w Londynie. Od 1931 roku zaczęły 
obowiązywać przymusowe ubezpie-
czenia dla kierowców, a od 1934 kursy 
na prawo jazdy. W tym samym roku 
wprowadzono również ogranicze-
nie prędkości do 30 mil na godzinę 
w obszarach zabudowanych. 

Po kilku dekadach, kiedy to w cza-
sach wojen zapomniano o aspekcie 
wygody kierowcy, ponownie zaczę-
to myśleć o projektowaniu komforto-
wych aut. W latach 50. XX wieku, gdy 
trasy przejazdów zaczęły się wydłu-
żać, na znaczeniu zyskało wprowadza-
nie wszelkiego rodzaju udogodnień dla 
kierowców. Wtedy też szczyt popular-
ności osiągnął wyprodukowany przez 
Volvo model „Titan”, który media 
okrzyknęły „samochodem wszech-
czasów”. Posiadacze tego auta mogli 
szczycić się wyposażeniem w postaci 
silnika turbodiesel oraz pneumatycz-
nych hamulców. 

W kolejnych dziesięcioleciach pro-
jektanci skupiali się m.in. na wyzna-
czaniu wyższych standardów bezpie-
czeństwa kierowcy oraz ergonomii 
pojazdu. Na przełomie XX i XXI wieku, 
coraz większą rolę zaczęły odgrywać 
również komfort jazdy i dbałość o śro-
dowisko naturalne. Obecnie, w samo-

chodach ciężarowych stosuje się takie 
rozwiązania jak: izolacja akustyczna 
silnika, urządzenia klimatyzujące czy 
elementy tłumiące drgania. Standar-
dem w wyposażeniu stały się rów-
nież urządzenia telematyczne, które 
znacząco poprawiają bezpieczeństwo 
kierowcy prowadząc go na miejsce 
najlepszą z możliwych tras. Świato-
we koncerny motoryzacyjne pracują 
także nad komfortem przebywania 
w kabinie i systemami wspierający-
mi prowadzenie samochodu. Wiele 
z nich zapowiada wdrożenie pojaz-
dów autonomicznych, które potrafią 
samodzielnie dotrzeć do celu. Na razie 
jednak, pomysł ten pozostaje jeszcze 
w sferze testów. 

http://www.localhistories.org
http://www.thoughtco.com
http://www.thoughtco.com
http://www.britannica.com
http://www.history.world.net
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