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Drodzy Czytelnicy,

ostatnio największym wydarzeniem medialnym jest 
kryzys. Jak długo nim pozostanie, okazuje się kwe-
stią... nadziei. W toku naukowych analiz jedni eko-
nomiści wyrażają nadzieję, że będzie trwał krótko; 
inni obawiają się, że dłużej. Jakby na to nie patrzeć 
– najważniejsze jest wyczucie czasu. 

Już rok temu przewoźnicy mówili o kryzysie w bran-
ży, domagając się prawnego uregulowania tego sta-
nu przez rząd. Dzisiaj, jak się wydaje, nie muszą już 
niczego się domagać, bo rząd nieustannie deklaruje 
walkę z kryzysem, by złagodzić jego skutki dla wszyst-
kich obywateli. W zeszłym roku wysoki urzędnik Mi-
nisterstwa Infrastruktury mówił o efekcie skali – 
w kontekście liczby przedsiębiorstw transportowych, 
które znikną w wyniku działania mechanizmów wol-
nego rynku. Dzisiaj skala rządzi mechanizmami ryn-
kowymi, a najgorsze jest to, że nikt nie wie, jaka jest 
wielka. Ten brak wiedzy potęguje podsycane przez 
media poczucie paniki w związku ze zbliżającą się 
nieuchronnie ogólnoświatową katastrofą. Dla prze-
woźników międzynarodowych oznacza to tylko tyle, 
że pozostaną sami ze swoimi problemami. 

Tymczasem rząd zachowuje się tak jakby chciał 
nam powiedzieć – katastrofy nie będzie, bo to się ni-
komu nie opłaca.

redaktor naczelny
Ryszard Gałczyński
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Jak sobie radzić 
w kryzysie?

Witold M. Orłowski 
profesor Politechniki Warszawskiej,

główny doradca ekonomiczny Pricewaterhouse Coopers

No i stało się, mamy kryzys. 
Poważniejszy i bardziej niespo-
dziewany niż można było oczeki-
wać w najgorszych sennych kosz-
marach. W dodatku w znacznej 
mierze niezawiniony przez nas, 
znajdujący się poza zasięgiem 
oddziaływania polskiej polityki 
gospodarczej i strategii polskich 
firm. Słowem kryzys, do którego 
po prostu musimy się dostoso-
wać, zacisnąć zęby i postarać się 
go z jak najmniejszymi szkoda-
mi przetrwać.

Nie ulega żadnej wątpliwości, że 
kryzys finansowy, który wybuchł 
w latach 2007-2008, stanowi najpo-
ważniejsze od wieku załamanie glo-
balnej gospodarki w czasach poko-
jowych. Już obecnie doprowadził on 
do częściowego paraliżu światowego 
systemu finansowego, załamania 
się rynków kapitałowych oraz do 
najpotężniejszej od dekad globalnej 
recesji, której głębokości i trwałości 
jeszcze nie znamy. Może się zdarzyć 
(choć pewności oczywiście wciąż nie 
ma), że Polska przeżyje obecne za-
łamanie w lepszej formie od innych, 
a może nawet uniknie spadku PKB. 
Ale nie ma też wątpliwości, że cze-
kają nas naprawdę ciężkie czasy, 
które zmuszą każdego do maksy-
malnego wysiłku po to, by nie dopu-
ścić do najgorszego.

Dlaczego czasy będą tak cięż-
kie? Po pierwsze, skala załamania 
nastrojów na światowych rynkach 
jest nieporównywalnie większa od 
wszystkiego, z czym mieliśmy do 
czynienia od lat 30. XX w. Po drugie, 
skala strat które odnotowuje sektor 
finansowy jest tak gigantyczna, że 
stawia pod znakiem zapytania szan-
se zachowania stabilności przez cały 
światowy rynek finansowy. Po trze-
cie, w ramach walki z kryzysem rzą-
dy gotowe są sięgać po najbardziej 
radykalne metody, z nacjonalizacją 
instytucji finansowych i użyciem 
kolosalnych funduszy pochodzą-
cych z kieszeni podatników włącz-
nie. Po czwarte, mamy do czynienia 
z pierwszym kryzysem o naprawdę 
globalnym charakterze, który doty-
ka dosłownie wszystkich, od USA 
i Zachodniej Europy poczynając, 
na Chinach i Brazylii kończąc. Po 
piąte wreszcie, w dyskusji na temat 
przyczyn i konsekwencji kryzysu 
dominują opinie, że dowodzi on ko-
nieczności fundamentalnych zmian 
polityki gospodarczej i regulacyj-
nej w skali całego świata, przede 
wszystkim w odniesieniu do rynków 
finansowych. „Przede wszystkim” 
nie oznacza wcale, że wyłącznie. 
Obecny kryzys stawia bowiem rów-
nież bardzo wiele znaków zapytania 
nad kierunkiem zmian, które domi-
nowały w ciągu ostatnich lat w glo-

balizującej się gospodarce światowej. 
A więc nie tylko nad niebezpieczny-
mi operacjami finansowymi banków 
i funduszy inwestycyjnych, ale tak-
że nad ekspansją ponadnarodowych 
koncernów, inwestycjami zagranicz-
nymi firm, przenoszeniem produkcji 
do krajów o niższych kosztach pracy. 
I w nieunikniony sposób musi rów-
nież postawić znak zapytania nad 
gotowością narodów europejskich 
do kontynuacji procesów integracyj-
nych w ramach Unii, w tym także 
do przedłożenia wspólnego interesu 
europejskiego nad narodowymi ego-
izmami.

Jak powinniśmy się zachować 
w obliczu kryzysu?

W sytuacjach kryzysowych rzą-
dy sięgają po środki nadzwyczajne. 
Ogłaszają „pakiety antykryzysowe”, 
tną podatki, zapewniają wsparcie 
finansowe grupom banków, firm, 
konsumentów. Nasz rząd zachowuje 
się jednak – jak dotąd – spokojniej. 
Deklaruje gotowość udzielania gwa-
rancji kredytowych, ale nie oferuje 
zastrzyków gotówki. Stara się uła-
twić wydawanie środków unijnych, 
ale nie proponuje dodatkowych pro-
gramów inwestycyjnych. Tworzy 
fundusz na wsparcie najbardziej 
poszkodowanych, ale nie obiecuje 
pieniędzy dla każdego. Proponuje 
uelastycznienie rynku pracy, ale nie 
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planuje wielkich robót publicznych. 
I buduje budżet w taki sposób, aby 
nie doszło do znacznego wzrostu 
deficytu. Umiarkowanego deficytu 
budżetowego warto bronić (nawet, 
jeśli w ostatecznym rachunku i tak 
będziemy się musieli pogodzić z jego 
wzrostem), bo skutki utraty zaufa-
nia inwestorów mogą być większe 
od korzyści z dodatkowych wydat-
ków. I jeśli można mieć o coś pre-
tensję do rządu, to tylko o brak od-
powiedniego zdecydowania w walce 
o utrzymanie strumienia kredytu 
dla gospodarki.

A co mogą zrobić polskie firmy? 
Ich sytuacja jest trudna, ale prze-
cież dobrze zarządzana firma musi 
umieć radzić sobie w każdych wa-
runkach. Większość prognoz mówi 
nadal o tym, że Polska ma szansę 
albo uniknąć otwartej recesji, albo 
tylko otrzeć się o recesję i zachować 
w roku 2009 dodatnie tempo wzro-
stu PKB (choć teraz zazwyczaj mówi 
się o bardzo niskim tempie wzrostu, 
rzędu 0-1%). Ciągnie nas oczywiście 
w dół spadający eksport: produkcja 
przemysłowa obniżyła się w stycz-
niu o 15% w stosunku do sytuacji 
sprzed roku, najbardziej w gałęziach 
żyjących z eksportu (produkcja me-
tali spadła o 40%, a samochodów 
o 36%). I nic dziwnego, skoro skala 
recesji u naszych głównych klien-
tów w Europie Zachodniej okazuje 
się z miesiąca na miesiąc gorsza od 
oczekiwań. Jeszcze jesienią Komi-
sja Europejska prognozowała dla 
Niemiec, Francji, Włoch i Wielkiej 
Brytanii bliski zeru wzrost PKB. 
Dzisiejsze prognozy mówią o 2-3% 
spadku, potwierdzając zresztą to, 
co widać gołym okiem. Poczynając 
od czwartego kwartału 2008 roku, 
większość krajów Unii znalazła się 
już w ciężkiej recesji.

Do spadającego polskiego eks-
portu dołączy się zapewne znaczny 
spadek inwestycji (zwłaszcza in-
westycji zagranicznych, które tak 

bardzo ożywiały w ostatnich latach 
polską gospodarkę). Nie ma siły 
– kiedy główne rynki eksportowe 
kraju są w recesji, nikt nie zacznie 
budować wielkiej fabryki! Dojdzie 
do tego rosnące bezrobocie i wyha-
mowująca stopniowo konsumpcja. 
Na wierzch problemów dołożyć na-
leży trudny dostęp do kredytu, któ-
ry zajęte własnymi kłopotami banki 
będą limitować firmom. A ratować 
w jakiejś mierze koniunkturę mogą 
tylko inwestycje infrastrukturalne, 
finansowane z budżetu Unii.

Polskie firmy muszą więc zaci-
snąć zęby i przetrwać. Muszą się 
liczyć ze spadającymi dochodami, 
niestabilnością kursów waluto-

wych, zatorami płatniczymi i kło-
potami z uzyskaniem kredytu. Jak 
ognia muszą unikać problemów 
z płynnością, bo w warunkach spa-
nikowanego rynku brak płynności 
jest najgorszym, co może się zda-
rzyć. Muszą ograniczyć koszty, do-
stosować zatrudnienie, umieć zna-
leźć porozumienie z pracownikami 
i związkami zawodowymi w sprawie 
najmniej bolesnego dla wszystkich 
sposobu ratowania się przed kłopo-
tami. Ale muszą też zdawać sobie 
sprawę z tego, że recesja kiedyś się 
skończy – może za rok, może za dwa 
– i do Polski powróci szybki wzrost. 
Skorzystają na nim ci, którzy będą 
umieli przetrwać ciężkie czasy.
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Kryzys – po kryzysie
Rozmowa z Janem Buczkiem, Prezesem ZMPD

fot. archiwum ZMPD

Kiedy, według Pana, pojawiły 
się pierwsze symptomy kryzysu 
w branży transportowej?

Pierwsze sygnały pojawiły się już 
pod koniec 2007 roku, kiedy prze-
woźnicy coraz wyraźniej zaczęli od-
czuwać załamanie rynku. Wtedy był 
to głównie skutek zbyt dużej liczby 
pojazdów w stosunku do zapotrze-
bowania na przewozy. Już wówczas 
zwróciliśmy się do ministra odpo-
wiedzialnego za transport z prośbą 
o wprowadzenie stanu kryzysowe-
go w transporcie. Zgodnie z pra-
wem unijnym daje to podstawę do 
wstrzymania wydawania nowych li-
cencji. Ten postulat poparły wszyst-
kie stowarzyszenia skupiające prze-
woźników. Niestety, rząd nie podjął 
żadnych działań w tym kierunku. 

Strajk celników w styczniu 2008 
i spowodowana nim blokada przejść 
granicznych Unii spowodowała, że 
utraciliśmy również sporą część 
rynków wschodnich. Było to tym 
bardziej niekorzystne, że wielu prze-
woźników wobec spadającej liczby 
zleceń na zachodzie Europy skiero-
wało pojazdy na Wschód.

Przez cały rok 2008 zwracaliśmy 
uwagę administracji rządowej na 
oczywiste pogarszanie się sytuacji 
w transporcie. W wyniku protestów 
i rozmów podjęto pewne działania. 
Kilka naszych wniosków zostało 
zrealizowanych (lub jest w trakcie 
realizacji), jednak było już za późno 
na ustabilizowanie rynku transpor-
towego. A teraz dotknął nas także 
kryzys ogólnoświatowy. Nasi klienci 
nauczeni doświadczeniem zastoso-
wali cały szereg procedur antykryzy-
sowych, wyłączając przy tym aktyw-
ność, niezbędną do walki o utrzy-

manie się na rynku. W wyniku tych 
działań wielu przewoźników, którzy 
wcześniej doskonale radzili sobie na 
rynkach transportowych Europy, 
straciło zlecenia. Niewielu przedsię-
biorcom udało się dotrzeć do rynku 
pierwotnego, na którym podpisuje 
się umowy bezpośrednio z producen-
tami. Większość jest zdana na rolę 
podwykonawcy. Należy pamiętać, że 
jesteśmy najwrażliwszym ogniwem 
w łańcuchu zależności płatniczych, 
musimy bowiem ponosić wszystkie 
koszty inwestycji i obsługi taboru, 
nie mając przy tym pewności, że 
zagraniczni kontrahenci będą nadal 
zamawiali nasze usługi. Ponadto 
nie wytworzył się w naszej branży 
mechanizm współpracy. Doskonale 
natomiast funkcjonuje mechanizm 
spekulacji, dzięki któremu zagra-
niczni spedytorzy z dnia na dzień 
korygują swoje oferty, często utrzy-
mując je na poziomie zbliżonym do 
naszych kosztów. To prowadzi do sy-
tuacji, w której przewoźnik nie jest 
w stanie wypracować zysków na ta-
kim poziomie, aby zapewnić firmie 
sprawne działanie, nie mówiąc już 
o jej rozwoju. 
Jakie działania podjęto w celu ła-
godzenia skutków kryzysu?

Najważniejszym naszym celem 
było podjęcie dialogu z przedstawi-
cielami administracji państwowej, 
którzy z niezrozumiałych dla nas 
powodów unikali rozmów. Włożyli-
śmy wiele wysiłku, aby przekonać 
polityków, iż ZMPD, jako największa 
organizacja zrzeszająca przewoźni-
ków, jest w stanie nawiązać dialog 
z rządem i wygenerować racjonal-
ne sposoby rozwiązania problemów 
związanych z kryzysem w trans-

porcie. Nasze stanowisko jest kon-
sultowane z wieloma autorytetami 
w naszej branży, z przedstawiciela-
mi stowarzyszeń regionalnych, z na-
szymi stałymi partnerami. Niestety, 
z przykrością przyznam, że zda-
rzały się przypadki, gdy wcześniej 
ustalone wspólne stanowisko było 
w obecności przedstawicieli admini-
stracji państwowej przez niektórych 
naszych kolegów podważane. Punkt 
widzenia ZMPD nie zawsze w 100 
procentach był aprobowany przez 
całe ogromne środowisko przewoź-
ników, ale zawsze staraliśmy się 
dążyć do konsensusu. Wiele wysiłku 
włożyliśmy w stworzenie szerokiej 
platformy porozumienia. Obecnie 
nadal jednym z najważniejszych 
kierunków naszych działań jest 
praca nad pełnym zintegrowaniem 
środowiska. Równolegle staramy się 
docierać do wysokich urzędników 
państwowych i zwracać ich uwagę 
na nasze problemy.
W jakiej kondycji znajdują się 
obecnie firmy zajmujące się mię-
dzynarodowym transportem dro-
gowym?

Prowadzimy stały monitoring 
w tym zakresie. Kryzys dotknął 
najbardziej te firmy, które nie zapa-
nowały nad pokusą dużego inwesto-
wania w tabor. Mamy dziś do czy-
nienia z trzema kategoriami firm:
1. firmy, które zdecydowanie prze-

inwestowały przy zakupie cięża-
rówek,

2. przedsiębiorstwa, których trudna 
sytuacja wynika z gwałtownego 
spadku cen za usługi,

3. najmniejsza jest grupa firm, 
które są dość stabilne finanso-
wo, ponieważ podpisały umowy 
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bezpośrednio z producentami 
i dystrybutorami towarów i nie 
są zdane wyłącznie na zlecenia 
spedytorów.

Czy w warunkach walki o prze-
trwanie istnieje zagrożenie roz-
regulowania rynku przez dum-
ping?

Rynek już jest rozregulowany. 
Wielu klientów korzysta z sytuacji 
i obniża radykalnie wysokość ofert. 
Często oferowane stawki plasują się 
poniżej kosztów, a jednak znajdują 
się przewoźnicy, którzy usługę za ta-
kie pieniądze wykonują. Rozumiem, 
że różne działania wykonywane są 
w obliczu kryzysu, ale te akurat są 
krótkowzroczne i nie dość, że nie 
przynoszą firmie żadnych korzyści, 
to jeszcze powodują załamanie się 
całego rynku. 

W związku ze stanem kryzy-
sowym przygotowujemy w ZMPD 
pakiet ogólnych informacji dla 
przewoźników na temat sposobów 
obniżania kosztów prowadzenia 
firm transportowych. Jedną z naj-
bardziej radykalnych metod jest 
wycofanie z eksploatacji części ta-
boru. W związku z tą ewentualno-
ścią wystąpiliśmy do ministra odpo-
wiedzialnego za transport z prośbą 
o wydłużenie okresu czasowego 
wycofania pojazdu z ruchu z sześciu 
miesięcy do dwóch lat, przy jedno-

czesnym zawieszeniu konieczności 
opłacania składek obowiązkowego 
ubezpieczenia komunikacyjnego 
OC. Prosimy również o generalne 
ograniczenie wysokości podatku od 
posiadania środków transportu oraz 
o możliwość zawieszenia tych podat-
ków na czas wycofania pojazdu z ru-
chu i zwrot kosztów niewykorzysta-
nej na ten pojazd winiety.

Chcemy także stworzyć prze-
woźnikom możliwość skorzystania 
z porad fachowców dotyczących pro-
blemów z płatnościami zobowiązań 
leasingowych i kredytowych. W tej 
sprawie rozmawialiśmy już z przed-
stawicielami leasingodawców. Bę-
dziemy lobować w kwestii restruk-
turyzacji umów leasingowych wszę-
dzie tam, gdzie jest to możliwe.
Czy można wskazać nowe, alter-
natywne kierunki przewozów, wy-
znaczające nową perspektywę 
rozwoju dla polskich przedsię-
biorców transportowych?

Każdy z przedsiębiorców - prze-
woźników powinien przez cały 
czas poszukiwać nowych klientów 
i rynków dla swoich usług. Szanse 
wzrastają, rząd zapowiada bowiem 
inwestycje w drogi na dużą skalę. 
Budowa dróg i autostrad oznacza 
olbrzymie możliwości dla usługo-
dawców, w tym także transportow-
ców. Jednakże przestrzegam prze-

woźników – tak jak to robiłem już 
w roku 2005 – przed pochopnym 
inwestowaniem w tabor. Najpierw 
bowiem należy pozyskać klienta 
i jeśli jest taka szansa, wykorzystać 
już posiadane środki transportu.

Bierzemy również pod uwagę 
pojawiające się nowe perspektywy 
rynkowe w okresie najbliższych pię-
ciu lat. Z całą pewnością transport 
z Chin do Europy w większym stop-
niu będzie się odbywał drogą lądową. 
Takie przekonanie wynika z ogrom-
nych inwestycji w infrastrukturę 
w zachodnich Chinach. Ze względu 
na wielkość tego kraju bardziej opła-
ca się przewieźć towar z tamtego re-
jonu drogami bezpośrednio do Rosji 
i Europy niż do portów na wschod-
nim wybrzeżu. Dlatego też malkon-
tenci przegrają z pragmatykami. 
Przewóz lądowy z Państwa Środka 
będzie krótszy i tańszy od transportu 
łączonego. Zresztą południowa nitka 
przez Kaukaz, Turcję do południo-
wej części Europy już funkcjonuje. 
Ruszył także szlak skandynawski. 
My jesteśmy żywotnie zaintereso-
wani pojawiającą się możliwością 
utworzenia trasy pośredniej, wiodą-
cej przez nasz kraj. Jeżeli tej okazji 
nie zmarnujemy, polscy przewoźnicy 
mają szansę jako pierwsi pojawić się 
na tym rynku.
rozmawiał Ryszard Gałczyński
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Ceny minimalne
w transporcie samochodowym

Zdzisław Kordel
Krystyna Bentkowska-Senator

Współczesny europejski rynek 
transportu samochodowego, wobec 
empirycznych danych ekonomicznych 
z poszczególnych gospodarek euro-
pejskich o spowolnieniu tempa wzro-
stu gospodarczego, a nawet wejścia 
w fazę ich kryzysu, wymaga podjęcia 
stanowczych działań w sferze regula-
cji tej gałęzi transportu. Jednym z in-
strumentów wspomagających czaso-
wo efektywność funkcjonowania tego 
transportu jest wprowadzenie ceny 
minimalnej w transporcie samocho-
dowym jako stabilizatora ekonomicz-
nego i psychologicznego w relacjach 
przedsiębiorstwo transportowe – oto-
czenie gospodarcze. 

W polskiej literaturze przedmiotu 
nader rzadko można spotkać rozwa-
żania dotyczące cen minimalnych1. 
Jednym ze źródeł, w którym wymie-
nia się pojęcie ceny minimalnej, jest 
Kodeks Cywilny, który w artykule 
539 stwierdza:
n jeżeli w miejscu i czasie zawar-

cia umowy sprzedaży obowiązuje 
zarządzenie, według którego za 
rzeczy danego rodzaju lub gatun-

ku nie może być zapłacona cena 
niższa od ceny określonej (cena 
minimalna), sprzedawcy, który 
otrzymał cenę niższą, przysługuje 
roszczenie o dopłatę różnicy2.

Oznacza to, że cena minimalna to 
urzędowa cena, poniżej której nie 
wolno sprzedawać danego towaru 
lub usługi. Powinna być ustalana 
na wniosek sprzedawców i zawsze 
wyższa od ceny równowagi.

W polskim prawodawstwie moż-
na spotkać pojęcie ceny urzędowej. 
W ustawie o cenach3 stwierdza się:
n art. 4: w razie szczególnych za-

grożeń dla właściwego funkcjono-
wania gospodarki państwa Rada 
Ministrów może, w drodze rozpo-
rządzenia, określić wykaz towa-
rów lub usług, na które ustala się 
ceny urzędowe i marże handlowe 
urzędowe,

n w wykazie, o którym mowa po-
wyżej Rada Ministrów uwzględni 
towary lub usługi mające podsta-
wowe znaczenie dla kosztów utrzy-
mania konsumentów oraz ustali 
okres stosowania cen urzędowych 

i marż handlowych urzędowych,
n minister do spraw finansów pu-

blicznych ustala, w drodze rozpo-
rządzenia, ceny urzędowe i marże 
handlowe urzędowe na towary 
i usługi określone w wykazie, ma-
jąc na względzie równoważenie 
interesów konsumentów i przed-
siębiorców zajmujących się wytwa-
rzaniem i obrotem tymi towarami 
lub świadczeniem tych usług,

Tak więc zarówno pojęcie ceny 
minimalnej, jak i ceny urzędowej 
figuruje w polskim prawodawstwie, 
a to oznacza, że w określonych wa-
runkach można je włączyć w instru-
menty polityki gospodarczej Polski. 
Co więcej, te instrumenty powinny 
być traktowane na równi z takimi, 
jak: system podatkowy, stopy pro-
centowe czy dyrektywy i rozporzą-
dzenia Unii Europejskiej. 

Istotne jest, aby odrzucić stereo-
typ myślenia o współczesnej gospo-
darce jako totalnym wolnym rynku, 
gdzie nie występują jakiekolwiek 
uregulowania prawne, ponieważ 
nie potwierdza tego rzeczywistość 
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gospodarcza. Trzeba natomiast 
uwzględnić, że współczesne państwo 
jest równoprawnym podmiotem 
gospodarczym na rynku, którego 
działania (interwencjonizm) mają 
mieć pozytywne skutki nie tylko dla 
producentów i konsumentów, ale 
także dla niego samego. Państwo 
z istoty rzeczy nie może zakładać ani 
w krótkim, ani w długim horyzoncie 
czasowym, że jego interwencyjne 
działania mogłyby systematycznie 
pogarszać ogólne wpływy budżeto-
we. Wręcz przeciwnie, w trudnych 
sytuacjach rynkowych państwo, 
stosując ceny minimalne, na przy-
kład w transporcie samochodowym 
w przewozach ładunków, mogłoby 
wzmocnić ten sektor gospodarczy, 
dążąc do stworzenia silnego rynku 
transportu samochodowego, oparte-
go na konkurencji jakościowej, która 
zapewniłaby zrównoważone interesy 
na linii klienci–transport samocho-
dowy–państwo. Tym samym, ten ro-

dzaj interwencji przywraca równość 
podmiotów na rynku przewozowym. 

Warto w tym miejscu podkreślić 
fakt, że czołowe kraje „starej” Unii 
prawie do połowy lat 80. stosowa-
ły – w swoim zbiorze instrumentów 
polityki transportowej – taryfy, które 
skutecznie realizowały efektywność 
ekonomiczną podmiotów rynku 
transportowego. Nie przeszkadzało 
to tym krajom funkcjonować w go-
spodarce, z nazwy „rynkowej”, i sto-
sować instrumenty z grupy admini-
stracyjnej. 

W polskich warunkach nato-
miast4, każda próba nawet informa-
cyjnego ustalania minimalnej staw-
ki frachtowej (granicy opłacalności) 
wywołuje sprzeciw urzędów admini-
stracji, ponieważ tego rodzaju idee 
godzą – ich zdaniem – w podstawy 
wolnego rynku. Powstaje pytanie, 
skąd ta postawa funkcjonariuszy 
administracji we współczesnej rze-
czywistości gospodarczej czy z dużej 

niewiedzy o skuteczności instru-
mentów polityki gospodarczej pań-
stwa, czy z pozycji doktrynerskich 
odnośnie pojęcia wolnego rynku. 

Wydaje się, że jedno i drugie, gdyż 
kategoria „rynek” w obiegowym poj-
mowaniu ekonomii to abstrakcyjny 
sposób przedstawienia zależności 
na rynku między popytem, podażą 
i ceną w warunkach domniemanej 
pustki otoczenia, pomimo że funk-
cjonuje państwo jako instytucja nad-
rzędna.

Problematyka cen minimalnych 
(urzędowych) jest istotnym zagad-
nieniem na współczesnym polskim 
rynku transportu samochodowego. 
Liberalizacja dostępu do tego ryn-
ku spowodowała po 1 maja 2004 r. 
gwałtowny wzrost zarówno podmio-
tów gospodarczych, jak i potencjału 
przewozowego. W konsekwencji ry-
nek urósł do tak znacznych rozmia-
rów, które nie były i nie są uzasad-
nione z punktu widzenia przyrostu 
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masy przewozowej. Trzeba uwzględ-
nić, że podobne zjawiska wystąpiły 
także w pozostałych krajach „nowej” 
dziesiątki UE. 

Można zatem stwierdzić, że 
polski rynek transportu samocho-
dowego został przeinwestowany 
w stosunku do ogólnej podaży ła-
dunków i z punktu widzenia wie-
dzy ekonomicznej o możliwościach 
funkcjonowania w tej rzeczywisto-
ści, nie przejawia dostatecznej siły 
do utrzymania się i dalszego roz-
woju. Powoduje to w konsekwencji 
występowanie konkurencji ceno-
wej, co prowadzi z jednej strony do 
drastycznej obniżki wielkości wpły-
wów finansowych przedsiębiorstw, 
a z drugiej strony, przy stosowaniu 
cen dumpingowych, do wysyłania 
mylnych informacji do otoczenia 
(klientów), że transport samocho-
dowy w Polsce jest dostatecznie 
konkurencyjny, bo jest tani.

Dumping jest jedną z finanso-
wych form walki konkurencyjnej, 
co oznacza sprzedaż produktu lub 
usługi po sztucznie obniżonej ce-
nie, w celu pozbycia się konkuren-
tów i opanowania rynków, w tym 
przede wszystkim – zagranicznych. 
W warunkach gospodarki wolno-
rynkowej każde przedsiębiorstwo 
z zasady musi być efektywne, aby 
funkcjonować na ogólnie przyję-
tych zasadach. Analogiczne wy-
mogi funkcjonują w UE, gdzie nie 
ma uzasadnienia dla egzystencji 
przedsiębiorstw, które nie wypra-
cowują zysku (poza szczególnymi 
przypadkami, które dotyczą usług, 
w tym transportowych, o charak-
terze służby publicznej). Prawo 
UE wyklucza dumping, w różnych 
obszarach jego wykorzystania, np. 
w celach konkurencyjnych (Rozpo-
rządzenie Rady WE Nr 1/2003 z 16 
grudnia 2002 r. w sprawie stosowa-
nia reguł konkurencji określonych 
w art. 81 i 82 Traktatu, z późn. zm. 
(Dz. U. L1 z 4.01.2003 r.).

Największe straty na rynku prze-
wozów ładunków w transporcie sa-
mochodowym w Polsce ponoszą te 
przedsiębiorstwa, które prowadzą 
pełny rachunek kosztów, ale mają 
znikome szanse w wielu sektorach 
gospodarczych, oferują bowiem za 
wysokie ceny w stosunku do tych 
przedsiębiorstw, które utożsamiają 
pojęcie obrotu z zyskiem. Powstaje 
pytanie, czy takie zachwianie propor-
cjami popytu na przewozy ze strony 
gospodarki i nadpodaży usług trans-
portu drogowego oraz zaistniałe na 
tym tle konsekwencje ogólnogospo-
darcze pozwalają na stwierdzenie, 
że jest to już sytuacja kryzysowa 
w transporcie samochodowym? Czy 
też chwilowa dekoniunktura?

W świetle Rozporządzenia Rady 
(EWG) nr 3916/90 z dnia 21 grud-
nia 1990 r. (Dz. U. L375/10 z dnia 
31 grudnia 1990 r.), kryzys oznacza 
istnienie specyficznych problemów 
na rynku transportu samochodo-
wego rzeczy powodujących poważną 
i potencjalnie trwałą nadpodaż, po-
ważnie zagrażającą finansowej sta-
bilności i istnieniu znacznej liczby 
przedsiębiorstw. Istotny jest zapis 
w art. 3, że w przypadku wystąpie-
nia sytuacji kryzysowej można pod-
jąć środki zapobiegające dalszemu 
wzrostowi podaży usług transporto-
wych przez wprowadzenie limitów 
wzrostu aktywności istniejących 
przewoźników oraz ograniczenie do-
stępu do rynku dla nowych (co prze-
kłada się na ograniczenie dostępu 
do zawodu). Środki antykryzysowe 
stosuje się nie dłużej niż 6 miesięcy, 
z możliwością jednorazowego prze-
dłużenia o dalsze 6 miesięcy.

Z wypowiedzi praktyków z branży 
przewozów samochodowych5 wynika 
jednoznacznie, że problemy w trans-
porcie samochodowym uznają za po-
ważne i niepokojące, ze względu na 
możliwość ich pogłębienia. Zauważa 
się jednak, że funkcjonowanie ryn-
ku usług transportowych jest na 
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mochodowym, to jest kryzysem, 
dekoniunkturą czy po prostu za-
chwianiem równowagi popytu i po-
daży usług transportowych, to jest 
to odbicie zjawisk zachodzących 
w całej gospodarce. „Branża logi-
styczno-transportowa to swoisty pa-
pierek lakmusowy całej gospodarki. 
Spowolnienie wzrostu natychmiast 
znajdzie przełożenie na wolumeny 
transportowanych towarów”8.

Taka sytuacja to punkt wyjścia 
dla zaostrzenia walki konkurencyj-
nej firm przewozowych o klienta, 
metodą na wprost jego oczekiwań, 
to jest uzyskania produktu–usługi 
po niższej stawce. 

 Wychodzenie z tego stanu musi 
się odbyć różnymi drogami, sto-
sownie do potrzeb danego sektora 
gospodarczego. Nie ulega dysku-
sji fakt, że wiodącą rolę powinno 
w tym przypadku odegrać państwo, 
gdyż tylko jego organy są w stanie 
stworzyć odpowiednią procedurę 
decyzyjną w sferze regulacji i dosto-
sować ją do charakteru podejmowa-
nych działań.

1	 Z.	Kordel:	Ceny minimalne w trans-
porcie samochodowym w Polsce.	
Zarys problemu.	 OBET,	 Warszawa	
1993,	s.	14.
	 Z.	Kordel,	Instrumenty polityki trans-

portowej w przewozach międzyna-
rodowych.	UG,	Gdańsk	1997.

2	 Dz.	U.	z	18	maja	1964	r.	
3	 Ustawa	o	cenach	z	5	lipca	2001	r.,	
Dz.	U.	nr	97,	poz.	1050.

4	 R.	 Gałczyński:	 Geneza protestu,	
Przewoźnik	nr	2-3/2008,	s.	10

5	 To nie kryzys, to dekoniunktura.	
Truck	@	Business,	nr	4/2008

6	 Transport oprze się kryzysowi	–	wy-
wiad	z	K.	Tchórzewskim,	PGT	z	29	
października	2008	r.

7	 Rozmowa	S.	Jeneralskiego	z	prof.	B.	
Liberadzkim.	Transportowcy czy fur-
mani?	Przewoźnik,	nr	2-3/2008,	s.	4.

8	 Kryzys dotknie branżę TSL?	PGT	z	5	
listopada	2008	r.

Według opinii Prezydenta IRU, 
prof. J. Łacnego, bazującej na anali-
zie wypowiedzi przedstawicieli zrze-
szeń narodowych, członków IRU 
oraz Komisji Transportu i Turystyki 
Parlamentu Europejskiego można 
wnioskować, że problem wprowa-
dzenia cen minimalnych w trans-
porcie samochodowym może znaleźć 
zainteresowanie krajów europej-
skich. Niezbędne jest jednak w tym 
celu wprowadzenie stałego moni-
torowania rynku i weryfikacji jego 
kondycji finansowej oraz stworzenie 
odpowiedniej procedury decyzyjnej.

 Należy ponadto zauważyć, że 
wzrasta również świadomość wśród 
europarlamentarzystów UE co do 
możliwości zastosowania cen mini-
malnych, (urzędowych) w transpor-
cie samochodowym. Prof. B. Libe-
radzki na pytanie, czy konkurencja 
wewnątrzsektorowa powinna mieć 
swoje granice (cenowe), odpowie-
dział7: „tak, należy zastanowić się 
i w tej sprawie oczekuję stanowiska 
przewoźników, by móc ją poruszyć 
w Parlamencie Europejskim – czy 
nie pora na ustalenie cen minimal-
nych na usługi transportowe, cen, 
poniżej których nie wolno schodzić 
w walce o klienta”.

Oczywiste jest, że wprowadzenie 
cen minimalnych nie jest remedium 
na wszystkie problemy obciążające 
efektywność działania sektora trans-
portu samochodowego. Jest to jeden 
z mechanizmów obronnych, który 
mógł by być wprowadzony w intere-
sie całej zbiorowości przewoźników. 
Jego działanie przekłada się bezpo-
średnio na eliminowanie nieuczciwej 
konkurencji a pośrednio przyczynia 
się do gwarantowania choćby mini-
malnej efektywności w danych re-
aliach ekonomicznych. Ponadto jest 
to sposób na eliminowanie pewnej 
grupy firm, których metody działa-
nia swą niedopuszczalne. 

