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Tytuł
Zawód kierowcy-mechanika jest w Polsce od dekady 
na liście zawodów deficytowych. Każdy, kto zdobędzie 
uprawnienia i ma ochotę siąść za kierownicą 
samochodu ciężarowego, bez problemu znajdzie 
pracę. 
Po latach starań dopiero w 2015 roku udało się 
ZMPD zmienić nastawienie władz, które wpisały na 
listę kształcenia w szkołach zawodowych zawód 
„kierowca-mechanik”. W czerwcu 2016 MEN dokonał 
zmian w podstawie programowej, a we wrześniu 2016 
roku ruszyły w szkołach zawodowych pierwsze klasy 
o profilu kierowca-mechanik. 
Szkoda jednak, że z naszej propozycji podstawy 
programowej usunięto kategorię C. Aby ją uzyskać 
w szkolnictwie publicznym trzeba kształcić się 5 lat. 
Na komercyjnych kursach można takie uprawnienia 

zdobyć w pół roku, ale kosztują zbyt dużo. Czy 
młodzi ludzie mogą tyle czekać na samodzielność? 
Czy ich rodziny stać na utrzymywanie dzieci przez 
kolejne lata? Wreszcie - czy nasze państwo stać na 
taką niegospodarność środków, które przecież jak 
najszybciej powinny dawać efekty? Czy stać nas 
na kształcenie przez 3 lata w szkole zawodowej 
kierowców z kat. B., czy są to akceptowalne wydatki 
ze środków społecznych?

Z arząd ZMPD w Polsce zaprasza członków Zrzeszenia na galę 
60-lecia naszej organizacji. Uroczystość odbędzie się 16 wrześ-

nia 2017 r. w Warszawskim Centrum EXPO XXI przy ul. Prądzyń-
skiego 12/14 w Warszawie. Rozpocznie się o godz. 17.00 od części 
oficjalnej oraz uroczystego przyjęcia z występami znakomitych ar-
tystów. Zakończenie planowane jest na godz. 3.00.

Licząc na wspólne świętowanie tak znaczącego jubileuszu naszej 
organizacji, chcielibyśmy Państwa poinformować, że ze względu 
na ograniczoną liczbę miejsc konieczne jest dokonanie wcześniej-
szej rejestracji oraz uiszczenie niewygórowanej opłaty. Kolejność 
zgłoszeń i opłat będzie decydować o udziale w uroczystościach.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej 
www.zmpd.pl/60-lecie oraz pod numerem tel. 22 536 10 20.

Zapraszamy!

Uroczyste obchody jubileuszu 60-lecia
Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników  

Drogowych w Polsce
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na minutę     72
Oto zwycięski samochód ostatniego sezonu 
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sportu staje się w ostatnich czasach coraz 
bardziej popularna w naszym kraju.
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zorganizować jak najwięcej klas kształcących  
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Bezpieczeństwo  
jest najważniejsze    6
Prezes ZMPD Jan Buczek mówi  
o bezpieczeństwie kierowców 
ciężarówek. Do niedawna było ono 
głównym zmartwieniem jedynie branży 
międzynarodowego transportu drogowego. 
Wszystko zmieniło się po berlińskim 
zamachu.

Euzebiusz Jasiński,  
dyrektor Centralnego Ośrodka Szkoleń ZMPD

Młodzi czekają na samodzielność

Zawód kierowcy-mechanika jest w Polsce od dekady 
na liście zawodów deficytowych. Każdy, kto zdobędzie 
uprawnienia i ma ochotę siąść za kierownicą 
samochodu ciężarowego, bez problemu znajdzie 
pracę. 
Po kilku latach starań dopiero w 2015 roku udało się 
ZMPD zmienić nastawienie władz i doprowadzić do 
wpisania na listę kształcenia w szkołach zawodowych 
zawód „kierowca-mechanik”. W czerwcu 2016 
Ministerstwo Edukacji Narodowej dokonało zmian w 
podstawie programowej, a we wrześniu 2016 roku 
ruszyły w szkołach zawodowych pierwsze klasy o 
profilu kierowca-mechanik. 

Szkoda jednak, że z zaproponowanej przez ZMPD 
podstawy programowej MEN usunął kategorię C.  
Aby ją uzyskać w szkolnictwie publicznym trzeba 
kształcić się 5 lat. Na kursach można takie 
uprawnienia zdobyć w pół roku, ale trzeba sporo 
zapłacić. Czy młodzi ludzie mogą tyle czekać na 
samodzielność? Czy ich rodziny stać na utrzymywanie 
dzieci kolejne lata? Wreszcie - czy nasze państwo stać 
na taką niegospodarność środków, które przecież 
jak najszybciej powinny dawać efekty? Czy stać nas 
na kształcenie przez 3 lata w szkole zawodowej 
kierowców z kat. B. i czy są to akceptowalne wydatki 
ze środków społecznych?
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 ■ Jak zabezpieczyć się na 
przyszłość przed takimi 
działaniami?
Na ten temat trzeba jak najszyb-

ciej rozpocząć szeroko zakrojone dys-
kusje, na różnych poziomach i w róż-
nych gremiach. Wydaje mi się, że do-
brym pomysłem byłoby np. sprzężenie 
ciężarówki z GPS-em, który ostrzegał-
by właściciela pojazdu o tym, że po-
jazd został uruchomiony przez osobę 
postronną. Nie może być tak, by do 
ciężarówki mógł mieć dostęp każdy, 
kto potrafi kierować jakimkolwiek sa-
mochodem. Bezwzględnie muszą po-
wstać mechanizmy przed tym chro-
niące. I nie wyobrażam sobie, by w 
najbliższym czasie się nie pojawiły. 
Mój pomysł, tak na gorąco, jest dość 
prosty - kierowca programuje system 
zabezpieczeń, informując dyspozytora 
w macierzystej firmie o swojej aktyw-
ności: czy chce jechać 4,5 godziny, czy 
odpoczywać 45 minut, czy też odbierać 
odpoczynek dobowy. Informacja o je-
go zamiarach automatycznie i w cza-

sie rzeczywistym trafia do centrali fir-
my i policji. Jeśli komukolwiek udało-
by się sforsować system zabezpieczeń, 
natychmiast włączałby się alarm infor-
mujący, że pojazd jest wykorzystywa-
ny niezgodnie z przewidzianym pla-
nem. To jest oczywiście bardzo ogól-
ny pomysł, ale wydaje mi się, że po-
winniśmy iść właśnie w tym kierunku.

 ■ Dziś istnieje możliwość zdalnego 
unieruchomienia pojazdu.
To prawda, że technicznie jest to 

możliwe, ale prawnie – już nie. Wy-
łączenie zasilania może bowiem za-
skoczyć prowadzącego pojazd, a skut-
ki nieoczekiwanego zablokowania sa-
mochodu mogą być nieprzewidywal-
ne. Gdyby z tego powodu doszło do 
katastrofy drogowej, od razu zrodzi-
łoby się pytanie – kto za to powinien 
odpowiadać? Złodziej, czy właściciel 
pojazdu?

 ■ Przewoźnicy pytają pana - 
prezesie, co robić?

Rozmawiamy na temat bezpieczeń-
stwa kierowców codziennie; są bardzo 
zaniepokojeni obecną sytuacją. Ma-
ją świadomość tego, że nie tylko mo-
gą stracić samochód z ładunkiem, ale  
– a to najgorsze, co mogą sobie wyob-
razić – że należący do nich samochód 
może być wykorzystany do zabicia lu-
dzi. Taką możliwość koniecznie trzeba 
jak najszybciej zablokować.

 ■ Sprawdzianem jedności branży 
transportowej była pomoc 
rodzinie zamordowanego 
polskiego kierowcy. W tę pomoc 
ZMPD aktywnie się włączyło.
Mieliśmy do czynienia z czymś 

wyjątkowym; z czymś, o czym jesz-
cze niedawno nikomu z nas nie śni-
ło się nawet w najgorszych snach. Po-
moc rodzinie była czysto ludzkim od-
ruchem – kto chciał, kto miał taką po-
trzebę, ten przekazał swoje prywatne 
środki. Za to wszystkim darczyńcom 
należą się słowa gorącego podzięko-
wania.  ■

P rezes ZMPD Jan Buczek mó-
wi redakcji "Przewoźnika" 
o bezpieczeństwie kierow-
ców ciężarówek. Do nie-
dawna było ono głównym 

zmartwieniem jedynie branży mię-
dzynarodowego transportu drogowe-
go. Wszystko się zmieniło w momen-
cie, gdy ciężkie pojazdy posłużyły ja-
ko instrument do zamachów terro-
rystycznych. Najpierw Nicea, potem 
Berlin, następnie Jerozolima. Dlatego 
dziś to już kwestia dotycząca nie tyl-
ko przewoźników. Problem stał się tak 
poważny, że wymaga bardzo wnikli-
wej analizy ze strony zarówno przed-
siębiorców i organizacji ich zrzeszają-
cych, jak również międzynarodowych 
instytucji oraz najwyższych organów 
państwa. 

 ■ Rzeczywistość przerosła nasze 
wyobrażenia o tym, co się może 
wydarzyć?
Wydarzenia podczas tragicznego 

poniedziałku 19 grudnia 2016 r. za-
pamiętam do końca życia. Niewysło-
wiona tragedia, śmierć tylu niewin-
nych osób, zamordowanie naszego 
rodaka… Życie pokazało, jak łatwo 
jest wykorzystać ciężarówkę do za-
machu terrorystycznego. Nagle oka-
zało się, że wcale nie potrzeba wy-
rafinowanych środków pirotechnicz-
nych, żadnych długich przygotowań. 
Wystarczy tylko niezwykła zuchwa-
łość i chory pomysł w głowach mor-
derców.

 ■ Co można teraz zrobić?
Dziś najważniejszym celem powin-

na być troska o to, by każda zaparko-
wana ciężarówka była bezpieczna, 
żeby nie mogła jej uruchomić oso-
ba nieupoważniona. To zadanie na 
najbliższe lata nie tylko dla firm tech-
nologicznych, lecz także dla admini-

stracji publicznej. Muszą powstać par-
kingi dla zapewnienia bezpiecznego 
odpoczynku kierowcom.

 ■ Przed nami zapewne długie 
dyskusje w IRU na temat 
bezpieczeństwa…
Z całą pewnością debata na temat 

bezpieczeństwa musi się odbyć. Co 
więcej – takich debat będzie zapew-
ne przez najbliższe lata wiele. Musi-
my doprowadzić do sytuacji, w której 
przejęcie przez terrorystę ciężarówki, 
niezależnie od sposobu, będzie prak-
tycznie niemożliwe.

 ■ Naiwnością byłoby sądzić, 
że z dnia na dzień zostaną 
wprowadzone mechanizmy 
zabezpieczające przed powtórką 
z Berlina czy Jerozolimy.
Zgadzam się. Uważam, że to kwe-

stia raczej kilku lat niż kilku miesięcy. 
Jeśli jednak będziemy bierni, to zda-
rzeń terrorystycznych z wykorzysta-
niem ciężarówek może być więcej.

z Janem Buczkiem 
rozmawia Piotr 
Gawełczyk

Mieliśmy do czynienia z czymś 
wyjątkowym; z czymś, o czym jeszcze 
niedawno nikomu z nas nie śniło się 
nawet w najgorszych snach. 

Bezpieczeństwo  
jest najważniejsze
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ZMPD

Z akończyła się zbiórka fundu-
szy przeznaczonych na po-
moc rodzinie polskiego kie-
rowcy zamordowanego w 
Berlinie 19 grudnia 2016 r.  

Na specjalnym koncie utworzonym 
przez ZMPD zebraliśmy 42 171,45 zł 
i 1 579,99 euro. Dodatkowo ZMPD 
przekazało darowiznę w wysokości  
4 900 zł. 

Wszystkim osobom, firmom i orga-
nizacjom z Polski i zagranicy, które w 

ten sposób okazały współczucie i soli-
darność w obliczu tragedii – serdecz-
nie dziękujemy!

Cała kwota trafiła na konto Zuzanny 
Urban, wdowy po Łukaszu Urbanie.  
2 lutego podczas spotkania w Szcze-
cinie przedstawiciele ZMPD przeka-
zali Z. Urban listę darczyńców, któ-
rzy wzięli udział w zbiórce. Doku-
menty przekazali Marcin Kobylarz, 
przewodniczący Regionu Zachodnio-
pomorskiego ZMPD oraz Anna Brze-
zińska-Rybicka, dyrektor Departa-
mentu Władz Statutowych, Strategii 
i Komunikacji ZMPD.  ■

 Pomoc rodzinie   
 zamordowanego   
 w Berlinie kierowcy 

temat numeru temat numeru
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Nie czekaj  
na zakończenie kwartału

odzyskaj  
podatek VAT błyskawicznie w ciągu 

14 dni

Więcej na  www.uslugi.zmpd.pl

tel. 022 536 10 61,  
fax 022 536 10 66,  

e-mail: zwrotvat@zmpd.pl 
www.uslugi.zmpd.pl
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Robert Przybylski

P odczas seminarium dotyczą-
cego problemów kształcenia 
kierowców, które ZMPD zor-
ganizowało 6 lutego 2017 r. w 
Łosicach z pomocą przewod-

niczącego Komisji Rewizyjnej Zrzesze-
nia Jana Oleksiuka, prezes Zrzeszenia 
Jan Buczek wskazał, że wprowadzenie 
nauczania zawodu kierowca-mecha-
nik do szkół zawodowych zbiegło się 
z reformą całego szkolnictwa. - Jest to 
dobry czas i nie możemy go zmarno-
wać – podkreśla prezes.