 Jakkolwiek by nie nazwać obec-
nego stanu rzeczy w sektorze sa-

tyle elastyczne, że wymusi na jego 
uczestnikach – dostosowanie się do 
nowej sytuacji. Część słabych firm 
zostanie wyparta z rynku lub wchło-
nięta przez lepiej zorganizowane 
i bazujące na strategii jakości. Obec-
ne perturbacje w transporcie samo-
chodowym bliskie są zatem pojęciu 
dekoniunktury.

W imieniu sejmowej Komisji 
Infrastruktury wypowiedział się 
K. Tchórzewski6, że sytuacja prze-
woźników jest sygnałem kryzysu 
gospodarczego, nie nadając jednak 
temu określeniu tak brzemienne-
go w skutki znaczenia, jakie wyni-
ka z zapisu w wyżej wymienionym 
rozporządzeniu. „W sytuacji – jak 
określa dalej – dekoniunktury nie-
zbędne staje się, w tym przypadku, 
wsparcie rządu poprzez stworzenie 
warunków ekonomicznych, stosow-
nych do potrzeb, pozwalających na 
utrzymanie zdobytych rynków”. 

Środowisko przewoźników w Pol-
sce na tle zaistniałej, niekorzystnej 
ekonomicznie sytuacji w transpor-
cie samochodowym zaczęło podej-
mować działania, które w założeniu 
powinny stworzyć poprawę warun-
ków regulujących funkcjonowanie 
tego rynku. W tym celu rozpo-
częto negocjacje z rządem odno-
śnie przetworzenia 11 postulatów, 
zgłoszonych przez przewoźników 
drogowych, na konkretne przedsię-
wzięcia władz państwowych. Do-
magają się oni ogłoszenia sytuacji 
kryzysowej w transporcie samocho-
dowym, zgodnie z rozporządzeniem 
Rady (EWG) nr 3916/90. Jednym ze 
sprecyzowanych postulatów jest ce-
lowość wprowadzenia cen minimal-
nych za przewozy, co potwierdza, 
że wykonywanie przewozów przez 
pewną grupę firm poniżej obiegowo 
określonych stawek (a nawet poni-
żej kosztów) nie jest już zjawiskiem 
marginalnym i zagraża ekonomicz-
nie kondycji pozostałych przewoź-
ników.
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Kontynuując rozważania zawar-
te w trzecim numerze Przewoźnika 
dotyczące dostępu do zawodu prze-
woźnika drogowego w Unii Euro-
pejskiej, chciałbym przedstawić 
proponowane nowe zasady dostępu 
do rynku przewozów drogowych. 
Wymieniony w poprzednim artyku-
le pakiet drogowy zawiera również 
projekty dwóch rozporządzeń:
n Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady w spra-
wie wspólnych zasad dostępu 
do międzynarodowego rynku 
przewozów drogowych (prze-
kształcenie),

n Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady w spra-
wie wspólnych zasad dostępu 
do międzynarodowego rynku 
dla usług autokarowych i au-
tobusowych (przekształcenie).

Pierwsze z nich określa ogólne 
warunki dostępu do unijnego rynku 
przewozowego, a drugie skupia się 
wyłącznie na przewozach osób. Roz-
porządzenia mają na celu ustana-
wianie wspólnej polityki transpor-
towej poprzez określanie wspólnych 
zasad dostępu do rynku międzyna-
rodowych przewozów drogowych na 
terytorium Wspólnoty, jak również 
ustalenia warunków, na jakich 
przewoźnicy niebędący rezydenta-
mi państwa członkowskiego mogą 
świadczyć usługi przewozowe na 
terytorium danego państwa człon-
kowskiego.

Dostęp do rynku 
przewozów drogowych 

w Unii Europejskiej
Tadeusz Wilk,

dyrektor Departamentu Transportu  ZMPD

Rozporządzenie w sprawie wspól-
nych zasad dostępu do międzyna-
rodowego rynku przewozów dro-
gowych stanowi kompilację dwóch 
dotychczas obowiązujących rozpo-
rządzeń EWG 881/92 i 3118/93 oraz 
postanowień Dyrektywy 2006/94/
WE. Uchyla ono wymienione akty 
prawne.

Przepisy dotyczące dostępu do 
rynku unijnego dotyczą pojazdów 
o maksymalnej masie większej niż 
3,5 tony. Precyzują one również za-
sady wykonywania przewozów na 
potrzeby własne, jako przewozu, 
który powinien spełniać następują-
ce warunki:
n przewożone rzeczy muszą być 

własnością przedsiębiorstwa lub 
musiały zostać sprzedane, kupio-
ne, oddane w najem lub wynajęte, 
wyprodukowane, wydobyte, prze-
tworzone lub naprawione przez 
przedsiębiorstwo,

n celem przejazdu jest przewiezienie 
rzeczy z lub do przedsiębiorstwa, 
albo przemieszczenie ich do przed-
siębiorstwa lub poza przedsiębior-
stwo na jego własne potrzeby,

n pojazdy silnikowe muszą być pro-
wadzone przez personel zatrud-
niony lub pozostający do dyspozy-
cji tego przedsiębiorstwa na mocy 
zobowiązania umownego,

n pojazdy przewożące rzeczy muszą 
być własnością przedsiębiorstwa 
lub być przez nie zakupione na wa-
runkach odroczonej płatności lub 

wynajęte, w tym ostatnim przy-
padku pod warunkiem, że spełnia-
ją przepisy dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2006/1/WE.

Ponadto stwierdza się, że taki 
przewóz może być jedynie działalno-
ścią pomocniczą w stosunku do ogól-
nej działalności przedsiębiorstwa. 

Jako międzynarodowy przewóz 
drogowy określa się:
a) przejazd pojazdu z ładunkiem, 

gdy miejsce wyjazdu i miejsce 
przyjazdu znajdują się w dwóch 
różnych państwach członkow-
skich, z tranzytem przez jedno 
lub więcej państw członkowskich 
lub trzecich albo bez takiego 
tranzytu;

b) przejazd pojazdu z ładunkiem 
z państwa członkowskiego do 
państwa trzeciego lub odwrot-
nie z tranzytem przez jedno lub 
więcej państw członkowskich lub 
państw trzecich albo bez takiego 
tranzytu;

c) przejazd pojazdu z ładunkiem 
między państwami trzecimi 
z tranzytem przez terytorium 
jednego lub więcej państw człon-
kowskich;

d) przejazd bez ładunku w związ-
ku z przewozem, o którym mowa 
w lit. a), b) i c).
Te dwa zapisy zostały zacytowa-

ne mają one bowiem zasadnicze zna-
czenie dla precyzyjnego określenia 
opisywanych przez nie zagadnień, 
a ponieważ zasady są określane 
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przez rozporządzenie, wobec tego 
będą w taki sam sposób musiały 
być interpretowane we wszystkich 
państwach Unii.

Wykonywanie międzynarodo-
wych przewozów drogowych na 
terenie Unii jest możliwe pod wa-
runkiem posiadania licencji wspól-
notowej oraz, jeśli kierowca jest 
obywatelem państwa trzeciego, 
specjalnego zaświadczenia dla kie-
rowcy. Licencja wspólnotowa wy-
dawana jest przez państwo człon-
kowskie każdemu przewoźnikowi 
wykonującemu zarobkowo drogowy 
przewóz rzeczy, jeżeli posiada on 
siedzibę w państwie członkowskim. 
Szerzej zagadnienie to omówiono 
w poprzednim numerze pisma. Li-
cencja jest wydawana na okres pię-
ciu lat z możliwością przedłużenia. 
Licencje wydane przed wejściem 
w życie nowego rozporządzenia 
obowiązują do momentu wygaśnię-
cia ich ważności. Zaświadczenie dla 
kierowcy jest wydawane każdemu 
przewoźnikowi, który jest posiada-
czem licencji wspólnotowej, który 
legalnie zatrudnia kierowcę, niebę-

dącego obywatelem państwa człon-
kowskiego.

Bardzo istotnym zagadnieniem 
regulowanym przez Rozporządzenie 
jest określenie zasad wykonywania 
przewozów kabotażowych. Aby to 
precyzyjnie przedstawić, przytacza-
my tu dokładną definicję:

„Przewoźnikom drogowym 
(…) zezwala się na wykonywa-
nie tym samym pojazdem lub, 
w przypadku zestawu pojaz-
dów, pojazdem silnikowym tego 
pojazdu do trzech przewozów 
kabotażowych będących na-
stępstwem transportu między-
narodowego z innego państwa 
członkowskiego lub państwa trze-
ciego do przyjmującego państwa 
członkowskiego, po dostarczeniu 
rzeczy w przychodzącym ruchu 
międzynarodowym. Ostatni rozła-
dunek rzeczy w trakcie przewozu 
kabotażowego przed opuszczeniem 
przyjmującego państwa członkow-
skiego musi mieć miejsce w ciągu 
siedmiu dni od ostatniego rozła-
dunku w przyjmującym państwie 
członkowskim w ramach dostawy 

rzeczy w przychodzącym ruchu mię-
dzynarodowym.” 

Rozporządzenie stwierdza, że 
wykonywanie przewozu kabota-
żowego podlega przepisom prawa 
kraju, w którym wykonywany jest 
taki przewóz, w zakresie: zasad re-
gulujących umowę przewozu, wy-
miarów pojazdów drogowych, prze-
pisów związanych z przewozami 
specjalnymi – towary niebezpieczne, 
szybko psujące się, żywe zwierzę-
ta, czasu jazdy i czasu odpoczynku 
kierowców, podatku VAT od usług 
transportowych. Z tego zapisu wy-
nika więc, że ramy przewozu ka-
botażowego zostają jednoznacznie 
określone, aczkolwiek, uzasadniając 
wprowadzenie tego rozwiązania, po-
wiedziano o wspólnej polityce trans-
portowej Unii i zamiarze zniesienia 
wszelkich ograniczeń wobec usługo-
dawców na podstawie ich przyna-
leżności państwowej. Powiedziano 
jednak również, że aby osiągnąć tę 
wspólną politykę w sposób niezakłó-
cony i elastyczny, należy przewidzieć 
przejściową regulację dotyczącą ka-
botażu. Można więc mieć nadzieję, 
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że ta istotna dla polskich przewoźni-
ków regulacja jest faktycznie przej-
ściowa i szybko ulegnie likwidacji.

Rozporządzenie zawiera zapisy 
dotyczące możliwości wprowadze-
nia środków ochronnych, co może 
nastąpić w przypadku poważnych 
zakłóceń krajowego rynku transpor-
towego na danym obszarze geogra-
ficznym związanych z kabotażem 
lub przez niego zaostrzanych. Każde 
państwo może zwrócić się do Komisji 
Europejskiej z wnioskiem o wprowa-
dzenie takich środków w przypad-
ku poważnej i potencjalnie trwałej 
nadwyżki podaży nad popytem na 
usługi transportowe, z którą wiąże 
się zagrożenie dla równowagi finan-
sowej i dla przetrwania wielu przed-
siębiorstw na obszarze całego pań-
stwa, jego części lub rozciągającym 
się w całości lub części na terytorium 
innych państw członkowskich. Środ-
ki takie mogą być wprowadzone na 
okres sześciu miesięcy i raz przedłu-
żone przez taki sam okres.

Rozporządzenie precyzuje rów-
nież zasady nakładania sankcji za 
naruszenie jego postanowień, z za-
strzeżeniem ich stosowania bez 
dyskryminacji ze względu na przy-
należność państwową przewoźnika 
lub jego siedzibę.

Drugie z rozporządzeń wymienio-
nych na wstępie reguluje wyłącznie 
międzynarodowe przewozy osób au-
tobusem i autokarem na terytorium 
Wspólnoty. Przewóz międzynarodo-
wy określa się jako:
n podróż odbywaną pojazdem 

w przypadku, gdy miejsce odjaz-

du i miejsce docelowe znajdują 
się w dwóch różnych państwach 
członkowskich, z tranzytem lub 
bez tranzytu przez jedno państwo 
członkowskie lub państwo trzecie 
lub więcej państw;

n podróż odbywaną pojazdem 
w przypadku, gdy miejsce odjaz-
du i miejsce docelowe znajdują się 
w tym samym państwie członkow-
skim, obejmującą zabieranie lub 
dowożenie pasażerów w innym 
państwie członkowskim lub pań-
stwie trzecim;

n podróż odbywaną pojazdem z jed-
nego państwa członkowskiego do 
państwa trzeciego lub w odwrot-
nym kierunku, z tranzytem lub 
bez tranzytu przez co najmniej 
jedno państwo członkowskie lub 
państwo trzecie;

n podróż odbywaną pojazdem mie-
dzy państwami trzecimi, z tranzy-
tem przez co najmniej jedno pań-
stwo członkowskie.

 Przewozy takie są uzależnione 
od posiadania licencji wspólnotowej. 
Rozporządzenie ustala, że powinno 
się stosować elastyczne rozwiąza-
nia do usług regularnych i niektó-
rych okazjonalnych. Powód odmowy 
wydania zezwolenia na wykony-
wanie przewozu regularnego może 
stanowić tylko fakt, że wpływałby 
to na rentowność porównywalnej 
usługi świadczonej w ramach za-
mówienia publicznego na liniach 
bezpośrednio związanych z trasą 
usług drogowych. Do wykonywania 
niektórych usług krajowego prze-
wozu drogowego osób powinni być 

dopuszczeni przewoźnicy niebędący 
rezydentami (kabotaż), przy stoso-
waniu prawa wspólnotowego, jak 
np. rozporządzenia 561/2006 oraz 
innych przepisów krajowych z okre-
ślonych dziedzin obowiązujących 
w przyjmującym państwie człon-
kowskim. Do przewoźników tych 
mają zastosowanie również przepi-
sy Dyrektywy 96/71/WE dotyczącej 
delegowania pracowników. Przewóz 
kabotażowy może być wykonywany 
jedynie wówczas, gdy nie jest on 
celem głównym usługi transporto-
wej. Usługę taką może wykonywać 
przewoźnik, który jest upoważniony 
w swoim państwie członkowskim do 
wykonywania przewozów regular-
nych, w tym specjalnych lub usług 
okazjonalnych zgodnie z warunka-
mi dostępu określonymi w ustawo-
dawstwie krajowym.

Rozporządzenie zawiera warun-
ki, na jakich świadczone mogą być 
poszczególne rodzaje usług przewo-
zu osób, organy odpowiedzialne za 
wydanie odpowiednich zezwoleń, 
sposoby składania wniosków, rozpa-
trywania ich, udzielania zezwoleń 
oraz terminy podejmowania decyzji.

Rozporządzenie reguluje także 
zasady cofania licencji wspólnoto-
wej, karanie naruszeń przepisów 
przez państwo członkowskie siedzi-
by oraz przez państwo przyjmujące 
oraz niezbędną sprawozdawczość.

Wejście w życie wszystkich tych 
rozporządzeń nastąpi dwudzie-
stego dnia po ich opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii Eu-
ropejskiej.
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Kształcenie kierowców 
w systemie szkolnictwa 

zawodowego
Rozmowa ze Zbigniewem Włodkowskim –  

podsekretarzem stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej 
fot. archiwum MEN

Panie Ministrze, w ostatnich la-
tach rynek przewozów osób i rze-
czy coraz wyraźniej odczuwa brak 
wykwalifikowanych kierowców. 
Czy Ministerstwo Edukacji Naro-
dowej przewiduje, podobnie jak 
ma to miejsce w niektórych kra-
jach Unii Europejskiej, podjęcie 
kształcenia kierowców w systemie 
szkolnictwa zawodowego?

Kształcenie zawodowe w syste-
mie szkolnym jest i było prowadzo-
ne w zawodach ujętych w aktualnej 
i obowiązujących uprzednio kla-
syfikacjach zawodów szkolnictwa 
zawodowego. Minister właściwy do 
spraw oświaty i wychowania samo-
dzielnie nie dopisuje zawodów do 
klasyfikacji „szkolnej” ani też ich 
nie wykreśla, lecz czyni to wyłącz-
nie na wnioski ministrów właści-
wych dla poszczególnych zawodów. 

Jednym z ostatnio wprowadzo-
nych zawodów, na wniosek ministra 
właściwego do spraw transportu, 
do aktualnie obowiązującej klasy-
fikacji zawodów szkolnictwa zawo-
dowego, opublikowanej w drodze 
rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. 
w sprawie klasyfikacji zawodów 
szkolnictwa zawodowego (Dz. U. nr 
124, poz. 860), jest zawód technik 
transportu drogowego. Kształce-
nie w tym zawodzie będzie prowa-
dzone dla uczniów pełnoletnich w: 
2-letniej szkole policealnej i 3-letnim 

technikum uzupełniającym przewi-
dzianym dla osób posiadających wy-
kształcenie zasadnicze w zawodach 
mechanik lub elektromechanik po-
jazdów samochodowych.
Jaka będzie sylwetka zawodowa 
przyszłego technika transportu 
drogowego? 

Absolwenci szkół prowadzących 
kształcenie techników transportu 
drogowego będą kierowcami z wy-
kształceniem średnim, prawem 
jazdy kategorii C+E i znajomością 
języka obcego, wykonującymi prze-
wóz drogowy rzeczy ciężkimi pojaz-

dami. Każda osoba, po 10 września 
2009 r., ubiegająca się o zatrudnie-
nie po raz pierwszy na stanowisku 
kierowcy prowadzącego samochody 
ciężarowe, oprócz kategorii prawa 
jazdy C lub C+E, będzie zobowiąza-
na nabyć jeszcze jedno nowe upraw-
nienie o nazwie kwalifikacja wstęp-
na. Szkoły prowadzące kształcenie 
techników transportu drogowego 
zostały upoważnione przepisami 
ustawy z dnia 6 września 2001 r. 
o transporcie drogowym (Dz. U. 
z 2007 r. nr 125, poz. 874, z późn. 
zm.) do zrealizowania treści z tego 
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zakresu w trakcie cyklu nauki, 
a okręgowe komisje egzaminacyjne, 
do przeprowadzenia testów kwalifi-
kacyjnych i wydawania odpowied-
nich świadectw osobom, które uzy-
skały pozytywny wynik testu.

Technik transportu drogowego 
będzie racjonalnie kierował pojaz-
dem, z uwzględnieniem przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Dogłębna znajomość właściwości 
technicznych i zasad działania ele-
mentów bezpieczeństwa pojazdów 
umożliwi przedsiębiorstwom prze-
wozowym, zatrudniającym techni-
ków transportu drogowego, zmniej-
szenie częstości i kosztów napraw 
eksploatowanych przez te osoby 
pojazdów. Dzięki treningowi jazdy 
ekonomicznej i defensywnej, wynie-
sionej z systemu szkolnego, technik 
transportu drogowego będzie miał 
opanowaną umiejętność optymali-
zacji zużycia paliwa. Nieobca będzie 
mu także umiejętność zapewnienia 
bezpieczeństwa w związku z prze-
wożonym towarem.
Kiedy rynek przewozu towarów 
zasilą pierwsi technicy transportu 
drogowego?

Wnioskując o wpisanie nowego 
zawodu do klasyfikacji zawodów 
szkolnictwa zawodowego, minister 
właściwy dołącza opis tego zawodu, 
będący opisem kwalifikacji oczeki-
wanych od absolwenta przez rynek 
pracy. Na bazie opisu zawodu mi-
nister właściwy do spraw oświaty 
i wychowania określa podstawę pro-
gramową kształcenia w zawodzie. 
Treść podstawy programowej kształ-
cenia w danym zawodzie jest w ca-
łości uwzględniana w programach 
nauczania tego zawodu, a zarazem 
umożliwia sporządzenie standardu 
wymagań egzaminacyjnych, będą-
cych podstawą przeprowadzania eg-
zaminu potwierdzającego kwalifika-
cje zawodowe. Tak więc, w zakresie 
kształcenia zawodowego, minister 
właściwy do spraw oświaty i wycho-

wania świadczy usługi edukacyjne, 
polegające na sporządzeniu doku-
mentów programowych i egzamina-
cyjnych, umożliwiających urucho-
mienie i nadzorowanie tego procesu, 
co wymaga odpowiedniego czasu. 
W chwili obecnej Minister Edukacji 
Narodowej zatwierdził do użytku 
szkolnego akceptowaną wcześniej, 
przez ministra właściwego do spraw 
transportu, podstawę programo-
wą kształcenia w zawodzie technik 
transportu drogowego. Pierwszy 
przykładowy program nauczania dla 
tego zawodu został właśnie przeka-
zany do zaopiniowania rzeczoznaw-
com. Trwają już prace nad standar-
dem egzaminacyjnym, prowadzone 
przez zespół specjalistów – znawców 
tego zawodu, powołany przez Cen-
tralną Komisję Egzaminacyjną.

Rozpoczęcie kształcenia techni-
ków transportu drogowego, przy-
szłych spec-kierowców od przewozów 
drogowych towarów ciężkimi po-
jazdami, jest przewidziane począw-
szy od roku szkolnego 2009/2010. 
Pierwszych absolwentów można 
więc oczekiwać w lecie 2011 roku. 
Panie Ministrze, czy polskie firmy 
transportowe mogą oczekiwać, iż 
w systemie szkolnictwa zawodo-
wego pojawi się również możli-
wość kształcenia kierowców, skie-
rowana do 15-, 16-letnich osób, 
bezpośrednio po ukończeniu 
przez nich gimnazjum?

Obecne dwu- i trzyletnie zasadni-
cze szkoły zawodowe, w nieodległej 
przyszłości będą szkołami wyłącz-
nie o 3-letnim okresie kształcenia, 
zgodnie z założeniami reformy pro-
gramowo-organizacyjnej systemu 
oświaty. Przepisy ustawy o ruchu 
drogowym stanowią, iż minimalny 
wiek wymagany przy ubieganiu się 
o prawa jazdy kategorii B, C i C+E 
wynosi 18 lat, podczas gdy absolwen-
ci zasadniczych szkół zawodowych 
będą dopiero osiągać pełnoletność 
w różnych miesiącach roku kalen-

darzowego, w którym będą kończyć 
szkołę. Biorąc pod uwagę powyższe, 
wprowadzenie do zasadniczych szkół 
zawodowych kształcenia absolwen-
tów w zawodzie kierowcy wydaje się 
w chwili obecnej niemożliwe.

Natomiast teoretycznie istnieje 
możliwość wprowadzenia specja-
lizacji w zakresie wykonywania 
transportu drogowego towarów, 
pod koniec okresu nauki w 4-letnim 
technikum prowadzącym kształce-
nie w zawodzie technik pojazdów 
samochodowych. Niebagatelną spra-
wą są jednakże wysokie koszty tego 
rodzaju specjalizacji. Dane w tym 
zakresie, zebrane od kilku ośrodków 
szkolących lub doskonalących, po-
zwalają stwierdzić, że łączny koszt 
szkoleń teoretycznych i praktycz-
nych, umożliwiających nabycie peł-
nych uprawnień kierowcy zawodo-
wego, bez opłat za egzaminy i test, 
wynosi nie mniej niż 10 tysięcy zło-
tych. System finansowania oświaty 
osiągnął maksymalną sprawność 
przy istniejącym poziomie jego fi-
nansowania i w najbliższych latach 
zapewne pozostanie w mało zmie-
nionej wysokości. Tylko nieliczne 
samorządy powiatowe prowadzą-
ce technika samochodowe byłyby 
w stanie ponieść dodatkowe koszty 
specjalizacji w zakresie transportu 
drogowego, znacznie wykraczające 
poza wysokość otrzymywanej sub-
wencji oświatowej.

Zdaniem resortu oświaty, zwięk-
szenie dostępności do zawodu 
przewoźnika drogowego dla osób 
młodych, jednak nie mniej niż 
18-letnich, powinno przebiegać 
w ośrodkach szkolenia kierowców 
lub ośrodkach doskonalenia techni-
ki jazdy, we współpracy z wojewódz-
kimi i powiatowymi urzędami pracy, 
przy równoczesnym wsparciu zain-
teresowanych tego rodzaju kształce-
niem licznych w branży transporto-
wej pracodawców.

rozmawiał Ryszard Gałczyński
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Będą zmiany
w Dyrektywie Eurowinietowej
ZMPD walczy o zapisy jak najmniej uciążliwe

Anna Gawlik, główny specjalista w Departamencie Transportu ZMPD
Tadeusz Wilk, dyrektor Departamentu Transportu ZMPD

Od 2-3 miesięcy w Parlamencie 
Europejskim nasiliły się prace nad 
kolejną nowelizacją Dyrektywy 
1999/62/WE Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady z dnia 17 czerw-
ca 1999 r. o pobieraniu opłat za 
użytkowanie niektórych typów 
infrastruktury przez samocho-
dy ciężarowe. Oczywiście nale-
ży się domyślać, że jeżeli pracuje 
się nad taką Dyrektywą, to chodzi 
o zwiększenie obciążeń i zaostrzenie 
kryteriów dostępu do infrastruktury 
przez pojazdy ciężarowe.

Dlaczego prace nad tą Dyrekty-
wą tak zintensyfikowano w ostat-
nim czasie? Dlatego, że kończy się 
kadencja Parlamentu, a niektórzy 
europosłowie zaangażowali się w te-
mat i chcieliby zakończyć go przed 
końcem kadencji sukcesem, którym 
byłoby wprowadzenie zwiększonych 
opłat.

Zrzeszenie Międzynarodowych 
Przewoźników Drogowych w Polsce 
jest mocno zaangażowane w prace 
nad nową Dyrektywą. Wyrażamy 
bardzo krytyczny stosunek do pro-

ponowanych uregulowań, współpra-
cując zarówno z polskimi posłami do 
Parlamentu Europejskiego, którzy 
pracują w Komisji Transportu i Tury-
styki, jak i z IRU (Międzynarodową 
Unią Transportu Drogowego), która 
poprzez przedstawicielstwo w Bruk-
seli prowadzi działania we współpra-
cy z wszystkimi narodowymi organi-
zacjami zrzeszającymi przewoźników 
drogowych w krajach Unii.

Czego dotyczą propozycje zmian? 
Generalnie rzecz biorąc, tak zwanej 
internalizacji kosztów zewnętrznych, 
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czyli obciążenia pojazdu ciężarowe-
go korzystającego z infrastruktury 
drogowej kosztami:
n zanieczyszczenia powietrza spo-

wodowanego ruchem drogowym,
n hałasu komunikacyjnego przeni-

kającego do środowiska,
n zatłoczenia powodowanego przez 

pojazdy na drogach, w czym miesz-
czą się również koszty wypadków 
drogowych.

W załączniku do projektowanej 
Dyrektywy zapisano minimalne wy-
magania odnośnie nakładania opła-
ty z tytułu kosztów zewnętrznych 
i elementy maksymalnego kosztu 
zewnętrznego podlegającego opłacie. 
Opracowano tu i przedstawiono wzo-
ry matematyczne, według których 
wyliczane byłyby koszty wynikające 
z powyższych zagadnień.

Nasze niezadowolenie powoduje 
fakt, że obciążenia dotyczą wyłącz-
nie pojazdów ciężarowych, chociaż 
stanowią one w Europie niewiele po-
nad 10% ogólnej liczby pojazdów po-
ruszających się po drogach. Ponad-
to oznaczałyby zdublowanie opłat, 
które transport drogowy już ponosi, 
zawarte są bowiem w cenie paliw 
czy składkach za ubezpieczenia ko-
munikacyjne. Poza tym nie możemy 
się absolutnie zgodzić z przeznacza-
niem uzyskanych z nich środków na 
inne rodzaje transportu, czyli naj-
krócej mówiąc, na podnoszenie ich 

konkurencyjności kosztem trans-
portu drogowego.

W dniach 12-14 stycznia 2009 r. 
przedstawiciele ZMPD (Anna Gawlik 
i Tadeusz Wilk) uczestniczyli w spe-
cjalnej sesji lobbingowej w Parla-
mencie Europejskim w Strasburgu. 
W sesji brali udział przedstawiciele 
12 europejskich stowarzyszeń prze-
woźników oraz z przedstawicielstwa 
IRU w Brukseli.

13 stycznia odbyło się w Stras-
burgu posiedzenie CLTM (Komisji 
IRU do spraw współpracy z Unią 
Europejską), na którym omawiano 
sprawy dotyczące propozycji Komi-
sji Europejskiej w sprawie zmiany 
Dyrektywy Eurowinietowej. IRU 
przedstawiło swoje rekomendacje 
zmian zapisów zaproponowanych 
w tej dyrektywie przez Komisję 
Europejską. Wpłynęło około 530 
wniosków od różnych organizacji 
w sprawie zmiany zapisów w dyrek-
tywie, mających na celu rozszerze-
nie albo ograniczenie listy kosztów 
zewnętrznych, które należałoby 
uwzględniać przy obliczaniu opłat 
za infrastrukturę.

Po posiedzeniu wszyscy obecni 
członkowie CLTM udali się do Parla-
mentu Europejskiego w Strasburgu 
na umówione wcześniej spotkania 
z europarlamentarzystami ze swoich 
krajów. Delegacja polska spotkała 
się z posłami PE, członkami Komi-

sji Transportu i Turystyki: Bogu-
sławem Liberadzkim, Stanisławem 
Jałowieckim, Sylwestrem Chrusz-
czem i Leopoldem Rutowiczem. Ce-
lem spotkań było przedstawienie 
argumentów polskich przewoźników 
w sprawie rozwiązań zapropono-
wanych przez Komisję Europejską, 
a przede wszystkim przekonanie 
posłów do głosowania w Komisji 
Transportu i Turystyki Parlamentu 
Europejskiego zgodnie z sugestiami 
IRU i ZMPD. Rozmowa z posłami 
Liberadzkim, Jałowieckim, Chrusz-
czem i Rutowiczem utwierdziła nas 
w przekonaniu, że zdecydowanie ro-
zumieją nasze argumenty i będą gło-
sować zgodnie z naszymi sugestia-
mi. Rozmowy z posłami były długie 
i intensywne, a posłowie z zaintere-
sowaniem wysłuchali naszej opinii 
i konkretnych informacji o sytuacji 
w polskim transporcie drogowym.

Ta sesja lobbingowa dotyczyła 
konkretnego głosowania, które od-
będzie się w Komisji Transportu 
i Turystyki Parlamentu Europej-
skiego 12 lutego. IRU planuje na-
stępne takie sesje związane z dal-
szym procedowaniem Dyrektywy 
Eurowienietowej. Jest to problem 
niezwykle ważny dla ekonomicz-
nej kondycji przewoźników, dlate-
go ZMPD nadal będzie się starało 
o wprowadzenie jak najmniej do-
kuczliwych rozwiązań.
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Nie ustają kłopoty przewoźników 
na Wschodzie

Rosja i Ukraina chronią własny rynek 
kosztem polskiego

Krzysztof Koprowski
Polska Gazeta Transportowa

Ten rok rozpoczął się dla 
polskich przewoźników dro-
gowych fatalnie. Nie dość, że 
świat – w tym UE, a co za tym 
idzie i Polska – przeżywa kryzys 
gospodarczy, to jeszcze doszły 
do tego kłopoty z zezwoleniami 
rosyjskimi i ukraińskimi.

Nasi przewoźnicy międzynaro-
dowi nie uzyskali ustalonej w dwu-
stronnym porozumieniu (między 
Rosją, a Polską) liczby zezwoleń 
na przewozy drogowe. Dotychczas 
Polska i Rosja wymieniły po 40 tys. 
zezwoleń dwustronnych, co stanowi 
tylko część obecnego kontyngentu, 
wynoszącego 160 tys.

Rosja-kraje trzecie
Najgorzej jest z zezwoleniami 

Rosja-kraje trzecie. Ustalenia ubie-
głorocznej komisji mieszanej (21-22 
VIII w Sankt Petersburgu) zobo-
wiązywały Rosjan do przekazania 
Polsce 30 tys. zezwoleń Rosja-kraje 
trzecie. Do dziś nie otrzymaliśmy 
ani jednego. Dyrektor Departamen-
tu Transportu Drogowego Minister-
stwa Infrastruktury Andrzej Bogda-
nowicz określił działania Rosji jako 
pozbawiające polskich przewoźni-
ków narzędzi pracy. Być może na 
zachowanie Rosjan wpłynął fakt, że 
nasze władze, wbrew przekazanym 
Rosjanom obietnicom nie zniosły 

ograniczeń wwozu paliwa do Polski, 
a jedynie zwiększyły limit do 600 l.

Opłaty drogowe
Dodajmy jeszcze, niezgodne 

z międzynarodowymi zwyczajami, 
wprowadzone w Rosji od 1 lutego 
opłaty drogowe, które dotyczą tyl-
ko przewoźników zagranicznych, 
czyli także polskich. Sprawy te były 
przedmiotem dwustronnych rozmów 
polsko-rosyjskich, zwołanych na-
prędce z inicjatywy Polski, w pierw-
szej dekadzie marca w Moskwie.

Ministerstwa Infrastruktury 
planuje wystąpienie o zmianę umo-
wy dwustronnej z Rosją (obecnie 
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obowiązuje międzyrządowa umowa 
dwustronna o międzynarodowych 
przewozach drogowych z 30 VIII 
1996 r.). Proponuje wprowadzenie 
trzech kategorii zezwoleń: dwu-
stronne, kraje trzecie i tranzytowe. 
Jeżeli Rosjanie nie zgodzą się na 
nową umowę, strona polska będzie 
rozważać zasadność przedłużania 
dotychczasowego porozumienia, 
włącznie z możliwością wypowie-
dzenia umowy. Jednak, zdaniem 
ministerstwa, wypowiedzenie może 
oznaczać długotrwałe, wieloletnie 
negocjacje w sprawie nowej umowy.

Kłopoty z Ukrainą
Równocześnie Ukraina zapowia-

da zmianę wcześniej przyjętych 
zasad wydawania zezwoleń. Chce 
mianowicie wprowadzić w krótkim 
czasie nowy rodzaj zezwoleń Ukra-

ina-kraje trzecie, co byłoby znaczą-
cym utrudnieniem w wykonywaniu 
przewozów do i z tego kraju. Pol-
ska może odpowiedzieć podobnym 
ruchem i wprowadzić zezwolenia 
tranzytowe, a wtedy Ukraińcy mo-
gliby się znaleźć w kłopotliwym po-
łożeniu.

W związku z tymi zawirowania-
mi 29-30 stycznia odbyło się dwu-
stronne spotkanie w Kijowie, ale 
nie przyniosło ono istotnych roz-
strzygnięć. Planowane jest więc 
posiedzenie polsko-ukraińskiej ko-
misji mieszanej, ale dopiero 27-28 
kwietnia.