Wicestarosta powiatu łosickiego Bo-
żena Niedzielak uważa, że założenia 
reformy są słuszne i dobre. - Małymi 
kroczkami odnajdziemy się w tej re-
formie – dodała.

Po ośmiu latach starań ZMPD Mi-
nisterstwo Edukacji Narodowej przy-

wróciło na listę zawodów specjal-
ność kierowca-mechanik. W bieżą-
cym roku szkolnym ruszyły 43 klasy 
w piętnastu województwach. 

Jednak sukces środowiska nie jest 
pełny. Podstawa programowa przy-
jęta przez MEN dla 3-letniej szkoły 
branżowej pierwszego stopnia nie 
przewiduje zdobycia przez uczniów 
prawa jazdy kategorii C, a jedynie B.  
Przedstawiciel Rady ZMPD Euze-

biusz Gawrysiuk proponuje prze-
nieść kształcenie w zawodzie tech-
nik transportu drogowego, który ma 
w podstawie kategorię C, do 2-letniej 
szkoły branżowej drugiego stopnia. 
Przyznał jednak, że słabą stroną te-
go pomysłu jest długi, 5-letni czas 
zdobywania kwalifikacji zawodo-
wych. Na ścieżce prywatnej moż-
na zdobyć je w pół roku, ale wyso-
kim kosztem – uczeń musi wydać do 
dziesięciu tysięcy złotych.  

Dyrektor zespołu szkół nr 3 w Ło-
sicach Marian Stambulski wskazu-
je, że nieatrakcyjna szkoła nie przy-
ciągnie młodzieży, przez co nie 
zwróci się duża inwestycja w przy-
gotowanie nauczania tego zawodu. 
- Muszę mieć kolejne roczniki, żeby 
inwestycja była opłacalna – podkre-
śla dyrektor.

Na kwestię przyciągnięcia mło-
dzieży do szkół zawodowych zwró-

cił uwagę także kierownik kształce-
nia praktycznego zespołu szkół nr 5 
w Łosicach Marek Kiciak. - Niż de-
mograficzny spowodował, że o gim-
nazjalistów walczą nawet licea ogól-
nokształcące – opisuje rosnącą kon-
kurencję.

Dyrektor szkoły ponadgimnazjal-
nej nr 4 w Siedlcach Leszek Rozbi-
cki przyznaje, że ważnym powodem 
wyboru szkoły zawodowej jest chęć 

pomocy finansowej rodzicom, za-
tem długi czas kształcenia sprawia, 
że kierunek nie będzie atrakcyjny. - 
Szkoły branżowe jednak nie cieszą 
się popularnością. Rodzice chcą wy-
syłać dzieci do liceów ogólnokształ-
cących – dodaje.

Euzebiusz Gawrysiuk przypo-
mniał także o możliwości szkole-
nia kierowców z wykorzystaniem 
umowy trójstronnej pomiędzy pra-
codawcą, urzędem pracy i ośrod-
kiem kształcenia. 

Dyrektor Powiatowego Urzędu 
Pracy w Łosicach Danuta Borkow-
ska przyznała, że tego typu rozwią-
zania nie są popularne wśród praco-
dawców, którzy zobowiązani są do 
co najmniej półrocznego zatrudnie-
nia bezrobotnego. Wskazała na moż-
liwość pozyskania środków z Krajo-
wego Funduszu Szkoleniowego na 
opłacenie odpowiedniego kursu.  ■

Robert Przybylski

Z rzeszenie zbiera informacje 
o potrzebach szkół i samo-
rządów, aby w nowym ro-
ku szkolnym zorganizować 
jak najwięcej klas kształcą-

cych w kierunku kierowca-mecha-
nik. W tym roku klasy o profilu kie-
rowca-mechanik uruchomiło ponad 
40 szkół. Jednak podstawa progra-
mowa w tych szkołach jest niewy-
starczająca – wciąż brakuje kształ-
cenia kierowców o kategorii C oraz 
C+E.

Prezes ZMPD Jan Buczek zaoferował 
pomoc ZMPD w szkoleniu nauczycie-
li. Natomiast dyrektor Centralnego 
Ośrodka Szkoleń ZMPD Euzebiusz Ja-
siński wskazał, że ZMPD dysponuje 
wieloma publikacjami, które mogą 
spełniać rolę podręczników. 

Prezes Zrzeszenia przypomniał, że 
polscy przewoźnicy, którzy wykonują 
jedną czwartą pracy przewozowej w 
unijnym transporcie międzynarodo-
wym, potrzebują co najmniej 30 tys. 
kierowców. – Młodzi ludzie, którzy 
rozpoczynają naukę, mają zapewnio-
ne miejsca pracy – podkreślił prezes.

Świętokrzyski kurator oświaty Ka-
zimierz Mądzik powiedział, że jest 
zainteresowany rozwojem zawodo-
wego szkolnictwa dualnego. – Kraje, 
w których ono funkcjonuje, nie mają 
kłopotów z zatrudnieniem. Szwajca-
ria, która ma takie szkolnictwo, reje-
struje 5-procentowe bezrobocie wśród 
młodych, natomiast Hiszpania, która 
nie stosuje takiego systemu szkolenia, 
ma ponad 40 proc. – porównał kura-
tor. Dodał, że w nadchodzącym roku 
szkolnym kierunki kształcenia zawo-
dowego będą lepiej niż dotychczas 
dopasowane do potrzeb rynku pracy.  

– Mamy duże bezrobocie, a jedno-
cześnie braki kadrowe w wielu zawo-
dach. Nie mamy czasu na czekanie – 
podkreślił Mądzik.

Prezes ZMPD przypomniał, że 
transport wymaga dużej interdyscy-
plinarności: znajomości prawa krajo-
wego, międzynarodowego, finansów, 
techniki. – Kierowca jest znakomitym 
początkiem kariery w tej branży i mo-
że otworzyć drogę do życiowej nieza-
leżności – wskazuje prezes.

Szkolnictwo zawodowe ma bardzo 
duże znaczenie dla branży transpor-
tu drogowego. – Komercyjne ośrod-
ki szkoleń nie przygotowują do zawo-
du kierowcy, lecz do zdania egzami-
nu państwowego. Dlatego zabiegamy 
o pełne kształcenie kierowcy samo-
chodów ciężarowych w publicznych 
szkołach zawodowych – wyjaśnia wi-
ceprzewodniczący Rady Zrzeszenia 
Euzebiusz Gawrysiuk.  ■

Kształcenie 
kierowców

W Kielcach 
przewodniczący Regionu 
Świętokrzyskiego 
ZMPD Edward Soboń 
zorganizował spotkanie 
władz samorządowych 
oraz reprezentantów 
szkolnictwa zawodowego 
z przedstawicielami ZMPD.

Kielce

Łosice
Jak najefektywniej 
kształcić młodzież  
w zawodzie kierowca-
mechanik dyskutowali 
w Łosicach przewoźnicy 
wraz z władzami 
samorządowymi  
i oświatowymi.
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Robert Przybylski

N a z org a n i z o -
wanym przez 
ZMPD z pomo-
cą członka Ko-
misji Rewizyj-

nej Krzysztofa Strzały w 
Sokołowie Podlaskim 7 lu-
tego 2017 r. seminarium po-
święconym kształceniu kie-
rowców samochodów cięża-
rowych i autobusów, ZMPD 
wymieniło opinie z władza-
mi samorządowymi oraz z 
dyrekcją Zespołu Szkół Nr 1  
w Sokołowie Podlaskim. 

Prezes ZMPD Jan Bu-
czek podkreśla, że chodzi 
o zaoferowanie młodym 
ludziom takiej specjaliza-

cji, aby nie musieli opusz-
czać kraju w poszukiwaniu 
zajęcia. Dodaje, że zawód 
kierowcy to nie tylko pra-
ca, ale i szansa na stanie 
się przedsiębiorcą. – Wie-
lu z nas zaczynało jako kie-
rowcy, a po kilku latach zo-
stali pracodawcami, którzy 
zatrudniają innych – wska-
zuje prezes. 

Starosta sokołowski Le-
szek Iwaniuk podkreślił, 
że zależy mu na kształ-
ceniu młodzieży w zawo-
dzie kierowca-mechanik. 
– Branża transportu dro-
gowego jest jednym z naj-
poważniejszych pracodaw-
ców w regionie. Widzimy 
też, że brakuje kierowców. 
W 2016 roku 90 przed-

siębiorców poszukiwało  
w urzędach pracy kierow-
ców, gdy w 2015 zgłosiło 
się tylko dziesięciu – wyli-
cza starosta. 

- Na bieżąco śledzimy 
potrzeby rynku pracy – 
dodaje dyrektor Zespołu 
Szkół Nr 1 Małgorzata Ba-
ranowska. – Jesteśmy przy-
gotowani kadrowo i loka-
lowo do podjęcia nauki w 
zawodzie kierowca-mecha-
nik. Nie ma jednak jasnoś-
ci, kto ma przeprowadzić 
egzamin – wyjaśnia. 

Euzebiusz Gawrysiuk  
z ZMPD zwraca uwagę, że 
obecna podstawa progra-
mowa jest niedoskonała, 
ponieważ nie zapewnia 
młodzieży kończącej 3-let-

nią szkołę zawodową egza-
minu na prawo jazdy kate-
gorii C. 

Dyrektor Baranowska 
podkreśla, że młodzież 
oczekuje, aby zakończe-
nie nauki oznaczało peł-
ne kompetencje. – Mamy 
wiele specjalności i jedno 
doświadczenie: pracodaw-
cy bardzo niechętnie płacą 
nawet niewielkie pieniądze 
za uczniowskie egzaminy. 
Tymczasem mamy wielu 
absolwentów z rodzin, któ-
rych nie stać na opłacenie 
takich sum – wyjaśnia pa-
ni dyrektor. 

Do zawartości podsta-
wy programowej odniósł 
się wicedyrektor Zespołu 
Szkół Nr 1 Marek Lewoniec. 
– Trzeba wprowadzić zmia-
ny w podstawie programo-
wej specjalności A69, po-
nieważ efektem kształce-
nia będzie logistyk, a nie 
kierowca – uważa. 

Euzebiusz Gawrysiuk 
przypomniał, że MEN nie 
zgadza się na wprowadze-
nie nauczania kategorii C 
w szkole zawodowej, za-
słaniając się opinią Mini-
sterstwa Zdrowia, jakoby 
uczniowie byli zbyt mło-
dzi, aby podejść do testu 
psychologicznego. – Roz-
porządzenie nie ograni-
cza wieku, ponadto nikt 
nie da zaraz po egzami-
nie ciężkiego zestawu 
18-latkowi. Najpierw na-
bierze on doświadczenia 
pod okiem starszego kie-
rowcy, później ruszy na 
trasy krajowe i w drugiej 
kolejności na międzynaro-
dowe – tłumaczy. 

Prezes ZMPD dodaje, że 
inwestycja szkół w naucza-
nie kierowców jest bez-
pieczna, bo deficyt w tym 
zawodzie będzie narastał.  ■

Sokołów 
Podlaski
Samorząd Sokołowa Podlaskiego dostrzega rosnące 
zapotrzebowanie na kierowców i zamierza uruchomić 
kształcenie w tej specjalności w szkole branżowej.
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Robert Przybylski

Z rzeszenie Międzynarodo-
wych Przewoźników Dro-
gowych z pomocą członka 
Rady Zrzeszenia i prezesa 
Stowarzyszenia Przewoźni-

ków Krajowych i Międzynarodowych 
oraz Spedytorów Ziemi Ostrowskiej 
Zbigniewa Dobrzyńskiego zorganizo-
wało w Ostrowi Mazowieckiej 14 lute-
go 2017 r. seminarium poświęcone na-
uczaniu zawodu kierowcy-mechanika 
w szkołach zawodowych. 

Seminarium otworzył prezes Zrze-
szenia Jan Buczek. – Polscy przewoź-
nicy potrzebują kierowców i oferują 
im miejsca pracy. Na każde 3 cięża-
rówki zatrudnionych jest czterech 
kierowców. Ponieważ stworzenie 
miejsca pracy wymaga sporych na-
kładów, ważna jest jakość kształce-
nia – podkreślił prezes ZMPD. Dodał, 
że przemysł transportowy potrzebuje 
30-50 tys. kierowców. Z drugiej stro-
ny młody człowiek musi pokonać ba-
rierę dostępu do zawodu, którą jest 
koszt 10-12 tys. zł za kursy i egza-
miny. – Dlatego uważamy, że pań-

stwo, które wydaje spore fundusze 
na kształcenie w zawodach nieprzy-
datnych gospodarce, powinno wspo-
móc publicznym szkolnictwem bran-
żę transportową – wskazał Jan Bu-
czek. 