Przez Litwę
Tymczasem ciągle kwitnie pro-

ceder kilkukrotnego wykorzystywa-
nia polskich zezwoleń przez prze-
woźników ze Wschodu, zwłaszcza 

rosyjskich. Takie manipulacje sta-
wiają tamtejszych przewoźników 
w lepszej sytuacji niż Polaków, gdyż 
de facto wykonują oni więcej prze-
wozów.

Polskie służby graniczne doko-
nują oczywiście kontroli przewoź-
ników przyjeżdżających do Polski, 
m.in. pod kątem właściwego wyko-
rzystania zezwoleń na przewozy. 
Ale na granicy polsko-litewskiej 
(czyli wewnątrzunijnej) formalnie 
nie ma żadnych kontroli. Polska 
strona zastanawia się obecnie, jak 
je wprowadzić, bo formalne podsta-
wy ku temu istnieją.

Aktualne informacje dotyczące 
kwestii zezwoleń rosyjskich znajdą 
Państwo na stronie www.zmpd.pl
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Kiedy wreszcie inspektorzy prze-
staną nakładać kary za brak wi-
niety przy powrocie z zagrani-
cy, w sytuacji gdy na przejściu nie 
można winiety kupić?
TP: GITD już kilka miesięcy po akce-
sji skierował takie polecenia do wo-
jewódzkich inspektoratów. Jeśli zda-
rzają się jednak przypadki nałożenia 
kary, to decyzja powinna być uchylo-
na na podstawie artykułu 93 ust. 7 
Ustawy o Transporcie Drogowym.
Dlaczego prawie wcale inspekto-
rzy TD nie kontrolują kierowców 
zagranicznych pojazdów?
Jest to nieprawda, o czym świadczą 

wyniki kontroli choćby z 2008 roku, 
skontrolowaliśmy ponad 66 tys. po-
jazdów polskich i ponad 80 tys. po-
jazdów zagranicznych.
Czy trwają prace nad zwolnieniem 
przewoźnika z odpowiedzialno-
ści za przekroczenie czasu pracy 
przez kierowcę bez wiedzy i zgo-
dy pracodawcy, kiedy jedynym do-
wodem w sprawie jest oświadcze-
nie kierowcy przeciwko oświad-
czeniu przewoźnika? 
Obecny stan prawny pozwala już na 
zniesienie odpowiedzialności prze-
woźnika drogowego za naruszenia 
przez kierowcę przepisów socjalnych 

w przewozach drogowych na mocy 
artykułu 92a ustawy o transporcie 
drogowym.
Proszę o wyjaśnienie dokumen-
towania okresów nieprowadze-
nia pojazdu przez pracodawców 
samodzielnie wykonujących prze-
wozy. 
W tym przypadku kierowca w trak-
cie kontroli powinien pokazać zapi-
sy ręczne na wykresówce lub wpisy 
manualne w tachografie cyfrowym, 
w przypadku wykonywania innej 
pracy lub pobierania odpoczynku. 
Natomiast, jeśli kierowca przebywał 
na zwolnieniu lekarskim, urlopie 

Inspekcja:  
pomoc czy bariera?

15 stycznia odbył się pierwszy czat na witrynie ZMPD. 
Gościem był Tomasz Połeć – Główny Inspektor Transportu Drogowego
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bądź poruszał się pojazdem nieobję-
tym rozporządzeniem, kierowcę obo-
wiązuje formularz unijny. W przy-
padku odpoczynków tygodniowych 
kierowca powinien przedstawić 
oświadczenie o nieprowadzeniu po-
jazdów.
Jak zamierza Pan walczyć z nad-
używaniem prawa przez niektóre 
inspektoraty, gdzie dokonuje się 
kontroli selektywnych, fałszując 
statystykę przez niesporządzanie 
protokołu kontroli bez naruszeń? 
Wyłapuje się w ten sposób pojaz-
dy tylko z naruszeniami, wypa-
czając obraz całości.
Proszę o przesyłanie konkretnych 
informacji do GITD, będziemy wów-
czas interweniować.
Mamy taką sytuację: kierowca na 
parkingu, w czasie trwania pau-
zy 11 h, zostaje poproszony o zje-
chanie i zrobienie miejsca „gaba-
rytowi”. Czy jest jakiś paragraf na 
taką sytuację, jeśli nie, czy opisa-
nie tarczy wystarczy?
Tak, wystarczy opis na tarczy tacho-
grafu, a w przypadku tachografu cy-
frowego – wpis na wydruku.
Jak udokumentować urlop okolicz-
nościowy kierowcy (np. pogrzeb)?
Jest to urlop jak każdy inny, więc 
powinniśmy stosować formularz 
unijny.
Jeżeli chodzi o konkretne infor-
macje to zostały one już prze-
słane do GITD i do Urzędu Wo-
jewódzkiego w Poznaniu, jednak 
sprawa utkwiła w martwym punk-
cie… Co dalej???
W tym momencie Wojewódzki ITD 
jest organem administracji zespolo-
nej i wedle posiadanej przez mnie 
wiedzy, w grudniu ubiegłego roku 
jego działalność była kontrolowana 
przez urząd wojewódzki.
Marian: Jestem właścicielem TIR-a, 
prowadzę działalność gospodar-
czą i jadę jutro do Niemiec. Przez 
ostatnie 5 dni odpoczywałem. Jak 
mam potwierdzić ten okres nie-

prowadzenia???
Poprzez wpi sy ręczne na wykresów-
kach lub wpisy manualne w tacho-
grafie cyfrowym.
Jeżeli kierowca jest za granicą, wy-
konuje pauzę na placu załadunku, 
a do rampy załadunkowej podjeż-
dża pracownik firmy załadunko-
wej – jak mam zaznaczyć pauzę? 
Poprzez wpisy ręczne na wykresów-
ce lub wpisy manualne na tachogra-
fie cyfrowym, po wyjęciu swojej kar-
ty kierowcy i włożeniu karty drugie-
go kierowcy.
Polską ważną legalizację ta-
chografu zakwestionowano mi 
w Hiszpanii. Tam ponownie do-
konano legalizacji i wystawiono 
mi mandat wysokości 4601 EURO. 
Czy to jest normalne? 
Nie, to nie jest normalne i oczywi-
ście ukarany powinien się odwołać. 
W tego typu przypadkach przewoź-
nicy mogą też liczyć na pomoc GITD 
– wydziału spraw międzynarodo-
wych.
Czy kontrola w małej firmie (10 
pojazdów) może trwać przez trzy 
miesiące? Czy możliwe jest usta-
lenie górnej granicy czasu wyko-
nywania kontroli?
Limity czasu trwania kontroli 
u przedsiębiorcy, w zależności od 
jego rozmiarów, zostały określone 
w ustawie o swobodzie działalności 

gospodarczej. W przypadku mikro-
przedsiębiorcy kontrola ta z pewno-
ścią nie powinna trwać 3 miesiące.
Czy w przypadku, jeśli kierowcy 
brakuje 60-90 km do bazy i roz-
począłby odpoczynek tygodniowy, 
to: czy może zjechać, powołując 
się na art. 12/561/2006/WE? Czy 
też może zjechać bez powoływa-
nia się na ww. art.? 
Przepisy zostały tak skonstruowane, 
że w każdym tygodniu kierowca ma 
możliwość dwukrotnego wydłużenia 
jazdy do 10 godzin. Jeśli jazda będzie 
planowana na 9 godzin, to w przy-
padku opóźnień dodatkowa godzi-
na powinna wystarczyć na dotarcie 
do celu. Art. 12 Rozp. 561 daje taką 
możliwość w przypadku, gdy istnieje 
konieczność zapewnienia bezpieczeń-
stwa osób, pojazdów lub ładunków.
Witam, mam następujące pyta-
nie: Czy muszę posiadać w swo-
im przedsiębiorstwie kopię urlo-
pówki, którą dostaje mój kierow-
ca, jadąc w trasę? 
Nie ma takiego obowiązku, aczkol-
wiek dla rzetelnej ewidencji czasu 
pracy kierowców pracodawca może 
sporządzić taką kserokopię.
Dlaczego nakładana jest kara za 
przekroczenie wagi na oś, przy 
zachowaniu, a nawet poniżej dmc 
pojazdu?
Wynika to z takiego, a nie innego 
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kształtu przepisów ustawy o dro-
gach publicznych.
Czy ITD nadal będzie działać w ra-
mach administracji zespolonej?
Zmieniało się to już kilkakrotnie od 
2002 roku i kto wie, co nam przynie-
sie przyszłość.
Czy wystarczy, żeby tylko jeden z 
kilku wspólników w spółce cywil-
nej miał licencję? 
Nie, jeżeli wszyscy wspólnicy wyko-
nują transport drogowy, każdy ze 
wspólników powinien posiadać li-
cencję.
W opinii przewoźników ITD na-
stawiona jest na nakładanie wy-
sokich kar.
Wysokości kar nie wynikają z „widzi 
mi się” kontrolujących inspektorów, 
ale określone zostały w załącznikach 
do ustawy o transporcie drogowym.
Dlaczego inspektorzy nie stosują 
pouczeń dla wykroczeń o zniko-
mej szkodliwości? Mówili mi in-
spektorzy, że często są sytuacje, 
które nie zasługują na karę fi-
nansową, ale oni muszą ją stoso-
wać, bo takie są przepisy. Czy pla-
nuje Pan to zmienić? 
Kary nakładane przez inspektorów 
w drodze decyzji opierają się na prze-
pisach KPA, który nie przewiduje in-
stytucji pouczenia, w odróżnieniu od 
przepisów postępowania w sprawach 
o wykroczenie.

Czy licencję może mieć pracownik 
firmy, np. dyrektor? Czy musi ją 
mieć koniecznie właściciel?
Licencja wy dawana jest na przedsię-
biorcę. Natomiast certyfikat kompe-
tencji zawodowych, który stanowi je-
den z warunków udzielenia licencji, 
powinna posiadać osoba zarządzają-
ca transportem w przedsiębiorstwie. 
Reasumując, w odniesieniu do tego 
pytania – licencję powinien posiadać 
właściciel, a certyfikat może posia-
dać dyrektor.
W jakich przypadkach inspekcja 
akceptuje przedstawione do kon-
troli tzw. żółte tarczki jako zaświad-
czenie o nieprowadzeniu pojazdu? 
Jeżeli zawierają dane określone 
w art. 31 ustawy o czasie pracy kie-
rowców, a nie jest wymagany formu-
larz unijny lub zapisy ręczne na od-
wrocie wykresówki.
Czy według pana jest właściwe 
karanie dużych i małych firm tą 
samą najwyższą karą, czyli 30 
tysiącami złotych? Dla małych 
firm jest to najczęściej gwóźdź do 
trumny! To trzeba zmienić! 
Wysokość kar wynika z przepisów 
ustawy. Pierwotnie w ogóle nie było 
limitów, wprowadzono je na wniosek 
środowiska transportowego, m.in. 
ZMPD. Osobiście stoję na stanowi-
sku, że kara powinna być adekwat-
na do rozmiarów i obrotów firmy.

Czy na pewno winiety kupione 
w grudniu za niższą cenę są waż-
ne w tym roku?
Tak, są ważne.
Czy nałożona kara na polskiego 
przedsiębiorcę musi być zapłaco-
na w terminie 21 dni i dlaczego 
nie po ewentualnym odrzuceniu 
odwołania?
Bo tak postanowił ustawodawca 
w ustawie o transporcie drogowym. 
Proszę jednak pamiętać, że odwołu-
jącemu się przysługuje prawo wnio-
skowania o wstrzymanie natych-
miastowej wykonalności decyzji, do 
czasu rozpatrzenia odwołania.
Czy inspektorzy wynagradzani są 
również za skuteczność (czytaj) od 
ilości nałożonych kar!!! 
Inspektorzy Transportu Drogowego 
nie powinni być wynagradzani za 
to, ile kar i w jakiej wysokości nało-
żą. Zasady wynagradzania w WITD 
są bardzo zróżnicowane i będziemy 
zmierzać do ujednolicenia ich w tym 
roku.
W jaki sposób zamierza Pan wpły-
nąć na ujednolicenie płac w ITD, 
jeżeli to wojewoda płaci, a każdy 
z Inspektorów Wojewódzkich sta-
ra się być najlepszy?
Sprawa nie jest łatwa, jako że WITD 
funkcjonują w administracji zespo-
lonej, ale jak obiecałem wyżej zaj-
miemy się tym jeszcze w tym roku.
Kierowca na drodze, podczas 
kontroli ITD, został ukarany man-
datem. Sprawa została skiero-
wana do Sądu Grodzkiego, a ty-
dzień później zostało wszczęte 
postępowanie w stosunku do fir-
my. Czy to normalne? 
Skierowanie wniosku do Sądu 
Grodzkiego o ukaranie kierowcy 
nie wyklucza wszczęcia postępowa-
nia wobec przedsiębiorcy. Zarówno 
ustawa, jak i wytyczne GITD mówią 
wyraźnie, że przedsiębiorca nie po-
winien ponosić odpowiedzialności za 
zachowania kierowcy, na które nie 
miał wpływu.
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Tadeusz Zając: Witam serdecznie 
wszystkich internautów i Pana Pre-
zesa, dziękując za możliwość spo-
tkania z Państwem i traktuję to spo-
tkanie jako rozpoczęcie współpracy. 
Zależy mi na podkreśleniu potrzeby 
innowacyjnego działania. Inspek-
cja Pracy chce być postrzegana jako 
partner w rozwiązywaniu trudnych 
problemów.
Jak długo w ciągu doby może pra-
cować kierowca, który wykonuje 
pracę w porze nocnej?
W porze nocnej może pracować max. 
10 godzin.
Mam pytanie dotyczące rozlicza-
nia czasu pracy i jazdy kierowców. 
Co to są dyżury 50% i 100% i jak 
je rozliczać?

Wspólne rozwiązywanie 
problemów

13 lutego gościem czata ZMPD był Tadeusz Zając – Główny Inspektor Pracy

Co, do zasady za czas dyżuru pracow-
nika kierowcy, z wyjątkiem dyżuru 
pełnionego w domu, przysługuje mu 
czas wolny od pracy lub wynagro-
dzenie wynikające z jego osobistego 
zaszeregowania, jeżeli taki składnik 
wynagrodzenia nie został wyodręb-
niony – przysługuje zaszeregowanie. 
Jeżeli taki składnik wynagrodzenia 
nie został wyodrębniony, przysługuje 
mu 60% wynagrodzenia, natomiast 
czas zaliczany jako czas dyżuru, czy-
li czas przerw określonych w art. 13 
ust. o czasie pracy kierowców, nie 
może być wynagradzany niżej niż 
50% wynagrodzenia.
Jestem przewoźnikiem. Zatrud-
niam kierowców, którzy przewo-
żą towary niebezpieczne. Czy ja 

muszę ich jakoś dodatkowo wyna-
gradzać za to, że wożą ADR?
Przepisy nie regulują szczególne-
go, dodatkowego wynagrodzenia 
dla kierowcy przewożącego ADR. 
Pozostaje to w gestii przepisów we-
wnątrzzakładowych.
Ile czasu może prowadzić pojazd 
kierowca, który wcześniej 4 godzi-
ny pracował np. w magazynie?
Czas pracy kierowcy powinien wy-
nosić max. 8 h na dobę. Czas pracy 
w magazynie jest zaliczany do tego 
8 h czasu pracy, a zatem może pra-
cować tylko 4 h.
Na jakiej podstawie należy wy-
konywać ewidencję czasu pra-
cy, tj. wykresówki, lista obecno-
ści, gdy kierowca jest zagranicą 
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oraz czy istnieje wzór takiej ewi-
dencji?
Wzoru ewidencji czasu pracy nie ma. 
Rozporządzenie w sprawie prowa-
dzenia akt osobowych określa jedy-
nie niezbędne elementy, które muszą 
być zapisane w kartotece rozliczania 
czasu pracy. Aktualnie w sejmie to-
czą się prace nad nowelizacją usta-
wy o czasie pracy kierowców. Zgod-
nie z planowanymi zmianami wy-
kresówki i dane z tachografów będą 
stanowiły jeden z dokumentów uzna-
wanych za ewidencje czasu pracy.
Dlaczego 8 h? Przecież rozporzą-
dzenie unijne 561 dopuszcza sa-
mej jazdy nawet 10 h na dobę.
Rozporządzenie 561 dopuszcza prze-
dłużenie dobowego wymiaru czasu 
pracy do 9, a nawet 10 h na dobę. 
Norma 8 h określona została nato-
miast w ustawie o czasie pracy kie-
rowców i w tym zakresie jest uzna-
wana za obowiązującą na terenie 
RP. Inspekcja pracy także sygnalizu-
je ten problem ustawodawcy.
Czy kierowcy – właściciele firm 
transportowych zostaną objęci 
przepisami ustawy o czasie pracy 
kierowców, a jeśli tak, to kiedy?
Problem samozatrudnienia wyma-
ga analizy i regulacji prawnych. PIP 
zamierza w pierwszym kwartale br. 
zgłosić na forum Rady Ochrony Pra-
cy przy Sejmie RP wspomnianą pro-
blematykę, albowiem w naszej oce-
nie czas pracy samozatrudniającego 

się podmiotu ma wpływ na bezpie-
czeństwo.
W jaki sposób zastrzec w umowie 
z kierowcą jego odpowiedzialność 
za tzw. przepały, czyli przekrocze-
nia limitu spalania przewidziane-
go dla danego pojazdu?
Sposób określenia odpowiedzialno-
ści kierowcy za przekroczenie limitu 
spalania może być określony w ak-
tach wewnątrz, zakładowych, przy-
kładowo poprzez określenie norm 
spalania, które pracownik przyjmu-
je do wiadomości własnoręcznym 
podpisem. Zwracam uwagę na po-
trzebę poinformowania pracownika 
o obowiązujących normach i odpo-
wiedzialności.
Czy przy ponownym zatrudnie-
niu pracownika po 5-miesięcznej 
przerwie na to samo stanowisko 
należy wykonać ponownie szkole-
nie bhp i badania lekarskie?
Tak jest. Każde ponowne zatrudnie-
nie pracownika, nawet na tym sa-
mym stanowisku, wymaga ponow-
nego wykonania badań lekarskich, 
szkolenia z zakresu bhp, pouczenia 
pracownika o czasie pracy itd.
W przypadku małej firmy, kto 
może przeszkolić stanowiskowo 
kierowcę samochodu ciężarowego. 
Czy może szkolić inny doświadczo-
ny kierowca tej samej firmy?
Nie może takiego szkolenia przepro-
wadzić inny kierowca, a jedynie oso-
ba posiadająca, odpowiednie upraw-

nienia z zakresu bhp.
Dlaczego oddziały PIP nie organi-
zują cyklicznych szkoleń dla pra-
codawców?
Dziękuję za to pytanie, gdyż to się 
wiąże z moją wizytą u Państwa. 
Ustaliliśmy z panem Prezesem, iż w 
ramach współpracy będziemy zgod-
nie z państwa zapotrzebowaniem or-
ganizowali szkolenia w sprawach 
będących w kręgu Państwa zaintere-
sowań, a będących w zakresie dzia-
łania PIP. Organizacja szkoleń spo-
sób ich przeprowadzania zostanie 
podany we wspólnym komunikacie. 
Szkolenia będą bezpłatne.
Czy są jakieś nowości w związku 
z inspektorem ppoż.? Czy mini-
sterstwo przyjęło ostateczne sta-
nowisko?
Niestety na dzień dzisiejszy nie 
mam nowych informacji. Wydałem 
dyspozycje organom PIP, aby do cza-
su ostatecznej i jednoznacznej regu-
lacji w tym zakresie problematyka, 
o której mowa, była kontrolowana 
profilaktycznie, poprzez informo-
wanie pracodawców o istniejącym 
przepisie bez stosowania środków 
represyjnych.
Witam, chcę zatrudnić pracownika 
z Ukrainy w swoim warsztacie – co 
mam zrobić?
Zgłosić do właściwego Powiatowego 
Urzędu pracy fakt chęci zatrudnie-
nia obywatela Ukrainy. Wypełnić 
stosowny druk i taka osoba przez 6 
miesięcy może bez zgody właściwego 
urzędu wykonywać pracę na terenie 
kraju.
Czy kierowca zawodowy, jeżdżąc 
stale za granicę, musi mieć pole-
cenie wyjazdu służbowego w for-
mie papierowej na każde „kółko”, 
czy wystarczy polecenie ustne?
Przepisy nie regulują tej kwestii. 
jednak właściwym wydaje się być 
posiadanie polecenia wyjazdu w for-
mie pisemnej dla celów dowodo-
wych. Praktyka dowodzi słuszności 
tej zasady.
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Jeśli kierowca w sobotę i niedzie-
lę odpoczywa, to czy za taki okres 
mogę mu wystawić świadectwo 
unijne z opcją, że przebywał na 
urlopie?
Zaświadczenie na druku unijnym 
wystawia się zawsze w przypadku, 
gdy kierowca przebywał na zwolnie-
niu lekarskim, urlopie wypoczyn-
kowym lub gdy prowadził pojazd. 
Wyłączony spod stosowania rozp. 
561/2006. z tego względu odbiór 
odpoczynku tygodniowego nie po-
winien być odznaczony w takim za-
świadczeniu.
Czy do kierowców – pracowników 
wykonujących przewozy nieobjęte 
zakresem unijnego rozporządze-
nia nr 561/2006, stosuje się prze-
pisy ustawy o czasie pracy kie-
rowców?
Ustawę o cza sie pracy kierowców 
stosuje się do wszystkich pracowni-
ków jako kierowców, odbywających 
podróże po RP.
Kiedy trzeba stosować tzw. puste 

białe wykresówki w zamian za 
żółte tarczki??
Na pustych wykresówkach zaznacza 
się okresy nieprowadzenia pojazdów 
z innych przyczyn niż wymienione 
w zaświadczeniu unijnym.
Czy osoba wyznaczona do udzie-
lania pierwszej pomocy musi mieć 
to zapisane w umowie o pracę? 
I jakie szkolenia są respektowa-
ne? Czy osoba, która ukończyła 
kurs maltański pierwszej pomocy, 
może być do tego wyznaczona??
Umowa o pracę nie musi określać 
tego obowiązku, ale powinien on wy-
nikać z zakresu czynności pracow-
nika. Osoba, która ukończyła kurs 
bhp w którego programie była uję-
ta problematyka pierwszej pomocy, 
może być wyznaczona do udzielenia 
pierwszej pomocy.
Kiedy wypisuje się kartę urlopową 
do akt? W dniu pójścia na urlop, 
czy po powrocie – czy nie ma zna-
czenia? Czy karta urlopowa musi 
mieć numer?

Urlopu udzie la się na wniosek pra-
cownika i z tego względu karta urlo-
powa powinna być włączona do akt 
osobowych pracownika przed datą 
jego urlopu, ewentualnie w tym sa-
mym dniu. Karta urlopowa jako oso-
bowa nie musi mieć numeru w ewi-
dencji.
Czy pracodawca, który nie jest 
świadomy pracy swego kierowcy 
w innym przedsiębiorstwie, po-
niesie konsekwencje z tytułu na-
ruszeń czasu pracy?
Pracownik, który nie poinformuje 
pracodawcy o wykonywaniu dodat-
kowego zatrudnienia w innej firmie 
lub taką informację zatai, ponosi od-
powiedzialność dyscyplinarną i służ-
bową. Pracodawca w tym zakresie 
nie ponosi odpowiedzialności. Pra-
codawca musi uzyskać od kierowcy 
pisemne oświadczenie o pozostawa-
niu w dodatkowym zatrudnieniu. 
Inspektor pracy sprawdzi, czy taki 
obowiązek pracodawca wykonał.
Czy kierowca wykonujący między-
narodowy przewóz drogowy może 
być zatrudniony w systemie zada-
niowym?
Zadaniowy czas pracy można sto-
sować do kierowców zatrudnionych 
w transporcie drogowym, a zatem 
również międzynarodowym. Praco-
dawca musi pamiętać, że zastoso-
wanie tego systemu pracy musi być 
uzasadnione rodzajem wykonywa-
nych przewozów lub ich szczególną 
organizacją.
Czy kierowcy, który pracuje 2-3 
tygodnie za granicą, należy się 
dieta za ten okres?
Na to pytanie zostanie przekazana 
odpowiedź na adres ZMPD, gdyż 
w świetle ostatniego wyroku Sądu 
Najwyższego, w którym dopuszczo-
no możliwość określenia miejsca 
pracy w sposób ogólny, np. Europa, 
sprawa zostanie skierowana do Ko-
misji Prawnej działającej przy GIP 
celem ustalenia jednoznacznego sta-
nowiska PIP.
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Zgodnie z Dyrektywą Europej-
ską nr 2007/38/WE z dnia 11 lipca 
2007 roku od 1 kwietnia tego roku 
wszystkie samochody ciężarowe po-
wyżej 3,5 tony dopuszczalnej masy 
całkowitej będą musiały być wypo-
sażone w lusterka panoramiczne 
i lusterka krawężnikowe spełniają-
ce nowe przepisy. Właściciele pojaz-
dów wyprodukowanych w 2008 roku 
lub później nie muszą się martwić, 
ponieważ ich lusterka spełniają już 
wymogi zawarte w tym dokumen-
cie. Niestety, przepisy te dotyczą 
nie tylko lusterek montowanych 
fabrycznie w nowych pojazdach, ale 
także pojazdów znajdujących się już 

Wymień lusterka 
w swojej ciężarówce

Michał Mariański
Transport Polski

fot.: DAF, Daimler AG, Scania, Volvo

w eksploatacji od 1 stycznia 2000 
roku. Oznacza to konieczność dosto-
sowania wielu ciężarówek do wy-
magań zawartych w nowych przepi-
sach. A jak do tej pory nie wszyscy 
to zrobili.

Inicjatorem pomysłu jest Komi-
sja Europejska, która przeanalizo-
wała raporty dotyczące wypadków 
spowodowanych przez samochody 
ciężarowe (ich ilość na kontynencie 
szacowana jest na ponad 5 milionów 
pojazdów). Każdy z nich musi dzie-
lić drogę z innymi użytkownikami, 
takimi jak: samochody osobowe, 
dostawcze, autobusy, motocykle, 

rowery, nierzadko jeszcze furmanki 
oraz piesi. Okazuje się, że kierują-
cy samochodami ciężarowymi mogą 
nie dostrzegać mniejszych użyt-
kowników drogi znajdujących się 
w bardzo bliskiej odległości lub bez-
pośrednio obok nich. Ciężarówki to 
duże i długie pojazdy. Kierowca nie 
jest w stanie cały czas kontrolować 
całego otoczenia wokół pojazdu, po-
nieważ jest to niemożliwe z punktu 
widzenia jego zdolności postrzega-
nia wielu sytuacji na raz. Do wypad-
ków dochodzi bardzo często podczas 
skrętu na skrzyżowaniach, zmiany 
kierunku jazdy na węzłach dróg lub 
rondach lub podczas powrotu na 
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pas po zakończeniu wyprzedzania, 
kiedy to kierowcy nie widzą innych 
użytkowników dróg w strefie mar-
twego pola znajdującego się bezpo-
średnio wokół ich pojazdów. Patrząc 
w standardowe lusterko wsteczne, 
kierowca pojazdu ciężarowego czę-
sto nie widzi np. jadącego skrajem 
drogi rowerzysty czy motocyklisty. 
Szacuje się, że każdego roku w ta-
kich okolicznościach ginie około 400 
osób, z których większość to najbar-
dziej bezbronni użytkownicy, tacy 
jak wymienieni wcześniej rowerzy-
ści, motocykliści i piesi. Trzeba jed-
nak zaznaczyć, że podana liczba nie 
odzwierciedla pełnej skali wypad-
ków śmiertelnych spowodowanych 
wskutek istnienia strefy martwego 
pola.

We wrześniu 2001 roku w tzw. 
białej księdze zatytułowanej “Eu-
ropejska polityka transportowa do 
2010 roku – czas na decyzje” Unia 
Europejska postawiła sobie za cel 
zmniejszenie do przyszłego roku 
liczby śmiertelnych ofiar wypad-
ków drogowych o połowę. Niestety, 
już dziś wiemy, że głównego celu 
tej księgi nie uda się zrealizować. 
Każde jednak działanie, którego 
efektem będzie uratowanie nawet 
jednego istnienia ludzkiego jest bez-
cenne. Dlatego też Komisja Europej-
ska zbadała możliwość doposażenia 
samochodów ciężarowych w urzą-
dzenia mające na celu zmniejszenie 
martwego pola i przyczynienia się 
w ten sposób do zmniejszenia liczby 
śmiertelnych ofiar wypadków drogo-
wych. Urzędnicy doszli do wniosku, 
że nie trzeba robić rewolucji w tym 
temacie i wystarczy zamontować 
boczne lusterka o szerokim polu wi-
dzenia, czyli tzw. szerokokątne (kla-
sy IV) i krawężnikowe (klasy V). 

Wymianie podlegać będą lu-
sterka boczne panoramiczne (lewe 
i prawe) oraz lusterko krawężniko-
we zamontowane nad boczną szybą 
prawych drzwi kabiny kierowcy, 

Pola widzenia 

lusterek 

panoramicznych 

i krawężnikowych

Dzięki zestawowi 

takich lusterek 

rowerzysta jest 

dobrze widziany 

przez kierowcę
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jednak należy się spodziewać, że 
elementy te nie będą dostępne od 
ręki, lecz na zamówienie. Spodzie-
wać się należy wydatku na ten cel 
rzędu 1000 zł. Pojazd bez odpowied-
nich lusterek po 1 kwietnia br. nie 
będzie mógł przejść pozytywnie ba-
dań technicznych. 

Celem wprowadzenia nowych lu-
sterek jest poprawienie widoczności 
osób lub pojazdów znajdujących się 
w bezpośredniej bliskości kabiny 
ciężarówki. Na wypadki związane 
z wykonywaniem przez te pojazdy 
manewrów na drodze szczególnie 
narażeni są piesi (zwłaszcza dzieci 
i osoby starsze), jak również rowe-
rzyści i motocykliści. Niezależnie od 
modelu, wieku ciężarówki oraz ro-
dzaju zamontowanych luster wszy-
scy użytkownicy drogi znajdujący 
się na zewnątrz takich pojazdów 
mogą także sami wpłynąć na swoje 
bezpieczeństwo. Jest na to bardzo 
prosta rada. Jeśli Ty widzisz w któ-
rymś z lusterek kierowcę, kierowca 
Ciebie też widzi. W innych przypad-
kach istnieje duże zagrożenie przy-
krą w skutkach niespodzianką.

Przykładając 

szablon do 

krzywizny 

luster prawego 

i lewego szybko 

dowiemy się 

jakie posiadamy 

lusterka

a w przypadku jego braku konieczne 
będzie doinstalowanie tego lustra. 
Regulacja ta nie obowiązuje w kra-
jach, w których podobne przepisy są 
wprowadzone już od dawna – czy-
li w Danii, Holandii i Belgii. Nowe 
przepisy dotyczą wymiany lusterek 
o promieniu krzywizny 400 mm na 
lustra o promieniu krzywizny 300 
mm. Jak pokazują ilustracje, nowe 
lusterka panoramiczne o promieniu 
krzywizny wynoszącym 300 mm za-
pewniają kierowcy szersze pole wi-
dzenia z prawej bądź z lewej strony 
pojazdu. Lusterko krawężnikowe 
zapewnia kierowcy lepszą widocz-
ność przedmiotów lub osób znajdu-
jących się bardzo blisko kabiny. Jeśli 
nie jesteśmy pewni, jakiego typu są 
nasze lusterka, możemy zaopatrzyć 
się w specjalny szablon, który po 
przyłożeniu do powierzchni szkla-
nej lustra powie nam, czy posiada-
ją one promień krzywizny 400 mm 
czy 300 mm. Schemat przyrządu, 
promieniomierza, którym można 
sprawdzić krzywiznę lusterka i do-
wiedzieć się, czy trzeba je wymienić, 
można wydrukować z internetu. 
Dzięki inicjatywie firmy DAF oraz 
dzięki stronie internetowej www.
checkyourmirror.com dowiemy się 
wszystkiego o wymianie lusterek. 
Strona ta zawiera zbiór przepisów 
i porad (także po polsku) na temat: 
w jaki sposób należy dostosować lu-
sterka w samochodach, by spełniały 
wymagania prawne. W niektórych 
przypadkach wystarczy wymiana 
wkładek, w innych konieczna jest 
wymiana całego lusterka. Użyt-
kownicy uzyskają tutaj informacje 
o wszystkich koniecznych zmianach 
wymaganych dla poszczególnych 
marek i typów samochodów ciężaro-
wych, korzystając ze specjalnej wy-
szukiwarki, dostępnej w dwunastu 
wersjach językowych. Baza pojaz-
dów obejmuje wszystkie marki, jeśli 
jednak posiadamy pojazd DAF-a, to 
po wpisaniu numeru podwozia uzy-

skamy inne, szersze informacje na 
ten temat.

Unia Europejska nie określiła 
jednoznacznie, że jej przepisy do-
tyczą wyłącznie luster wstecznych. 
W ramach ponadstandardowego 
wyposażenia możliwe jest zain-
stalowanie systemu kamer video 
umożliwiających wykrywanie osób 
i obiektów znajdujących się w bez-
pośredniej bliskości pojazdu. Jest 
to bardzo dobre rozwiązanie pod 
względem bezpieczeństwa i komfor-
tu użytkowania. Koszty jego jednak 
są znaczne.

Według różnych szacunków 
w Polsce wymianą lusterek obję-
tych zostać powinno ponad 600 tys. 
pojazdów. Posiadacze ciężarówek 
zarejestrowanych przed rokiem 
2000 nie mają obowiązku tego robić, 
ponieważ unijni parlamentarzyści 
doszli do wniosku, że udział takich 
pojazdów w transporcie drogowym 
jest coraz mniejszy i z biegiem lat 
będą one stopniowo wycofywane 
z eksploatacji. Wszystkie krajowe 
sieci serwisowe producentów cięża-
rówek prowadzą wymianę lusterek, 



„Mercedes-Benz Actros Trust Edition”  
– intrygująca limitowana wersja nowego Actrosa

Najnowsza technologia i historyczne odwołania w specjalnej wersji Mercedes-Benz Actros Trust Edition 
zwracają uwagę i nawiązują do standardów jakości samochodów ciężarowych Mercedes-Benz. 

Mercedes-Benz Actros jest flago-
wym drogowym samochodem cieżaro-
wym marki z trójramienną gwiazdą na 
masce. To pojazd, który aktualnie jest 
już trzecią generacją, a każda z nich 
w premierowym roku otrzymywała ty-
tuł „Międzynarodowy Samochód Cię-
żarowy Roku” (International Truck of 
the Year), przyznawany przez między-
narodowe stowarzyszenie dziennika-
rzy branżowych. Ich niezależna decyzja 
oparta jest za każdym razem na oce-
nie ekonomiczności, dbałości o środo-
wisko, bezpieczeństwa oraz komfortu 
ciężarówek oraz ich wpływu na zmianę 
oblicza transportu drogowego. Wyniki 
ostatniego głosowania zostały ogłoszo-
ne podczas Międzynarodowych Targów 
IAA 2008.

Tam też Mercedes-Benz po raz pierw-
szy zaprezentował przyciągającą uwagę 
specjalną wersję Actrosa – Trust Edition. 
Odwołuje się ona do strategicznego 
przesłania Mercedes-Benz, które w tym 
roku jest komunikowane również w Pol-
sce: „Ciężarówki, którym możesz zaufać” 
(Trucks You Can Trust). Dlatego Trust Edi-
tion łączy w sobie historyczne odwołania 
marki w dziedzinie stylistyki z najnowszą 
technologią motoryzacyjną.

Trust Edition został stworzony na ba-
zie seryjnego modelu Mercedes-Benz Ac-
tros 1860 LS przez firmę Proceda. Jest to 
znana firma konstrukcyjna, modelarska 
i stylistyczna z niemieckiego Weissach, 
które znajduje się ok. 20 kilometrów na 
zachód od Stuttgartu – siedziby Daimler 
AG. Szef zespołu Proceda, Jörg Rudolf, 

podkreśla, iż Trust Edition to ich najwięk-
szy dotychczasowy projekt, w którym 
wykorzystali całe doświadczenie zdoby-
te podczas 15 lat budowy prototypów 
pojazdów. I przyznaje, że jest dumny ze 
swojego dzieła: „Wszystko tu przywodzi 
na myśl klasycznego Mercedesa: solid-
ność, wysoka jakość, niezawodność. Jed-
nym słowem: dzieło najwyższej klasy.”

Niezwykle ciekawy jest sam pro-
ces przygotowywania takiego proto-
typu – najpierw buduje się specjalny 
model z gliny, aby zwizualizować pro-
jekt – w wypadku Trust Edition zupełnie 
nowe są m.in. oprawy lamp dachowych 
wspomagających reflektory przednie sa-
mochodu oraz aerodynamiczne poszy-
cie boczne. Dzięki modelowi widać, jaki 
może być efekt końcowy. Dopiero po 



wprowadzeniu odpowiednich modyfika-
cji i uzyskaniu satysfakcjonującego rezul-
tatu przystępuje się do właściwych prac 
projektowo-produkcyjnych.

Mercedes-Benz Actros Trust Edition 
już na pierwszy rzut oka wygląda nieco-
dziennie, przede wszystkim dzięki niety-
powej kombinacji lakierów. Zieleń kabi-
ny i pomalowane na czerwono podwo-
zie, obok elementów wykończeniowych 
wnętrza w kolorze winnej czerwieni i sa-
tynowej czerni osłon bocznych, przywo-
łują w pamięci wspomnienie klasycznych 
kolorów aut użytkowych ery cudu gospo-
darczego i nawiązują do ponadstuletniej 
tradycji cieżarówek Mercedes-Benz. Kra-
wędzie obręczy kół, zarówno przednich, 
jak i tylnych, pokryto matowym lakierem 
w kolorze czarnym, a kołpaki zasłania-

jące łożysko koła są krwistoczerwone. 
Elegancję samochodu podkreślają chro-
mowe listwy na kracie wlotu powietrza, 
a oryginalne wstawki oraz profesjonalne 
materiały dają zgodnie z prawdą ogólne 
wrażenie jakości. W sercu tej specjalnej, 
okolicznościowej serii znajduje się nato-
miast niezawodna i oszczędna technolo-
gia nowego Actrosa.

Również wnętrze kabiny wygląda 
inaczej. Oko przykuwa ciemnoczerwona 
skóra, którą pokryto kierownicę, wykła-
dzinę drzwiową, przestrzeń bagażową 
i fotele. „Poświęciliśmy wiele czasu na 
poszukiwanie wysokiej jakości produk-
tu w tym klasycznym odcieniu”, przy-
znał tapicer Procedy, Stefan Jörg. Aby 
uzyskać szew do charakterystycznego 
wzoru o strukturze plastra miodu, mu-

siał wykorzystać specjalną maszynę do 
szycia. Wzór ten został zastosowany 
również w wykładzinie z eleganckiej Al-
cantry. Kokpit został wykończony w ko-
lorze czarnym, z wyjątkiem otoczenia 
deski rozdzielczej w klasycznej „cięża-
rówkowej” zieleni oraz chromowanych 
elementów zdobiących tablicę rozdziel-
czą. Przedział środkowy posiada ramę 
aluminiową, gdzie, na wspórce deski 
rozdzielczej vis-à-vis fotela zmiennika 
kierowcy, zobaczymy napis „Trust Edi-
tion”. 

Jak widać projektanci pomyśleli 
o każdym szczególe, każdej części cią-
gnika – a efekty widać na pierwszy rzut 
oka. Szkoda tylko, że to limitowana wer-
sja i że takie ciężarówki nie jeżdżą po na-
szych ulicach na co dzień.



34

L U D Z I E

20 lat pod kontrolą
Rozmowa z Gerardem Kaczmarczykiem, 

właścicielem firmy „Gerdex” założonej w 1989 r.
fot. Tymoteusz Lekler

Dwudziestolecie firmy „Gerdex” 
przypada w czasie ogólnoświato-
wego kryzysu gospodarczego. Co-
raz silniej dotyka on również pol-
ską gospodarkę. Czy Pańska fir-
ma także odczuwa jego skutki?

Kryzys jest odczuwalny dla 
wszystkich przewoźników, bez 
względu na kierunki, jakie obsługu-
ją – czy jeżdżą na Wschód, czy na 
Zachód. Niemniej sytuacja naszej 
firmy jest stabilna, dzieje się tak 
z kilku powodów.

Przede wszystkim nie inwestowa-
liśmy ponad miarę w tabor. Firma, 
mając 20 lat, dysponuje trzydziesto-
ma pięcioma ciężarówkami. Może 
nie świadczy to o jakimś szczególnie 
wybujałym jej rozwoju, ale w zupeł-
ności nas satysfakcjonuje i pozwala 
na spokojne funkcjonowanie. Zaku-
py nowych pojazdów były zawsze 
ściśle kontrolowane. Średnio, włącz-
nie z wymianą taboru, powiększa-
liśmy stan naszego posiadania o 3 
ciężarówki rocznie. Natomiast wiel-
kie inwestycje w skali naszej firmy 
poczyniliśmy w zaplecze techniczne 
i administracyjno-biurowe. Rewita-
lizacja obiektu, który obecnie jest 
siedzibą firmy, pochłonęła ogromne 
pieniądze. Jest on położony na 5 
ha, z czego 4 ha – to place utwar-
dzone. Dysponujemy własnym ser-
wisem technicznym (na terenie fir-
my znajduje się serwis agregatów 
chłodniczych Thermo-King), myjnią 
TIR, nowoczesnym biurem o bardzo 
wysokim standardzie. Dopiero to 
wszystko składa się na kompletny 
obraz firmy i pokazuje pełnię jej 
możliwości. Dzisiaj jesteśmy przy-
gotowani do obsługi nie tylko trzy-

dziestu pięciu, ale nawet stu trzy-
dziestu pięciu ciężarówek. 

Taka liczebność floty pozwala 
nam w pełni kontrolować sytuację 
ekonomiczną firmy.

Fakt, że „Gerdex” dotychczas nie 
odczuł kryzysu nie znaczy bynaj-
mniej, że go nie dostrzegamy. Mamy 
obawy co do płatności rosyjskich. 
W ostatnich miesiącach spada ilość 
frachtów i jesteśmy poważnie zanie-
pokojeni pogłębiającym się kryzy-
sem w Rosji. Tamtejsi kontrahenci 
mają coraz mniej pieniędzy i coraz 
bardziej ograniczają zakupy. Zmiany 
kursów walut i spadek stawek frach-
towych o 40-50% dotknęły również 
nas, podobnie jak wszystkie przed-
siębiorstwa w branży. Ten spadek 
cen jest spowodowany ograniczaniem 
handlu, nie mamy po prostu czego 
wozić. Moja firma broni się o tyle, że 
nie mamy przestojów, a płatności są 
regulowane na bieżąco. 
Jakie kierunki obsługuje „Ger-
dex”?

Obsługujemy rynki wschodnie, 
głównie Rosję. Mamy tam stałych 
kontrahentów już od dwudziestu lat. 
Nie jesteśmy uzależnieni od zezwo-
leń rosyjskich, z którymi wszyscy 
przewoźnicy mają kłopoty. Dysponu-
jemy wystarczającą do prowadzenia 
działalności ilością zezwoleń CEMT 
(EKMT) – w tym najwyższej grupy 
z Grecji, Włoch i Austrii do Rosji. To 
nam pozwala realizować wieloletnie 
kontrakty. Naszą specjalnością są 
przewozy chłodnicze.
Czy w obecnej chwili „Gerdex” to 
wyłącznie firma przewozowa?

Dwa lata temu, korzystając z za-
plecza technicznego, jakie posiada-

my, powołaliśmy do życia „Gerdex 
Truck Serwis”. Firma zajmuje się 
świadczeniem usług w zakresie ob-
sługi technicznej ciężarówek. Pro-
wadzimy naprawy pojazdów wszyst-
kich marek. Dysponujemy także 
magazynem części zamiennych. 
„Gerdex Truck Serwis” – to inwe-
stycja w przyszłość. Jest to bowiem 
firma mojego syna. Rozważaliśmy 
wspólnie otwarcie autoryzowanej 
stacji obsługi, ale w tym momen-
cie koszty związane z otrzymaniem 
autoryzacji są niewspółmierne do 
ponoszonego ryzyka. Wrócimy być 
może do tego tematu, gdy poprawi 
się koniunktura na rynku.
Co jest najmocniejszą stroną Pana 
firmy?

Siłą „Gerdexu” są bez wątpienia 
pracownicy. Niezwykle ważną spra-
wą jest to, że wielu kierowców jest 
z nami niemal od początku istnie-
nia firmy; dwóch pracuje już dwa-
dzieścia lat, a siedemdziesiąt pro-
cent załogi ma ponad dziesięcioletni 
staż. To oni pracują na wizerunek 
firmy. Obsługujemy bardzo specy-
ficzny rynek, przy tym wozimy to-
wary łatwo psujące się. Dlatego tak 
ważne jest ich wielkie doświadcze-
nie i rzetelność. Jeżdżąc do Rosji, 
to właśnie oni muszą umieć znaleźć 
się w każdej sytuacji: w kontaktach 
z urzędnikami celnymi (Tamożnią), 
z rosyjską inspekcją transportu 
drogowego (Transportną), tamtej-
szą milicją drogową (GAJ). Często 
wymaga to podejmowania ważnych 
decyzji w krótkim czasie. Potrafią 
sprostać każdemu wyzwaniu związa-
nemu z przewozem, i nie tylko zna-
jomość języka ma tutaj znaczenie.  
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Są profesjonalistami wysokiej kla-
sy. W ciągu dwudziestu lat funkcjo-
nowania na rynku rosyjskim firma 
nie miała problemów. Dlatego nie 
waham się powierzać im najbar-
dziej odpowiedzialnych i wymaga-
jących zadań. Doceniam ich kwali-
fikacje i lojalność i staram się za-
pewnić im adekwatne uposażenie. 
Ci starzy kierowcy dzielą się także 
swoim doświadczeniem z młodymi 
pracownikami. Szkolą ich, pomaga-
ją wejść do zawodu. Istotne dla kon-
dycji przedsiębiorstwa jest także 
to, że nasi najstarsi kierowcy – bez 
względu na koniunkturę – są wierni 
firmie. Ze swojej strony staramy się 
podtrzymywać nasze bliskie związ-
ki z załogą i przynajmniej raz do 
roku organizujemy wspólne niefor-
malne spotkanie, aby podziękować 
za ich pracę. Myślę, że to wszystko 
przyczynia się do tego, że migracja 
pracowników do krajów Starej Unii 
nie jest u nas zjawiskiem powszech-
nym. 

Jeszcze raz podkreślę, że na suk-
ces firmy pracują ludzie. No i waż-

ne jest sprawne zarządzanie. Nigdy 
nie dążyliśmy w kierunku niera-
cjonalnego powiększania taboru. 
Zawsze było to pod ścisłą kontrolą. 
Liczba pojazdów jest dostosowana 
do wielkości zamówień, tak aby uni-
kać przestojów. Dysponujemy zna-

komitym zapleczem technicznym 
i sprawną administracją. Inwesty-
cje w infrastrukturę przyczyniają 
się do sprawnego funkcjonowania 
firmy i jak największej samowy-
starczalności.
rozmawiał Ryszard Gałczyński

Grupa kapitałowa „Gerdex” obejmuje trzy firmy:
Międzynarodowy Transport Samochodowy Gerard Kaczmarczyk, Ber-
trans S.A. oraz Gerdex Truck Serwis Adrian Kaczmarczyk.
Aktualny stan taboru: 35 zestawów transportowych.
Firma obsługuje teren całej Europy. Specjalizuje się w transporcie na 
rynki wschodnie, a w szczególności do Rosji i Kazachstanu. Posiada 
stałe zezwolenia EKMT z możliwością jazdy z Grecji, Włoch i Austrii do 
Rosji.
Zatrudnienie ogółem: 57 osób.
Własna baza transportowa, w tym: powierzchnia budynku naprawcze-
go i biur wynosi 2 000 m2, powierzchnia placu parkingowego z me-
diami – 20 000 m2. Powierzchnia jest wystarczająca w stosunku do 
planowanego rozwoju firmy do końca 2015 roku.
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Wraz z udostępnieniem w 2009 roku polskim przewoź-

nikom możliwości wykonywania kabotażu w przewozach 

wewnątrzkrajowych poza granicami Polski należy zwrócić 

uwagę na istotne punkty odnośnie ubezpieczenia OCP. Aby 

nie zostać zaskoczonym, staranni przewoźnicy powinni za-

wczasu zająć się tą materią.

Ważne jest, aby wiedzieć, że w przypadku przewo-

zów kabotażowych nie obowiązuje konwencja CMR, 

lecz odpowiednie, obowiązujące na terytorium da-

nego państwa lokalne prawo przewozowe (chodzi tu 

przecież o przewozy w obrębie granic poszczególnych 

Ubezpieczenie 
państw), które w zależności od kraju różni się w znaczącym 

stopniu. W niektórych państwach istnieje nieograniczona 

co do kwoty odpowiedzialność cywilna, inne państwa prze-

widują bardzo niskie limity odpowiedzialności cywilnej za 

kilogram, jeszcze inne przejęły z konwencji CMR do krajo-

wego prawa przewozowego towarów regulację 8,33 SDR/

kg, Austria zadeklarowała nawet, że będzie stosować kon-

wencję CMR (w większości przypadków) w przewozach we-

wnątrzkrajowych.

W nielicznych krajach, w których kabotaż będzie do-

zwolony, istnieje obowiązek ubezpieczenia, jednakże każ-

dy staranny przewoźnik będzie zawierał umowę o ochronie 

ubezpieczeniowej przewozów także i w tych krajach, po-

nieważ ryzyko zaginięcia lub uszkodzenia towaru nie ustaje 

tuż przed granicami kraju. Dlatego tak samo jak w wypadku 

odpowiedzialności cywilnej, według konwencji CMR, przy 

przewozach międzynarodowych należy zapewnić ochronę 

ubezpieczeniową również w przypadku odpowiedzialno-

ści cywilnej wynikającej z wewnątrzpaństwowych posta-

nowień dotyczących tego rodzaju odpowiedzialności. Lutz 

Assekuranz Maklergesellschaft pozostaje chętnie do dyspo-

zycji, jeśli chodzi o pośrednictwo w zawieraniu tego typu 

umów ubezpieczenia.



Ubezpieczenie kabotażowe
Co się tyczy kabotażu na terenie Niemiec, należy zwró-

cić uwagę na to, że w przypadku przewozów realizowa-

nych wewnątrz Niemiec istnieje obowiązek ubezpieczenia 

zgodnie z § 7a niemieckiej Ustawy o towarowym transpor-

cie samochodowym (niem. skrót GüKG). Przewoźnik jest 

zobowiązany do zawarcia i podtrzymywania ubezpiecze-

nia OCP w ruchu drogowym, które ubezpiecza ustawową 

odpowiedzialność cywilną z tytułu szkód na przesyłkach 

oraz szkód wynikających z opóźnień według Niemieckiego 

Kodeksu Handlowego. Przewoźnik powinien zadbać o to, 

ażeby podczas przewozu mieć przy sobie dowód poświad-

czający ważność takiego ubezpieczenia. Kierowcy w trakcie 

przewozu muszą mieć przy sobie taki dowód ubezpieczenia 

i na żądanie okazać go osobom uprawnio-

nym do kontroli.

Po otrzymaniu przez przewoźnika licen-

cji UE Lutz Assekuranz Maklergesellschaft 

m.b.H. zadba o to, aby ubezpieczyciel wy-

stawił odpowiednie poświadczenie zawarcia 

ubezpieczenia kabotażowego, które następ-

nie zostaje przekazane Federalnemu Urzę-

dowi d/s Przewozów Towarowych w Niem-

czech. Przewoźnik otrzymuje za pośrednic-

twem Lutz Assekuranz Maklergesellschaft 

kolejny oryginał poświadczenia do swoich 

akt celem doręczenia jego kopii kierowcom.

Jeżeli przewoźnik nie zawrze ubezpiecze-

nia kabotażowego na przewozy w obrębie 

terytorium Niemiec, nie może wykonywać 

przewozów kabotażowych na terenie Nie-

miec. Jeżeli kierowca nie ma przy sobie po-

twierdzenia zawarcia takiego ubezpieczenia, 

to z reguły pojazd zostaje urzędowo zatrzy-

many, aż dostarczony zostanie dowód ubez-

pieczenia. Może to naturalnie prowadzić do 

znacznych strat finansowych dla przewoź-

nika spowodowanych grzywnami i utratą 

przewoźnego.

Nawet jeżeli w innych państwach UE nie 

jest przewidziany obowiązek ubezpieczenia 

przewozów, radzi się każdemu przewoźnikowi wykonują-

cemu przewozy kabotażowe, aby zawarł ubezpieczenie ka-

botażowe, które ubezpiecza jego odpowiedzialność cywil-

ną według prawa danego państwa i obejmuje wszystkie te 

kraje, w których wykonywany będzie kabotaż.

Chociaż swobodne wykonywanie kabotażu dla polskich 

przewoźników wchodzi w życie dopiero w 2009 roku, Lutz 

Assekuranz zatroszczyło się o to już teraz: w Ogólnych Wa-

runkach Ubezpieczenia dla ubezpieczenia OCP zawarta jest 

odpowiednia ochrona ubezpieczeniowa kabotażu, tak więc 

ubezpieczony za pośrednictwem Lutz Assekuranz przewoź-

nik wykonujący przewozy kabotażowe będzie chroniony od 

pierwszego dnia swojej działalności.
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Zmiany przepisów 
mające zastosowanie 
do przewozów 
i spedycji w 2009 r.

Anna Piotrkiewicz

Zmiana stosowania walut obcych 
w transakcjach krajowych, 
w tym ustalania i przeliczania 
m.in. frachtu przewozowego 
i spedycyjnego

Zmienione przepisy Kodek-
su cywilnego i Prawa dewizo-
wego stanowią nieformalne 
przystąpienie Polski do euro 
w rozliczeniach gospodarczych 
pomiędzy podmiotami krajowy-
mi. Dają bowiem taki sam poziom 
swobody rozliczeń gospodarczych 
w euro, jaki będzie wynikał z for-
malnego przystąpienia Polski do 

strefy euro. Różnica będzie spro-
wadzała się wyłącznie do tego, że 
od 24 stycznia 2009 r. rozliczenia 
i płatności w euro w kontraktach 
gospodarczych będą prawem wybo-
ru pomiędzy stronami zawierający-
mi kontrakt i będą funkcjonowały 
obok rozliczeń w PLN, natomiast po 
przystąpieniu do strefy euro, nie bę-
dzie już możliwe dokonywanie roz-
liczeń w PLN i euro będzie walutą 
narodową.

Zgodnie z obowiązującym przed 
zmianą, tj. do 23 stycznia 2009 r., 
art. 358 §1 ustawy – Kodeks cywil-

Przepisy ustawy weszły w życie 24 stycznia 2009 r.

USTAWA z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy –  
Kodeks cywilny – oraz ustawy – Prawo dewizowe

Art. 1
W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93, z późn. zm.) art. 358 otrzymuje 
brzmienie:
 „Art. 358. §1 Jeżeli przedmiotem zobowiązania jest suma pieniężna wyrażona w walucie obcej, dłużnik może 

spełnić świadczenie w walucie polskiej, chyba że ustawa, orzeczenie sądowe będące źródłem 
zobowiązania lub czynność prawna zastrzega spełnienie świadczenia w walucie obcej.

 §2 Wartość waluty obcej określa się według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank 
Polski z dnia wymagalności roszczenia, chyba że ustawa, orzeczenie sądowe lub czynność praw-
na stanowi inaczej. W razie zwłoki dłużnika wierzyciel może żą dać spełnienia świadczenia w wa-
lucie polskiej wed ług kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia, w któ-
rym zapłata jest doko na na.”

Art. 2
W ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. nr 141, poz. 1178, z późn. zm) w art. 9 uchyla się 
pkt 15. (Przepis dotyczył obowiązku uzyskiwania zezwoleń dewizowych w NBP na płatności w walucie obcej dla 
podmiotów krajowych.).

Art. 3
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia (tj. z dniem 24 stycznia 2009 r.)

ny (K.c.), wszelkie zobowiązania 
pieniężne na obszarze Rzeczypospo-
litej Polskiej, z zastrzeżeniem wy-
jątków przewidzianych w ustawie, 
mogły być wyrażone tylko w pienią-
dzu polskim.

Z powyższym przepisem K.c. po-
zostawał w ścisłym związku przepis 
art. 9 pkt 15 ustawy – Prawo dewi-
zowe, zgodnie z którym zawieranie 
umów oraz dokonywanie innych 
czynności prawnych, powodujących 
lub mogących powodować dokony-
wanie w kraju rozliczeń w walu-
tach obcych, a także dokonywanie 
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w kraju takich rozliczeń, podlegało 
ograniczeniom.

Dla wielu przedsiębiorców doko-
nujących transakcji w zakresie pro-
wadzonej działalności gospodarczej 
rozliczanie w walutach obcych jest 
znacznie korzystniejsze niż rozli-
czanie w złotych, ponieważ pomaga 
w ograniczeniu ryzyka kursowego.

Ustawa – Kodeks cywilny oraz 
ustawa – Prawo dewizowe od dnia 24 
stycznia 2009 r. po wprowadzonych 
zmianach do tych ustaw, zniosły te 
ograniczenia. W tym celu zamiast 
zasady walutowości w art. 358 K.c. 
zamieszczono przepis o możliwości 
spełnienia świadczenia w Rzeczy-
pospolitej Polskiej w walucie obcej 
pomiędzy rezydentami.

W przypadku, gdy zobowiązanie 
pieniężne jest wyrażone w walucie 
obcej, dłużnik może spełnić świad-
czenie w walucie polskiej, o ile usta-
wa, orzeczenie sądowe lub czynność 
prawna nie zastrzegają zapłaty 
w walucie obcej. Zastrzeżenie ma 
się odnosić do zapłaty. Należy 
odróżnić dwa elementy treści 
czynności prawnej. Pierwszy to 
określenie wysokości świadcze-
nia, które może nastąpić przy 
użyciu dowolnej waluty, drugi 
to określenie sposobu zapłaty – 
w złotówkach lub walucie obcej.

Konsekwencją wprowadzenia 
reguły umożliwiającej przeliczanie 
świadczeń w walutach obcych na 
złote powinno być określenie spo-
sobu tego przeliczania (wskazanie 
kursu waluty), w razie braku od-
powiedniego postanowienia w umo-
wie – wskazanie jako właściwego 
(w braku regulacji w umowie czy 
innym źródle zobowiązania) śred-
niego kursu NBP z dnia wymagal-
ności długu.

Wskazane jest też przyznanie 
wierzycielowi upoważnienia do od-
miennego określenia daty, z której 
kurs posłuży do przeliczenia wyso-
kości świadczenia w razie zwłoki 

dłużnika. W razie dużych wahań 
kursu waluty, w której wyrażono 
świadczenie, istnieje bowiem niebez-
pieczeństwo, że dłużnik będzie zain-
teresowany w opóźnianiu płatności. 
Jeżeli bowiem przeliczenie zostaje 
dokonane na dzień wymagalności, 
a kurs waluty obcej rośnie, dłuż-
nik posiadający tę walutę zyskuje 
na zwłoce, a traci wierzyciel, który 
w chwili zapłaty nie będzie mógł za 
uzyskaną sumę w złotych nabyć tej 
ilości waluty obcej, na jaką opiewa-
ła umowa. Przy znacznej zmianie 
kursu waluty straty wierzyciela nie 
zrekompensują mu odsetki ustawo-
we za opóźnienie.

Nowe przepisy dają możliwo-
ści rozliczeń w walucie obcej za 
usługi przewozowe, spedycyjne 
pomiędzy podmiotami krajowy-
mi (rezydentami) bez zezwoleń 
dewizowych, a także rozliczeń 
z pracownikami z umów o pracę 
w walucie obcej.

Dla korzystania z nowych 
przepisów niezbędnym będzie 
odpowiednie przeanalizowa-
nie i ewentualne dostosowanie 
zapisów w zawieranych umo-
wach przewozu, spedycji czy 
umowach o pracę. Zakres ten 
powinien objąć 3 podstawowe 
elementy:
n walutę dla transakcji (np. 

euro, USD)
n walutę dla zapłaty po wykona-

niu transakcji (np. euro, USD 
czy PLN)

n kurs waluty dla zapłaty innej 
niż waluta transakcji (euro/
PLN, USD/PLN)

Należy brać również pod uwagę 
to, że w przypadku nieuregulowa-
nia formy rozliczeń w umowach lub 
nieokreślenia w nich wszystkich 
wymaganych warunków związa-
nych z zapłatą przy określeniu kwo-
ty wyjściowej należności w walucie 
obcej, zadziałają zmienione przepi-
sy Kodeksu cywilnego odsyłające do 

kursu z dnia wymagalności zapłaty 
a nie np. do powszechnie stosowa-
nego w transporcie kursu z dnia 
załadunku.

Zmienione przepisy art. 358 
K.c. mają zastosowanie wyłącz-
nie do rozliczeń cywilnopraw-
nych. Zasad tych nie stosuje 
się dla celów rozliczeń urzędo-
wych, rozliczeń należności po-
datkowych, rozliczeń należno-
ści celnych, płatności należno-
ści karno-skarbowych itp.

Przykłady zastosowania 
i rozliczeń dla wybranego 
zlecenia spedycyjnego
Zlecenie opiewa na fracht w wyso-
kości 1.000 euro.
Przykład 1

Spedytor przyjął zlecenie na usłu-
gę transportu międzynarodowego od 
polskiego eksportera na 1.000 euro. 
Ustalono w zleceniu, że faktura bę-
dzie wystawiona w złotych polskich. 
Płatność będzie dokonana w PLN. 
Euro zostanie przeliczone po kursie 
średnim NBP z dnia załadunku.

Zlecenie określa wszystkie nie-
zbędne elementy dla prawidłowe-
go dokonania płatności w PLN, tj. 
walutę transakcji, walutę płatności, 
dzień przewalutowania frachtu oraz 
kurs dla przewalutowania frachtu. 
Zmienione przepisy nie wpływają 
na sposób rozliczenia pomiędzy eks-
porterem a spedytorem.
Przykład 2

Spedytor przyjął zlecenie na 
usługę transportu międzynarodo-
wego z Polski do Rosji od belgijskie-
go eksportera na 1.000 euro. Usta-
lono w zleceniu, że faktura będzie 
wystawiona w euro. Płatność będzie 
dokonana w euro.

Zmienione przepisy nie będą 
miały wpływu na tryb rozliczenia 
spedytora z belgijskim eksporte-
rem za usługę transportu między-
narodowego. Rozliczenia pomiędzy 
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nierezydentem a rezydentem mogły 
być i nadal mogą być dokonywane 
w walucie obcej, tj. m.in. w euro. Na 
rachunek bankowy spedytora wpły-
nie płatność w euro i po jej otrzy-
maniu dokonana zostanie wycena 
stanu konta odpowiednio w PLN.

Przykład 3
Spedytor przyjął zlecenie na 

usługę transportu międzynarodo-
wego od polskiego eksportera na 
1.000 euro. W zleceniu nie ustalono 
innych warunków rozliczenia. Fak-
tura ma być wystawiona z 30 dnio-
wym terminem płatności po wyko-
naniu usługi.

Do tak sformułowanego zlece-
nia będą miały zastosowanie nowe 
przepisy.

Jeżeli nie określono waluty za-
płaty, płatność zostanie dokonana 
w PLN. Przeliczenie euro na PLN 
nastąpi po kursie średnim NBP 
z dnia wymagalności roszczenia, tj. 
po kursie z 30 dnia od dnia wykona-
nia usługi. W razie zwłoki ekspor-
tera spedytor może żą dać zapłaty 
w walucie polskiej wed ług kursu 
średniego ogłaszanego przez NBP 
z dnia, w którym zapłata zostanie 
faktycznie doko na na.

Przykład 4
Spedytor przyjął zlecenie na 

usługę transportu międzynarodo-
wego od polskiego eksportera na 
1.000 euro. W zleceniu ustalono, iż 
płatność zostanie dokonana w euro. 
Faktura ma być wystawiona w euro 
z 30-dniowym terminem płatności 
po wykonaniu usługi.

Zlecenie zostało sformułowane 
prawidłowo. Polski eksporter do-
kona płatności na rzecz spedytora 
w euro. Spedytor dokona wyceny 
euro na rachunku bankowym we-
dług zasad przyjętych w polityce 
rachunkowości. Dla rozliczenia do 
deklaracji VAT-7, faktura VAT wy-
stawiona w euro powinna być prze-

liczona po kursie określonym w art. 
31 a ustawy o podatku VAT, tj. po 
kursie średnim NBP z ostatniego 
dnia roboczego poprzedzającego 
dzień wystawienia faktury. Dla ce-
lów podatku dochodowego przychód 
z tytułu wykonania usługi powinien 
być wyceniony po kursie średnim 
NBP z ostatniego dnia roboczego 
poprzedzającego dzień uzyskania 
przychodu.

Przykład 5
Spedytor przyjął zlecenie na usłu-

gę transportu wewnątrzwspólnoto-
wego od polskiego zleceniodawcy na 
1.000 euro. W zleceniu ustalono, iż 
płatność zostanie dokonana w euro. 
Faktura ma być wystawiona w euro 
z 30-dniowym terminem płatności 
po wykonaniu usługi.

Zlecenie zostało sformułowane 
prawidłowo. Polski zleceniodawca 
dokona płatności na rzecz spedy-
tora w euro. Spedytor dokona wy-
ceny euro na rachunku bankowym 
według zasad przyjętych w poli-
tyce rachunkowości. Dla rozlicze-
nia w ewidencji VAT, faktura VAT 
wystawiona w euro powinna być 
przeliczona po kursie określonym w 
art. 31 a ustawy o podatku VAT, tj. 
po kursie średnim NBP z ostatnie-
go dnia roboczego poprzedzającego 
dzień wystawienia faktury. Ponie-
waż w wystawionej fakturze wy-
stąpi kwota 22% podatku VAT z ty-
tułu wewnątrzwspólnotowej usługi 
transportu towarów wykonanej dla 
polskiego podatnika VAT, kwota 
podatku VAT powinna być podana 
w PLN, co wynika z par. 5 ust. 6 
rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 28 listopada 2008 r. Sposób 
przeliczenia kwoty podatku z euro 
na PLN w wystawianej fakturze 
reguluje art. 31a ustawy o podatku 
VAT. Dla celów podatku dochodo-
wego przychód z tytułu wykonania 
usługi powinien być wyceniony po 
kursie średnim NBP z ostatniego 

dnia roboczego poprzedzającego 
dzień uzyskania przychodu.

Kursy walutowe dla wyceny 
operacji gospodarczych w 2009 r.

W celu ułatwienia rozliczeń po-
niżej zostały zamieszczone przepisy 
ustawowe regulujące zasady stoso-
wania w trakcie 2009 roku kursu 
waluty dla rozliczeń cywilnopraw-
nych, jak i rozliczeń podatkowych.
n ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

– Kodeks cywilny art. 358 §2 – 
wartość waluty obcej określa się 
według kursu średniego ogłasza-
nego przez NBP z dnia wymagal-
ności roszczenia, chyba że ustawa, 
orzeczenie sądowe lub czynność 
prawna stanowi inaczej. W razie 
zwłoki dłużnika wierzyciel może 
żą dać spełnienia świadczenia 
w walucie polskiej wed ług kursu 
średniego ogłaszanego przez NBP 
z dnia, w którym zapłata jest doko-
na na – od 24 stycznia 2009 r.

n ustawa z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości – art. 30 ust. 
2 pkt 2) – kurs średni NBP z dnia 
poprzedzającego dzień przeprowa-
dzenia operacji gospodarczej – od 
1 stycznia 2009 r.

n ustawa z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług 
– art. 31a – gdy kwoty stosowane 
do określenia podstawy opodatko-
wania są wyrażone w walucie ob-
cej, przeliczenia na złote dokonuje 
się według kursu średniego tej wa-
luty obcej ogłoszonego przez NBP 
na ostatni dzień roboczy po-
przedzający dzień powstania 
obowiązku podatkowego. Jeżeli 
kwoty na fakturze stosowane do 
określenia podstawy opodatkowa-
nia są określone w walucie obcej, 
przeliczenia na złote dokonuje się 
według kursu średniego tej waluty 
obcej ogłoszonego przez NBP na 
ostatni dzień roboczy poprze-
dzający dzień wystawienia fak-
tury – od 1 grudnia 2009 r.
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n ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. 
o podatku dochodowym od 
osób prawnych – art. 12 ust. 
2, ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. 
o podatku dochodowym od 
osób fizycznych – art. 14 ust. 
1a – przychody w walutach obcych 
przelicza się na złote według kursu 
średniego NBP z ostatniego dnia 
roboczego poprzedzającego dzień 
uzyskania przychodu (od 2007 r.).

n ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. 
o podatku dochodowym od 
osób prawnych – art. 15 ust. 
1, ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. 
o podatku dochodowym od 
osób fizycznych – art. 22 ust. 
1 – koszty poniesione w walutach 
obcych przelicza się na złote we-
dług kursu średniego NBP z ostat-
niego dnia roboczego poprzedzają-
cego dzień poniesienia kosztu (od 
2007 r.).

n ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. 
o podatku akcyzowym – art. 