Starosta ostrowski Zbigniew Ka-
miński przypomniał, że powiat ostro-
wski jest transportowym zagłębiem. 
– Kształcenie kierowców jest bardzo 
ważne i chcemy odtworzyć szkolni-
ctwo zawodowe. Przed 1999 rokiem 
70 proc. młodzieży wybierało szkoły 
zawodowe, po reformie szkolnictwa 
ten odsetek stopniał do 20. Do odpły-
wu młodzieży z tego typu szkół za-
chęca brak egzaminów do szkół po-
nadpodstawowych – uważa starosta 
Zbigniew Kamiński. 

Podobnie kwestię szkolnictwa za-
wodowego opisał wicestarosta cie-
chanowski Andrzej Pawłowski. – 
Brakuje ślusarzy, hydraulików, kie-
rowców. Musimy krok po kroku od-
budować szkolnictwo zawodowe 
– zapewnił wicestarosta. – To nie 
dzieje się z roku na rok, ale postęp 
jest widoczny, choćby po zdawal-
ności egzaminów branżowych, któ-
ry już jest na przyzwoitym poziomie, 

gdy zaledwie 4 lata temu był na ni-
skim – uważał Andrzej Pawłowski. 

Wicestarosta podkreślił znaczenie 
promocji szkolnictwa zawodowego. 
– Otworzyliśmy klasę mechanika sa-
mochodowego. Jest to zawód z przy-
szłością, bo liczba aut (i to starych) 
rośnie. Jednak wbrew naszym prze-
widywaniom zgłosiło się tylko trzech 
chętnych. Słabym punktem jest do-
radztwo zawodowe, a decyzje podej-
mują rodzice gimnazjalistów – wska-
zał wicestarosta. 

Prezes Jan Buczek dodał, że sub-
wencja jest taka sama na każde-
go ucznia, niezależnie od rzeczywi-
stych kosztów kształcenia, co może 
zniechęcać samorządy do otwierania 
kierunków o wysokich kosztach na-
uczania. 

Dyrektor Zespołu Szkół im. Armii 
Krajowej w Makowie Mazowieckim 
Dariusz Milewski stwierdził, że war-
to jest organizować spotkania z ro-
dzicami gimnazjalistów. – Promocja 
z pomocą przedsiębiorców może być 
skutecznym narzędziem reklamy za-
wodu kierowcy-mechanika – stwier-
dził dyrektor Zespołu Szkół. – Pro-
szę także przewoźników o dostęp do 
ich zaplecza technicznego dla odby-
cia praktyk uczniów drugiej i trzeciej 
klasy – podkreślił Dariusz Milewski. 
Zorganizował nabór na kierunek kie-
rowca-mechanik, na którym rozpo-
częto nauczanie 1 września 2016 ro-
ku. Z osiemnastu uczniów trzech już 
się wykruszyło i na pewno jeszcze 
kilku odpadnie, ale odsiew jest nie-
zbędny, aby w zawodzie zostali naj-
lepsi – zapewnił. 

Efektywność kształcenia zwróci-
ła także uwagę dyrektora Zespołu 
Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej 
Grzegorza Jasionowskiego. – Ważna 
jest racjonalizacja wydatków, bo np. 
w specjalności budowlanej kończy 
szkołę 25 osób, a w zawodzie zostaje 
7 – porównał. Zachęcał, aby praco-
dawcy chętniej wchodzili do szkół. 
– Szkoły zawodowe wnoszą najwię-
cej w rozwój ekonomiczny kraju, bo 
tylko naszymi rękoma możemy bu-
dować gospodarkę – zakończył Jasio-
nowski.  ■

Ważna jest promocja zawodu kierowcy-mechanika  
oraz bliska współpraca szkolnictwa i przedsiębiorców. 

Ostrów 
Mazowiecka
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Anna Wrona

S eminarium ZMPD 
zorganizowali 21 
lutego 2017 r. Ja-
rosław Jakoniuk 
– prezes Ogól-

nopolskiego Stowarzysze-
nia Przewoźników w Białej 
Podlaskiej oraz wiceprezes 
OSP, a zarazem członek Ra-
dy ZMPD Sławomir Kostjan.

– Jesteśmy gotowi ze swej 
strony świadczyć daleko idą-
cą pomoc i współpracę ze 
szkołami, które utworzyły no-
wy kierunek – zadeklarował 
w imieniu przewoźników pre-
zes ZMPD Jan Buczek.

W województwie lubel-
skim utworzono aż siedem 
klas z nową specjalizacją, 
a obecni na spotkaniu dy-
rektorzy szkół zgłosili wie-

le wniosków wypływających 
z pierwszych doświadczeń. 
Dyrektor Zespołu Szkół w 
Piaskach Waldemar Szałek 
mówił o konieczności takiej 
zmiany programu naucza-
nia, aby uczniowie wycho-
dzili ze szkoły z prawem jaz-
dy kat C i C+E oraz pełnym 
przygotowaniem do egzami-
nu na kwalifikację wstęp-
ną, co wymaga nie tylko 
zmian formalnych, ale także 
zwiększenia finansowania. 
Taka samą opinię przedsta-
wił m.in. dyrektor Zespo-
łu Szkół nr 2 w Białej Pod-
laskiej Daniel Sikona. Za-
apelował, aby przyszli pra-
codawcy na stałe włączyli 
się do współpracy ze szko-
łami już na etapie rekruta-
cji i przygotowania nauczy-
cieli do nowej specjalizacji 
oraz udostępniali swoje ba-

zy techniczne. Podobnego 
zdania byli wiceprezydent 
Białej Podlaskiej Michał Li-
twiniuk oraz dyrektor bial-
skiej delegatury kuratorium 
Małgorzata Kiec.

Szkoły potrzebują pomocy 
od instytucji państwa – taki 
był kolejny wniosek uczest-
ników spotkania. – Może 
zaangażowałyby się urzę-
dy pracy – mówili. Problem 
w tym, że urzędy świadczą 
pomoc bezrobotnym, a nie 
tym, którzy bezrobocia chcą 
uniknąć i taki był kontekst 
wypowiedzi dyrektora PUP 
w Białej Podlaskiej Edwarda 
Tymoszyńskiego. – Przeko-
najcie do działania tych na 
górze – apelował starosta 
radzyński Lucjan Kotwica.

- Idealnie byłoby, gdyby 
ciężar finansowy wzięło na 
siebie państwo – to pogląd 

Stanisława Żmijana, wice-
przewodniczącego sejmowej 
Komisji Infrastruktury. Żadna 
szkoła nie podoła takim wy-
datkom, bo potrzebne są nie 
tylko podręczniki, ale także 
zaplecze techniczne. Tymcza-
sem brak kierowców to prze-
cież problem gospodarczy. 
MEN powinien się włączyć, 
mogą to zrobić także orga-
nizacje pozarządowe. Warto 
też, zdaniem posła Żmijana, 
powtórnie przeanalizować 
kwestie wieku wymaganego 
dla badań psychologicznych 
oraz dla kategorii C. Ten po-
gląd wsparł poseł Adam Ab-
ramowicz, który poinformo-
wał o wystąpieniu do mi-
nister Anny Zalewskiej z 
postulatem, aby wszyscy ab-
solwenci szkół posiadali już 
uprawnienia do wykonywa-
nia zawodu. ■

Biała Podlaska
W Białej Podlaskiej debatowano na temat funkcjonowania 
i perspektyw przywróconego w szkołach zawodu 
kierowcy–mechanika. 
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Piotr Gawełczyk

P racownicy i pracodawcy re-
komendują zmiany w Kra-
jowym Funduszu Szkole-
niowym w 2017 r. poprzez 
stworzenie rezerwy Fundu-

szu Pracy w wysokości 60 mln zł, po-
zostającej w dyspozycji Ministra Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej, z 
przeznaczeniem na realizację projek-
tu pilotażowego. Projekt pilotażowy, 
realizowany na terenie czterech wo-
jewództw, miałby objąć takie rozwią-
zania i zakres zmian, jak:

 ■ zdefiniowanie celu realizacji instru-
mentu KFS jako utrzymanie zatrud-
nienia i dostosowanie kompetencji 
do wymagań dynamicznie zmienia-
jącej się gospodarki i rynku pracy,

 ■ umożliwienie korzystania ze środ-
ków KFS przez wszystkie osoby  
i podmioty odprowadzające skład-
kę na Fundusz Pracy,

 ■ umożliwienie dofinansowania  
z KFS szkoleń w zakresie tzw. umie-
jętności miękkich, 

 ■ zapewnienie wysokiej jakości usług 
szkoleniowych poprzez wypracowany 
lub istniejący system ich certyfikacji,

 ■ stworzenie ujednoliconych central-
nie wzorów wniosku o dofinanso-
wanie oraz wzorów załączników do 
wniosku, w tym wzorów umów, a 
także publikacja wypracowanych 
wzorów w edytowalnej wersji elek-
tronicznej na centralnej platformie 
poświęconej KFS,

 ■ wprowadzenie maksymalnej kwoty 
ryczałtowego finansowania z KFS 
za jednostkę szkolenia, bazującej 
na rynkowej wycenie usług szko-
leniowych, 

 ■ wprowadzenie limitu rocznego do-
finansowania dla firmy, który był-
by zróżnicowany ze względu na jej 
wielkość,

 ■ umożliwienie dystrybucji środków 
KFS w systemie refundacji, prome-
sy lub bonowym,

 ■ wprowadzenie mechanizmów oce-
ny skuteczności i efektywności fi-
nansowej instrumentu poprzez we-
ryfikację poziomu odprowadzanych 
składek na ubezpieczenie społecz-
ne, stanowiącego pochodną dłu-
gości okresu zatrudnienia, a tak-
że wysokości wynagrodzenia, któ-
rych wydłużenie i wzrost mogłyby 
świadczyć o wysokiej efektywności 
instrumentu.

Dostępność sieci dróg

Rada Dialogu Społecznego rekomen-
duje Ministerstwu Infrastruktury  
i Budownictwa przygotowanie projek-
tu rozporządzenia w sprawie wykazu 
dróg krajowych oraz dróg wojewódz-
kich, po których mogą poruszać się 
pojazdy o dopuszczalnym nacisku po-
jedynczej osi do 10 t oraz wykazu dróg 
krajowych, po których mogą poruszać 
się pojazdy o dopuszczalnym nacisku 
pojedynczej osi do 8 t.

Rozporządzenie określa wyjątki od 
generalnej zasady zawartej w art. 41 

ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych, zakładającej, 
że po drogach publicznych dopusz-
cza się ruch pojazdów o dopuszczal-
nym nacisku pojedynczej osi napędo-
wej do 11,5 t.

Warto wskazać, że na ponad 417 
tysięcy kilometrów dróg w Polsce ok. 
5 proc. z nich stanowią drogi krajo-
we, po których teoretycznie w świet-
le ustawy powinien odbywać się ruch 
pojazdów o nacisku 11,5 t. W praktyce 
jednak ich sieć była dotychczas ogra-
niczona do 6 610 km, czyli 34 proc. 
dróg krajowych i zaledwie 1,6 proc. 
wszystkich polskich dróg. Na pozo-
stałych drogach obowiązuje ograni-
czenie do 10 lub 8 ton. Rozporządze-
nie zwiększa sieć drogową, na której 
dopuszczony jest ruch pojazdów o na-
cisku 11,5 t o ok. 3 tys. km.

Warto w tym miejscu podkreślić, 
że Polska jako jedyne państwo człon-
kowskie Unii Europejskiej nie zapew-
niło możliwości ruchu takich pojaz-
dów w celu odbioru/dostawy ładun-
ków z obiektów położonych na swoim 
terytorium. Rodzi to poważne konse-
kwencje gospodarcze, stanowiąc ba-
rierę rozwojową polskich przedsię-
biorstw, generując znaczące koszty 
w eksporcie towarów oraz obniżając 
atrakcyjność inwestycyjną naszego 
kraju. Problem ten jest odczuwalny 
niemal przez całą polską gospodar-
kę, dlatego wymaga podjęcia pilnych 
działań na szczeblu rządowym.

Mając na uwadze powyższe okolicz-
ności i konsekwencje dla gospodarki, 

Rada Dialogu 
Społecznego: starania 
ZMPD przynoszą efekt

dla rynku pracy oraz dla kierowców i 
przewoźników, RDS uważa, że w roz-
porządzeniu należy wykreślić wszyst-
kie drogi krajowe lub ich odcinki, na 
których Minister Infrastruktury i Bu-
downictwa zamierza utrzymać ogra-
niczenia nośności dróg, dopuszczając 
ruch pojazdów o nacisku osi 11,5 t na 
wszystkich drogach krajowych. Nale-
ży także rozpocząć prace nad zmia-
ną ustaw Prawo o ruchu drogowym, 
a także o drogach publicznych, w celu 
wprowadzenia rozwiązań umożliwia-
jących dojazd do obiektu w celu zała-
dunku/rozładunku pojazdu o nacisku 
osi 11,5 t. Należy także znowelizować 
pochodzące z 1999 r. rozporządzenie 
w sprawie warunków technicznych 
dróg publicznych, tak, aby wszystkie 
drogi w Polsce budowane były w stan-
dardzie umożlwiającym przenoszenie 
ruchu pojazdów o nacisku osi 11,5 t.