104 ust. 12 i 13 – do przeliczenia 
podstawy opodatkowania akcyzą 
wyrażonej w walucie obcej stosu-
je się bieżący kurs średni waluty 
obcej wyliczony i ogłoszony przez 
Narodowy Bank Polski w dniu po-
wstania obowiązku podatkowego 
(od 1 marca 2009 r.). W przypad-
ku, gdy w dniu powstania obowiąz-
ku podatkowego nie został wyli-
czony i ogłoszony przez Narodowy 
Bank Polski bieżący kurs średni 
waluty obcej, do przeliczenia pod-
stawy opodatkowania wyrażonej 
w walucie obcej stosuje się ostatni, 
przed dniem powstania obowiązku 
podatkowego, bieżący kurs średni 
wyliczony i ogłoszony przez Naro-
dowy Bank Polski.

Zmiana rozliczania 
VAT dla przewozów 
wewnątrzwspólnotowych

Stosownie do §9 rozporządze-
nia Ministra Finansów z dnia 28 

listopada 2008 r. w sprawie wy-
konania niektórych przepisów 
ustawy o podatku od towarów 
i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336).

Obniżoną do wysokości 0% staw-
kę podatku stosuje się do:
1. usług transportu towarów, jeżeli 

transport ten wykonywany jest 
w całości na terytorium kraju 
i stanowi część usługi transportu 
międzynarodowego;

2. wewnątrzwspólnotowych usług 
transportu towarów, jeżeli trans-
port ten stanowi część usługi 
transportu międzynarodowego;
Przepisy pkt 1 i 2 stosuje się 

w przypadku posiadania przez po-
datnika odpowiednich dokumentów, 
o których mowa w art. 83 ust. 5 pkt 
1 ustawy o podatku VAT. Dokumen-
tami tymi są głównie międzynarodo-
we listy przewozowe potwierdzające 
przekroczenie granicy kraju trze-
ciego przy wwozie towarów do Unii 
Europejskiej lub międzynarodowe 
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listy przewozowe potwierdzające 
przekroczenie granicy kraju trze-
ciego przy wywozie towarów z Unii 
Europejskiej. Po wprowadzonej od 
1 grudnia 2008 r. zmianie przepisów 
stawkę 0% można stosować zamien-
nie na odcinkach przewozów na te-
rytorium Unii Europejskiej, jeżeli 
są to przewozy będące częścią usługi 
transportu międzynarodowego.

Nowe przepisy z pkt 2) będą 
mogły mieć zastosowanie np.:
1. w przywozie towarów do kraju
n z unijnych portów morskich dla 

towarów importowanych z zasto-
sowaniem dla odprawy celnej im-
portowej procedury uproszczonej 
„42” (np. Hamburg, Rotterdam)

n z unijnych portów lotniczych dla 
towarów importowanych z zasto-
sowaniem dla odprawy celnej im-
portowej procedury uproszczonej 
„42” (np. Frankfurt, Monachium)

n z terminali logistycznych na te-
rytorium UE dla towarów impor-
towanych z zastosowaniem dla 
odprawy celnej importowej proce-
dury uproszczonej „42” (np. Niemcy 
po odprawie w „42” na granicy nie-
miecko-szwajcarskiej).

 W przypadku operacji przywozo-
wych do kraju, przepisy te będą 
dotyczyć głównie transportu sa-
mochodowego i kolejowego.

2. w wywozie towarów z kraju
n z kraju do unijnych portów mor-

skich dla rozpoczęcia celnej pro-
cedury wywozu towaru z Unii 
Europejskiej do kraju trzeciego 
transportem morskim

n z kraju do unijnych portów lot-
niczych dla rozpoczęcia celnej 
procedury wywozu towaru z Unii 
Europejskiej do kraju trzeciego 
transportem lotniczym

n do terminali logistycznych na te-
rytorium UE, gdzie zostanie roz-
poczęta procedura wywozu towaru 
z UE.

 Przy operacjach wywozu towarów 
z kraju przepisy te również będą 

dotyczyć głównie transportu sa-
mochodowego i kolejowego.

Wystawiane listy przewozowe na 
wymienione wyżej trasy muszą speł-
niać wymogi z art. 83 ust. 5 pkt 1. 
Jeżeli będą wystawiane wyłącznie 
na trasy przewozu wewnątrzunijne, 
muszą mieć powiązanie z listami 
przewozowymi, na podstawie któ-
rych towary będą wprowadzane do 
UE lub wyprowadzane z UE.

W przypadku rozliczenia trasy 
przewozu jako usługi transportu 
międzynarodowego, stawkę 0% sto-
suje się tylko na odcinku krajowym. 
W przypadku, gdy tę samą trasę 
przewozu rozliczymy jako wewnątrz-
wspólnotową usługę transportu 
towarów, stawkę 0% stosujemy dla 
całej kwoty należności. Jednocze-
śnie należy mieć na uwadze to, że 
stawki 0% nie stosujemy w rozlicze-
niu wewnątrzwspólnotowej usługi 
transportu towarów, jeżeli usługa ta 
nie podlega opodatkowaniu w kraju 
np. z uwagi na miejsce rejestracji 
podatkowej zleceniodawcy w innym 
kraju członkowskim.

Przykład
Przewoźnik przyjął zlecenie od 

polskiego eksportera na przewóz 
towaru z Warszawy do Hamburga. 
Towar będzie dostarczony trans-
portem morskim do Indii z portu 
w Hamburgu. Ustalono należność 
za przewóz z Warszawy do Hambur-
ga na kwotę 1000 euro.

Rozliczenie przewozu w uprosz-
czeniu powinno przebiegać nastę-
pująco:
Transport międzynarodowy – 
należy dokonać podziału kwoty 1000 
euro stosownie do odległości geogra-
ficznej z Warszawy do Hamburga 
z uwzględnieniem punktu granicz-
nego na granicy Polska – Niemcy. 
Dla uproszczenia przyjmiemy, że 
trasa przejechana na terenie Polski 
ma długość 500 km i trasa przeje-

chana na terenie Niemiec również 
ma 500 km.

W wystawionej fakturze dla pol-
skiego eksportera kwota 500 euro 
odpowiadająca odcinkowi krajowe-
mu będzie podlegała opodatkowaniu 
stawką 0%, kwota 500 euro odpowia-
dająca odcinkowi niemieckiemu nie 
będzie podlegała opodatkowaniu.
Transport wewnątrzwspólnoto-
wy – opodatkowaniu podlega kwota 
1000 euro.

Dla udokumentowania prawa do 
stawki 0%, przewoźnik musi posia-
dać międzynarodowy list przewozo-
wy na usługę transportu między-
narodowego rozpoczynającego się 
w kraju i kontynuowanego dalej 
transportem morskim do Indii. Np. 
w CMR musi być wyznaczona trasa 
przewozu Polska–Indie. Ponieważ 
przewoźnik nie uzyska potwierdze-
nia na CMR odbioru towaru w In-
diach, w CMR powinno być potwier-
dzenie przejęcia towaru do przewo-
zu morskiego. Wskazanym byłoby 
posiadać, zgodnie ze Wspólnotowym 
Kodeksem Celnym, potwierdzenie 
procedury wywozu towaru poza te-
rytorium celne UE.

Nowa Dyrektywa UE w zakresie 
zwrotu VAT z UE

Nowa Dyrektywa Rady 2008/9/
WE z dnia 12 lutego 2008 r. okre-
ślająca szczegółowe zasady zwrotu 
podatku od wartości dodanej, prze-
widzianego w Dyrektywie 2006/112/
WE, podatnikom niemającym siedzi-
by w państwie członkowskim zwro-
tu, lecz mającym siedzibę w innym 
państwie członkowskim. Dyrektywa 
ta weszła w życie 20 lutego 2008 r., 
ale ma zastosowanie do wniosków 
o zwrot złożonych po dniu 31 grud-
nia 2009 r., tj. również za 2009 rok, 
ale składanych od 1 stycznia 2010 r. 
Tekst dyrektywy jest dostępny 
w Dzienniku Urzędowym Unii Eu-
ropejskiej z 2008 roku nr L 44.



P O R A D N I K

43

Ubezpieczenia 
grupowe  
na życie

Małgorzata Kaniewska
prezes zarządu BMK Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o.

Przedmiotem ubezpieczenia na 
życie jest życie i zdrowie potencjal-
nego ubezpieczonego. Konstrukcja 
takiego ubezpieczenia zależy od 
wielu czynników, m.in. od wieku 
osoby, płci, wykonywanej pracy, sta-
nu zdrowia, przebytych chorób itd. 
Z reguły przy tego typu ubezpiecze-
niach zawieranych w wersji indywi-
dualnej zakres jest dosyć ograniczo-
ny, a i cena nie jest zadowalająca. 

Bardzo dobrym i bardzo popular-
nym rozwiązaniem są tzw. „grupów-
ki”. Są to programy ubezpieczenio-
we na życie dla określonej wyspecy-
fikowanej grupy: może być to grupa 
zawodowa, może być to grupa osób 
stowarzyszonych w jakiejś organi-
zacji, może być to także tzw. grupa 
nieformalna. Grupa to zawsze wię-
cej niż pojedyncza osoba, stąd też 
programy konstruowane na potrze-
by danej grupy są znacznie lepsze 
pod względem zakresu ochrony oraz 
zdecydowanie bardziej atrakcyjne 
pod względem finansowym. 

Dlaczego tak się dzieje, że jako 
indywidualny klient muszę zapłacić 
za dużo mniejszą ochronę i niższe 
świadczenia wyższą składkę niż mój 
kolega, który korzysta z ubezpie-
czenia grupowego. No cóż, wszyscy 
wiemy, że siła jest w skali przedsię-
wzięcia. Możliwości negocjacyjne są 
w przypadku dużych grup znacznie 
większe niż w przypadku niewiel-
kiej grupy bądź też pojedynczej 

osoby. Przy każdej dużej grupie 
bada się tzw. strukturę grupy, czy-
li m.in. wiek, płeć, wykonywaną 
pracę, a następnie dostosowuje się 
program ubezpieczeniowy do danej 
grupy. 

Cel, jaki chcemy osiągnąć, to za-
bezpieczenie finansowe osób z gru-
py na wypadek zdarzenia, którego 
prawdopodobieństwo wystąpienia 
może zaburzyć sytuację finansową 
ich oraz ich rodziny. Wyobraźmy 
sobie ot choćby wypadek komuni-
kacyjny, w którym ginie kierowca 
ciągnika siodłowego, będący w sile 
wieku tj. 35 lat. Delikwent ów ma 
rodzinę – żonę i trójkę dzieci. Jest 
jednym żywicielem rodziny, dobrze 
zarabia, ma na swoim koncie kre-
dyt na mieszkanie bądź też na sa-
mochód lub też inne zobowiązania. 
W chwili śmierci, która nastąpiła 
nagle i zupełnie nikt o niej nie my-
ślał zaczyna się tragedia dla rodziny, 
a często i dla pracodawcy. Tego przy-
krego zdarzenia nie możemy cofnąć, 
a to nie jest sen tylko rzeczywistość, 
z którą należy się zmierzyć. 

Bardzo często bywa tak, że ten 
kierowca, który spędza za kierow-
nicą większość swojego życia nie 
bierze pod uwagę, iż jego praca to 
ciągłe ryzyko wystąpienia wypad-
ku. Wydaje się, że jest młody, w sile 
wieku i nie musi się niczego oba-
wiać, żyje dniem dzisiejszym, nie 
potrzebne mu żadne ubezpiecze-

nia, bo woli te 40 czy też 50 zł mie-
sięcznie zaoszczędzić, niż wydać na 
składkę ubezpieczeniową. Otóż nic 
bardziej mylnego. Każdy z nas otarł 
się o tragedię, o przykre zdarzenia 
związane z utratą zdrowia, z utra-
tą najbliższych. W takim momencie 
dopiero zaczynamy zdawać sobie 
sprawę z ważności umów ubezpie-
czeniowych, bo dla niejednej rodzi-
ny czy też osoby poszkodowanej wy-
płacane świadczenia są ratunkiem 
na dalszy byt. 

Przy programach grupowych 
stroną zawierającą umowę ubez-
pieczenia jest pracodawca, a ubez-
pieczonym, czyli uprawnionym 
do odebrania świadczenia, jest 
ubezpieczony – pracownik firmy, 
jego współmałżonek czy też dzieci. 
Składki są opłacane za każdy mie-
siąc przez pracodawcę lub przez 
pracownika (musi być zgoda pra-
cownika na piśmie na potrącenie 
danej kwoty z wynagrodzenia). Je-
śli jest wola pracodawcy do opłaca-
nia składek, to w takim przypadku 
zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami należałoby zwiększyć wyna-
grodzenie pracownika o wysokość 
składki. Wtedy takie ubezpieczenie 
stanowi koszt uzyskania przychodu. 
W innym przypadku, kiedy skład-
ka jest potrącana z wynagrodzenia 
netto pracownika, nie stanowi kosz-
tów uzyskania przychodu dla praco-
dawcy. 
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Żaden pracownik nie ma szans 
na wynegocjowanie dla siebie indy-
widualnie lepszych warunków ubez-
pieczenia na życie za taką samą 
składkę niż propozycja grupowa. To 
spowodowało, że tego typu rozwiąza-
nie jest bardzo popularne na rynku. 
Pytanie tylko, czy zakres ubezpie-
czenia jest adekwatny do pobieranej 
składki w stosunku do możliwości 
rynku. Z przykrością stwierdzam, 
że niestety nie. Jest wiele funkcjo-
nujących programów w firmach, 
także transportowych, gdzie interes 
pracowników, a co jest z tym zwią-
zane – wysokość świadczeń – nie ma 
znaczenia. Ważna jest tylko składka 
i wynagrodzenie dla osoby obsługu-
jącej, czyli popularnie zwanej Pani 
Zosi, która cieszy się, że ma dodat-
kowe wynagrodzenie za nic, a skła-
dają się na nie dobrowolnie wszyscy 
pracownicy. Zwykle pracodawcy nie 
mają czasu na analizę propozycji 
przedstawianych w ramach pro-
jektów grupowych i zlecają to Pani 
Zosi, która o ubezpieczeniach na ży-
cie wie tyle co przeciętny Kowalski 
o konstrukcji kodu genetycznego, 
czyli zupełnie nic. A przecież istotą 
tego ubezpieczenia grupowego ma 
być ochrona pracownika, uczestnika 
grupy, czyli świadczeniobiorcy. To on 
ma decydować, jaka ochrona jest mu 
potrzebna, a nie osoba, która zain-

teresowana jest tylko świadczeniem 
materialnym za współpracę i lojal-
ność z ubezpieczycielem. To nie ma 
nic wspólnego z interesem grupy 
pracowniczej. 

Umowy ubezpieczenia grupowe-
go należy modyfikować pod wzglę-
dem zakresu i ceny. Zmienia się 
rynek, zmieniają się potrzeby, zmie-
nia się otoczenie, w którym żyjemy. 
Około 10 lat temu żaden z ubez-
pieczycieli nie włączał do ochrony 
ubezpieczeniowej takiego ryzyka 
jak poważne zachorowanie, a jeśli 
już to katalog zachorowań był bar-
dzo, bardzo ograniczony. Nikt nie 
myślał o świadczeniu z tytułu cza-
sowej niezdolności do pracy czy też 
o świadczeniu tzw. szpitalnym (po-
byt w szpitalu, operacja, pobyt na 
OIOM-ie itp.). Najważniejsze świad-
czenia to były świadczenia z tytułu 
urodzenia dziecka, zgonu rodziców 
czy też teściów. 

Zadaję pytanie: co to ma wspólne-
go z ubezpieczeniem na życie. Zupeł-
nie nic. Widziałam takie programy 
pracownicze, gdzie średnia wieku 
załogi wynosiła 45 lat, a wszyscy 
pracownicy płacili składkę za ubez-
pieczenie grupowe, a w tym z tytułu 
urodzenia dziecka. Nie było tam na-
tomiast świadczenia z tytułu poważ-
nego zachorowania czy też leczenia 
szpitalnego, czyli tych świadczeń, 

z których ta grupa winna korzystać. 
Ostatnio widziałam program gru-
powy (około 2000 osób), w którym 
najwyższe określone świadczenie 
przysługiwało za zgon w wyniku 
wypadku komunikacyjnego w trak-
cie wykonywania pracy zawodowej. 
Wszystko byłoby fajnie, gdyby gru-
pa ta była grupą pracowników fir-
my transportowej, gdzie większość 
załogi to kierowcy. Akurat w przy-
wołanym przykładzie tylko dyrektor 
firmy (a właściwie jego rodzina), 
czyli jedna z 2000 osób mogłaby sko-
rzystać z takiego świadczenia ponie-
waż czasami wykonuje obowiązki 
służbowe, jadąc samochodem. Po-
zostali pracownicy nigdy z takiego 
świadczenia nie skorzystają (a wła-
ściwie ich rodziny), ponieważ nigdy 
nie spełnią warunku postawionego 
przez ubezpieczyciela, ale składkę 
za to ryzyko płacą wszyscy. 

Takich anomalii jest dużo więcej, 
dlatego wskazane jest, aby przy-
glądać się dokładnie „grupówkom”, 
które wybieramy. Możemy takie 
umowy zmieniać co roku, możemy 
dowolnie je konstruować i szukać 
takiej oferty na rynku, która w naj-
większym stopniu spełni nasze 
oczekiwania. Pamiętajmy, że naj-
istotniejszym elementem jest tutaj 
ochrona pracownika, pracodawcy 
i ich rodzin.
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Odpowiedzialność 
materialna 
przewoźnika

Jerzy Chuderski

Z otrzymywanych telefonów wnio-
skuję, że istotnym problemem dla 
przewoźników jest zagadnienie od-
powiedzialności za dług celny i od-
powiedzialności za zobowiązanie 
podatkowe, z tytułu niezakończonej 
prawidłowo procedury celnej, stano-
wiąc często dezaprobatę wobec ko-
nieczności uiszczenia tych zobowią-
zań, jeżeli zostały orzeczone przez 
organy celne.

W istocie sygnalizowany problem 
najczęściej swoje źródło ma w proce-
durze tranzytu.

Procedura tranzytu umożliwia 
przewóz towarów przez obszar cel-
ny Wspólnoty bez obciążania stron 
transakcji (importera i eksportera) 
oraz przewoźnika należnościami 
celnymi i podatkowymi, i z tego po-
wodu należy do najczęściej stosowa-
nych procedur celnych.

W ramach Wspólnoty ten rodzaj 
procedury jest skomplikowany, roz-
różniamy bowiem tranzyt zewnętrz-
ny i tranzyt wewnętrzny, a każdy 
z rodzajów tranzytu regulują inne 
przepisy. Nie omawiając szczegółów 
obu rodzajów procedur, ograniczę się 
do przybliżenia istoty sprawy w za-
kresie niezbędnym do uniknięcia lub 
co najmniej ograniczenia odpowie-
dzialności z tego tytułu.

Tranzyt zewnętrzny ma zasto-
sowanie do towarów niewspólno-
towych, a ten rodzaj obrotu do-
konywany jest na podstawie tzw. 
procedury T1, tranzyt wewnętrzny 

zaś ma zastosowanie do towarów 
wspólnotowych, a w tym przypadku 
stosuje się tzw. procedurę T2.

Procedura tranzytu uregulowa-
na została w art. 91 do 97 Rozpo-
rządzenia Rady (EWG ) Nr 2913/92 
ustanawiającego Wspólnotowy Ko-
deks Celny (dalej KC), w art. 340a 
do 462a Rozporządzenia Komisji 
(EWG) Nr 2454/93 ustanawiającego 
Przepisy Wykonawcze do Rozporzą-
dzenia Rady (EWG) Nr 2913/92 (da-
lej WKC) oraz w umowach między-
narodowych (m.in. Konwencja TIR, 
konwencja celna w sprawie karnetu 
ATA, konwencja o Wspólnej Proce-
durze Tranzytowej między krajami 
EFTA a EWG i w innych aktach, 
mających mniejsze znaczenie).

Procedura tranzytu pozwala na 
dozór celny nad przewozem towarów, 
a rozpoczęcie tej procedury może 
mieć miejsce w urzędzie celnym lub 
w siedzibie importera albo eksporte-
ra i pozwala na uniknięcie zbędnych 
kosztów oraz umożliwia zawieszenie 
na czas tranzytu należności przywo-
zowych, innych opłat jak również 
pozwala na odroczenie, dla towarów 
objętych procedurą tranzytu, zasto-
sowania środków polityki handlo-
wej do czasu dostarczenia towaru do 
urzędu celnego przeznaczenia.

Oprócz tego, że od towarów prze-
wożonych z zastosowaniem proce-
dury tranzytu nie pobiera się ceł, to 
również nie pobiera się żadnych po-
datków (ani VAT, ani akcyzowego).

Tego rodzaju przewozy, z za-
stosowaniem procedury tranzytu, 
podlegają dozorowi celnemu, aby 
zapewnić przestrzeganie przepisów 
celnych i aby uniknąć zagrożenia, że 
cła i inne opłaty w ogóle nie zostaną 
uiszczone.

Warto przypomnieć, że zabronio-
ny jest przewóz tranzytem towarów 
należących do kategorii towarów 
zakazanych do wwozu czy to ze 
względu na ochronę zdrowia, czy też 
ze względu na bezpieczeństwo pu-
bliczne. Tak więc w istocie tranzyt 
odbywa się zazwyczaj na podstawie 
karnetu TIR, karnetu ATA, proce-
dury T1 lub procedury T2.

Specyfika stosowania karnetu 
TIR polega na istnieniu stowarzy-
szenia poręczającego, które gwa-
rantuje zapłatę długu celnego i zo-
bowiązania podatkowego, mogących 
powstać w związku z przewozem to-
warów transportem drogowym, pod 
ochroną procedury TIR. 

Podstawowym dokumentem po-
zwalającym na skorzystanie z tej 
procedury jest karnet TIR. 

Karnet ATA służy do odprawy 
czasowej niektórych towarów, za 
właściwy zaś przebieg tranzytu 
odpowiedzialność ponoszą krajowe 
stowarzyszenia poręczające (zazwy-
czaj są to izby gospodarcze).

Procedura T1 obowiązuje w przy-
padku przewozu towaru z jednego 
do drugiego miejsca znajdującego 
się na obszarze celnym Wspólnoty, 
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przez inne państwo trzecie. Procedu-
ra ta ma zastosowanie do towarów 
niewspólnotowych, które wprowadza-
ne są na obszar celny Wspólnoty lub 
z niego wyprowadzane (art. 91 ust. 1 
lit. a KC), ponadto procedurę tę sto-
suje się w kilku innych przypadkach 
mających marginalne znaczenie dla 
przewoźników polskich i z tego powo-
du nie będę ich omawiał.

Procedura T2 jest wymagana 
w przypadku przewozów towarów 
wspólnotowych (art. 340c, e oraz 
462 a WKC), a ponadto może mieć 
zastosowanie do utrzymania sta-
tusu wspólnotowego podczas prze-
mieszczania towarów wspólnoto-
wych między dwoma miejscami na 
obszarze celnym Wspólnoty, przez 
terytorium państwa trzeciego (art. 
163 ust. 1 KC).

Prawo celne stanowi, że każdy 
towar niewspólnotowy wprowadza-
ny do Wspólnoty może być objęty 
procedurą tranzytu zewnętrzne-
go, z wyjątkiem towarów, których 
wprowadzenie na ten obszar celny 
jest zabronione.

Art. 92 ust. 1 KC stanowi, że 
procedura tranzytu zewnętrznego 
zostaje zakończona, a obowiązki zo-
bowiązanego spełnione, gdy towary 
objęte tą procedurą i właściwe do-
kumenty zostaną przedstawione, 
zgodnie z przepisami tej procedury, 
w urzędzie celnym przeznaczenia.

Przepis ten wskazuje na czynność 
organu celnego związaną z momen-
tem zakończenia procedury tranzy-
tu, prowadzącą w rzeczywistości do 
potwierdzenia prawidłowego prze-
biegu całej procedury.

Jeżeli jednak w ciągu czterech 
miesięcy, licząc od dnia przyjęcia 
zgłoszenia i objęcia towarów pro-
cedurą tranzytu, organy celne pań-
stwa wywozu (rozpoczęcia tranzytu) 
nie otrzymały dowodu, że procedura 
tranzytu została zakończona, wsz-
czynają postępowanie poszukiwaw-
cze mające na celu zebranie infor-
macji niezbędnych do zakończenia 
procedury (art. 366 ust. 1 WKC).

W przypadku, gdy organy celne 
ustalą, że procedura tranzytu nie 
została zakończona lub została za-
kończona niewłaściwie, podejmują 
działania w celu wyegzekwowania 
długu celnego oraz zobowiązania po-
datkowego, zgodnie bowiem z prze-
pisami prawa, w momencie zakoń-
czenia procedury tranzytu, którą 
objęte były towary niewspólnotowe, 
należy zastosować przepis art. 55 
KC w sprawie czynności celnych 
wobec towarów wprowadzanych do 
Wspólnoty (art. 42-53 KC).

Towary niewspólnotowe muszą 
być przedstawione organom celnym 
w wyznaczonym terminie, w celu 
nadania im przeznaczenia celnego 
(art. 48, 49 KC).

Niespełnienie warunku, pod ja-
kim były przewożone towary z za-
stosowaniem procedury tranzytu, 
może narazić przewoźnika na za-
rzut usunięcia towaru spod dozo-
ru celnego (art. 203 ust. 1 KC) lub 
może narazić na zarzut niewyko-
nania jednego z obowiązków wyni-
kających z czasowego składowania 
towaru (art. 204 ust. 1 KC) albo 
wreszcie na zarzut niedopełnienia 
jednego z warunków wymaganych 
do objęcia towaru procedurą (art. 
204 ust. 2 KC).

Każde z tych naruszeń powoduje 
powstanie długu celnego, a dłużni-
kiem jest m.in. osoba, która usunęła 
towar spod dozoru celnego lub była 
zobowiązana do wykonania obo-
wiązków wynikających z czasowego 
składowania towaru lub wynikają-
cych ze stosowania procedury.

Pojęcie długu celnego zostało zde-
finiowane w art. 4 pkt 9 KC i ozna-
cza zobowiązanie do uiszczenia na-
leżności celnych, przewidzianych 
w obowiązującym wspólnotowym 
prawie celnym, dla określonych to-
warów, natomiast z art. 20 ust. 1 
KC wynika, że podstawą do oblicze-
nia należności celnych jest Wspól-
notowa Taryfa Celna, co oznacza, że 
dług celny powstaje tylko wówczas, 
gdy ta Taryfa przewiduje cło dla 
określonych towarów (jeżeli towar 
nie został określony w Taryfie Cel-
nej, to nie ciąży na nim dług celny).

Gdy zdarzy się tak, że towary 
znajdujące się pod dozorem celnym 
zostaną nielegalnie usunięte spod 
tego dozoru, powstaje dług celny 
(art. 203 ust. 1 KC), który ktoś musi 
uregulować.

Zgodnie z orzecznictwem ETS 
z „usunięciem towaru spod dozoru 
celnego” mamy do czynienia wów-
czas, gdy działanie lub zaniechanie 
prowadzi do tego, że organy celne 
mają utrudniony dostęp do towaru 
objętego dozorem celnym, chociażby 
tylko czasowo, i z tego powodu nie 
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mogą przeprowadzić kontroli przewi-
dzianej w przepisach prawa celnego.

W świetle zatem orzecznictwa 
ETS (Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości), bez znaczenia 
pozostaje to, czy „usunięcie towaru 
spod dozoru celnego” było działa-
niem umyślnym czy nieumyślnym, 
istotą bowiem jest samo faktyczne 
pozbawienie organu celnego możli-
wości przeprowadzenia czynności 
związanych z określoną procedurą.

Przykładowymi przypadkami 
usunięcia towaru spod dozoru cel-
nego będzie:
1. usunięcie towarów z urzędu cel-

nego lub z miejsca ich czasowego 
składowania, bez pozwolenia or-
ganów celnych (art. 47 KC),

2. usunięcie zamknięć celnych 
(plomb) i rozładowanie towarów 
przewożonych w ramach procedu-
ry tranzytu zewnętrznego, w miej-
scu nie uznanym przez organy 
celne (najczęstszy przypadek),

3. usunięcie towarów, które zostały 
wytypowane do rewizji w przed-
siębiorstwie zgłaszającego,

4. kradzież towarów przewożonych 
tranzytem (bardzo częsty przypa-
dek),

5. przedłożenie sfałszowanego lub 
nieprawidłowego dokumentu w 
celu poświadczenia statusu cel-
nego towaru wspólnotowego, któ-
ry znajdował się w procedurze 
tranzytu (art. 865 WKC),

6. usunięcie towarów ze składu cel-
nego bez spełnienia wymaganych 
formalności celnych,

7. zniszczenie, bez pozwolenia orga-
nów celnych, towarów przewożo-
nych tranzytem.

Określenie dłużników w sytuacji, 
gdy dług celny powstał w wyniku 
usunięcia spod dozoru celnego towa-
ru podlegającego należnościom cel-
nym przywozowym, skonstruowane 
zostało na podstawie jednego tylko 

kryterium, którym jest usunięcie, 
spod dozoru celnego towaru przewo-
żonego tranzytem. Kryterium to nie 
odnosi się do żadnej postaci winy, 
a zatem bez żadnego znaczenia dla 
powstania długu celnego ma stan 
świadomości osoby zobowiązanej do 
wykonania obowiązku, osoba taka 
nie musi być nawet świadoma bez-
prawności swojego zachowania, jak 
również nie musi być świadoma sa-
mego faktu usunięcia towaru spod 
dozoru celnego.

Powyższe oznacza, że przepis art. 
203 ust. 3 tiret czwarte KC jest jed-
noznaczny przez to, że wprowadza 
zobiektywizowaną, opartą na zasa-
dzie ryzyka, odpowiedzialność osób 
zobowiązanych do wykonania obo-
wiązków wynikających z czasowego 
składowania towarów. Ponadto doty-
czy to obowiązków wynikających ze 
stosowania procedury celnej, którą 
towary były objęte w czasie, gdy zo-
stały usunięte spod dozoru celnego.
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uznania jej za dłużnika, a jej odpo-
wiedzialność jest wynikiem działa-
nia wyłącznie osób trzecich i z tego 
powodu staje się dłużnikiem długu 
celnego, ale to nie stoi na przeszko-
dzie temu, że może starać się o za-
wieszenie ciążącego na niej długu.

Ponadto osoba starająca się o za-
wieszenie długu celnego, by skorzy-
stać z tego uprawnienia, jest zobo-
wiązana wykazać, że nie mogła do-
puścić się oczywistego zaniedbania 
swoich obowiązków związanych ze 
sprawowaniem dozoru celnego i nie 
może być jedynym dłużnikiem dłu-
gu celnego. Najważniejszym zaś wa-
runkiem zawieszenia długu celnego 
jest złożenie, przez osobę starającą 
się o zawieszenie tego długu, za-
bezpieczenia pokrywającego kwotę 
zobowiązania określonego ostatecz-
ną decyzją organu celnego. Zgodnie 
jednak z przepisem art. 876a ust. 3 
zdanie czwarte WKC, zabezpiecze-
nie nie musi być wymagane w sy-
tuacji, gdy wymóg ten, z uwagi na 
sytuację dłużnika, mógłby spowodo-
wać u niego poważne problemy na-
tury gospodarczej lub społecznej.

Jeżeli jednak ktoś już wcześniej 
złożył zabezpieczenie obejmujące 
całą kwotę zobowiązania, ponowne 
składanie zabezpieczenia przez inną 
osobę nie może być wymagane.

Dług celny może być zawieszo-
ny na okres jednego roku, ale może 
być przedłużany przez organy celne 
w przypadku istnienia należycie 
uzasadnionych powodów (art. 876a 
ust. 3 zdanie czwarte WKC).

W świetle art. 203 i art. 204 KC 
dłużnikami długu celnego są:
1. osoby, które usunęły towar spod 

dozoru celnego,
2. osoby, które uczestniczyły w tym 

usunięciu i które jednocześnie 
wiedziały lub powinny były wie-
dzieć, że towary zostały usunięte 
spod dozoru celnego,

3. osoby, które nabyły lub posiadały 
towar i które w chwili jego naby-
cia lub wejścia w jego posiadanie 
wiedziały lub powinny były wie-
dzieć, że jest to towar usunięty 
spod dozoru celnego,

4. osoby zobowiązane do wykonania 
obowiązków wynikających z cza-
sowego składowania towarów lub 
wynikających ze stosowania pro-
cedury celnej, którą ten towar był 
objęty.
Z powyższego wynika, że do 

przewoźnika mogą mieć zastoso-
wanie przesłanki określone w pkt. 
1 i 4. W przypadku kradzieży stan 
ten może wywoływać wątpliwości co 
do zgodności z zasadami sprawie-
dliwości, bowiem odpowiedzialność 
przewoźnika za działania złodzieja, 
który przez kradzież towarów znaj-
dujących się pod dozorem celnym 
dokonuje faktycznego usunięcia to-
waru spod dozoru celnego, w istocie 
ponosi okradziony.

Ten stan rzeczy powoduje, że 
organy celne zazwyczaj korzystają 
z najprostszej metody „zakończe-
nia sprawy” i egzekwują dług celny 
z majątku przewoźnika, albowiem 
mają „pod ręką” podmiot, który 

z reguły dysponuje odpowiednim 
majątkiem, z drugiej zaś strony ta-
kie postępowanie jest zgodne z obo-
wiązującym prawem.

Zwracam jednak uwagę na to, że 
za dług celny dłużnicy odpowiadają 
solidarnie, co oznacza, że jeżeli je-
den z dłużników uregulował zobo-
wiązanie, pozostali dłużnicy zostają 
zwolnieni z uregulowania wierzytel-
ności, to jednak osoba, która uiściła 
kwotę długu celnego, może docho-
dzić swoich roszczeń od osoby, która 
spowodowała faktyczne powstanie 
długu celnego, ale tylko i wyłącznie 
na drodze cywilnoprawnej.