Spełnienie tych postulatów usunie 
jedynie rozbieżność pomiędzy stanem 
formalnoprawnym a stanem faktycz-

nym, gdzie w rzeczywistości pojaz-
dy 11,5 t od dawna poruszają się po 
wszystkich polskich drogach. To po-
woduje, iż stawiana przez przedsta-
wicieli Ministerstwa Infrastruktury i 
Budownictwa teza, iż takie rozwiąza-
nia mogłyby wygenerować koszty rzę-
du kilkudziesięciu miliardów złotych, 
jest bezpodstawna.

Przejrzysty rynek

Trzecią uchwałą był dokument doty-
czący problemu niedoboru kierow-
ców na polskim rynku transportu 
drogowego. Do najważniejszych i naj-
pilniejszych działań, zarówno z per-
spektywy pracowników, jak i praco-
dawców należą utworzenie lub wska-
zanie jednostki zbierającej obecnie 
rozproszone lub niekompletne dane 
odnoszące się do rynku transportu 
drogowego, a w szczególności rynku 
pracy kierowców. RDS uważa, że peł-
na i aktualna wiedza ułatwiłaby po-

dejmowanie trafnych i skutecznych 
działań na rzecz tego sektora przez 
administrację rządową. Przypomina, 
iż zgodnie z raportem transport od-
powiedzialny jest za 41 proc. całko-
witej wartości dodanej bilansu usług 
(18,7 mld zł).

Konieczne jest położenie znacznie 
większego nacisku na wyeliminowa-
nie nieuczciwych praktyk w zatrud-
nianiu kierowców, w szczególności 
dotyczących warunków płacy i pracy. 
Dotyczy to również skutecznej egze-
kucji przepisów socjalnych w trans-
porcie, dotyczących rejestrowania 
czasu pracy kierowców przy pomo-
cy tachografów cyfrowych. Manipu-
lowanie ich zapisami to dziś jedno  
z najpowszechniejszych naruszeń 
wykrywanych przez służby kontrol-
ne, które ma ogromne znaczenie za-
równo z perspektywy nieuczciwej 
konkurencji, jak i bezpieczeństwa 
kierowców oraz szeroko pojętego ru-
chu drogowego.  ■

Dzięki staraniom ZMPD Rada Dialogu Społecznego, której członkiem jest prezes 
ZMPD Jan Buczek, przyjęła 19 stycznia 2017 roku trzy uchwały rekomendujące 
rządowi korzystne dla branży rozwiązania. Dwie dotyczą szkoleń kierowców, 
trzecia dopuszczenia transportu ciężkiego na całą sieć dróg krajowych.
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Piotr Gawełczyk 

J ak wynika z "Barometru zawo-
dów", w 2017 roku problem ze 
znalezieniem pracowników w 
największym stopniu będzie do-
tyczył budownictwa, transportu, 

przetwórstwa przemysłowego, służ-
by zdrowia. 

Niedobór pracowników w tych 
branżach będzie odczuwalny w każ-
dym z województw. Na rynku będzie 
brakować zarówno specjalistów, jak 
i wykwalifikowanych robotników.  
W najgorszej sytuacji jest branża 
transportowa - najczęściej wskazywa-
nym zawodem deficytowym w skali 
kraju jest kierowca samochodów cię-
żarowych i ciągników siodłowych. 

W 363 powiatach, co stanowi 95,5 
proc. wszystkich, prognozowany 
jest deficyt lub duży deficyt specja-
listów w tej branży. Tendencja jest 
wyraźnie wzrostowa - w 2016 r. „tyl-
ko” 78,9 proc. powiatów uznało brak 
kierowców za największą bolączkę 
lokalnego rynku pracy.

Jako główne przyczyny deficytu 
rąk do pracy w tym zawodzie eks-
perci wskazywali przede wszyst-
kim nieatrakcyjne wynagrodzenie 
w stosunku do wykonywanej pra-
cy. Płaca nominalna jest co praw-
da relatywnie wysoka, lecz charak-
ter zajęcia powoduje, że ewentualni 
kandydaci uznają ją za zbyt niską. 
Poza tym wiele osób nie jest skłon-
nych do podjęcia zatrudnienia, jeśli 
wiąże się to z częstymi wyjazdami 
i przebywaniem poza miejscem za-
mieszkania. Do tego dochodzi jesz-
cze kwestia braku znajomości ję-
zyka obcego, a także wymaganych 
uprawnień. 

Pomimo tego, że pracodawcy pro-
ponują lepsze wynagrodzenie oraz 
pełne przygotowanie zawodowe, 
łącznie z uzyskaniem uprawnień, 
nie udaje im się znaleźć odpowied-
niej liczby kandydatów. Doraźnym 
rozwiązaniem jest zatrudnianie 
osób zza wschodniej granicy, jed-
nak – zdaniem twórców raportu – 
bez konkretnych działań wspierają-
cych transport samochodowy kryzys 
będzie się pogłębiał.

Komentując dane, twórcy Barome-
tru twierdzą, że choć z perspekty-
wy pracowników brak wystarczają-
cej liczby odpowiednich kandyda-
tów do pracy jest sytuacją korzyst-
ną, ponieważ pracodawcy zmuszeni 
są do zmian i ustępstw, jeśli chodzi 
o warunki zatrudnienia, to jednak w 
szerszej perspektywie jest to zjawi-
sko niekorzystne i może mieć istotny 
wpływ na ogólną kondycję gospo-
darczą, powodując spowolnienie, 
które będzie miało przełożenie tak-
że na rynek pracy. 

Wyzwaniem będzie znalezie-
nie rozwiązań, które zapełnią lu-
kę niedoboru podaży na rynku pra-
cy. Przyjmowanie imigrantów zza 
wschodniej granicy wydaje się być 
jednym z nich, jednak już dzisiaj 
płyną sygnały, że nie będzie ono 
wystarczające. W opinii fachowców 
należy skupić się przede wszystkim 
na wykorzystywaniu dostępnych za-
sobów, czyli na osobach, które są w 
rejestrach urzędów pracy, lecz nie 
posiadają odpowiednich umiejęt-
ności, kwalifikacji lub uprawnień. 

Nie będzie to jednak możliwe 
bez udziału pracodawców, którzy 
powinni bardziej włączać się we 
współpracę z urzędami oraz placów-
kami edukacyjnymi. Wydaje się, że 
współpraca pomiędzy tymi trzema 
stronami jest kluczem do optymali-
zacji rynku pracy.

Czym jest "Barometr 
zawodów"?

"Barometr zawodów", wykorzystując 
wiedzę i doświadczenie pracowni-
ków publicznych służb zatrudnienia, 
jest jednoroczną prognozą zapotrze-
bowania na pracowników, obejmują-
cą wszystkie powiaty kraju. Zadaniem 
Barometru jest dostarczanie informa-
cji o zapotrzebowaniu na pracowni-
ków, dzięki czemu może ułatwiać on 
dopasowanie popytu i podaży pracy 
oraz służyć jako narzędzie wspiera-
nia lokalnej polityki rynku pracy. Wy-
niki badania mogą być podstawą do 
skutecznego i konsekwentnego pro-
wadzenia polityki rynku pracy, wspie-
rania polityki szkoleniowej i doradz-
twa zawodowego.  ■

Poszukiwany  
kierowca  
ciężarówki

Ten rok na rynku pracy będzie należał do kierowców ciężarówek – tak 
wynika z ogólnopolskiego "Barometru zawodów 2017", przygotowanego 
przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie na zlecenie Ministra Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej. 

50 tysięcy  

95,5 

6

Deficyt kierowców w Polsce

Taki odsetek powiatów  
(czyli 363) prognozuje deficyt 
kierowców samochodów 
ciężarowych.

W tylu województwach 
(mazowieckie, pomorskie, 
wielkopolskie, lubuskie, 
dolnośląskie i śląskie) 
prognozowany jest w 
2017 r. szybki wzrost 
zapotrzebowania na 
kierowców ciężarówek i 
ciągników siodłowych
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Piotr Gawełczyk

W trakcie dys-
k u s j i  z a -
sta naw ia-
no się nad 
zmianami, 

jakie przyniesie reforma 
oświaty. W opinii prof. dr. 
hab. Mieczysława Kabaja z 
Instytutu Pracy i Spraw So-
cjalnych powrót do szkolni-
ctwa dualnego na wzór nie-
miecki czy szwajcarski to 
dobre rozwiązanie. – Jeżeli 
chcemy przejąć ten system, 
to powinniśmy to zrobić 
z całym dobrodziejstwem 
inwentarza – odniósł się 
do wypowiedzi profesora 
dyrektor COS ZMPD Euze-
biusz Jasiński. – Tymcza-
sem w Polsce wprowadza-
my zmiany częściowe, a ich 
koszty mają ponosić praco-
dawcy. Widzimy potrzebę 
kształcenia w zawodach, w 
których stale brakuje rąk do 
pracy. A na tzw. deficytowej 
liście profesji od dekady jest 
zawód kierowca-mechanik 
– powiedział dyr. Jasiń-
ski, który wspomniał także 
o trudnościach w szkole-
niu kierowców.  – Jeżeli już 
szkolimy młodych ludzi, to 
jedynie na kategorię B, nie-
przydatną dla firm zajmu-

jących się transportem mię-
dzynarodowym, od wie-
lu lat będącym wizytówką 
Polski w Europie – powie-
dział Euzebiusz Jasiński. 

Podkreślił konieczność 
przeniesienia kształcenia 
w technikach do szkół po-
nadpodstawowych w ra-
mach nowego systemu 
edukacji oraz wspomniał 
o konieczności promocji 
szkolnictwa zawodowe-
go wśród rodziców ucz-
niów szkół podstawowych 
nie tylko przez pracodaw-
ców. Przypomniał zebra-
nym o szerokich działa-
niach ZMPD, których efek-
tem jest m.in. powstanie w 
roku szkolnym 2016/2017 
ponad 40 klas w zawodzie 
kierowca-mechanik. 

Prof. Kabaj, zgadzając 
się z uwagami dyr. Jasiń-
skiego, zwrócił uwagę na 
fakt, iż rośnie liczba mło-
dych Polaków, którzy decy-
dują się na naukę w szko-
łach zawodowych. Porów-
nał rynek pracy w Europie, 
wspominając m.in. o dostę-
pie do szkolnictwa zawo-
dowego dualnego, wyna-
grodzeniach dla uczniów 
za okres nauki (przykłado-
wo w Szwajcarii wynagro-
dzenie dla uczniów I klasy 
wynosi 25 proc. średniej 

pensji i wzrasta do 50 proc. 
w klasie trzeciej) oraz wie-
ku usamodzielnienia się 
młodych osób do 30. roku 
życia. W Polsce wynosi on 
30 lat, w Niemczech – 25, 
w Szwecji zaś 20 lat. Jak za-
uważył, wielu pracodaw-
ców narzeka, że nie mo-
że znaleźć na rynku pracy 
wykwalifikowanych pra-
cowników. Z drugiej strony 
absolwenci szkół zawodo-
wych (w tym co drugi ab-
solwent szkoły zawodowej 
i co trzeci absolwent szko-

ły średniej zawodowej) nie 
mogą znaleźć pracy. Nie-
jednokrotnie zapisują się 
na kursy, by nauczyć się 
zawodu. Dlatego otwar-
tym pozostaje pytanie, na 
ile obecna reforma eduka-
cji zmieni tę sytuację? 

Zdaniem Janusza Borzyń-
skiego z Cechu Rzemiosł 
Różnych i Przedsiębiorczo-
ści w Pułtusku, niskie zain-

teresowanie młodych ludzi 
szkołami zawodowymi wy-
nika z faktu ich zmargina-
lizowania. Często w małych 
środowiskach wstydem 
jest kontynuowanie na-
uki w takiej właśnie szko-
le. By zmienić podejście do 
tego typu szkół, należało-
by rozmawiać z uczniami  
i ich rodzicami już w szkole 
podstawowej na temat ko-
rzyści, jakie te placówki za 
sobą niosą. W gimnazjum 
na takie rozmowy jest już 
za późno. 

Jakub Gontarek z Forum 
Młodych Lewiatan poru-
szył z kolei kwestię finan-
sowania edukacji w szko-
łach zawodowych. Pra-
codawcy nie chcą uczest-
niczyć w finansowaniu 
nauczania zawodu, gdyż 
nie ma dla nich partnerów 
w systemie edukacji.