Możliwe jest jednak inne rozwią-
zanie tego problemu, mianowicie na 
mocy art. 876 a ust. 3 WKC organ 
celny zawiesza obowiązek zapłaty 
długu celnego, gdy spełnione zosta-
ną warunki określone w tej normie 
prawnej. Przede wszystkim zawie-
szenie to może mieć miejsce wyłącz-
nie w sytuacji, gdy zobowiązanie 
wynika z decyzji ostatecznej, a pod-
miotem tego zobowiązania może być 
tylko osoba określona w art. 203 
ust. 3 tiret czwarte KC, na której 
ciąży dług celny i nie mają do tej 
osoby zastosowania inne przepisy 
art. 203 ust. 3 KC.

Z powyższego wynika, że zawie-
szenie długu celnego odnosi się tyl-
ko do osoby, która została obciążona 
długiem celnym.

Czasami zdarza się, że osoba ob-
ciążona długiem celnym jest osobą, 
która sama nie wykonała żadnej 
czynności mogącej być podstawą do 
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Ideą projektu NELTI jest otwarcie 
drogowego korytarza transpor-
towego pomiędzy Europą a Chi-
nami. Czy to jest atrakcyjna per-
spektywa dla gospodarki nasze-
go kraju?

Idea drogowego korytarza trans-
portowego łączącego Europę z Chi-
nami, promowana przez Międzyna-
rodową Unię Transportu Drogowego 
(IRU), stanowi atrakcyjną per-
spektywę dla polskiej gospodarki. 
Projekt NELTI może oznaczać dla 
przewoźników uzyskanie dostępu do 
rynku chińskiego, który ze względu 
na rozmiar i zasięg gospodarki tego 
kraju, stwarza możliwości rozwoju 
usług transportowych. 

Pomimo dużych odległości, trans-
port drogowy może stanowić alter-
natywny, w stosunku do transportu 
morskiego, i uzupełniający, w sto-
sunku do kolei, sposób przemieszcza-
nia ładunków. Problemem pozostają 

bariery w rozwoju tych przewozów, 
takie jak brak wystarczającej licz-
by centrów logistycznych na trasie 
przewozu oraz kontrole na granicach 
pomiędzy państwami. 
Jak Ministerstwo Infrastruktury 
będzie wspierać ideę tworzenia 
nowego Jedwabnego Szlaku?

Ministerstwo Infrastruktury już 
teraz współpracuje z Ministerstwem 
ds. transportu Kazachstanu. Tysią-
ce przewozów drogowych, wykony-
wanych rocznie przez przewoźników 
polskich, świadczą o udanej ekspan-
sji na rynek kazachski i skutecznej 
konkurencji z firmami zagraniczny-
mi, działającymi w tym kraju. 

Od kilku lat resort współpracu-
je również z administracją Uzbe-
kistanu. Liczba przewozów do tego 
kraju jak dotychczas nie jest duża, 
ale są oznaki, że przedsiębiorcy pol-
scy uzyskują kontrakty przewozo-
we również na tym rynku, w kraju 

bezpośrednio graniczącym z Chi-
nami. Ministerstwo Infrastruktu-
ry, w przypadku zainteresowania 
środowiska transportowego, gotowe 
jest podjąć dalsze rozmowy na te-
mat możliwości współpracy na tym 
kierunku. 

Odnoszę się pozytywnie do ini-
cjatyw przewoźników, zmierzają-
cych do reaktywowania Jedwabne-
go Szlaku. Przypomnę, że pilotażo-
wy konwój z Pekinu do Brukseli, 
zorganizowany w 2005 roku przez 
zrzeszenia przewoźników z różnych 
państw, zyskał wsparcie resortu. 
Po co otwierać nowy kierunek 
(i tym samym nowe rynki), jeże-
li na świecie szaleje kryzys – czas 
wszelkich ograniczeń?

Otwarcie nowego rynku dla usług 
przewozowych będzie korzystne dla 
branży transportowej w Polsce, 
szczególnie, gdy kurczą się rynki, 
na jakich świadczyli usługi nasi 
przewoźnicy. Oznacza to dodatkowe 
możliwości rozwoju dla przedsię-
biorstw. 

Nowe kierunki w przewozach dro-
gowych będą procentowały w chwili 
odwrócenia się obecnych trendów 
ekonomicznych na światowych ryn-
kach. Firmy, które wcześniej rozpocz-
ną przewozy Jedwabnym Szlakiem, 
uzyskają przewagę konkurencyjną 
nad przedsiębiorcami wchodzącymi 
na chiński rynek dopiero w okresie 
poprawy koniunktury.
rozmawiał: Ryszard Gałczyński

Nowe kierunki  
to nowe rynki

Cezary Grabarczyk
Minister Infrastruktury RP

fot. G. Rogiński/CIR 
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Historia 
Jedwabnego Szlaku

Początki kontaktów handlowych 
i transportowych między Europą 
a Azją sięgają zamierzchłej prze-
szłości. Pierwsze zetknięcie z uni-
katowymi chińskimi produktami 
i kulturą Europejczycy zawdzięczają 
podróżom Marco Polo, Wędrówce za 
trzy morza Atanazego Nikitina oraz 
karawanom legendarnego Wielkie-
go Szlaku Jedwabnego. Określenia 
„Jedwabny Szlak” (Seidenstras-
se) po raz pierwszy użył niemiecki 
uczony, baron Ferdinand von Rich-
thofen, w klasycznym dziele z 1877 
roku, zatytułowanym Chiny. 

Wielki Szlak Jedwabny, po raz 
pierwszy w historii ludzkości łączą-
cy Wschód z Zachodem, zaczął dzia-
łać w drugiej połowie drugiego wie-
ku p.n.e., kiedy chiński dyplomata 
i podróżnik – Zhang Qian – odkrył 
tereny, które Chińczycy nazwali 
później Regionem Zachodnim, za-
mieszkałym przez ludy Azji Środ-
kowej. W tym miejscu spotykały się 
dwa szlaki, które wcześniej istniały 
niezależnie od siebie. Jeden z nich 
prowadził z Zachodu, z krajów ba-
senu Morza Śródziemnego do Azji 
Środkowej. Podążały nim greckie 

oddziały pod wodzą Aleksandra 
Wielkiego i seleucydzkiego generała 
Demodamasa. Drugi szlak prowa-
dził ze Wschodu, z imperium cesa-
rza Hana, do Azji Środkowej. Szlak 
ten został odkryty przez Zhang Qia-
na, który przemierzał ten region 
z północy na południe, przez Davan 
(Ferganę), Sogd i Baktrię.

W czasach scentralizowanego 
imperium dynastii Xin i Han Chi-
ny stały się głównym producentem 
i eksporterem jedwabiu na świecie. 
Jedwab był najbardziej ceniony 
przez wyższe warstwy społeczne 
z krajów europejskich, będące też 
jego głównym odbiorcą. Jedwab 
przewożono w karawanach ciągną-
cych się przez wiele mil. Na ich po-
trzeby powstała cała infrastruktura 
oaz, średniowiecznych hoteli, uzbro-
jonych oddziałów ochraniających 
oraz usług kurierskich. Wszystko 
to było możliwe dzięki istnieniu 
uniwersalnego produktu, jakim był 
jedwab. Jako lekki, zajmujący nie-
wiele miejsca i mocny materiał, je-
dwab jest idealnym towarem w wy-
mianie handlowej między odległymi 
ośrodkami.

Jedwab jest rzadką, drogą, nie-
zwykle piękną i elegancką tkaniną, 
dzięki czemu handel nią był bardzo 
opłacalny. Karawany z jedwabnymi 
strojami i przędzą, futrami, cerami-
ką, wyrobami z żelaza, emalią, cy-
namonem, imbirem, bronią z brązu 
oraz lustrami podążały ze Wschodu 
na Zachód. W drugą stronę wożono 
towary z Azji Środkowej i wschod-
niego wybrzeża Morza Śródziem-
nego: dywany z wielbłądziej wełny, 
szkło, koce, kobierce i przedmioty 
luksusowe. Chiny i inne regiony na 
kontynencie euroazjatyckim zbu-
dowały system lądowych szlaków 
handlowych, które składały się na 
Wielki Szlak Jedwabny. Wzdłuż tras 
karawan powstawały i doskonale 
prosperowały liczne oazy i miasta.

Jednakże po serii odkryć geo-
graficznych w epoce podróży mor-
skich na przełomie XV i XVI wieku 
znaczenie międzykontynentalnych 
lądowych szlaków handlowych za-
czynało słabnąć. Przez kolejne 500 
lat wszystkie powiązania handlowe 
i społeczne między Azją a Europą 
i resztą świata opierały się na szla-
kach morskich.
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Problemy i bariery 
zarejestrowane podczas 

wdrażania projektu NELTI
Nowa Euroazjatycka Inicjatywa 

Transportowa – NELTI – stanowi 
istotny element polityki IRU, której 
celem jest usuwanie barier w mię-
dzynarodowych przewozach drogo-
wych w rejonach wschodnich. Pro-
jekt ma stanowić test najtrudniej-
szych przeszkód na euroazjatyckich 
szlakach transportowych i stworzyć 
metody usuwania problemów po-
przez wdrożenie „mapy drogowej”. 
Transport towarów na masową 
skalę powinien zostać uruchomio-
ny między Chinami a Europą już 
w niedalekiej przyszłości.

Praktycznie od pierwszych dni 
realizacji przewozów w ramach 
projektu NELTI przewoźnicy na-
potykali na różne bariery i szereg 
problemów. 

Projekt NELTI stanowi kontynu-
ację spójnej polityki IRU, mającej 
na celu usuwanie barier w dziedzi-
nie międzynarodowych przewozów 
drogowych w regionie WNP. Z jednej 
strony ma on służyć jako test poko-
nywania w praktyce najtrudniej-
szych przeszkód na euroazjatyckich 
szlakach transportowych, a z dru-
giej strony ma być instrumentem 
usuwania tych problemów poprzez 
wdrażanie „mapy drogowej”, która 
powinna zostać sporządzona wio-
sną 2009 roku na podstawie wyni-
ków uzyskanych we wstępnej fazie 
projektu.

Będzie to najważniejsza misja 
NELTI, polegająca na przygoto-
waniu gruntu i wyeliminowaniu 
przeszkód w drogowym transporcie 

Trasa Północna

Trasa liczy 

około 6 500 km 

(z Uzbekistanu 

przez 

Kazachstan, 

Rosję, Białoruś 

do Unii 

Europejskiej)

Trasa Północna

Trasa liczy 

około 4 900 km 

(z Uzbekistanu 

przez 

Kazachstan, 

Rosję, Białoruś 

do Unii 

Europejskiej)

Trasa Północna
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towarów na masową skalę, który 
powinien zostać uruchomiony mię-
dzy Chinami a Europą już w nieda-
lekiej przyszłości.

Zgodnie z oczekiwaniami, najpo-
ważniejsze problemy i bariery we 
wdrażaniu NELTI ujawniły się na 
przejściach granicznych. Jednym 
z głównych źródeł problemów były 
ewidentnie korupcyjne praktyki 
służb celnych na posterunkach przy 
drogowych przejściach granicznych. 
Przewoźnicy skarżyli się na poważ-
ne problemy na granicy rosyjsko-
łotewskiej oraz kirgisko-uzbeckiej. 
Szczególnie niepokojące były jednak 
przypadki łamania prawa na grani-
cy między Republiką Kazachstanu 
a Republiką Uzbekistanu.

Kolejna grupa problemów doty-
czy wiz dla kierowców zawodowych 
oraz niektórych działań podejmo-
wanych przez straż graniczną i in-
spektorat transportu.

Wszystkie te problemy i bariery 
będą przedmiotem analiz i podsu-
mowań po pilotażowej fazie projek-
tu NELTI, która zakończy się wio-
sną 2009 roku.

Trasa Północna

Trasa liczy 

około 3 500 km 

(z Uzbekistanu 

przez 

Kazachstan, 

Rosję, Białoruś 

do Unii 

Europejskiej)

Trasa Centralna

Trasa liczy 

około 5 100 

km (z Chin 

Środkowych 

przez Kirgistan, 

Uzbekistan, 

Turkmenistan, 

Azerbejdżan, 

Gruzję do Unii 

Europejskiej)

Trasa 

Południowa

Trasa liczy 

około 4 000 km 

(z Kirgistanu 

przez 

Uzbekistan, 

Turkmenistan, 

Iran do Turcji)
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Dlaczego IRU przywiązuje do pro-
jektu NELTI tak wielką wagę?

W IRU są stowarzyszone 74 pań-
stwa z całego świata, a znaczną ich 
część stanowią państwa azjatyckie. 
W Azji mieszka 62% ludności świa-
ta, natomiast potrzeby transportowe 
na tym kontynencie są pokrywane 
przez transport drogowy zaledwie 
w niespełna 1%. Warto tutaj zwrócić 
uwagę na fakt, że rozwój gospodar-
czy tych krajów – tak samo jak roz-
wój Europy – jest bardzo silnie uza-
leżniony od rozkwitu międzynaro-
dowej wymiany towarowej. Na tych 
ogromnych, bezkresnych obszarach 
nie ma mowy o możliwości takiej 
wymiany gospodarczej bez rozwoju 
transportu drogowego. Żeby była ja-
sność – celem funkcjonowania trans-
portu drogowego nie jest łączenie 
działalności biznesowej na wielką 
odległość. W Europie 85% przewo-
zów odbywa się na trasach nie dłuż-
szych niż 150 km, a powyżej 500 km 
– tylko 3,5% przewozów. Wszyst-
ko to dzięki dość równomiernemu 
rozwojowi gospodarczemu, którego 
podstawy tworzy dobrze rozwinię-
ta sieć szlaków komunikacyjnych. 
Na kontynencie azjatyckim jeszcze 
tego nie ma, a potrzeby transpor-
towe tej części świata są ogromne. 
Sieć drogowa w Azji jest wystarcza-
jąca. O ile w Europie mamy łącznie 
ok. 57 tysięcy km autostrad, o tyle 
w Azji jest ich 141 tysięcy km, więc 
jest gdzie ten transport realizować. 
Zwłaszcza, że drogi azjatyckie są 

Jedwabny Szlak  
to również szansa 

dla polskich przewoźników
Rozmowa z Januszem Łacnym, Prezydentem IRU

w większości puste. Sam byłem tego 
świadkiem, kiedy uruchamiano tra-
sę profesjonalnych, komercyjnych 
przewozów z Taszkientu do Europy 
we wrześniu ubiegłego roku – wła-
śnie w ramach projektu rewitaliza-
cji Jedwabnego Szlaku. Transport 
drogowy stwarza szansę rozwoju 
gospodarczego, a rozwój gospodar-
czy to w konsekwencji także postęp 
cywilizacyjny, społeczny, bogace-
nie się mieszkańców. To jest także 
szansa na pokój. Jako IRU widzimy 
możliwości realizacji takiego planu, 
właśnie przez ideę utworzenia Je-
dwabnego Szlaku.
Urzędnicy europejscy, i nie tylko, 
nigdy nie rozpieszczali transportu 
drogowego. Czy po latach propa-
gowanie idei Jedwabnego Szlaku 
nastąpiła jakaś zmiana w świado-
mości urzędników państwowych?

Występują dwa oblicza tego pro-
blemu. W całej Unii Europejskiej 
transport drogowy postrzegany 
jest przez decydentów jako dopust 
boży, jako coś, co konkuruje z wła-
ścicielami prywatnych samochodów 
w  dostępie do infrastruktury, wręcz 
przeszkadza w poruszaniu się po 
drogach. Na kontynencie azjatyckim 
jest odwrotnie: decydenci z tamtych 
krajów wspierają rozwój transpor-
tu drogowego. Przede wszystkim 
bardzo aktywne są w tej kwestii 
władze Chin. Wynika to z dynamicz-
nego rozwoju gospodarczego całego 
kraju, w tym także jego zachodnich 
regionów. Realną alternatywą dla 

przewozów towarów z rejonu Urum-
czi, oddalonego o 300 km od granicy 
z Kazachstanem, staje się transport 
w głąb kontynentu azjatyckiego, 
a nawet dalej, aż do Europy, a nie 
tak jak dotychczas – do portów mor-
skich na wschodnim wybrzeżu. Bar-
dzo aktywne są również władze Uz-
bekistanu, kraju podwójnie odcięte-
go od dostępu od morza. Bez rozwoju 
transportu lądowego ma on niewiel-
ką szansę na rozwój gospodarczy. 
Dlaczego transport drogowy wydaje 
się najwłaściwszym stymulatorem 
rozwoju? Dlatego, że tylko przewozy 
drogowe można uczynić na tych tery-
toriach bezpiecznymi. W przypadku 
transportu kolejowego cywilizacja 
będzie się rozwijała tylko w obrębie 
stacji. Natomiast wokół szlaku dro-
gowego cywilizacja będzie się rozwi-
jała wszędzie, powstaną przydrożne 
bary, parkingi, stacje paliw, warsz-
taty naprawcze. To jest szansa na 
aktywizację społeczną i gospodarczą 
szerokiego pasa wzdłuż sieci dróg 
Jedwabnego Szlaku. 
Czy można już mówić o wymier-
nych korzyściach, jakie niesie 
projekt NELTI dla krajów w nim 
uczestniczących?

W przeciwieństwie do wcześniej-
szych projektów, które były karawa-
nami, czyli jednorazowym wydarze-
niem pokazującym, że możliwy jest 
transport nawet na wielkie odległo-
ści – NELTI zaczął już funkcjonować 
w przewozach komercyjnych. Jeśli 
chodzi o karawany, to pierwsza wy-
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ruszyła z Lizbony do Władywostoku 
już w 2004 r. Brali w niej udział tyl-
ko Rosjanie. Druga karawana, z Pe-
kinu do Brukseli, w 2006 r., była 
już międzynarodowa. Uczestniczyli 
w niej: Chińczycy, Kazachowie, Ro-
sjanie, Litwini, Łotysze i Polacy. Od 
września ubiegłego roku Jedwab-
ny Szlak funkcjonuje na zasadzie 
krótszych przewozów, tzn. pomiędzy 
Chinami, Kirgistanem, Kazachsta-
nem, Uzbekistanem i Rosją. W chwi-
li obecnej najważniejszym celem 
projektu jest zniesienie barier legi-
slacyjno-administracyjnych, zwią-
zanych z różnym prawodawstwem, 
problemami z przekraczaniem gra-
nic, kontrolą itd., bo to one były 
główną przeszkodą przy rewitaliza-
cji Jedwabnego Szlaku. I tu należy 
powiedzieć, że kraje azjatyckie chcą 
harmonizować przepisy, aby uła-
twić przewozy. Na przykład Chiny 
zainwestowały ogromne pieniądze 
w modernizację przejścia granicz-
nego z Kirgistanem. Zainwestowały 
nawet w polepszenie infrastruktu-
ry drogowej po stronie kirgiskiej. 
Wobec nadprodukcji w Chinach są 
one bardzo zainteresowane uru-
chomieniem nowych rynków zbytu. 
Stąd rozwój Jedwabnego Szlaku 
jest dla nich bardzo korzystny. Inne 
kraje tego regionu również chcą 
skorzystać z możliwości, jakie daje 
otwarcie nowego szlaku handlo-
wego. Pierwsze konkretne korzy-
ści płynące z wdrożenia projektu 
NELTI są związane ze zniesieniem 
pewnych barier administracyjnych 
i wymianą zezwoleń na przewóz po-
między Uzbekistanem, Kirgistanem 
a Chinami. Władze Uzbekistanu, 
na wniosek IRU, zniosły już wyso-
kie opłaty wjazdowe dla pojazdów 
z obcymi rejestracjami. Nie należy 
oczekiwać, że Jedwabny Szlak spo-
woduje masowe przewozy drogowe 
między Chinami a UE, bo nie taki 
jest cel tego projektu, ale i takie 
będą realizowane. 

Uruchomienie nowego korytarza 
transportowego jest procesem 
wymagającym czasu. Kiedy we-
dług Pana będzie można stwier-
dzić, że rewitalizacja Jedwabne-
go Szlaku XXI wieku to fakt?

Gdyby nie ogólnoświatowy kry-
zys gospodarczy, to powiedziałbym, 
że w ciągu najbliższych 2-3 lat. Wo-
bec spadku głównych wskaźników 
makroekonomicznych, a zwłaszcza 
wymiany handlowej – nasz eksport 
spadł już w tej chwili o 20%., a im-
port o 40% – proces ten może być 
znacznie dłuższy. Spadek wymiany 
handlowej ma wpływ na ograni-
czanie przewozów i zahamowanie 
dynamiki rozwoju gospodarczego, 
co na pewno odbije się na tempie 
realizacji tego projektu. Najbardziej 
aktywnymi krajami dążącymi do re-
witalizacji Jedwabnego Szlaku są: 
Turcja, Rosja, Ukraina i państwa 
azjatyckie. Natomiast spośród kra-
jów europejskich realne szanse na 

partycypowanie w tych przewozach 
widzę dla Polski. Dlaczego? Polscy 
przewoźnicy są specjalistami od 
przewozów na dalekich dystansach. 
My nie boimy się jeździć z Hiszpanii 
do Rosji czy z Francji na Ukrainę. 
Jeździmy również do Kazachstanu 
– wykorzystujemy około 4 tysiące 
zezwoleń rocznie. W związku z tym 
nie widzę problemu, aby polski 
przewoźnik mógł wozić towary z UE 
do Uzbekistanu czy nawet do Chin. 
Nie sądzę, aby przedsiębiorcy z Eu-
ropy Zachodniej byli aż tak odważ-
ni. Jest to dla nas niepowtarzalna 
szansa, aby w widoczny sposób za-
istnieć na tym rynku. Naszymi atu-
tami są: elastyczność przedsiębior-
ców, sprawność spedytorów i profe-
sjonalizm kierowców. Na krótszych 
trasach Jedwabny Szlak już zaczął 
funkcjonować. Gdy Rosjanie, Kaza-
chowie czy Uzbecy przetrą te trasy 
– my również się tam pojawimy.
rozmawiał Ryszard Gałczyński
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Na czym własciwie polega Projekt 
NELTI?

Projekt NELTI – Nowej Euro-
azjatyckiej Inicjatywy Transporto-
wej – miał przygotowane odpowied-
nie podłoże. Międzynarodowa Unia 
Transportu Drogowego od kilku lat 
za jedno ze swoich priorytetowych 
zadań uważała i uważa rozwój trans-
portu drogowego w regionie euro-
azjatyckim. Tej kwestii były poświę-
cone euroazjatyckie konferencje IRU 
zorganizowane w 2001 r. w Irkucku, 
w 2003 r. w Teheranie, w 2005 r. 
w Pekinie i w 2007 r. w Warszawie. 

Praktyczne możliwości transpor-
tu drogowego w przewozach trans-
kontynentalnych pokazały kon-
woje organizowane, przy poparciu 
Międzynarodowej Unii Transportu 
Drogowego, przez stowarzyszenia 

członkowskie IRU, na trasach: Li-
zbona–Władywostok (2004 r.) oraz 
Pekin–Bruksela (2005 r.).

Projekt NELTI stał się kolejnym 
krokiem, mającym na celu rozwój 
międzynarodowych przewozów dro-
gowych z/do regionu Azji i Oceanu 
Spokojnego do/z Europy.

Przy poparciu wielu międzyna-
rodowych organizacji sześć firm 
transportowych z Rosji, Kirgizji, 
Uzbekistanu i Turcji rozpoczęło we 
wrześniu 2008 roku realizację zle-
ceń handlowych na przewóz ładun-
ków przemysłowych oraz towarów 
powszechnego użytku z Centralnej 
Azji i Zachodnich Chin do Europy 
i Turcji. Podczas realizacji projektu 
do jego uczestników dołączyła jesz-
cze firma ukraińska oraz kolejna 
firma z Kirgizji. 

Projekt NELTI wystartował 16 
września 2008 roku w Taszkiencie 
(Uzbekistan) podczas międzynaro-
dowej konferencji poświęconej euro-
azjatyckim przewozom drogowym.

W ramach projektu – od września 
2008 do kwietnia 2009 roku – na 
trzech jego trasach: północnej, cen-
tralnej i południowej, realizowany 
jest monitoring wykonywania prze-
wozu ładunków, w szczególności 
stan infrastruktury drogowej, ko-
lejki na granicach, opłaty drogowe. 
Dane te są odnotowywane w dzien-
niku kierowcy w trakcie realizacji 
każdego przejazdu (wykonanego 
tam i z powrotem) oraz w księdze 
eksperta, która jest wypełniana 
w pierwszej i ostatniej jeździe.

Dotychczasowe osiągnięcia pro-
jektu NELTI będą zaprezentowane 
podczas V Euroazjatyckiej Konfe-
rencji IRU, która w dniach 11 i 12 
czerwca 2009 roku odbędzie się 
w Ałmacie (Kazachstan). Wyniki 
te zostaną przedstawione w for-
mie „mapy drogowej” zawierającej 
praktyczne rekomendacje kolejnych 
kroków, które należy przedsięwziąć 
w celu przyśpieszenia rozwoju euro-
azjatyckich przewozów drogowych. 

Należy zaznaczyć, że w warunkach 
ekonomicznego kryzysu doskonalenie 
ogniw logistycznych staje się jednym 
z najważniejszych sposobów na obni-
żenie kosztów przewozu, stanowią-
cych cześć składową ceny towaru. 
Rezultaty projektu NELTI – to klucz 
do realizacji tego zadania w euroazja-
tyckich przewozach drogowych.

Przewoźnicy międzynarodowi 
zawsze pierwsi będą wytyczać 

nowe trasy
Rozmowa z Igorem Runovem, Delegatem Generalnym IRU w Moskwie
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Ile zrobiono dotychczas przy reali-
zacji tego zamierzenia, myślę tu 
przede wszystkim o udziale Rosji, 
państwa kluczowego dla sukcesu 
całego przedsięwzięcia?

Chcę zaznaczyć, iż projekt NEL-
TI po raz kolejny zademonstrował, 
że obecnie nie ma istotnych proble-
mów związanych z infrastrukturą, 
hamujących przewozy ładunków 
transportem drogowym z Europy do 
Azji. Główną przeszkodą utrudnia-
jącą ten rodzaj przewozów są barie-
ry administracyjne. 

Jako przykład podam przewóz re-
alizowany przez firmę „BUNYOD”. 
W trakcie realizacji pierwszego prze-
jazdu ich pojazd został zatrzymany 
na 8 dni z powodu podejrzenia służb 
celnych o przewóz narkotyków w to-
warze, jakim był sypki cukier. Próbki 
towaru dwukrotnie były poddawane 
analizie laboratoryjnej. Naturalnie, 
narkotyków nie znaleziono, ale prze-
woźnik zaliczył 8 dni postoju. 

Ze strony służb celnych nie zosta-
ły naruszone terminy przeprowadza-
nia kontroli, to znaczy, że sytuacja 
na gruncie prawnym była zgodna 
z Kodeksem Celnym FR, jednakże 
przewoźnik poniósł znaczne straty. 

Kolejny przykład – wprowadzenie 
w życie w Uzbekistanie Zarządzenia 
nr 274, przewidującego pobieranie 
od przewoźników opłaty w wysoko-
ści 100 USD zarówno przy wjeździe, 
jak i wyjeździe z kraju, co dla za-
granicznych przewoźników w prak-
tyce oznacza zakaz przekraczania 
przełęczy Kamczyk, która znacznie 
skraca trasę przejazdu. Jest to ba-
riera administracyjna powodująca 
konieczność frachtu przewozowego, 
stanowiącego część ceny towaru. 

Mając na uwadze udzielanie po-
mocy przewoźnikom uczestniczącym 
w projekcie, w każdym kraju na tra-
sach NELTI utworzono narodowe 
centra koordynacyjne. W skład tych 
zespołów weszli przedstawiciele 
właściwych organów administracji 

oraz stowarzyszeń przewoźników 
drogowych. Uczestnicy projektu nie-
jednokrotnie odczuli ich efektywną 
pomoc w trudnych sytuacjach.

Podstawowa misja projektu NEL-
TI jest taka, aby otrzymaną szczegó-
łową wiedzę o utrudnieniach admi-
nistracyjnych w przewozach reali-
zowanych z regionów Azji i Oceanu 
Spokojnego do Europy wykorzystać 
do likwidacji tych barier. Powinni-
śmy skierować uwagę wszystkich 
właściwych organów krajów leżą-
cych na trasach Jedwabnego Szlaku 
na te utrudnienia i pokazać korzy-
ści, które wynikają z ich likwidacji. 

Eksperci uważają, że wzrost o 5% 
przewozów realizowanych na kie-
runku euroazjatyckim w tranzycie 
przez Rosję przyniesie wzrost przy-
chodów operatorów transportowych 
o 2-3 mld USD. Polska jest także 
krajem tranzytowym w przewozie 
ładunków w relacji Wschód-Zachód 
i korzyści z tranzytu dla Polski tak-
że są oczywiste.
Jakie najpoważniejsze problemy 
napotykają Państwo w trakcie prac 
nad realizacją Projektu NELTI?

Rosja jest jednym z krajów z tran-
zytowych północnej trasy NELTI 
i dlatego też bierze udział w pro-
jekcie NELTI. Od początku projekt 
ten uzyskał poparcie ze strony Mi-
nisterstwa Spraw Zagranicznych 
Rosji, otrzymaliśmy również pismo 
popierające projekt od Ministerstwa 
Transportu Federacji Rosyjskiej. Po-
dobnie jak w innych krajach, również 
w Rosji stworzono centrum koordy-
nacyjne projektu NELTI. W projek-
cie tym uczestniczy rosyjska firma 
transportowa ATRIMLOGISTIC. 

Przewoźnicy realizujący na tere-
nie Rosji projekt NELTI również na-
potykają na problemy. Obowiązujące 
opłaty na granicach, istniejące ba-
riery administracyjne w istotny spo-
sób osłabiają wizerunek Rosji jako 
kraju tranzytowego. Mamy nadzie-
ję, że w przygotowywanym „Prawie 

tranzytowym FR” będzie wzięta pod 
uwagę opinia środowiska biznesu. 
Dla Rosji bardzo ważną sprawą jest 
stworzenie pozytywnego wizerunku 
przyjaznego kraju tranzytowego. 
Mam nadzieję, że przy dobrej woli 
politycznej uda nam się to zrealizo-
wać. 
W jakim czasie, Pana zdaniem, 
będzie możliwe uruchomienie re-
gularnego połączenia tranzyto-
wego pomiędzy Europą a Azją?

Przewozy w takiej relacji już 
funkcjonują – realizacja projektu 
NELTI jest tego potwierdzeniem. 
Według prognoz Międzynarodowej 
Unii Transportu Drogowego z chwi-
lą przyłączenia Chińskiej Republi-
ki Ludowej do Konwencji TIR ruch 
tranzytowy znacznie się zwiększy. 
Na przestrzeni ostatnich lat chiń-
skie właściwe organy prowadzą dzia-
łania mające na celu przystąpienie 
do Konwencji TIR: są organizowane 
seminaria, spotkania, odbywają się 
szkolenia pracowników administra-
cji celnej. Przypuszczamy więc, że 
przystąpienie Chińskiej Republiki 
Ludowej do Konwencji TIR nastąpi 
w niedalekiej przyszłości.

W przyszłości ruch przewozowy 
nie będzie tylko związany z trans-
portem ładunków z ChRL. 

Ekonomiści prognozują znaczny 
rozwój jeszcze jednego kraju tego 
regionu – Indii. Tak więc przewozy 
drogowe z Indii do regionu Azji Cen-
tralnej i dalej do Europy wydają się 
być kierunkiem perspektywicznym. 

Zmianie ulegają kierunki świato-
wych ekonomicznych wektorów roz-
woju, a co za tym idzie zmienią się 
kierunki wykonywanych przewozów 
ładunków. Oznacza to, że przewoź-
nicy realizujący międzynarodowy 
transport drogowy zawsze będą no-
woczesnymi Marco Polo – zawsze 
jako pierwsi będą wytyczać nowe 
trasy. 

Życzę im w tym sukcesów. 
Rozmawiała Beata Skibińska
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Skąd zainteresowanie Państwa 
firmy projektem NELTI? 

Interesujemy się tym projektem 
od 2005 r. Natomiast nasza obec-
ność na rynku azjatyckim ma już 
wieloletnią historię. Jako firma spe-
dycyjno – logistyczna poszukujemy 
nowych rozwiązań dla dostaw towa-
rów naszym klientom. Mimo, że PS 
Trade Trans jest kojarzony przede 
wszystkim ze spedycją kolejową, to 
nasza oferta obejmuje zarówno prze-
wozy drogowe, jak i morskie. Stąd 
zainteresowanie projektem NELTI. 
Naszą uwagę zwraca szczególnie 
Trasa Północna, która wiedzie przez 
Kazachstan, Rosję do Polski i Za-
chodniej Europy. Wynika to z poli-
tyki rządu Chin, który obecnie pro-
muje północne regiony kraju. Mają 
tam powstać specjalne strefy ekono-
miczne. Powstaje nowy, wielki orga-
nizm gospodarczy i to w naturalny 
sposób prowadzi do poszukiwania 
nowych szlaków transportowych 
dla przewozu towarów stamtąd. Do 
tej pory były to dostawy tylko i wy-
łącznie do portów morskich. W tej 
chwili, ze względu na porównywal-
ne odległości, koniecznością stało 

się poszukiwanie alternatywnych 
rozwiązań transportowych.
Czy obecnie Trade Trans realizuje 
tam przewozy?

Tak, zaczynaliśmy od przewozów 
morskich, ponieważ była to natu-
ralna – już historyczna – droga dla 
transportu towarów z Chin i Dale-
kiego Wschodu. Organizacją takich 
przewozów zajmujemy się od wielu 
lat, głównie do portów niemieckich 
i polskich, skąd kontenery są prze-
wożone do finalnego odbiorcy koleją 
lub samochodem. W 2001 r. uru-
chomiliśmy, z naszymi wschodnimi 
partnerami, kolejowe połączenie 
z Brześcia do Ułan Bator – pociąg 
kontenerowy Mongolski Wektor. 
W związku z dużym zapotrzebo-
waniem na przewozy kontenerów 
z Chin musieliśmy pomyśleć o wy-
dłużeniu tego połączenia i urucho-
mieniu przejazdu powrotnego – 
z Chin do Brześcia i dalej do Polski 
i Europy Zachodniej i Południowej. 
W marcu 2005 r. takie połączenie 
powstało. Jest ono realizowane 
z mniejszym lub większym powo-
dzeniem, w zależności od tego, jak 
koleje rosyjskie kształtują politykę 
cenową na linii transsyberyjskiej.

Niemniej, uważamy, że to dobre 
rozwiązanie, ponieważ pociąg w cią-
gu 12 dni przejeżdżał 9 tysięcy kilo-
metrów. Cena przewozu była niewie-
le wyższa od transportu morskiego.
Jakie możliwości otworzyłaby dla 
Państwa reaktywacja Jedwabne-
go Szlaku?

Poszerzyłaby oczywiście naszą 
ofertę, ale z drugiej strony – reali-
zujemy dużą ilość przewozów do 

Kazachstanu. W związku z tym 
planujemy uruchomienie tam po-
łączenia, które umożliwiałoby 
transport towarów z regionów Chin 
graniczących z Kazachstanem. Ze 
względu na stosunkowo ubogą sieć 
kolejową w tych rejonach, jedyną 
możliwość stałych dostaw widzimy 
tylko w oparciu o transport drogo-
wy. Zwłaszcza, że polscy przewoź-
nicy doskonale sobie radzą z obsłu-
gą tego kierunku. Dlatego nasze 
szczególne zainteresowanie budzą 
projekty, które pozwalają takie za-
mierzenia realizować. 
Czy ogólnoświatowy kryzys go-
spodarczy może być przyczyną 
zaniechania dalszych prac nad 
tym projektem?

Na pewno nie przyczyni się do 
rozwoju nowych rynków, ale zakła-
damy, że kryzys nie będzie trwał 
wiecznie. Ciągle mamy nadzieję, że 
to proces krótkotrwały. Z naszego 
punktu widzenia, bez względu na 
okoliczności, udział w tego rodzaju 
projektach jak NELTI, jest koniecz-
nością. Wymiana towarowa, w więk-
szym czy mniejszym natężeniu, bę-
dzie się zawsze odbywać. Naszych 
klientów, producentów dóbr, będą 
interesować efektywne i tańsze roz-
wiązania transportowe. Nie chodzi 
tu bynajmniej tylko o cenę przewo-
zu, ale także o czas transportu.

Nie należy się spodziewać jakie-
goś masowego przewozu dóbr na 
tych kierunkach, ale jest to dobry 
moment, aby opracować i wprowa-
dzić tego rodzaju rozwiązania logi-
styczne.
rozmawiał Ryszard Gałczyński

Polskie firmy na 
Rozmowa z Krystyną Nowak,  

Wiceprezesem Zarządu Przedsiębiorstwa  
Spedycyjnego Trade Trans



N E LT I

59

Przedsiębiorstwo Spedycyjne Tra-
de Trans jest największym polskim 
partnerem logistycznym. Posiada 
centra logistyczne, terminale prze-
ładunkowe i magazyny na wschod-
niej granicy Unii Europejskiej 
oraz wewnątrz kraju. Dzięki in-
frastrukturze na wszystkich przej-
ściach granicznych między Polską, 
a Ukrainą oferuje pełną gamę usług 
logistycznych w połączeniach z Da-
lekim Wschodem. Wyspecjalizowa-
ne punkty przeładunkowe mogą 
obsłużyć towary sztukowe i spale-
tyzowane, towary masowe, paliwa 
płynne, produkty rolne oraz prze-
syłki ciężkie i ponadgabarytowe. 
Firma dysponuje siecią własnych 
agencji celnych.

Firma istnieje od 19 lat na rynku 
i posiada partnerów biznesowych 
w każdym kraju Europy i Azji. Od 
roku 2000 zajmuje pierwsze miejsce 
w rankingach polskich firm branży 
TSL. Roczna obsługa spedycyj-
na przekracza 30 mln ton to-

warów, a wartość sprzedanych 
usług w 2007 roku wyniosła po-
nad 1,5 mld PLN.

Przedsiębiorstwo Spedycyjne 
Trade Trans uczestniczy w presti-
żowych targach Transport Logistic 
China, odbywających się w Szan-
ghaju oraz TransRussia w Moskwie, 
które są największym wydarzeniem 
branży transportowej Rosji i krajów 
ościennych, skupiającym wszyst-
kie gałęzie tej branży. Targi szan-
ghajskie natomiast są miejscem 
ekspozycji najnowszych technologii 
i usług transportowych, spedycyj-
nych i logistycznych na tamtejszym 
rynku. Firma jest jedynym uczest-
nikiem z Polski.

Pociąg kontenerowy do Chin
W efekcie dużego zainteresowa-

nia przewozami kontenerów koleją 
z Dalekiego Wschodu do Europy 
Zachodniej tranzytem przez Polskę, 
w 2001 roku powstał Mongolski 
Wektor – towarowy pociąg konte-
nerowy. Pokonuje on trasę dwa 
razy szybciej niż statek. W ciągu 

14 dni pociąg przejeżdża 9814 km 
przez Chiny, Mongolię, Rosję, Biało-
ruś, Polskę oraz Niemcy. Większość 
trasy prowadzi Magistralą Transsy-
beryjską, a dalej Paneuropejskim 
Korytarzem II Moskwa-Berlin. Po-
ciąg pokonuje dwie różnice szeroko-
ści torów, dlatego przewożone nim 
kontenery muszą być dwukrotnie 
przeładowywane – najpierw na gra-
nicy chińsko-mongolskiej, a następ-
nie na granicy białorusko-polskiej 
w Brześciu/Małaszewiczach.

Railport 

Medyka

Mongolski 

Wektor

Jedwabnym Szlaku
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Firma DIREX istnieje na rynku 
międzynarodowych transportowych 
od 1989 roku; od samego początku 
specjalizujemy się w transportach 
chłodniczych, a naszą główną do-
meną zawsze były transport z Eu-
ropy na szeroko rozumiany wschód 
– do Rosji, Białorusi, na Ukrainę 
i do Kazachstanu; byliśmy jedną 
z pierwszych firm, które jeździły na 
wschód w większej skali na zasadzie 
regularnych połączeń – w okresie 
lat 90 woziliśmy przede wszystkim 
warzywa i owoce, co pozwoliło nam 
na stałe wpisanie się w kierunek 
wschodni i zdobywanie unikalnych 
doświadczeń poprzez kierowanie 
naszej floty w tym kierunku przez 
cały czas; tzw. kryzys rosyjski nie 

spowodował naszego wycofania się 
z obsługi kierunków wschodnich, ale 
przyczynił się do zdywersyfikowania 
obsługiwanych przez nas sektorów 
i branż; początek obecnej dekady 
zaowocował także wzrostem zain-
teresowania naszych klientów bez-
pośrednimi dostawami poza Ural – 
przede wszystkim do Kazachstanu; 
w połowie obecnej dekady zestawy 
ciężarowe floty DIREX jeździły już 
regularnie i przez cały rok (pomimo 
bardzo trudnych warunków drogo-
wych w okresie zimy!) obsługując 
stałe kontrakty naszych klientów 
m.in. do Atirau, Astany, Karagan-
dy, Aktobe i Almaty; poza regularną 
obsługą tych tras podejmowaliśmy 
się realizacji specjalnych projektów 

dostaw m.in. do Kirgistanu, Uzbeki-
stanu czy Tadżykistanu.

W roku 2005 firma DIREX, jako 
jedyny polski przewoźnik podjęła się 
uczestnictwa i reprezentowania Pol-
ski w ramach projektu IRU „Road 
Transport drives progess. From 
Beijing to Brussels”. Ten projekt, 
w który zaangażowało się wiele or-
ganizacji rządowych i branżowych 
transportu drogowego miał być 
symbolicznym ponownym otwar-
ciem Jedwabnego Szlaku łączącego 
potencjały handlowo-produkcyjne 
Azji południowo wschodniej z Euro-
pą, a za jej pośrednictwem także ze 
wschodnim wybrzeżem USA; konwój 
– w którym wzięli przedstawiciele 5 
przewoźników z Rosji, Kazachstanu, 

Polskie firmy na 
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Przejazd mię-

dzynarodowego 

konwoju z Pekinu 

do Brukseli 

w 2005 roku, 

uczestniczyli 

w nim Polacy

Litwy, Łotwy oraz Polski – DIREX, 
przejechał trasę ok. 13.000 km w 
czasie 6 tygodni (w tym konferencje 
prasowe w odwiedzanych stolicach); 
Polskę i flotę DIREX reprezentował 
dwuletni wówczas Mercedes Actros, 
który już regularnie odwiedzał stepy 
Kazachstanu w ramach naszych sta-
łych połączeń oraz wspaniała załoga 
w osobach Marka Foryszewskiego 
oraz Janusza Serwińskiego, któ-
rzy swoim doświadczeniem, wiedzą 
i znajomością trasy wspierali swoich 
kolegów, pozostałych uczestników 
konwoju; opisując przygotowania do 
tego projektu nie można zapomnieć 
o panu Michale Luberadzkim, ów-
czesnym dyrektorze firmy Diesel 
Truck, którego zaangażowanie, 

optymizm i zapał do działania były 
naprawdę nieocenione; projekt za-
kończył się uroczystym powitaniem 
konwoju z ciężarówką DIREXu na 
czele w Brukseli we wrześniu 2005 
roku oraz konferencją, której pod-
sumowanie było niezwykle obiecu-
jące na przyszłych działań i których 
efekty są dzisiaj widoczne.

Przejazd konwoju z Azji do Euro-
py pozwolił pokazać szerszym rze-
szom przedsiębiorców, międzynaro-
dowym organizacjom i klientom coś, 
co dla naszej firmy stanowi ważny 
element naszej strategii biznesowej 
już od wielu lat. Pięć ciężarówek, 
dziewięciu kierowców i parę tygodni 
udowodniło, że interkontynentalny 
transport towarów między Europą 

i Azją może odbywać się już teraz 
w obie strony i – co najważniejsze 
– stanowi optimum czasu i kosztów. 
Projekt konwoju z Pekinu do Bruk-
seli wykazał, że w obecnym świecie 
i przy obecnych możliwościach nie 
trzeba już wybierać między krótkim 
czasem dostawy przy ogromnych 
kosztach transportu lotniczego, 
a niskimi kosztami za wielotygo-
dniowe oczekiwanie na dostawę 
drogą morską. Już dzisiaj, dzięki 
transportowi drogowemu przy wie-
lokrotnie niższych kosztach można 
skrócić czas dostawy towarów z 6 do 
zaledwie dwóch tygodni, jakie po-
trzeba realnie przy umiarkowanych 
warunkach drogowych na przewóz 
ładunku z Azji do Europy. To opti-

Jedwabnym Szlaku
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mum kosztów i czasu niesie ze sobą 
ogromne możliwości rozwoju nie 
tylko dla producentów, eksporterów 
i importerów w całej Eurazji, ale 
także dla nas – transportowców.

Trasa blisko 13 tys. km (w obie 
strony) przebiegająca przez kilka 
stref czasowych i klimatycznych jest 
szczególnie wymagająca zarówno 
dla kierowców, którzy muszą wy-
kazać się ogromną rozwagą, opa-
nowaniem, doświadczeniem i pa-
nowaniem nad pojazdem, ale i dla 
sprzętu, który w standardowych 
fabrycznych specyfikacjach mógłby 
sprawiać wiele kłopotów; biegnąca 
zarówno przez góry Uralu jak i ste-
py Azji aż do Chin wymaga spraw-
dzonego i bardzo mocnego sprzętu, 
ale wzbogaconego o indywidualne 
rozwiązania techniczne i organiza-
cyjne, bedące owocem wielu trans-
portów wykonanych na przestrzeni 
lat; trzeba zarazem dodać, że tra-
sa przebiegająca przez różnorodne 
strefy klimatyczne, w bardzo trud-
nych warunkach drogowych i zmie-
niających się realiach pogodowych 

bezwzględnie ujawnia wszelkie nie-
dociągnięcia, a brak jakiegokolwiek 
serwisu (nie wspominając już o au-
toryzowanych punktach serwiso-
wych) na przestrzeni setek kilome-
trów sprawia, że wysyłając pojazd 
i kierowców w taką trasę trzeba 
mieć stuprocentową pewność co do 
niezawodności sprzętu oraz wy-
jątkowych kwalifikacji kierowców; 
poważnymi zagrożeniami, jakie cze-
kają na niedoświadczone firmy są 
m.in: słynne burze śnieżne na azja-
tyckich stepach (tzw. buran), który 
potrafi zawiać cały zestaw ciężaro-
wy na wiele dni, niska jakoś dostęp-
nego w Kazachstanie paliwa, która 
bez specjalnych metod zapobiega-
nia regularnie potrafi uszkadzać 
pompowtryski w silnikach, zła sieć 
drogowa przebiegająca w wielu od-
cinkach drogami szutrowymi, brak 
dostępnej sieci serwisowej, przez co 
kierowcy są zdani przede wszystkim 
na firmowe wyposażenie, szkolenia 
oraz odpowiednie przygotowanie 
do wyjazdu zestawu w trasę przez 
mechaników, nieprzewidywalne wa-

runki pogodowe, które potrafią unie-
ruchomić pojazd i kierowców przez 
kilka kilkanaście dni (np. burze 
śnieżne, nieodśnieżane górskie dro-
gi na Uralu, zamarznięte rzeki, któ-
re unieruchamiają promy – na wielu 
rzekach po drodze nie ma mostów), 
wiele trudności natury formalnej, 
jakie spotykają kierowcy na swojej 
drodze.

DIREX obecnie posiada 
w swojej flocie blisko 170 no-
woczesnych zestawów chłodni-
czych, a wspólnie z siostrzaną 
firmą LAKMEX jest ich łącznie 
250; zatrudniamy około 300 
osób; obsługujemy regularnie 
w zakresie przewozów w kon-
trolowanej temperaturze (od -25 
do +35C) kierunki po całej Euro-
pie, Bałkanach, Turcji oraz kra-
jach WNP – regularnie Rosja, 
Ukraina, Białoruś oraz Kazach-
stan; przewożone rodzaje towa-
ru to przede wszystkim wyroby 
spożywcze – warzywa, owoce, 
słodycze, mięso, nabiał.
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Mówią że salon samochodowy to 
święto motoryzacji – tylko co świę-
tować, kiedy cała motoryzacyjna 
metropolia walczy o życie.

Detroit to miasto-fabryka. Tu 
większość mieszkańców albo pra-
cuje w przemyśle samochodowym, 
albo w jakikolwiek inny sposób jest 
od niego zależna. To stąd pochodzi  
tak zwana wielka trójka, czyli trzy 
największe amerykańskie koncerny  
motoryzacyjne – General Motors, 

Detroit 2009  
– Epicentrum

tekst i fot. Kacper Jeneralski

Chrysler i Ford, które teraz walczą 
o przetrwanie. 

Gdyby spośród wielkiej trójki 
miał ocaleć tylko jeden koncern, to 
patrząc na stoiska salonu motory-
zacyjnego w Detroit, pewnie byłby 
to Ford. Na swoim stoisku poka-
zał nie tylko wolę walki, ale też 
w atrakcyjny sposób swoją wizję 
na wyjście z tarapatów. Najwięk-
sza liczba reflektorów skierowana 
była na Taurusa 2010 – czyli proto-

typ rodzinnego samochodu, stylem 
i wielkością przypominającego eu-
ropejskie Mondeo.

Amerykanie lubią slogany, dla-
tego od samego rozpoczęcia salonu 
w mediach powtarzali hasło „40 
mil na galonie”. Tyle w Stanach 
do tej pory spalały tylko kosiarki 
do trawy. Teraz na sześciu litrach 
benzyny mają tam pokonywać sto 
kilometrów rodzinne samocho-
dy. Producenci aut proszący rząd 

Nowy 

Prius przed 

odsłonięciem, 

czy 

ekologiczne 

auta uratują 

motoryzację?
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o wsparcie finansowe obiecali nie 
tylko restrukturyzację firm, ale też 
nową taktykę. Obiecali, że zaczną 
produkować tanie, ekonomiczne 
i ekologiczne samochody. Kiedy 
dni prasowe w Detroit rozpoczyna-
ły się, Ford jako jedyny z wielkiej 
trójki twierdził, że poradzi sobie bez 
wsparcia państwa. Więc teoretycz-
nie nie miał żadnych zobowiązań, 
a mimo to pokazał samochód pasu-
jący do najbardziej aktualnych eko-
logicznych trendów. Ford Fussion – 
czyli hybryda wielkości Focusa – ma 
przekonać Amerykanów do niewiel-
kich i ekonomicznych samochodów 
rodzimej produkcji. Niestety ten sa-
mochód jest też dowodem na to, że 
ekologia i hybrydy mogą zanudzić 
klienta na śmierć. Prawdopodobnie 
kiedy Amerykanie kupią już mniej-
sze lodówki, zrezygnują z wielkich 
zakupów i zapomną, co to znaczy 
BigMac, dopiero wtedy rzucą się do 
salonów, żeby kupować takie auta.

Zaledwie dziesięć metrów od  
ekologicznego Fussiona stał samo-
chód, który dla przeciętnego Amery-
kanina  jest jak religia, a jego silnik 
V8 jest elementem amerykańskiej 
kultury. „Eleonore” Mustang Shel-
by GT500 to najmocniejsza i naj-
bardziej sportowa legenda spośród 
musclecarów. O ile 5-litrowe pic-
kupy w Detroit były „passe” i stały 
upchnięte gdzieś po bokach hali, bo 
producenci wstydzili się je pokazy-
wać, o tyle musclecary, czyli spor-
towe potwory, jak gdyby nigdy nic 
błyszczały na samym środku hali. 
Duże coupe wyciągniete żywcem 
z filmu Bullit to coś, z czego Amery-
kanin nie zrezygnuje i słowo kryzys 
nie ma na to żadnego wpływu.

Swojego nowego osiłka pokazał 
też Chevrolet. Kiedy General Mo-
tors zaprezentowało nowego Che-
vroleta Camaro, klienci rzucili się 
na nie jak nastolatki na nowego 
iPoda. Mimo że w chwili prezen-
tacji w Detroit produkcja Camaro  

Nowe BMW Z4 
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jeszcze się nie rozpoczęła to w kolejce 
po nie czekało już ponad dziesięć ty-
sięcy klientów. Pewnie dlatego obok 
produkcyjnej wersji Camaro pojawił 
się też koncepcyjny model, który wy-
gląda jak zło w czystej postaci. 

Camaro Black to prywatny samo-
chód lucyfera. Czarny lakier, czarne 
wnętrze, czarne felgi – wszechogar-
niająca czerń została urozmaicona 
tylko czerwonymi światłami. Są-
dząc po tym, jak czarny prototyp  
został przyjęty przez zwiedzających, 
można przewidywać, że taka wer-
sja pojawi się prędzej czy później 
w sprzedaży.

Mimo ogromnej powierzchni wy-
stawowej, jaką zarezerwował dla 
swoich niezliczonych marek General 
Motors – w tej części hali panował 
spokój, żeby nie powiedzieć nuda. 
Przechadzając się w okolicach sto-
isk Pontiaca, Saturna, Buicka czy 
Saaba,  można było odnieść wraże-

nie, że zwiedzający czekają dopiero 
gdzieś przed drzwiami, a salon jesz-
cze się nie rozpoczął.  GM zapre-
zentował wprawdzie elektrycznego 
Chevroleta volta, koncepcyjnego 
sportowego Cadillaca czy następcę 
Chevroleta Sparca,  ale tu kryzys 
nie tylko był widoczny – on wręcz 
kuł  w oczy. 

Materiały prasowe, poczęstu-
nek dla zwiedzających czy wreszcie 
główna atrakcja każdego salonu – 
piękne hostessy towarzyszące samo-
chodom. To wszystko w Detroit było 
jak na lekarstwo. Ktoś może powie-
dzieć, że to nie jest najważniejsze, 
że przede wszystkim liczą się samo-
chody. Powiedzmy sobie szczerze, 
bez całej błyszczącej otoczki wido-
wisko zdecydowanie traci rozmach, 
a zwiedzający tracą humor. Na 
szczęście pomoc nadeszła zza oce-
anu – Włoskie stoiska takich marek 
jak, Maseratti czy Lamborghini to 

dowód na to, że dla  Włochów do-
bre wrażenie to podstawa. Hostessy 
Maserati nie tylko pracowały dla 
marki – one były tej marki! Dowód? 
Każda z nich mogła pochwalić się 
tatuażem z logiem włoskiego produ-
centa. Włosi, jeśli zabraknie im po-
mysłów na nowe samochody, mogą 
na swoich stoiskach ustawić same 
hostessy, a odpowiedni tłok zwie-
dzających i tak mają jak w banku.

Audi z silnikiem od Lamborghini 
czy Mercedes bez dachu i przedniej 
szyby – właśnie na takie samochody 
zwiedzający salony samochodowe 
czekają najbardziej  i  nie zwracają  
uwagi na to, że nigdy nie będzie ich 
na nie stać.

Audi zaprezentowało się tak jak-
by kryzys Niemiec nie dotyczył. R8, 
czyli super samochód z centralnie 
umieszczonym silnikiem, docze-
kał się wersji V10. Silnik stosowa-
ny przez koncern w Lamborghini 
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to nie jedyna nowość w R-ósemce. 
Dwumiejscowe Audi to pierwszy 
na rynku samochód, który został 
pozbawiony żarówek. W nowym R8 
wszystkie światła również – drogo-
we i mijania bazują na technologii 
LED – czyli diodach. 

Obok R8 Audi postawiło koncept, 
który ma być konkurentem dla czte-
rodrzwiowych limuzyn z sportowym 
charakterem – takich jak Porsche 
Panamera. R10 – o ile wejdzie do 
produkcji  – prawdopodobnie czę-
ściej będzie widywane w Monaco niż 
w „powszedniej” Europie.

Skoro mowa o luksusie, to w De-
troit nie mogło zabraknąć marki, 
która nie tylko kojarzy się z luksu-
sem, ale wprost definiuje to pojęcie. 
Mercedes zdawał się nie zauważać 
kryzysu. Tuż przed otwarciem sa-
lonu Niemcy urządzili w Detroit 
prapremierę nowej E klasy. To sa-
mochód, który po C klasie jest naj-
lepiej sprzedającym się modelem 
marki. E klasa nowej generacji na 
samym salonie się nie pojawiła, bo 
właściwa premiera została przewi-
dziana na salon genewski.

Gwiazda na masce to nie tylko 
luksus – jeśli ktoś w to wątpi, to po-
winien przyjrzeć się  z bliska Mer-
cedesowi SLR Stirling Moss – ostat-
nia seria wybitnie szybkiego super 
auta została pozbawiona nie tylko 
dachu, ale też przedniej szyby. Jeśli 
kierowca jest dostatecznym egoistą, 
może zakryć miejsce pasażera spe-
cjalnym panelem, który powoduje 
że auto zamienia się w jednomiej-
scową wyścigówkę przypominającą 
bolidy w stylu retro. Co ciekawe, 
żeby stać się właścicielem jednego 
z ostatnich bolidów zbudowanych 
wspólnie przez Mclarena i Mercede-
sa, trzeba być już właścicielem jed-
nego z wcześniejszych modeli SLRa

Stirling Moss zostanie wypro-
dukowany w liczbie zaledwie sie-
demdziesięciu pięciu egzemplarzy 
– ale prawdopodobnie i tak zdoła 
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wyemitować dostatecznie dużo spa-
lin. Ekologiczny bilans będzie pew-
nie chciała wyrównać Toyota, która 

do Detroit przywiozła same ekolo-
giczne samochody. Pierwszy z nich 
to nowy Prius. Trzecia generacja 

najsławniejszej hybrydy w gruncie 
rzeczy nie różni się specjalnie od 
dwóch wcześniejszych modeli, które 
z powodzeniem były produkowane 
przez 12 lat. W tej dziedzinie Japoń-
czycy dokonali tylko kosmetycznych 
poprawek. Może nie chcieli inwesto-
wać w hybrydy, które ostatnio sła-
biej się sprzedają. Znacznie bardziej 
przełomowa okazała się elektryczna 
wersja małej Toyoty IQ. Czterooso-
bowy konkurent smarta w wersji 
elektrycznej jest na razie samo-
chodem koncepcyjnym, ale patrząc 
na ogólny trend w projektowaniu 
i planowaniu przyszłości motoryza-
cji, słowo elektryczny w najbliższych 
czasach będzie się pojawiało coraz 
częściej i niezależnie od kontynentu 
na którym jest organizowany kolej-
ny salon samochodowy.
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Wejście Polski do Unii Europej-
skiej wywołało wiele emocji w całym 
społeczeństwie, także wśród prze-
woźników drogowych. Zwiększało 
szanse na ich rozwój, ale niektó-
rzy obawiali się mocnej finansowo 
i dobrze zorganizowanej zachodniej 
konkurencji. Wejście do Unii ozna-
czało także zrównanie prawa pol-
skiego z unijnym. Prace nad usta-
wą o transporcie drogowym trwały 
niemal dwa lata. Przygotowując 
nowe zasady, rząd oraz ZMPD brali 
pod uwagę Dyrektywy 96/26 oraz 
98/76. – Z posłem Bogusławem 
Liberadzkim, który był wówczas 
przewodniczącym sejmowej Komi-

Kronika – 50 lat
część 4

We wspólnej Europie
Po 1 maja 2004 roku

Robert Przybylski
Rzeczpospolita

sji Infrastruktury wprowadzającej 
ustawę, współpraca układała się od 
samego początku bardzo harmonij-
nie – wspomina Jan Buczek, ówcze-
sny sekretarz generalny ZMPD. – 
Nigdy wcześniej ZMPD nie było tak 
bardzo zaangażowane w prace legi-
slacyjne – dodaje. Ustawa o trans-
porcie drogowym weszła w  życie 
1 stycznia 2002 roku. Wprowadziła 
ona do polskiego prawa wiele norm 
unijnych regulujących wykonywa-
nie transportu drogowego. Dla za-
pewnienia wysokiej jakości świad-
czonych usług ustawa nakładała na 
przewoźników (zarówno krajowych, 
jak i międzynarodowych) obowiązek 

uzyskania świadectwa kompetencji 
zawodowych. Aby ułatwić przewoź-
nikom ich uzyskanie, ZMPD wspól-
nie ze stowarzyszeniami regional-
nymi stworzyło ośrodki szkolenio-
we, przygotowujące przewoźników 
do egzaminów. Mimo dużego wy-
siłku organizacyjnego Zrzeszenia, 
nie wszystkie punkty nowej ustawy 
spełniły oczekiwania branży. Rów-
nolegle z jej przygotowaniem rząd 
pracował nad Ustawą o Inspekcji 
Transportu Drogowego. Reprezen-
tanci ZMPD mieli do niej sporo 
zastrzeżeń, m.in. do czasu trwania 
kontroli wewnątrz firm, odpowie-
dzialności kierowców za świado-
me naruszenia przepisów ustawy 
o transporcie drogowym oraz do 
wyposażenia inspektorów w broń, 
co kłóciło się z kreowanym wizerun-
kiem ITD jako służby przyjaznej 
przewoźnikom. – Rząd w ostatniej 
chwili wprowadził całą ustawę o in-
spekcji drogowej do ustawy o trans-
porcie drogowym w formie rozdziału 
dziewiątego i nie zdążyliśmy na tę 
zmianę zareagować – mówi dyrektor 
Departamentu Transportu ZMPD, 
Tadeusz Wilk. Kolejna istotna dla 
międzynarodowych przewoźników 
nowelizacja ustawy o transporcie 
drogowym weszła w życie w grudniu 
2003 r. Zniosła ona reglamentację 
ograniczającą liczbę wydawanych 
licencji. Tym samym każdy przed-
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siębiorca spełniający wymagania 
jakościowe może uzyskać licencję 
wraz z odpowiednią ilością wypi-
sów. Tylko unijny przepis pozwala 
na czasowe (pół roku z możliwością 
przedłużenia o jeszcze jeden taki 
sam okres) wprowadzenie limitów 
w liczbie przewoźników, i to tylko 
w przypadku zaistnienia sytuacji 
kryzysowej w transporcie. Dużym 
sukcesem była opracowana wspól-
nie przez całe środowisko przewoź-
ników drogowych nowelizacja usta-
wy o transporcie drogowym z lipca 
2005 r. Wprowadzono tam odpowie-
dzialność kierowcy za naruszenia 
przepisów związanych z czasem 
pracy oraz dotyczących obowiązku 
posiadania odpowiednich dokumen-
tów transportowych. Określono do-
kładnie wymagania w zakresie do-
kumentowania sytuacji finansowej 
przewoźnika. Formalnie dopuszczo-
no do używania w transporcie po-
jazdy zarejestrowane czasowo. Po-
nadto wprowadzono szereg zmian 
odnoszących się do przewozów pa-
sażerskich, przede wszystkim pre-
cyzyjnie określając zasady jego wy-
konywania. Stowarzyszenia i inne 
organizacje przewoźników zyskały 

możliwość prowadzenia kursów do-
kształcających dla kierowców.

Ustawa o transporcie drogowym 
jest uważana za wyważoną i zabez-
pieczającą interesy przewoźników 
i państwa. 

Wielu naukowców dowodziło, że 
wejście w życie nowych, unijnych 
reguł działania, opartych na wy-
maganiach jakościowych, okaże się 
tak kosztowne dla 60 tys. polskich 
przedsiębiorstw transportowych 
(o zasięgu krajowym i międzyna-
rodowym), że jedna trzecia z nich 
zbankrutuje. Eksperci zauważyli, 
że koszty funkcjonowania prze-
woźników w UE były o 60 procent 
wyższe niż w Polsce, jednak dzięki 
większej wydajności zachodnich 
firm koszt przejechania jednego 
kilometra w UE wynosił 0,85 euro 
i był tylko niewiele wyższy od tego 
w Polsce (0,70 euro).

Obaw nie kryli także przedsta-
wiciele zachodnich firm transpor-
towych, szczególnie niemieckich, bo 
np. polscy przewoźnicy przejęli 82 
procent przewozów pomiędzy Pol-
ską a Niemcami. Mimo niepewności 
i obiekcji, w kwietniu 2002 roku UE 

zamknęła negocjacje członkowskie 
z Polską. Obie strony zobowiązały 
się m.in. do otwarcia wewnętrznego 
rynku przewozów samochodowych 
(kabotażu) od 1 stycznia 2009 roku. 
Polska otrzymała czas na wzmoc-
nienie sieci dróg do 1 stycznia 2011 
roku. Po tej dacie wszystkie główne 
drogi będą udostępnione dla naj-
cięższych zestawów.

Otwarte granice
Jeszcze w piątek, 30 kwietnia 

2004 roku ciężarówki czekały na 
przejściu granicznym w Słubicach 
22 godziny na wjazd do Polski i 24 
godziny na wyjazd. Następnego 
dnia kolejki zniknęły, bo już nikt 
nie sprawdzał zawartości naczep. 
Tak samo było na granicach czeskiej, 
słowackiej i litewskiej. Ciężarówki 
nie traciły czasu w granicznych ko-
lejkach i mogły miesięcznie zrobić 
np. do siedmiu kursów do Brukseli, 
a poprzednio nie więcej niż pięć. Na 
dodatek zniknęły zezwolenia limi-
tujące przewozy, a znowelizowana 
ustawa z 2002 roku zniosła ilościo-
we ograniczenia dostępu do zawodu. 
Firmę przewozową może od tej pory 
założyć każdy, jeśli wykaże się na  
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egzaminie fachową wiedzą, dobrą re-
putacją i ma zabezpieczenie finanso-
we w wysokości 9 tys. euro na pierw-
szą ciężarówkę i 5 tys. euro na każdą 
kolejną. Ponadto nowymi przepisami 
obniżono opłatę za uzyskanie licencji 
z 15 tys. zł do 4 tys. zł. 

Wbrew początkowym obawom, po 
wejściu do Unii polska gospodarka 
rozkwitła. O ile w latach 1995-2002 
zagraniczne firmy zainwestowały 
w Polsce 46 mld dolarów, o tyle tyl-
ko w 2006 roku ich inwestycje wy-
niosły 14 mld dolarów – 44 procent 
więcej niż w poprzednim. Powstały 
nowe fabryki, magazyny i platformy 
logistyczne, które przyczyniły się do 
wzrostu ilości zleceń dla firm trans-
portowych. Liczba przedsiębiorstw 
przewożących towary w ruchu mię-
dzynarodowym wzrosła z prawie 9 
tys. w kwietniu 2004 roku do blisko 
14,5 tys. dwa lata później. W tym 
samym okresie znacznie powiększył 
się park samochodowy, bo z 44 700 
do 78 400 pojazdów. Jednak pierw-
szy rok od momentu wstąpienia do 
Unii okazał się zaskakująco trudny 
dla branży. Lepsze wykorzystanie 
taboru zaowocowało obniżeniem cen 
za przewozy. Według Tomasza Rap-
tisa z Euro Truck, stawki w prze-

wozach europejskich zmniejszyły 
się o dziesięć procent. Największe 
obniżki cen klienci mogli zaobser-
wować na trasach, na których za-
wsze brakowało zezwoleń, w tym na 
Węgry i do Austrii. Krzysztof Polak, 
właściciel firmy K. Polak, podawał, 
że ceny za transport całopojazdowy 
z Polski do Austrii spadły z 1000 
do 600 euro. Na dodatek podrożało 
paliwo, a umacniająca się złotów-
ka zjadała i tak niewielkie zyski. 
Klienci nie odbierali zamówionych 
samochodów, a firmy leasingowe 
zabierały auta tym, którzy przestali 
płacić raty.

Przewoźnicy narzekali, że nie 
dość że spadły stawki, to dodatkowo 
zauważalnie wzrosły koszty. Mimo 
większych o ok. 20 procent prze-
biegów polskich ciężarówek, co było 
możliwe dzięki zniesieniu granic 
z Europą Zachodnią, wpływy prze-
woźników znacząco się kurczyły. 
Podawali oni, że za kilometr otrzy-
mywali 0,6 do 0,65 euro, gdy koszt 
zużytego paliwa i autostrad wynosi-
ły łącznie od 0,35 do 0,48 euro/km. 
Pozostała kwota nie starczała na 
opłacenie podatków, kierowcy, le-
asingu i innych kosztów funkcjono-
wania firmy. Przedstawiciele ZMPD 

bili na alarm, że taka sytuacja może 
doprowadzić do licznych bankructw 
polskich przewoźników. Pomimo tak 
ponurej sytuacji, branża zakończyła 
2005 rok 12-procentowym wzrostem 
przewozów i przyniosła krajowi po-
nad 1 mld zł zysku.

Wejście Polski do UE przyniosło 
też znaczny wzrost przewozów au-
tobusowych. Liczba przewoźników 
zwiększyła się w styczniu 2007 roku 
do 2500, czyli dwukrotnie w porów-
naniu do kwietnia 2004 roku. Do 
tego ponad 800 firm oferuje trans-
port małymi busami. Wszyscy prze-
woźnicy mają ponad 7800 dużych 
autobusów i ponad 1500 busów. 
Zmienił się jednak charakter prze-
wozów. Zamiast rodzinnych zaczęły 
dominować wyjazdy do pracy, w tym 
trwające ponad 30 godzin kursy do 
Wielkiej Brytanii. Przejazdy auto-
busowe były tanie w porównaniu 
do cen biletów na samolot. Dlate-
go też liczba regularnych połączeń 
międzynarodowych wzrosła z 266 
w 2003 roku do 339 trzy lata póź-
niej, przy zwiększeniu ich długości 
z 378,5 tys. km do 583,4 tys. km. 
Dopiero pojawienie się tanich linii 
lotniczych na krótko stworzyło kon-
kurencję dla autobusów. Wkrótce 
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jednak pasażerowie odkryli, że na-
wet na długich trasach wygodniej 
jest korzystać z autobusu, który w 
przeciwieństwie do samolotu wyru-
sza punktualnie i dociera do cen-
trum miast.