W konferencji wzięli 
udział także m.in. Teresa 
Wargocka - sekretarz sta-

nu w Ministerstwie Eduka-
cji Narodowej, dyr. Jadwi-
ga Parada z Departamentu 
Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego MEN oraz 
dyrektor Iwona Zakrzew-
ska z CPS „Dialog”. Wśród 
uczestników byli także 
przedstawiciele Urzędów 
Pracy, związków zawodo-
wych (OPZZ) oraz uczelni 
(SGH) i rzemiosła.  ■

25 stycznia 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyła się 
konferencja poświęcona polskiemu szkolnictwu, ocenianemu przez pryzmat 
rynku pracy oraz przygotowania młodych ludzi do wykonywanych przez nich 
zawodów. Jednym z uczestników spotkania był dyr. Centralnego Ośrodka Szkoleń 
ZMPD Euzebiusz Jasiński.

Czy polska szkoła 
uzyska szansę,  
by nadążyć za  
rynkiem pracy?

Wielu pracodawców narzeka, że nie może 
znaleźć na rynku pracy wykwalifikowanych 
pracowników. Z drugiej strony absolwenci 
szkół zawodowych nie mogą znaleźć pracy.
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Sztuka 
wnikania 
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A możemy się 
umówić na jutro?

Ja zostaję.

24 25

Mam wizję, to prawda 
ale przez mikrofon jakoś 

mi niezręcznie.

Zamknij na chwile oczy, 
nie myśl o tym,  

czy boisz się czy nie.

Jak zamykam oczy, to 
mam wizję, że cały elektorat 

wyjechał na ferie.

Dzisiaj zamykamy oczy,  
żeby uwolnić wyobraźnię i wniknąć  

w drugiego człowieka.

Jak chcesz, 
to wnikaj. 



Jerzy Kleniewski, Marcin Ślęzak

Zofia Stępnicka

Agata Matyjasik, Alvin Gajadhur

Jerzy Szmit, Piotr Król, Jan Buczek

Jerzy Szmit 

Euzebiusz Gawrysiuk

Wyobraźnia ruszyła – 
jestem szefem szefów! 

Ja bym powiedział,  
ale nie dopuszczają 

do mikrofonu.

Jak uwolnię wyobraźnię 
i zaczynam wnikać, w głowie mi 

się to wszystko nie mieści. 

A co u ciebie? Usta milczą,  
dusza śpiewa... 

Wyobraźnia mi 
podpowiada, że chyba 

lepiej nie wnikać.  

Nie przy 
jedzeniu!

Ja, ma się rozumieć, 
wyłącznie w sprawy 

służbowe. 

Chyba zaczynam 
wnikać! 

Nie dokazuj,  
miły, nie dokazuj.

Żartowałem, 
nikomu ani słowa.
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A pan w co wnika? 



W dniach 14 i 15 stycznia 2017 r. w Augusto-
wie odbyła się IV Konferencja Przewoźników 
Podlasia pod honorowym patronatem Mi-
nistra Infrastruktury i Budownictwa. Tema-
tem konferencji były „Perspektywy dla trans-
portu w 2017 r.” W konferencji udział wzięli: 
członek zarządu Województwa Podlaskiego 
Bogdan Dyjuk,  zastępca burmistrza Augu-
stowa Mirosław Karolczuk, prezes ZMPD Jan 
Buczek, wiceprezes ZMPD Leszek Pieńkow-
ski, dyrektor oddziału BAMAP w Grodnie Eu-
geniusz Jacukiewicz i inni zaproszeni goście 
oraz liczni przedstawiciele firm współpracu-
jących z transportem. 
Główny temat konferencji zaprezentował dy-
rektor biura SPP Mikołaj Linkiewicz wylicza-
jąc cztery główne ograniczenia czekające 
transport w 2017 r. tj. embargo rosyjskie, ry-

czałty za noclegi w kabinach, nowe regulacje 
prawne dot. cofnięcia dobrej reputacji oraz 
wprowadzenie minimalnych stawek godzi-
nowych dla pracowników z zagranicy w pań-
stwach Unii Europejskiej.  
Tradycyjnie konferencja miała także elemen-
ty integracyjne.  

Noworoczna konferencja przewoźników Podlasia

Prezes ZMPD Jan Buczek otrzymał Optimusa – statuetkę w 
formie brylantu – za 25-letnią działalność na rzecz rozwoju 
polskiego i europejskiego transportu drogowego, konsoli-
dację środowiska polskich przewoźników drogowych oraz 
starania na forum Unii Europejskiej o prawa przewoźników.
Optimusy to nagroda przeznaczona zarówno dla osób, jak 
i firm wykazujących się nieprzeciętnymi zasługami dla roz-
woju Pracodawców RP lub krzewienia idei przedsiębiorczo-
ści i uwalniania potencjału polskiej gospodarki. 
Jedną z ostatnich inicjatyw Jana Buczka jest powołanie 
Platformy Transportowej Pracodawców RP. Ma ona słu-
żyć zdynamizowaniu debaty publicznej na temat rozwoju 
transportu multimodalnego zarówno w Polsce, jak i w ca-
łej Unii Europejskiej. Dzięki polityce kreowanej przez pre-
zesa Buczka działalność Ośrodka Szkoleń ZMPD ma prze-

de wszystkim charakter misyjny, a nie komercyjny. Funkcji 
informacyjnej i edukacyjnej jest też dedykowana znaczna 
część działań Departamentu Transportu ZMPD. Głównym 
przesłaniem kierowanym do przewoźników jest zachęcanie 
do wdrażania nowoczesnych rozwiązań w zakresie spedy-
cji i logistyki.
Optimusy 2016 otrzymali także: prof. dr hab. Mirosław J. 
Wysocki z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – 
Państwowego Zakładu Higieny; Korporacja Zdrowe Zdro-
wie; prof. dr hab. Wiesław Banyś oraz Rafał Michalski, pre-
zes zarządu firmy Blachotrapez. 
Uroczysta gala, którą uświetniła obecność ambasadorów 
państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów skupionych w gru-
pie GRULAC, odbyła się 6 grudnia 2016 r. w siedzibie Pra-
codawców RP.

Prezes ZMPD Jan Buczek nagrodzony  
Optimusem 2016 przez Pracodawców RP

Polska podtrzymuje krytyczne sta-
nowisko w zakresie unijnego pakietu 
drogowego i uważa, że zmiana prze-
pisów o delegowaniu pracowników 
w ramach świadczenia usług nie po-
winna dotyczyć sektora międzynaro-
dowego transportu drogowego – po-
wiedziała w rozmowie z PAP Justyna 
Skrzydło, wiceminister infrastruktu-
ry i budownictwa. „Uważamy, że dy-
rektywą o delegowaniu pracowników 

nie powinni zostać objęci pracownicy 
z sektora międzynarodowego trans-
portu drogowego, gdyż przeczy to je-
go istocie. Trudno przecież byłoby w 
zakresie tej jednej kwestii wracać do 
granic państw członkowskich. Trud-
no też sobie wyobrazić jedno opty-
malne dla wszystkich państw człon-
kowskich UE rozwiązanie w zakresie 
płacy minimalnej, które uwzględnia-
łoby wciąż obecne różnice w pozio-

mie rozwoju gospodarczego poszcze-
gólnych państw” - powiedziała PAP J. 
Skrzydło.
Dodała, że transport międzynarodo-
wy ma swoją specyfikę, a jego spraw-
ne, pozbawione barier funkcjonowa-
nie, służy gospodarce i sprzyja wy-
mianie handlowej między państwami. 
- Przecież większość towarów w UE 
jest przewożona transportem drogo-
wym - podkreśla wiceminister.

Jesteś studentem bądź absolwentem? Interesujesz się 
transportem i logistyką? W takim razie powinieneś 
wziąć udział w Forum Młodej Logistyki oraz Targach 
Pracy Transportu i Logistyki! Są to wydarzenia rozpo-
znawalne przez studentów kierunków związanych z lo-
gistyką i transportem w całej Polsce, a Studenckie Ko-
ło Logistyki Stosowanej organizuje je już po raz pięt-
nasty!
Forum Młodej Logistyki oraz Targi Pracy to wydarze-
nia, które przyciągają studentów oraz przedstawicieli 
świata logistyki. 15. Forum Młodej Logistyki odbędzie 

się 9 i 10 marca 2017 roku w Małej Auli Gmachu Głów-
nego Politechniki Warszawskiej. FML to największa  
i najstarsza konferencja, która rozpoznawana jest 
przez przedstawicieli czołowych firm logistycznych, 
zarówno w kraju, jak i zagranicą. 
Podczas tych dwóch dni dochodzi do konfrontacji te-
orii z praktyką oraz wymiany wiedzy i doświadczeń 
między specjalistami i studentami. Uczestnicy konkur-
su mają świetną okazję, aby wykazać się swoją wie-
dzą przed Kapitułą Ekspertów, która ocenia ich roz-
wiązania.

Polska przeciwna zmianom w przepisach o delegowaniu Forum Młodej Logistyki 9-10.03.17 w Gmachu Głównym PW
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na razie, trzeba będzie wypełnić 
formularz, w którym nie zostało 
ujęte miejsce wykonania usługi);

 ■ dane osoby reprezentującej spółkę 
na terenie Włoch;

 ■ rodzaj świadczonej usługi (w przy-
padku kabotażu będzie to trans-
port);

 ■ numer licencji na transport mię-
dzynarodowy. 
W ramach sektora transportu na-

leży sprecyzować, że usługa trans-
portu drogowego, która polega tyl-
ko i wyłącznie na przejeździe przez 
terytorium Włoch, tzn. bez rozłado-
wywania i załadowywania na tere-
nie Włoch lub przewożenia osób na 
terenie Włoch (tranzyt) nie jest ob-
jęta powyżej wskazanymi nowymi 
normami. Nie jest objęty powyższy-
mi normami również transport do 
Włoch i z Włoch. 

Nowymi dekretami są objęte tyl-
ko i wyłącznie przejazdy kabotażo-
we. Przypomnimy definicję kabota-
żu towarowego według Rozdz. III 
Rozporządzenia WE 1072/2009: jest 
to transport wykonany przez prze-
woźnika niemającego swej siedziby 
na terenie danego państwa człon-
kowskiego UE w trybie tymczaso-
wym i pod warunkiem, że wjedzie 
na teren państwa trzeciego realizu-
jąc transport międzynarodowy i na-
stępnie wykona do trzech transpor-
tów wewnętrznych, ostatni z tych 
trzech transportów wewnętrznych 
musi się zakończyć przed upływem 
7 dni od dnia wjazdu na teren dane-

go państwa, w tym przypadku Re-
publiki Włoch.

W celu prawidłowego dokonania 
rejestracji oddelegowania należy 
wcześniej zarejestrować firmę dele-
gującą na portalu wskazanym przez 
Ministerstwo Pracy i Polityk Socjal-
nych.

Tak jak już wyżej wskazywały-
śmy, oddelegowanie należy zgłosić 
do godz. 24 dnia poprzedzającego 
oddelegowanie. W przypadku ko-
nieczności zmiany podstawowych 
danych powiadomienia, np. zmia-
ny firm partnerskich, jest możli-
wość anulowania zawiadomienia. 
Aby nie być narażonym na wysokie 
sankcje pieniężne, usługodawca mu-
si wprowadzić ewentualne zmiany 
dotyczące podstawowych danych do 
godz. 24 dnia poprzedzającego od-
delegowanie. Jeżeli natomiast cho-
dzi o wprowadzenie zmian niedoty-
czących podstawowych danych, np. 
zmiana danych przedstawiciela wło-
skiego lub miejsca oddelegowania, 
to muszą one zostać wprowadzone 
do godz. 24 piątego dnia po nastą-
pieniu zmiany.  

Wyznaczony przez firmę reprezen-
tant włoski musi posiadać w swojej 
siedzibie, od momentu oddelegowa-
nia i przez okres kolejnych dwóch lat 
po oddelegowaniu, następującymi 
dokumentami:

 ■ umowę o pracę przetłumaczoną 
na język włoski;

 ■ odcinek wypłaty przetłumaczony 
na język włoski;

 ■ wykresy, z których wynika dzien-
ny czas pracy kierowców, również 
kopię w języku włoskim;

 ■ dokumentację, z której wyni-
ka opłata składek ZUS, także po 
włosku;

 ■ dokument, z którego wynika zare-
jestrowanie umowy o pracę w od-
powiednim urzędzie pracy, także 
po włosku;

 ■ zaświadczenie A1 pobrane w pol-
skim ZUS-ie.
Jakie sankcje grożą za nieprze-

strzeganie reguł wynikających z no-
wych przepisów?

W myśl art. 12 ustęp 1 Dekretu nr 
136/2016 za brak zakomunikowania 
oddelegowania pracowników prze-
widziana jest kara pieniężna w wy-
sokości od 150 do 500 euro za każ-
dego pracownika/kierowcę. 

W myśl art. 12 ustęp 2 Dekretu za 
brak złożenia w siedzibie włoskiego 
reprezentanta odpowiedniej doku-
mentacji wymienionej powyżej jest 
przewidziana kara pieniężna w wy-
sokości od 500 do 3 tys. euro, na-
tomiast zgodnie z art. 12 ustęp 3 za 
nieprzestrzeganie przepisów mówią-
cych o obowiązku posiadania repre-
zentacji we Włoszech przewidziana 
jest kara pieniężna w wysokości od 
2 tys. do 6 tys. euro. 