Z nowoczesną organizacją do Unii
W kwietniu 2003 roku po raz 

pierwszy w historii Zrzeszenia odbył 
się zjazd delegatów, a nie członków, 
na którym wybrano władze Zrzesze-
nia. To zebranie było ukoronowaniem 
czterech lat pracy nad nowym statu-
tem ZMPD, zarejestrowanym przez 
prezydenta Warszawy w 2002 roku. 
Dwustu delegatów wybieranych jest 
przez zebrania regionalne. – Od tego 
momentu nastąpiła decentralizacja 

i demokratyzacja Zrzeszenia, a co 
najważniejsze, stworzyliśmy me-
chanizm wyszukiwania działaczy 
ZMPD, którzy chcieliby zaangażo-
wać się w pracę społeczną. Co roku 
wybierani są przewodniczący re-
gionów. Gdy sprawdzą się w swoim 
działaniu, mogą kandydować do 
władz Zrzeszenia – uważa Sienicki.

W 2005 roku delegaci ZMPD po 
raz kolejny zmienili statut, któ-
ry został przygotowany przez Ko-
misję Statutową powołaną przez 
Zgromadzenie Delegatów ZMPD 
i kierowaną ponownie przez Alek-
sandra Reischa. Po poprawkach 
wprowadzonych w czerwcu 2006 
roku na wniosek organu nadzoru 
(Prezydenta Warszawy), sąd zare-

jestrował statut latem 2006 roku. 
Jedną z podstawowych zmian było 
zwiększenie roli prezesa Zrzeszenia 
poprzez wprowadzenie jego bezpo-
średniego wyboru przez Zgroma-
dzenia Delegatów (dotychczas był 
wybierany przez członków Zarzą-
du ze swego grona). Zarządzanie 
biurem powierzono dyrektorowi 
generalnemu, który nie może być 
jednocześnie członkiem Zarządu. 
Inną ważną zmianą było wprowa-
dzenie wyborów przewodniczących 
regionów – krok w kierunku dalszej 
decentralizacji Zrzeszenia.

26 października 2006 roku odby-
ły się wybory nowych władz Zrze-
szenia, w których prezesem wybra-
no Jana Buczka. W skład Zarządu 

Zarząd i Rada 

ZMPD jesienią  

2006 roku.  

W pierwszym 

rzędzie od lewej: 

Zygmunt Sieńko 

(Zarząd), Wojciech 

Sienicki (Zarząd), 

Józefa Miozga 

(Rada), Aleksander 

Reisch (Rada)  

W drugim rzędzie: 

Andrzej Lenkiewicz 

(Rada), Jan Buczek 

(Zarząd), Bogusław 

Zimny (Rada), 

Jarosław Jakoniuk 

(Rada), Piotr 

Kopczyński (Rada), 

Bolesław Milewski 

(Zarząd). W 

najwyższym rzędzie: 

Marek Eron (Rada),  

Adam Byglewski 

(Zarząd), Dionizy 

Woźny (Zarząd), 

Leon Kaczmarek 

(Rada), Marian 

Kempa (Rada), 

Zdzisław Kordel 

(Rada), Janusz 

Łacny (Zarząd)
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weszli ponadto Jarosław Jakoniuk 
(wiceprezes ds. finansowych), Piotr 
Litwiński, Janusz Łacny (sekretarz 
generalny), Bolesław Milewski (wi-
ceprezes), Andrzej Nowrotek i Le-
szek Pieńkowski.

W Komisji Rewizyjnej zasiedli: 
Adam Byglewski, Joanna Gałach 
(wiceprzewodnicząca), Tadeusz 
Kociuk, Wojciech Sienicki (prze-
wodniczący) i Dionizy Woźny. Radę 
Zrzeszenia stanowią: Grzegorz Biś, 
Euzebiusz Gawrysiuk, Sławomir 
Kostjan (wiceprzewodniczący), Jó-
zefa Miozga, Aleksander Reisch 
(przewodniczący), Zygmunt Sieńko, 
Roman Sierhej, Zofia Stępnicka, Je-
rzy Szepietowski, Ewa Śliwa i Cze-
sław Wokacz.

Członkowie władz Zrzeszenia re-
prezentują wszystkie rejony kraju. 
– Naszym sukcesem ostatnich lat 
jest integracja środowiska przewoź-
ników, która ma wpływ na prace 
koncepcyjne i merytoryczne ZMPD. 
KRPD uległa rozwiązaniu, a wcho-
dzące w jej skład stowarzyszenia 
regionalne przystąpiły do ZMPD. 
To jest zwieńczenie kilkunastolet-
niej pracy integrującej środowisko 
transportowe – uważa Jan Buczek. 
Przedstawiciele branży aktywnie 

współtworzyli politykę transporto-
wą państwa i poprzez udział w pra-
cach komisji sejmowych mieli wpływ 
na kształt tworzonego prawa. Za-
sady przydziału limitowanych ze-
zwoleń wyznacza powołana przez 
Ministra Transportu Ustawowa 
Komisja ds. Współpracy z BOTM 
złożona ze społecznych działaczy. 
Z kolei z Ministerstwem Transportu 
regularnie kontaktuje się powołana 
w tym celu komisja, składająca się 
z regionalnych przedstawicieli śro-
dowiska i reprezentantów ZMPD. 
Ma ona prawo do wypowiadania się 
w imieniu całego środowiska. – Te 
działania zostały dostrzeżone przez 
Komisję Infrastruktury i Minister-
stwo Infrastruktury, dzięki czemu 
obie strony lepiej się rozumiały – 
zauważa Wojciech Sienicki.

Wraz z nowymi władzami Zrze-
szenia wybrany został skład Komi-
sji Problemowych. Przewodniczą-
cym komisji ds. szkolenia został 
Sławomir Kostian, połączonej komi-
sji ds. spedycji i przewozów towaro-
wych przewodniczy Piotr Litwiński, 
aw komisji ds. współpracy z regio-
nami przewodniczącym jest Jan Bu-
czek. W kwietniu 2006 roku zarząd 
ZMPD rozwiązał komisję statutową 

w związku z zakończeniem etapu 
prac nad zmianą statutu.

Wahania rynku, nowy statut 
i wybory nie odwróciły uwagi ZMPD 
od długofalowej polityki transporto-
wej. W ogólnoeuropejskiej dyskusji 
nad przyszłością transportu drogo-
wego na stałe zagościła tematyka 
zbyt niskich kosztów transportu 
drogowego w stosunku do kolejo-
wego. Unijni politycy zapropono-
wali obciążenie przewoźników do-
datkowymi kosztami przejazdu po 
drogach. Kraje europejskie zaczęły 
pobierać opłaty drogowe od samo-
chodów ciężarowych. Skalę proble-
mu pokazuje niedawny przykład 
Niemiec, Austrii i innych krajów, 
które na sieci autostrad wprowa-
dziły myto dla samochodów o dmc 
powyżej 12 t, przez co gwałtownie 
zwiększyły się koszty transportu. 
UE przygotowuje się do wprowa-
dzenia opłaty we wszystkich kra-
jach unijnych. Władze ZMPD, po-
dobnie jak IRU, uważają, że jeżeli 
drogi mają być płatne, to pieniądze 
z opłat drogowych w całości powin-
ny być skierowane na utrzymanie 
i rozbudowę dróg. Tymczasem po-
litycy chcą wykorzystać część tych 
środków do wsparcia kolei oraz in-
nych gałęzi transportu.

Kolejnym wyzwaniem jest zapew-
nienie większego bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym. W maju 2006 
roku tachografy cyfrowe stały się 
obowiązkowym wyposażeniem cię-
żarówek i autobusów. Poprawie bez-
pieczeństwa ma służyć także unijna 
Dyrektywa 2003/59, wymagająca od 
kierowców świadectwa kompetencji 
zawodowych (nazywanego KZ). Za-
cznie ona obowiązywać także w Pol-
sce 10 września 2008 roku i będzie 
dotyczyła najpierw kierowców auto-
busów, a dokładnie rok później kie-
rowców samochodów ciężarowych. 
Wydawanie KZ zostanie zharmoni-
zowane we wszystkich państwach 

Poseł Janusz 

Piechociński 

przemawia  

w Jokohamie  

w 2005 roku
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UE, stąd KZ wydane w jednym pań-
stwie członkowskim będzie ważne 
we wszystkich pozostałych.

Polscy kierowcy nie czekają 
na unijne dokumenty. Zachęceni 
wyższymi pensjami od 2005 roku 
wyjeżdżają do pracy u przewoźni-
ków z Europy Zachodniej. Przed-
stawiciele Zrzeszenia oceniają, że 
w Polsce może brakować nawet 
20 tys. kierowców. Dlatego ZMPD 
zaproponowało wprowadzenie do 
programów szkół zawodowych klas 
o specjalności mechanika-kierowcy. 
Zrzeszenie także prowadzi działal-
ność usługową dla przewoźników, 
przede wszystkim świadczy pomoc 
w odzyskiwaniu podatku VAT, po-
średniczy w uzyskaniu wiz dla kie-
rowców, a nawet angażuje się we 
wspólne zakupy części zapasowych 
i paliwa.

Polskie ciężarówki  
na Jedwabnym Szlaku

Szczególnym wyzwaniem dla 
ZMPD jest poprawa wizerunku 
branży w społeczeństwie. Trans-
port wini się za korki na drogach 

– chociaż statystyka pokazuje, że 
ciężarówki stanowią mniej niż 10 
procent pojazdów na szosach – za-
uważał wiceprezes IRU Janusz 
Łacny. Jeżeli gospodarka ma rozwi-
jać się w dotychczasowym tempie, 
samochodów ciężarowych będzie 
przybywać. Transport drogowy od-
grywa coraz większą rolę w handlu 
zagranicznym, w tym z krajami 
Azji. – Polskie firmy transportowe 
wyspecjalizowały się w przewozach 
pomiędzy krajami Unii i WNP i tę 
pozycję chcemy utrzymać – mówi 
Jan Buczek. Już teraz realne są 
przewozy na trasach dalekowschod-
nich, uważa prezes Zrzeszenia. – Za-
biegamy o to, aby nasi przewoźnicy 
jeździli do Chin, Azerbejdżanu, Ka-
zachstanu – dodaje Wojciech Sienic-
ki. Dlatego też ZMPD było jednym 
z organizatorów przejazdu karawa-
ny ciężarówek z Pekinu do Brukseli 
w 2005 roku pod hasłem „Wracamy 
na Jedwabny Szlak”. Samochody 
wyruszyły 27 września i nieco po-
nad dwa tygodnie później dotarły 
do Warszawy, gdzie 14 października 
miała miejsce konferencja dotyczą-

ca możliwości transportu drogowe-
go towarów z i na Daleki Wschód. 
W kawalkadzie jechał także zestaw 
należący do polskiej firmy Direx. 
Przejazd tych samochodów stwo-
rzył historyczny precedens, łącząc 
ponownie odległe krainy i udowad-
niając, że transport drogowy jest na 
tyle technicznie dojrzały, a procedu-
ry prawne są na tyle opanowane, że 
możliwe jest wykorzystanie samo-
chodów do przewozu towarów nawet 
na tak wielkie odległości. Z Chin co 
rok trafia do Europy koleją 100 tys. 
kontenerów. – Jeżeli jest w nich 
kamień, to czas przewozu nie ma 
znaczenia, ale okulary lub rowery 
są dobrami sezonowymi i liczy się 
każdy dzień skrócenia transportu. 
Nawet na tym dystansie ciężarów-
ka jest najszybsza, chociaż pokonu-
je go w dwa tygodnie – uważa Tade-
usz Wilk.

Aż trzy z pięciu korytarzy łączą-
cych Azję i Europę przebiegają przez 
Polskę. Nic zatem dziwnego, że od 
2004 roku ZMPD zabiegało w IRU 
o zorganizowanie 4. Euroazjatyckiej 
Konferencji Transportu Drogowego. 

W połowie 

października  

2005 roku 

ciężarówka 

podwarszawskiej 

firmy Direx 

razem z czterema 

innymi zestawami 

zawitała  

do Warszawy  

w konwoju,  

który bezpiecznie 

przejechał  

12 tys. km  

z Pekinu  

do Brukseli
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To najważniejsze dla całej bran-
ży w 2007 roku spotkanie odbyło 
się w Warszawie 14 i 15 czerwca. 
W realizacji konferencji brało udział 
także Ministerstwo Transportu, dla 
którego okazało się to największym 
przedsięwzięciem od ośmiu lat, 
gdy było gospodarzem sesji mini-
sterialnej Europejskiej Konferencji 
Ministrów Transportu. O randze 
imprezy może świadczyć uczestnic-
two dwudziestu siedmiu ministrów 
transportu lub ich przedstawicieli. 
Reprezentanci rządów, mając na 
uwadze globalizację handlu, uzgod-
nili konieczność koordynacji poli-
tyki transportowej poszczególnych 
państw pod kątem ułatwienia mię-
dzynarodowej wymiany, wprowa-
dzenia uproszczeń dokumentów, ra-
cjonalizacji opłat i podatków, a także 
ułatwień wizowych dla kierowców 
dalekodystansowych, co oznacza 
umożliwienie tym ludziom pracy, 
z korzyścią dla ekonomii wszystkich 
krajów. Warszawska konferencja 
była największą z czterech zorgani-
zowanych do tej pory – udział wzię-

ło w niej niemal 1000 uczestników 
z pięćdziesięciu państw. – Przewozy 
z Chin drogą lądową wkrótce sta-
ną się faktem. Naszym celem jest, 
aby polscy przewoźnicy od samego 
początku byli aktywnymi uczest-
nikami tego nowego rynku – mówi 
prezes ZMPD Jan Buczek. 

ZMPD rozbudowuje służby praw-
ne, usprawnia zarządzanie biurem, 
m.in. przez przywrócenie w połowie 
2007 roku stanowiska dyrektora ge-
neralnego, którym został Wiesław 
Starostka. Ukonstytuowane w 2006 
roku władze ZMPD stawiają przed 
sobą ambitne plany prowadzące do 
większego wpływu Zrzeszenia na 
tworzone przepisy prawne polskie 
i europejskie i do lepszej ochrony 
polskich przewoźników. 

Dużym wyróżnieniem dla Zrze-
szenia było powołanie w listopadzie 
2007 roku prezesa ZMPD Janusza 
Łacnego na prezesa IRU. To pierw-
sze tak wysokie wyróżnienie dla 
Polaka, a zarazem ukoronowanie 
50 lat działalności Zrzeszenia i ca-
łej branży. Wybór Janusza Łacne-

go potwierdza również wagę, jaką 
przywiązuje IRU do współpracy 
z szybko rozwijającymi się krajami 
ze Wschodu i znaczącą rolę ZMPD 
w całym regionie. 

Z perspektywy 50 lat funkcjono-
wania międzynarodowego transpor-
tu drogowego widać ogromną ewolu-
cję tej gałęzi przemysłu – od niewiel-
kiej, reglamentowanej działalności, 
po wiodącą rolę w międzynarodowej 
wymianie handlowej. Wraz z branżą 
transportową zmieniało się prawo 
i wymagania rynku, rosła specjaliza-
cja i jakość obsługi. Sukces ten jest 
wynikiem nie tylko ciężkiej pracy 
przewoźników, ale także działalności 
Zrzeszenia, które od pięćdziesięciu 
lat, zawsze i wszędzie: od Genewy 
po Astanę, od Sztokholmu po Tehe-
ran, służyło i służy polskim przed-
siębiorstwom międzynarodowego 
transportu drogowego. Sztafeta lu-
dzi transportu drogowego, która wy-
startowała w 1957 roku, wyrusza na 
następne 50-lecie.

Szerokiej drogi!

Minister 

Transportu 

Jerzy Polaczek 

przemawia 

podczas  

4. Euroazjatyckiej 

Konferencji 

Transportu 

Drogowego  

w Warszawie 14 i 

15 czerwca  

2005 roku
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Super Sonik 
nad Andami

Robert Przybylski
Rzeczpospolita

fot. archiwum Rafała Sonika
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Rafał Sonik, który pierwszy 
raz startował w Rajdzie Dakar, 
zajął trzecie miejsce w klasyfi-
kacji generalnej quadów. To naj-
większy sukces polskich zawod-
ników. Nic dziwnego, że Rafała 
okrzyknięto Super Sonikiem.

Przed startem Rafał Sonik mó-
wił: „Udział w Dakarze będzie naj-
większym sportowym wyzwaniem 
dla mojego organizmu, ale spełnię 
swoje marzenie, jeśli uda mi się 
dojechać do mety.” Sonik nie tylko 
dojechał, ale ulokował się tuż za 
dwoma doświadczonymi zawod-
nikami: Czechem Machaczkiem 
i Argentyńczykiem Petronellim. Po 
rajdzie Sonik oceniał swój występ: 
„Przegrałem z Machaczkiem, któ-
ry w rajdzie startuje od dziesięciu 
lat i wie o nim wszystko. To stary 
wyga, którego można pokonać tylko 
wtedy, jeżeli zrobi błąd. Petronelli 
to z kolei Argentyńczyk, który wy-
stępował przed swoją publicznością 
i pomagali mu wszyscy.” Sonik miał 
do pomocy tylko jeden serwis pro-

Rafał Sonik
ur. 3 czerwca 1966 r. – pol-

ski motocyklista startujący na 
quadach w rajdach tereno-
wych. Pięciokrotny mistrz Pol-
ski w rajdach enduro (w kla-
sie 2K – quady z napędem na 
tylną oś). Zaczął ścigać się na 
quadach pod koniec lat 90. XX 
wieku i bardzo szybko zaczął 
odnosić sukcesy. Był jednym ze 
współzałożycieli Polskiego Sto-
warzyszenia Czterokołowców 
– ATV Polska (w 2001 roku), 
a obecnie jest jego prezesem. 

W 2009 r. zadebiutował jako 
pierwszy Polak w kategorii Qu-
adów w Rajdzie Dakar, zajmu-
jąc w klasyfikacji końcowej 3 
miejsce, najwyższe w historii 
startów Polaków w Dakarze.

wadzony przez kolegę i musiał li-
czyć sam na siebie. 

Nic nie zapowiadało wielkiego 
sukcesu Polaka. W 2008 roku, w ra-
mach przygotowań do samodziel-
nego startu w Rajdzie Dakar, miał 
przejechać trasę w zespole praso-
wym Orlen Teamu, jednak z powodu 
zagrożenia atakami terrorystyczny-
mi start został odwołany. W tym 
roku na quadzie miał pojechać Ja-
cek Bujański. Kryzys finansowy 
spowodował, że Yamaha w ostatniej 
chwili wycofała się ze sponsorowa-
nia zawodnika. Bujański nie zebrał 
pieniędzy i miejsce jedynego, a za-
razem pierwszego Polaka startu-
jącego w Rajdzie na quadzie zajął 
zawodnik z Krakowa – Rafał Sonik. 
– Z przykrością odebrałem wiado-
mość o tym, że do Argentyny i Chile 
nie pojedzie Jacek Bujański, który 
jest bardzo doświadczonym i szano-
wanym zawodnikiem. Będąc pierw-
szym i jedynym Polakiem startują-
cym na quadzie, odczuwam większą 
motywację, by ten rajd ukończyć 
i pokazać, że warto podejmować wy-

zwania. Jedyną rzeczą, przed którą 
czuję respekt, jest jazda koleinami 
przez setki kilometrów. Quad nie 
ma takiego rozstawu osi, co samo-
chód, dlatego będę zmuszony do 
jazdy w ciągłym pochyleniu – mó-
wił Sonik. Jednak dodawał, że jest 
dojrzałym i doświadczonym zawod-
nikiem i wie, czego może wymagać 
od swojego organizmu. – Biegam 
długie dystanse i co roku na Flory-
dzie przez 2-3 tygodnie pokonuję co-
dziennie po 15-20 km. Wybieram za-
wsze lato, kiedy temperatura i wil-
gotność są tam najwyższe. Mimo to, 
im dłuższy dystans, tym lepiej się 
czuję – zapewniał. Sonik potrafi 
przez dwie godziny utrzymać dobre 
tempo, biegnąc po kopnym, suchym 
piasku. Do Rajdu Dakar, które-
go trasa w tym roku pierwszy raz 
wiodła przez pustynie i bezdroża 
Ameryki Południowej, przecinając 
ją od wybrzeża Atlantyku po Pacy-
fik, Sonik przygotowywał się od lat. 
– Ostatnio ćwiczył na Pustyni Błę-
dowskiej. On ma mnóstwo energii 
i do wszystkiego podchodzi z wielką 
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pasją. Trzymałem za niego kciuki – 
przyznaje kuzyn Bogusław Sonik, 
poseł do Parlamentu Europejskie-
go. Dobre przygotowanie kondycyj-
ne dały mu też starty w enduro. 
W 2003 roku zdobył po raz pierwszy 
tytuł Mistrza Polski w Rajdach En-
duro Quadów w klasie 2K. Powtó-
rzył ten sukces w kolejnych latach, 
z wyjątkiem 2006 roku. 

Człowiek sukcesu
Sonik oszalał na punkcie cztero-

kołowców pod koniec lat 90., kiedy 
w Polsce mało kto słyszał o tym 
sporcie. Razem z innymi zapaleń-
cami założył Polskie Stowarzysze-
nie Czterokołowców ATV Polska. 
Jest sześciokrotnym mistrzem kra-
ju w rajdach enduro. Zdobywał też 
tytuły w wielu innych zawodach. 
– On uwielbia wszystkie sporty – 
przyznaje jego matka Teresa Sonik. 
Jako 3-letni chłopiec zaczął jeź-
dzić na nartach. Potem był tenis, 
ping-pong, windsurfing. – To czło-
wiek sukcesu, pracy i samodyscypli-
ny – ocenia Bogusław Sonik. Dzięki 
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pracy i uporowi odnosi też sukcesy 
w biznesie. 42-letni Rafał Sonik w 
latach 90. założył swój pierwszy 
interes. Teraz jest prezesem firmy 
Gemini Holding, zajmującej się bu-
dową hipermarketów. Pod koniec 
listopada 2008 roku Sonik wmuro-
wał kamień węgielny pod budowę 
wartego 280 mln zł krakowskiego 
centrum handlowego Gemini Park. 

Jest bardzo aktywny. Gdy zaczę-
ło mu brakować czasu na wszystkie 
zajęcia, zrobił kurs pilotażu, żeby 
jeszcze szybciej przemieszczać się 
z miejsca na miejsce. W czasie raj-
du przydały się doświadczenia z lot-
nictwa. – Jadąc quadem, musiałem 
zerkać na GPS, aby orientować się 
w położeniu, w tym samym czasie 
kontrolowałem roadbook, speed-
cap i oczywiście drogę przede mną. 
Taką podzielność uwagi wyrobiłem 
sobie podczas lotów samolotem. Za 
sterami muszę patrzeć na awionikę 
i jednocześnie omiatać wzrokiem 
przestrzeń wokół samolotu – to na-
wyk – ocenia. 

Po zakończonym rajdzie Sonik 
uważał, że kondycja mu dopisała. 

– Podczas rozdania nagród ktoś za-
żartował, że może by pojechać teraz 
całą trasę w druga stronę, i ja byłem 
gotów to zrobić – wspominał. Przy-
znawał jednak, że kilkanaście dni 
zmagań były wyczerpujące. – Rajd 
Dakar kojarzy mi się z połączonymi 
Mistrzostwami Świata trialu, cros-
su, enduro, niespania, zmęczenia. 
Jest w nim wszystko: od asfaltu, 
poprzez szutry, piaszczyste pusty-
nie i skaliste góry – wymieniał. Do-
brą kondycję na mecie zawdzięcza 
sprawnej organizacji i umiejętności 
relaksowania się w każdych wa-
runkach. – Jadąc na quadzie, mam 
mniej czasu na sen nawet od mo-
tocyklistów. Przyjeżdżam na metę 
ostatni, a do następnego dnia mu-
szę przygotować roadbook. Road-
book to rolka papieru, podobna do 
toaletowego, na której organizator 
narysował itinerer, czyli trasę rajdu 
łącznie z przeszkodami. Przed ko-
lejnym odcinkiem cały opis muszę 
dokładnie przeczytać i zaznaczyć 
kolorowymi kredkami (własnym 
systemem) wszystkie przeszkody 
i ważne miejsca, aby potem tyl-

ko jechać i nie zastanawiać się –  
wyjaśnia Sonik. Ta czynność zaj-
muje ponad godzinę. – W jej trakcie 
brałem z bufetu małą buteleczkę 
wina (nie zapominajmy, organiza-
torami są Francuzi) i sączyłem je. 
Nacierałem się także aloesem i to 
doskonale odprężało – mówi Sonik. 
Z każdej doby zostawało 3-4 godzi-
ny na sen. – Nie przypuszczałem, 
że niewyspanie będzie aż takim 
problemem, bo zakładałem, że będę 
jechał po śladach – przede mną było 
sześciuset zawodników. Jednak 
już po drugim dniu znalazłem się 
w czołówce i sam musiałem nawigo-
wać – wspominał. 

Kierowca mocniejszy od quada
Sonik już na mecie w Buenos 

Aires był gotów jechać drugi taki 
rajd, ale nie jego maszyna – Yamaha 
700 Raptor. Quad był przygotowany 
przez francuską firmę Mecasystem. 
Kierowca chwali, że przyczepiona 
z przodu nawigacja i umieszczone 
po bokach zbiorniki były porządnie 
wykonane i nie odpadły mimo sil-
nych wibracji spowodowanych przez  
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opony. Jednak załamuje ręce nad 
przygotowaniem silnika. – Cały 
układ chłodzenia był fatalnie zro-
biony, przygotowany jak do rajdu 
na Syberii, a nie w strefie zwrot-
nikowej. Francuzi zastosowali 
standardową, a nie powiększoną 
chłodnicę, na dodatek umieścili ją 
ukośnie do pędu powietrza, w ten 
sposób zmniejszając jej wydajność 
– tłumaczy Sonik. – Stalowa osło-
na była niedostatecznie perforowa-
na i nie dopuszczała powietrza do 
chłodnicy, podobnie jak plastikowe 
osłony, dwa reflektory i dodatkowe 
zbiorniki wody. Co gorsza, techni-
cy nie zastosowali chłodnicy oleju 
– wymienia błędy Francuzów. Już 
po drugim dniu silnik zagrzał się 
i trzeba było go wymienić. Przy oka-

zji serwis Sonika wymienił chłod-
nicę i wiatraczek na większe, za-
miast pancernej ochrony w quadzie 
zamontował siatkę, wyrzucił jeden 
reflektor, dodatkowy zbiornik prze-
niósł na tył, pojawiła się też chłod-
nica oleju. Mimo tych zmian silnik 
nadal się grzał. Miał tę samą moc, 
a masa quada była dwa razy więk-
sza od standardowej – tłumaczy So-
nik. Dlatego kolejne etapy musiał 
jechać bardzo ostrożnie. Kierowca 
wyjaśniał, że taktyka podczas rajdu 
zakłada wymianę silnika po sied-
miu dniach, podczas jednego dnia 
przerwy. – Mój drugi silnik jechał 
więc znacznie dłużej i dlatego przez 
resztę rajdu musiałem go oszczę-
dzać. Mechanizm zdradzał silne 
zużycie. Na prawy but bez przerwy 

kapał olej silnikowy. Okazało się, 
ża podczas jednej z wymian sprzę-
gła uszczelka została źle włożona. 
Dlatego musiałem nieustannie, co 
20-30 km dolewać olej, który dawali 
mi widzowie – wspominał. 

Mimo to przetrwał nawet wyso-
kogórski etap w Andach, na wyso-
kości 5 tys. m n.p.m. – Dziwiłem 
się przed wyjazdem, po co organi-
zatorzy robią nam trening tlenowy. 
To była bardzo trudna dojazdów-
ka. Z braku tlenu chciało sie spać. 
Czułem się, jakbym prowadził sa-
mochód przez dwie doby. Budziłem 
się na zakrętach. Widziałem innych 
zawodników, którzy leżeli obok swo-
ich pojazdów, nabierając sił. Byłem 
szczęśliwy, jak zjeżdżałem z gór. 
Temperatura sięgała 50 stopni. 
Było sucho, wiatr podrywał tumany 
kurzu. Ponieważ używam soczewek 
kontaktowych, musiałem cały czas 
chodzić w goglach i nawet w nich 
spałem – wspominał Sonik.

Zmagania z oponami i goglami
Sonik podsumowywał ósmy etap: 

Jechaliśmy najpierw korytem rzeki, 

Kariera sportowa
2009 - Debiut w Rajdzie Dakar
2008 - Mistrz Polski w Rajdach Enduro Quadów w klasie 2K
2007 - Mistrz Polski w Rajdach Enduro Quadów w klasie 2K
2005 - Mistrz Polski w Rajdach Enduro Quadów w klasie 2K
2005 - Mistrz Polski w Motocrossie Quadów w klasie Open
2004 - Mistrz Polski w Rajdach Enduro Quadów w klasie 2K
2003 - Mistrz Polski w Rajdach Enduro Quadów w klasie 2K
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a następnie grzbietem gór. Odkręci-
ła mi się rura wydechowa i odpadła. 
Straciłem osiem minut żeby znaleźć 
rozsypane części wydechu i skręcić 
je. Na trasie pomogłem zawodnikowi 
postawić quada. W górach trasa wiła 
się i zawodnicy mieli sporo wywro-
tek. Aby nie przejechać leżącego mo-
tocyklisty, wjechałem w krzak, który 
okazał się kaktusem. Kolce przekłuły 
opony i znajdujące się w nich pneu-
matyczne kuleczki, wyciągając ma-
szynę, pokłułem sobie ręce. Potem 
jechałem na kapciu. Tylna opona 
rozpadła się i 1,5 godziny jechałem 
na obręczy. Na szczęście spotkałem 
wycieczkę Argentyńczyków, którzy 
na quadach jechali obejrzeć zawodni-
ków. Jeden miał maszynę taką samą 
jak moja i chociaż miała innej śred-
nicy koła, to były identyczne śruby, 
więc jedno odkupiłem i zamontowa-
łem. Z kolei na błotnistym odcinku 
parowały mi gogle i musiałem lewą 
ręką podnosić je, żeby wymusić prze-
wiew, a kierować tylko prawą – tak 
przez 250 km. Gogle miały pojedyn-
cze szyby, dlatego parowały. 

Skaliste odcinki cięły opony 
i z nimi był duży kłopot – często mu-
siałem powoli jechać i oszczędzać je. 
Moje koła wytrzymują 200-300 km, 
a w ostatnich dniach musiały prze-
jechać 1000 km – wyliczał Sonik.

Dziewiąty etap również był dra-
matyczny. – Kurz unosił się nad 
całą okolicą, w tumanie nie zauwa-

żył mnie motocyklista, wpadł na 
mnie i podziurawił mi zbiornik pali-
wa. Musiałem go naprawić, więc nie 
było czasu na jedzenie. Bałem się 
tylko, czy mi nie zabraknie wody. 

Dziesiąty etap – trialowy odci-
nek. Jechałem od rana do 21.00. 
Jeden z najtrudniejszych etapów, 
silnik się gotował. Po jedenastym 
etapie nie wchodził trzeci i czwarty 
bieg. Najważniejsze to dojechać do 
mety – wspominał Sonik. 

Grzejący silnik nie pozwolił na 
szybką jazdę. – Na prostych, szu-
trowych odcinkach rozpędzałem się 
do 116 km/h, gdy Machaczek, który 
w swoim quadzie zamontował sil-
nik V-2 o pojemności 800 cm3, pę-
dził 164 km/h. Dlatego uważam, że 
mam rezerwę, a wiem jak się przy-
gotować. W najbliższych miesiącach 
muszę podliczyć, skąd tak duża róż-
nica czasowa pomiędzy mną i Ma-
chaczkiem. Podejrzewam, że zaro-
biłem kilka godzin kary na pierw-
szych etapach, gdy spóźniałem się 
na metę z powodu wiwatujących 
tłumów, które zatarasowały tra-
sę. Potem odwoływałem się i moje 
protesty były uwzględniane – mówi 
Sonik. Dodaje, że oczywiście, za rok 
będzie na starcie. – Kolejny Dakar 
to wyzwanie i muszę stawić się ho-
norowo. Nie mogę być jak Fortuna 
mistrzem jednego skoku. Za rok po-
twierdzę swoje umiejętności – obie-
cuje Rafał Sonik. 

Rajd Dakar
30. Rajd Dakar został po 

raz pierwszy zorganizowany 
w Ameryce Południowej. Trasa 
liczyła 9574 km, z czego ponad 
5500 km to odcinki specjalne. 
Wystartowały 543 załogi z 49 
państw. Wśród nich znajdo-
wało się 235 motocyklistów, 
194 samochody terenowe, 84 
ekipy w ciężarówkach oraz 30 
zawodników na quadach.

Startowali również Polacy. 
Największą ekspedycję zorga-
nizował Orlen Team w skła-
dzie: Jacek Czachor, Marek Dą-
browski i Jakub Przygoński na 
motocyklach, oraz Krzysztof 
Hołowczyc wraz z pilotem Je-
anem Marc Forintem w samo-
chodzie. Oprócz Orlen Teamu, 
wystartowali także motocykli-
sta – Krzysztof Jarmuż, Rafał 
Sonik jadący quadem, zało-
ga ciężarówki Diverse Extre-
me Team, której przewodził 
Grzegorz Baran, mając u boku 
Izabelę Szwagrzyk i Andrzeja 
Grigorjewa oraz druga ekipa 
samochodowa – Aleksander 
Sachanbiński i Arkadiusz Ra-
biega.

Polacy na mecie
Jakub Przygoński ukończył 

rajd na 11 pozycji, Jacek Cza-
chor zajął 20 pozycję. Ostatni 
z polskich uczestników dosia-
dających motocykla, Krzysztof 
Jarmuż, ukończył rajd na 22 
miejscu. Krzysztof Hołowczyc 
wraz z Jeanem Marc Fortinem 
uplasowali się na 5 pozycji. 

Do mety rajdu nie dojechało 
99 motocyklistów (z 235 star-
tujących), 95 załóg samocho-
dowych (ze 194 startujących), 
12 quadów (z 30 startujących) 
oraz 25 załóg ciężarówek 
(z 84 startujących).