Autorki są adwokatami w kancelarii  
prawnej w Mediolanie:  
www.franzosi.com  
sobol@franzosi.com  
janusz@franzosi.com  ■

Agnieszka Janusz, Agata Sobol

P owyższy Dekret Ministe-
rialny jest konsekwencją 
Dekretu Legislacyjnego nr 
136/2016, który z kolei jest 
aktualizacją Dyrektywy 

2014/67/UE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z 15 maja 2014 r., zaj-
mującej się zastosowaniem Dyrek-
tywy 96/71/CE, dotyczącej oddele-
gowania pracowników w ramach 
świadczenia usług i wprowadzają-
cej zmianę w Rozporządzeniu (UE) 
nr 1024/2012, dotyczącym współpra-
cy administracyjnej poprzez system 
informacji rynku wewnętrznego. 

Dekret ma zastosowanie do firm 
z siedzibą na terenie Unii Europej-
skiej, jakie w przypadku udzielania 
usług oddelegowują do Włoch jed-
nego lub więcej pracowników, któ-
rzy realizują usługę na rzecz inne-
go podmiotu, pod warunkiem, że w 
czasie oddelegowania istnieje stosu-
nek pracy pomiędzy spółką „matką” 
a pracownikiem. Niektóre aspekty 

powyższego dekretu, takie jak praw-
dziwość oddelegowania, warunki 
pracy i zatrudnienia, ochrona praw 
pracowniczych, inspekcje czy też 
obowiązki administracyjne, muszą 
być również przestrzegane przez fir-
my spoza UE. 

W szczególności art. 4 Dekretu nr 
136/2016 stanowi, że wobec wszyst-
kich pracowników oddelegowanych 
(a więc również dla tych spoza UE) 
mają zastosowanie, podczas okre-
su oddelegowania, te same warun-
ki pracy i zatrudnienia, jakie przewi-
dziano dla pracowników włoskich, 
którzy wykonują te same zadania. 
Jak to zostało sprecyzowane przez 
włoskie Ministerstwo Pracy i Polityk 

Socjalnych, we Włoszech - w odróż-
nieniu od innych państw UE - nie 
istnieją minimalne stawki wynagro-
dzenia ustanowione przez ustawę  
i mające zastosowanie do wszyst-
kich pracowników należących do 
określonej kategorii. Firmy zagra-
niczne, które oddelegowują pracow-
ników, muszą natomiast w ustala-
niu zarobków respektować wyna-

grodzenie minimalne wynikające  
z umów zbiorowych obowiązują-
cych w całym państwie (CCNL)  
i dotyczących danej branży, w przy-
padku kierowców będą to oczywi-
ście umowy zbiorowe dotyczące sek-
tora transportu. 

Ustęp nr 4 art. 1 Dekretu nr 
136/2016 wyraźnie stanowi, że ma 
on zastosowanie również do kabota-
żu, o którym mowa w Rozdz. III Roz-
porządzenia (CE) nr 1072/2009 z 21 
października 2009 r. oraz w Rozdz. V  
Rozporządzenia (CE) nr 1073/2009 z 
21 października 2009 r. 

22 grudnia 2016 do zainteresowa-
nych włoskich instytucji państwo-
wych został wysłany okólnik Mini-
sterstwa Pracy i Polityk Socjalnych z 
wyjaśnieniami dotyczącymi wejścia 
w życie wyżej wymienionych norm. 
Według niego od 26 grudnia 2016 r. 
obowiązuje nakaz prewencyjnego 
zawiadomienia o rozpoczęciu odde-
legowania, co oznacza, że firma od-
delegowująca pracownika musi do 
godziny 24 dnia poprzedzającego 
oddelegowanie zakomunikować to 
organom włoskim. 

Zawiadomienie o oddelegowaniu 
powinno zawierać: 

 ■ dane usługodawcy (firmy wysyła-
jącej);

 ■ dane pracowników oddelegowa-
nych, w przypadku kabotażu kie-
rowców;

 ■ czas trwania oddelegowania;
 ■ miejsce oddelegowania (w przy-

padku kierowców, przynajmniej 

Rejestracja kierowców 
wykonujących kabotaż 
na terenie Włoch
We Włoszech 26 grudnia 2016 r. wszedł w życie Dekret Ministerialny  
z 10 sierpnia 2016 r., który wprowadza prewencyjny obowiązek informowania 
o oddelegowaniu zatrudnionego pracownika do Włoch, przy użyciu formularzy 
wprowadzonych tym samym dekretem. 

Oddelegowanie należy zgłosić do godz. 24 dnia 
poprzedzającego oddelegowanie. W przypadku konieczności 

zmiany podstawowych danych powiadomienia, np. zmiany 
firm partnerskich, jest możliwość anulowania zawiadomienia. 
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Alicja Chodorowska

P rzepisy dotyczące delegowa-
nia i płacy minimalnej za-
częły mieć zastosowanie nie 
tylko do przewozów kabota-
żowych, ale także dwustron-

nych, z wyłączeniem jedynie tranzytu.
Objęcie przewozów międzynarodo-

wych tymi przepisami spowodowało, 
że przewoźnicy z początkiem nowe-
go roku podjęli żmudny trud zmaga-
nia się z kolejnymi administracyjny-
mi barierami.

Biurokracja z przeszkodami

Pierwszą przeszkodą do pokonania 
jest wypełnienie i wysłanie przed pla-
nowaną operacją transportową dru-
ku zgłoszenia oddelegowania – ZKO 3.  
Druk dostępny jest także w języku 
polskim, ale na tym ułatwienia się 
kończą. Formularz ten został przygo-
towany do oddelegowania pracowni-
ków stacjonarnie pracujących na te-
renie Austrii, w przypadku wyso-
ce mobilnych kierowców transportu 
międzynarodowego wypełnianie ko-
lejnych rubryk stanowi niemałe wy-
zwanie. 

Austriackie przepisy nie wymaga-
ją ustanowienia przedstawiciela do 
kontaktu ze służbami kontrolnymi, 
jak ma to miejsce we Francji. Wypeł-
niając zgłoszenie jednak należy po-
dać osobę reprezentującą pracodaw-
cę na zewnątrz. O ile nie jest to osoba 
wymieniona w KRS spółki lub nie jest 
nią sam właściciel, należy dodatko-
wo wystawić druk ZKO1–A oraz druk 
ZKO1-Z. 

Kolejnym schodkiem do pokonania 
jest ustalenie czasu delegowania na 
teren Austrii. Teoretycznie można ten 

czas ustalić nawet na okres 2 lat. Jed-
nym warunkiem jest, aby osoba de-
legowana na teren Austrii nie miała 
przerwy w przebywaniu na jej teryto-
rium dłuższej niż 1 miesiąc. 

W połączeniu z kolejnym punktem 
zaświadczenia, czyli wskazaniem 
miejsc pracy na terenie Austrii, któ-
rymi w przypadku usług transpor-
towych będą miejsca załadunku lub 
rozładunku,  w sytuacji, gdy firma nie 
świadczy przewozów w cyklicznym 
trybie w konkretne, wcześniej usta-
lone miejsca, wystawienie zaświad-
czenia na okres dłuższy jest praktycz-
nie niemożliwe. W tym miejscu nale-
ży dodać, że jest możliwość wskaza-
nia jedynie 5 miejsc pracy na terenie 
Austrii.  

Wypełnienie dalszych części dru-
ku nie jest bynajmniej łatwiejsze. 
Poważną trudność stanowi określe-
nie konkretnych godzin pracy (np. 
08:00-16:00), wynagrodzenia zgod-
nie z tym, jakie obowiązuje w Austrii 
(w układach zbiorowych określonym 
miesięcznie!), czy wszystkich danych 
osobowych kierowcy. 

I ostatnia rzecz: na wypełnienie 
druku mamy określony czas! Gdy 
przedsiębiorca nie zmieści się w jego 
ramach, całą procedurę musi powta-
rzać od początku. 

Pytania bez odpowiedzi

Zakończone sukcesem wypełnienie 
zaświadczenia o delegowaniu jest do-
piero początkiem pokonywania barier 
w transporcie do Austrii. W dalszej 
kolejności przedsiębiorca zobowiąza-
ny jest przygotować szereg dokumen-
tów, które kierowca musi mieć w po-
jeździe podczas kontroli, a są to:  

 ■ dokument A1   
 ■ kopia zaświadczenia  ZKO 3

 ■ dokumenty płacowe potwierdzają-
ce co najmniej minimalne wyna-
grodzenie za pracę w Austrii, któ-
re obejmują: 

 ■ umowę o pracę lub pisemne po-
twierdzenie treści umowy o pracę,

 ■ rozliczenie wynagrodzenia, dowody 
wpłaty poświadczone przez praco-
dawcę lub przelewy bankowe,

 ■ pasek płac,
 ■ dokumenty odnoszące się do sta-

wek zaszeregowania,
 ■ w przypadku, gdy pracownik jest 

obywatelem państwa nienależące-
go do UE, także pozwolenie na pra-
cę tego pracownika.
Dokumenty te muszą być dostęp-

ne w języku niemieckim (dokumen-
ty płacowe), ewentualnie angielskim 
(np. umowa o pracę). 

Pracodawcy lub przedsiębiorstwa, 
które nie udostępniają powyższych 
dokumentów podlegają karze admi-
nistracyjnej w wysokości do 5 tys. eu-
ro, a w przypadku powtórnego naru-
szenia - do 10 tys. euro za naruszenie.

Istnieje jeszcze szereg pytań szcze-
gółowych, na które nie znamy odpo-
wiedzi, jak choćby takie: jakie ele-
menty płacy można zaliczać do stawki 
minimalnej, czy przewozy na potrze-
by własne zwolnione są spod obowią-
zywania powyższych przepisów, jak 
definiowani są pracownicy samoza-
trudnieni w rozumieniu powyższych 
przepisów?

W styczniu 2015 roku Niemcy, obej-
mując przepisami o delegowaniu i pła-
cy minimalnej transport międzynaro-
dowy, zapoczątkowały niebezpieczny 
precedens. W następnych latach ko-
lejne państwa Europy Zachodniej im-
plementując do swego prawodawstwa 
dyrektywę o delegowaniu jednocześ-
nie nakładały dodatkowe obowiązki 
na przewoźników drogowych.  ■

Austria wybrała 
protekcjonizm
Wykonywanie transportu międzynarodowego do lub z Austrii też jest 
delegowaniem – nowe, niejasne przepisy weszły w życie 1 stycznia 2017 roku.
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Joanna Popiołek

W czerwcu 2016 r. Ho-
landia, podobnie jak 
inne kraje UE, przyję-
ła dyrektywę wdraża-
jącą dyrektywę o de-

legowaniu pracowników (jako tzw. 
WagwUE). Holandia zastosowała 
przepisy unijne, jednak system noty-
fikowania wdroży operacyjnie dopie-
ro w styczniu 2018 r.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. kolejne 
przepisy (tzw. WAS) zostały wdrożo-
ne przez rząd holenderski. Przepisy te 
mają na celu zwalczanie m.in. fikcyj-
nych kontraktów poprzez zastosowa-
nie współodpowiedzialności uczest-
ników umowy.

Wskazane powyżej przepisy sto-
suje się częściowo także do przed-
siębiorców zagranicznych i ich per-
sonelu, jeśli wykonują pracę (w tym 
też transport) w Holandii.

Na podstawie WagwUE przedsię-
biorcy, którzy delegują swych pra-
cowników do Holandii, są zobligo-
wani do zapłaty swojemu personelo-
wi holenderskiej płacy minimalnej. 
Jeżeli jednak dana branża przyję-

ła układ zbiorowy, zasady ustalo-
ne w tym układzie mają pierwszeń-
stwo stosowania. Holenderski sek-
tor transportu przyjął taki układ 
(tzw. CAO), który wiąże wszystkie 
firmy transportowe w tym kraju.  
W obecnej sytuacji również prze-
woźnicy zagraniczni są zobligowa-
ni stosować płacę wskazaną w tym 
układzie zbiorowym. 

Według komunikatu holenderskie-
go Ministerstwa Spraw Społecznych, 
delegowanie pracowników w trans-
porcie ma zastosowanie jedynie w 
przypadku kabotażu. Tranzyt, prze-
wozy dwustronne czy z państw trze-
cich nie podlegają uregulowaniom 
CAO czy płacy minimalnej. Zgodnie 
z tą interpretacją holenderski układ 
CAO ma zastosowanie jedynie do 

kierowców wykonujących przewozy 
wewnątrz Holandii (kabotaż).

Oprócz wynegocjowanych stawek 
płacy, inne elementy dotyczące dele-
gowania mają zastosowanie do kie-
rowców realizujących kabotaż w Ho-
landii. Są to:

 ■ maksymalne okresy pracy i mini-
malne okresy odpoczynku,

 ■ minimalne płatne roczne urlopy,
 ■ minimalne stawki płacy, włącza-

jąc nadgodziny; nie dotyczy to 
uzupełniającego systemu emery-
talnego,

 ■ warunki zatrudniania pracowni-
ków, w szczególności pozyskiwa-
nie pracowników poprzez firmy 
pośrednictwa pracy,

 ■ zdrowie, bezpieczeństwo i higiena 
pracy, środki ochronne w zakre-
sie zasad i warunków zatrudnia-
nia kobiet w ciąży, kobiet po po-
rodzie, dzieci czy nieletnich,

 ■ rów ność t raktowania kobiet  
i mężczyzn, stosowanie przepisów  
w zakresie niedyskryminacji.
Zgodnie z porozumieniem CAO 

płaca kierowcy w ruchu międzyna-
rodowym wynosi 13,91 euro brutto 
za godzinę.   

W kwestii współodpowiedzialności 
- na pracodawcy ciąży obowiązek sto-
sowania przepisów i właściwej zapła-
ty. Przepisy holenderskie (WAS) zakła-
dają jednak współodpowiedzialność 
w ramach łańcucha dostaw. Oznacza 
to, że spedytor może zostać pociągnię-
ty do odpowiedzialności w sytuacji, 
gdy pracodawca nie dopełnił swych 
obowiązków. Holenderskie służ-
by kontrolne uzyskały uprawnienia 
do żądania właściwej dokumentacji  
i ukarania obu uczestników procesu.    

W kwestii samozatrudnionych - 
służby kontrole posiadają upraw-
nienia do żądania wszelkiej doku-
mentacji potwierdzającej status sa-
mozatrudnionego i przedsiębiorcy. 
Z chwilą uruchomienia elektronicz-
nego rejestru, samozatrudnieni bę-
dą zobligowani do zarejestrowania 
się w tym systemie.  ■

Holandia:  
płaca minimalna  
– nowe informacje
Holenderskie Ministerstwo Spraw Społecznych informuje, że delegowanie 
pracowników w transporcie ma zastosowanie jedynie w przypadku kabotażu.

W kwestii samozatrudnionych służby kontrole posiadają 
uprawnienia do żądania wszelkiej dokumentacji 

potwierdzającej status samozatrudnionego i przedsiębiorcy. 
Będą oni zobligowani do zarejestrowania się w tym systemie. 
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spotkania panowała zgodność, iż ta-
kie wyłączenie jest niezbędne, poja-
wiały się jednak rozbieżne opinie do-
tyczące sposobu jego ostatecznego 
uregulowania. 

Jednomyślne stanowisko zaprezen-
towano w kwestii konieczności obję-
cia dodatkowymi regulacjami pojaz-
dów o masie poniżej 3,5 tony, choć 
uznano, że nie muszą być one aż tak 
restrykcyjne jak w przypadku cięż-
szych pojazdów. Kluczowym argu-
mentem za taką decyzją jest obec-
na nielegalna praktyka przewożenia 
przez te pojazdy ładunków cięższych 
niż dopuszczalne, przy czym kontro-
li nie podlega czas pracy kierowców. 

Wydaje się, iż przewoźnicy używa-
jący lekkich pojazdów są wykorzy-
stywani w procederze tworzenia firm 
- skrzynek pocztowych. Dyskutanci 
uważają, że to zachodnie firmy two-
rzą spółki-córki w krajach o niższych 
kosztach pracy, z których następnie 
importują pracowników. Wszyscy by-
li przeciwni tego typu praktyce, która 
psuje reputację uczciwych firm i dre-
nuje pracowników.  

Liberalizacja kabotażu

Uczestnicy spotkania opowiedzieli 
się także za utrzymaniem 7-dniowe-
go okresu kabotażu, przy jednoczes-
nym odejściu od ograniczania liczby 
operacji, gdyż jest to przepis trudny 
do kontroli i może stanowić źródło 
nadużyć w zakresie jego interpretacji. 

Propozycje zmierzające do ograni-
czania kabotażu poprzez skrócenie 
czasu na jego realizację czy też licze-
nie czasu wykonywania kabotażu od 
momentu przekroczenia granicy pań-
stwa przyjmującego uznane zostały 
za niedopuszczalne i sprzeczne z za-
łożeniami wspólnej polityki transpor-
towej, w tym z zapisami Białej Księgi, 
mówiącej o planowanej stopniowej li-
beralizacji kabotażu w UE.

Przebieg spotkania jednoznaczne 
pokazał, że wśród jego uczestników 
panuje zgoda w wielu ważnych kwe-
stiach. Ustalenia z posiedzenia prze-
słano także do wiadomości innych eu-
ropejskich stowarzyszeń, które dekla-
rują podobny pogląd na większość po-
ruszanych w jego trakcie kwestii.  ■

Piotr Szymański

D la polskiej branży mię-
dzynarodowego transpor-
tu drogowego miniony 
rok był wyjątkowo trud-
nym okresem. W dużej 

mierze było to "zasługą" protekcjo-
nistycznych przepisów wprowadza-
nych przez kolejne państwa „starej 
Unii”, które pod hasłami o potrzebie 
ochrony praw socjalnych wszystkich 
europejskich pracowników próbują 
za wszelką cenę chronić swoje ryn-
ki przed konkurencją ze strony firm 
z krajów Europy Środkowo-Wschod-
niej i Południowej. 

Przygotować się na „Pakiet 
Drogowy”

Wiele wskazuje na to, że nastawiona 
„pro socjalnie” Komisja Europejska 
może w propozycjach przygotowy-
wanych właśnie rozwiązań prawnych, 
wchodzących w skład tzw. „Pakietu 
Drogowego”, potwierdzić argumenty 

i retorykę nastawionych protekcjoni-
stycznie państw.

Sytuacja ta wymaga pilnych, prze-
myślanych, a przede wszystkim skoor-
dynowanych działań przez wszystkie 
kraje sprzeciwiające się takiej prakty-
ce. ZMPD podjęło się roli nieformal-
nego koordynatora prac zespołu robo-
czego, w którego skład weszli przed-
stawiciele zrzeszeń transportowych z 
krajów podzielających obawy przed 
możliwością ograniczenia prawa do 
świadczenia usług transportowych w 
Europie. 

Efektem inicjatywy ZMPD było kil-
ka spotkań organizacji przewoźników 
z krajów niezadowolonych z działań 
protekcjonistycznych. Ostatnie odby-
ło się 19 grudnia 2016 r. w Warszawie 
z udziałem przedstawicieli zrzeszeń 
transportowych z Polski, Czech, Li-
twy, Hiszpanii, Portugalii i Węgier. 
Celem posiedzenia było kontynuo-
wanie prac służących prezentowaniu 
wspólnego stanowiska wobec insty-
tucji UE.

W spotkaniu uczestniczyła wicemi-
nister Justyna Skrzydło, która podzię-

kowała ZMPD za podjętą inicjatywę 
i wyraziła nadzieję, że wyniki prac 
grupy będą stanowić ważne wspar-
cie dla działań rządu prowadzonych 
na forum UE w obronie interesów pol-
skiego sektora transportowego. 

Pani minister podsumowała dysku-
sję na temat planowanych zmian w le-
gislacji dotyczącej transportu drogo-
wego, przeprowadzoną podczas gru-
dniowego spotkania Rady UE. Polska 
opowiada się jednoznacznie za nie-
obejmowaniem transportu dyrektywą 
o delegowaniu pracowników (PWD) 
oraz ochroną konkurencyjności ryn-
ku UE. 

Firmy – skrzynki pocztowe

Kwestii dyrektywy o delegowaniu pra-
cowników poświęcono wiele uwagi 
podczas dyskusji w głównej części 
spotkania. Co prawda jej projekt wy-
łącza transport z ogólnych zapisów 
PWD, ale równocześnie wskazuje, że 
kwestia ta musi zostać uregulowa-
na w ramach odrębnego prawodaw-
stwa sektorowego. Wśród uczestników 

Wspólny front 
przewoźników

Europejskie organizacje transportowe chcą wspólnie 
walczyć z protekcjonizmem w UE. 
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nia w tych dniach zwiększonej obsługi. 
Zastępca dyrektora Izby Celnej w 

Białej Podlaskiej Waldemar Micewicz 
przedstawiając prezentację dotyczą-
cą optymalizacji ruchu towarowego na 
drogowych przejściach granicznych z 
Ukrainą, poruszył kwestię rozłożenia 
natężenia ruchu na poszczególnych 
przejściach granicznych w ruchu towa-
rowym. Przypomniał o stale realizowa-
nych inwestycjach infrastrukturalnych, 
mających na celu usprawnienie przekra-
czania granicy. 

Poza wspomnianą już szybką ścież-
ką kontroli kierowcy mają do dyspozy-
cji aktualizowane co 4 godziny tablice 
informacyjne dotyczące czasu oczeki-
wania na granicy, portal granica.gov.pl 
– wspólny serwis informacyjny Służby 
Celnej i Straży Granicznej, będący bo-
gatym źródłem informacji o sytuacji na 
granicy, a także umożliwiającą aktywną 
komunikację ze służbami celnymi apli-
kację Mobilna Granica. Można na niej 
znaleźć m.in. takie informacje, jak licz-
ba otwartych pasów ruchu, obrazy z ka-
mer, aktualna długość kolejek, wizuali-
zacja drogi z zaznaczonym przejściem, 
wiadomości, które dotyczą przejścia, 
oraz prognozę pogody. Są także tablice 
LED na przejściach, wspomagające ste-
rowanie ruchem pojazdów ciężarowych 
w stronę wjazdu do Polski.

Zespół ekspertów 

Do prezentacji odniósł się przedstawi-
ciel ukraińskiej administracji celnej 
Viktor Krivicki – naczelnik wołyńskie-

go Urzędu Celnego. W jego opinii na-
leży opracować rozwiązania, które bę-
dą pomocne w przyspieszeniu procedur 
kontrolnych na przejściu Jagodzin-Doro-
husk, zwiększaniu obiegu towarowego 
między Ukrainą a Unią Europejską oraz 
przyspieszaniu odpraw. 

Ponadto podniósł kwestię kontroli 
służb celnych i granicznych oraz bez-
pieczeństwa na granicy, przedstawił 
także rozwiązanie usprawniające od-
prawy na przejściu w Jagodzinie – ot-
warcie drugiego pasa ruchu po stronie 
ukraińskiej (w kierunku wyjazdu z UE). 
Po stronie wyjazdowej z Ukrainy zapro-
ponował wydzielenie dodatkowych pa-
sów ruchu dla pustych ciężarówek oraz 
dla pojazdów poruszających się na pod-
stawie karnetów TIR. 

Jednym z jego wniosków było powo-
łanie zespołu ekspertów do oceny moż-
liwości usprawnienia odpraw celnych  
i granicznych na przejściu Jagodzin-Do-
rohusk. Naczelnik Krivicki podkreślił 
także konieczność podjęcia wszelkich 
działań w celu zapewnienia limitu od-
praw, tj. 300 samochodów ciężarowych 
podczas jednej zmiany na każdym  
z kierunków w przejściu Jagodzin-Do-
rohusk. 

Zebrani mogli się także zapoznać  
z sytuacją na granicy obwodu lwow-
skiego i podjętymi tam działaniami 
usprawniającymi obsługę towarową. 
Szczegóły (m.in. zwiększenie obsady 
kadrowej na przejściu Korczowa-Kra-
kowiec w części towarowej, stworzenie 
interaktywnej mapy dla przewoźników, 
realizowany już projekt połączenia baz 

danych Służby Celnej i Straży Granicz-
nej oraz prowadzenie prac mających na 
celu odprawienie w pierwszej kolejno-
ści pustych ciężarówek) przedstawił za-
stępca naczelnika Urzędu Celnego we 
Lwowie Andrij Todoszuk.

Ochrona dróg

Podczas spotkania omówiono nie tyl-
ko kwestię ruchu pojazdów ciężaro-
wych na poszczególnych przejściach 
granicznych z Ukrainą, lecz także 
oceniono kontrole przewozów między-
narodowych. O zadaniach Inspekcji 
Transportu Drogowego, mających na 
celu dopilnowanie przestrzegania pra-
wa, poprawę bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, ochronę rynku transportu 
drogowego, a także poprawę warun-
ków socjalnych kierowców, ogranicze-
nie degradacji dróg i ochronę środowi-
ska powiedział z kolei kierownik od-
działu Wydziału Inspekcji w Zamoś-
ciu Wiesław Gruszecki. 

Przedstawiciele służb granicznych 
oraz Inspekcji Transportu Drogowego 
odpowiadali na pytania przewoźników 
związane z ich indywidualnymi proble-
mami podczas przekraczania granicy  
i karami za przewozy realizowane nie-
zgodnie z przepisami.

Mimo wielu gorzkich słów jakie padły 
w Dorohusku, konkluzja spotkania była 
jednak optymistyczna – przy dobrej wo-
li wszystkich zainteresowanych można 
usprawnić pracę po obu stronach grani-
cy, co opłaci się wszystkim, łącznie ze 
Skarbem Państwa Polski i Ukrainy. ■

Piotr Gawełczyk

J ak rozładować kolejki na przej-
ściach granicznych w Dorohusku, 
Medyce, Korczowej oraz Hreben-
nem? Prowadzący spotkanie pre-
zes Ogólnopolskiego Stowarzysze-

nia Przewoźników w Białej Podlaskiej  
i jednocześnie przewodniczący regionu 
lubelskiego Zrzeszenia Międzynarodo-
wych Przewoźników Drogowych w Pol-
sce Jarosław Jakoniuk zwrócił uwagę na 
fakt, że poprawa sytuacji na przejściach 
granicznych z Ukrainą leży w interesie 
wszystkich zainteresowanych. – Każde 
zatrzymanie pojazdu to dla nas określo-
ne, poważne koszty – powiedział Jako-
niuk. Wtórowali mu inni przewoźnicy, 
narzekający na bardzo długi czas ocze-
kiwania na przekroczenie granicy, który 
wynosi czasem nawet dwie doby. – Dziś 
towary przez granicę nie przejeżdżają, 
tylko na niej stoją – denerwowali się 
przedsiębiorcy. Ukraińscy przewoźnicy 
podkreślali, że długie kolejki generują 
koszty związane z niedotrzymywaniem 
terminów dostaw towarów. Takich prob-
lemów nie ma na innych przejściach – 
ze Słowacją, Rumunią czy Węgrami – 
porównywali. 

Więcej ciężarówek z ładunkiem

Dyrektor Izby Celnej w Przemyślu Jadwi-
ga Zenowicz przypomniała zebranym, 
iż duży wpływ na zatory na granicy ma 
fakt, iż w ostatnich kilku latach zdecydo-
wanie zmniejszyła się liczba ciężarówek, 

które wjeżdżały na przejście graniczne 
bez ładunku. – Dziś jest ich 10, góra 20 
procent, przy 70 procentach jeszcze nie 
tak dawno. To musiało zwiększyć czas 
oczekiwania na przekroczenie granicy 
– powiedziała. Z drugiej strony podkre-
śliła, że kontrola celna pojazdu zajmuje 
średnio 20-30 minut, a tylko w bardzo 
skomplikowanych przypadkach ten czas 
wydłuża się maksymalnie do dwóch  
i pół godziny. – Dlaczego zatem kierow-
ca musi stać po polskiej stronie 30 go-
dzin? Często wynika to faktu, że nie po-
siada odpowiednich dokumentów lub 
źle je wypełnia. Wszyscy spróbujmy op-
tymalizować czas odprawy – apelowała. 
Przypomniała o pomyśle uruchomienia 
po ukraińskiej stronie w Korczowej przej-
ścia na autostradzie, co – dzięki rozdzie-
leniu ruchu osobowego i ciężarowego – 
powinno się przyczynić do zdecydowa-
nego przyspieszenia odprawy.

Odpowiedzią na kolejki mógłby być 
także testowany już na granicy rosyj-
skiej system e-booking truck, polega-
jący na rezerwacji miejsca do odprawy. 
Jest to jednak, przynajmniej na razie, 
temat na przyszłość, przede wszystkim 
ze względu na potrzebną do tego odpo-
wiednią infrastrukturę.

Dyrektor Departamentu Transpor-
tu ZMPD Tadeusz Wilk podkreślił zna-
czenie tego typu konsultacji. Listopado-
we spotkanie w Dorohusku było już bo-
wiem czwartym z kolei. Przypomniał, 
że dotychczasowe przyniosły bardzo 
oczekiwane przez branżę transporto-
wą rozwiązania w postaci wprowadze-
nia m.in. szybkiej ścieżki dla ciężarówek 

przejeżdżających przez granicę bez ła-
dunku (tzw. fast way), których kontro-
la celna ogranicza się do niezbędnego 
minimum. Dyrektor Wilk przypomniał 
podpisaną przez Polskę i Ukrainę mię-
dzynarodową konwencję dotyczącą har-
monizacji granicznych kontroli towa-
rów, która jednak zbyt często pozostaje 
martwym zapisem. 

Elementami tej konwencji są m.in. 
jednorazowe ważenie poszczególnych 
pojazdów, poprawa funkcjonowania 
przejść, ułatwienia procedur wizowych 
zawodowym kierowcom, zmniejszenie 
opóźnień na przejściach granicznych 
poprzez m.in. zastosowanie techniki 
„jednego zatrzymania się”, by umoż-
liwić wspólne całodobowe kontrole,  
a także harmonizacja oraz koordyna-
cja procedur i dokumentacji związanej 
z kontrolą graniczną towarów. 

Weekendowe kolejki

Odnosząc się do kolejek na granicy  
z Ukrainą przedstawiciel ZMPD zwró-
cił uwagę na fakt, że przewoźnicy zza 
Buga realizują więcej przewozów niż 
strona polska. – Pamiętam czasy, kie-
dy mieliśmy 200 tys. zezwoleń na prze-
jazdy. Dziś jest ich 40 tys., z czego wy-
korzystujemy połowę. A co by było, 
gdybyśmy je wykonali w stu procen-
tach? – zapytał Tadeusz Wilk. Z przed-
stawionych przez niego danych staty-
stycznych wynika, że najdłuższy czas 
oczekiwania na odprawę występuje w 
soboty i niedziele, co powinno zdopin-
gować służby graniczne do zapewnie-

Jak odkorkować 
polsko-ukraińskie 
przejścia graniczne
Ułatwienie funkcjonowania transportu międzynarodowego w przewozach Ukraina 
– Polska było tematem spotkania funkcjonariuszy Izby Celnej, Straży Granicznej 
oraz przewoźników z obu krajów, które odbyło się w Dorohusku.
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Tomasz Małyszko

W M i n i s t e r-
stwie Infra-
st r u k t u r y  
i Budowni-
ctwa odby-

ła się 16 stycznia 2017 ro-
ku wideokonferencja Gru-
py ds. trudnych, powoła-
nej przez Polsko-Rosyjską 
Komisję Mieszaną ds. mię-
dzynarodowych drogo-
wych przewozów. Uczest-
nikami spotkania byli ze 
strony polskiej przedsta-
wiciele Ministerstwa In-
frastruktury i Budowni-
ctwa, Głównego Inspek-
toratu Transportu Dro-
gowego oraz Zrzeszenia 
Międzynarodowych Prze-
woźników Drogowych w 
Polsce. Ze strony rosyj-
skiej uczestniczyli przed-
stawiciele Rostransnadzo-
ru, Ministerstwa Transpor-
tu Rosji i stowarzyszenia 
rosyjskich przewoźników 
ASMAP. Głównym tema-
tem spotkania były proble-
my, z którymi borykają się 

polscy przewoźnicy wyko-
nujący przewozy do, z oraz 
przez Federację Rosyjską, 
uwzględnione w zeszło-
rocznych ustaleniach Ko-
misji Mieszanej. 

Niejasne zasady 
klasyfikacji

Przedstawiciele ZMPD pod-
nosili wiele kwestii, prze-
de wszystkim problema-
tykę klasyfikowania przez 
inspektorów rosyjskich ro-
dzaju przewozu i wyma-
gania odpowiedniego ze-
zwolenia przy wykonywa-
niu przewozu do Federacji 
Rosyjskiej. W tym zakresie 
polscy przewoźnicy ma-
ją najwięcej zastrzeżeń. W 
odpowiedzi strony rosyj-
skiej podkreślano, że więk-
szość problemów wynika z 
niewłaściwej dokumentacji 
przewozowej. Aby uniknąć 
kłopotów wszystkie doku-
menty powinny być zgod-
ne z wymogami obowią-
zującej instrukcji dla prze-
woźników i służb kontrol-
nych.

Strona polska komuni-
kowała problem dotyczący 
odmiennej oceny przez in-
spektorów rosyjskich rodza-
ju przewozu tej samej jazdy 
w czasie różnych kontroli, 
np. na granicy i w głębi Ro-
sji. Strona rosyjska przed-
stawiała pogląd, że każdy z 
inspektorów na terenie Ro-
sji ma uprawnienia do kon-
troli i własnej oceny sytua-
cji. Natomiast w przypadku 
błędnie podjętej oceny i de-
cyzji przez inspektora prze-
woźnik ma prawo odwołać 
się do sądu. Podkreślano, 
że jeśli udowodni się kon-
trolującemu inspektorowi, 
że niewłaściwie sklasyfiko-
wał przewóz, ten musi li-
czyć się z sankcjami, łącz-
nie ze zwolnieniem z pracy. 
Strona polska proponowa-
ła, aby w drodze ekspe-
rymentu na okres prób-
ny wprowadzono w Rosji 
zasadę pełnego uznawa-
nia pierwszej kontroli ze-
zwolenia, potwierdzonej 
pieczęciami na blankie-
cie zezwolenia. Niestety 
ta propozycja nie znalazła 
uznania strony rosyjskiej. 
Strona polska zaznaczyła, 
że będą podejmowane dal-
sze działania, w tym na fo-
rum Komisji Mieszanej, w 
celu wyeliminowania tego 
problemu. 

Nowa instrukcja

W czasie rozmów prze-
kazano, że od 1 stycznia 
2017 roku obowiązuje no-
wa instrukcja wypełnia-
nia zezwolenia drogowe-
go (załącznik nr 5 w roz-
porządzeniu nr 302 z 14 
października 2015 r. Mi-
nistra Transportu Rosji). 
Ze względu na pewne nie-

jasności w tej sprawie, Ro-
stransnadzor zwrócił się 
do Ministerstwa Trans-
portu Rosji z prośbą o wy-
jaśnienie. Przekazano, że 
obecnie przewoźnicy, któ-
rych pojazdy rozładowano 
w Rosji, a nie mają jeszcze 
ustalonego zlecenia po-
wrotnego, powinni wypeł-
niać zezwolenia drogowe w 
rubrykach 12 i 13 (miejsce 
załadunku i rozładunku), 
podając państwa załadun-
ku i rozładunku w jeździe 
powrotnej. Natomiast kie-
rowca powinien uzupełnić 
te pola o szczegółowe da-
ne w momencie załadun-
ku (dokładne dane relacji 
przewozowej i rodzaju to-
waru) lub w chwili, kiedy 
został o tym poinformowa-
ny, np. zleceniem.

Zwrócono uwagę, że w 
każdym przypadku kon-
troli i ujawnienia narusze-
nia przepisów inspektor 
powinien wystawić ,,pro-
tokół izniatia dokumien-
tow”, gdzie kontrolujący 
wpisuje wszystkie doku-
menty, które mu dostarczył 
przewoźnik i kierowca.  
W interesie kierowcy i prze-
woźnika jest sprawdzenie, 
czy inspektor wpisał tam 
wszystkie te dokumenty, 
które przedstawił do kon-
troli. Jeśli pojawiły się ja-
kieś rozbieżności, kierowca 
ma obowiązek wpisać swo-
je uwagi do tego protokołu. 

Zwracamy się do Państwa  
z prośbą o informowanie ZMPD  
o nieprawidłowościach przy wy-
konywaniu przewozów do Rosji. 
Informacje prosimy przesyłać na 
adres e-mail moskwa@zmpd.pl 
lub transport@zmpd.pl,  
fax 22 536 10 59,  
tel. 22 536 10 54/55.  ■

Rosyjskie wyjaśnienia 
Wideokonferencja Grupy 
ds. trudnych wyjaśniała 
wątpliwości i kwestie 
sporne w przewozach  
do Rosji. 
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Mirosław Jagielski

W ydarzeniu 
nadano uro-
czystą opra-
wę, co mia-
ło stanowić 

zwieńczenie ponad trzylet-
niego okresu intensywnej 
pracy nad kodeksem. Tym-
czasem na dokumencie li-
czącym 1 189 stron zabra-
kło jednego bardzo waż-
nego podpisu, a mianowi-
cie prezydenta Białorusi 
– Aleksandra Łukaszenki. 
Nie pojawił się on na spot-
kaniu w Sankt Petersburgu. 

Białoruś ociąga się

Uczestnicy spotkania zgod-
nie ustalili, że w tej sytua-
cji wyślą do Mińska no-
wy kodeks celny prezy-
dentowi Białorusi do pod-
pisu. W mediach pojawiły 
się pogłoski, że przyczyną 
niepodpisania nowego ko-
deksu celnego przez Biało-
ruś jest sytuacja konflikto-
wa między Rosją a Białoru-
sią dotycząca ustalenia no-
wych cen na rosyjski gaz i 

ropę dla Białorusi oraz pró-
ba wywarcia nacisku na 
Rosję. 

Krążyły nawet pogłos-
ki, że Łukaszenko nie poje-
chał do Petersburga, ponie-
waż w tym czasie na Biało-
rusi wykryto jakiś spisek. 
Jednak 5 stycznia 2017 r. 
rzecznik prasowy białoru-
skiego MSZ Dmitry Miroń-
czyk oświadczył na konfe-
rencji prasowej, że prezy-
dent Białorusi nie podpisał 
kodeksu celnego Euroazja-
tyckiej Unii Gospodarczej, 
lecz jedynie zaaprobował 
jego projekt. W tej sprawie 
prezydent Białorusi  podpi-
sał dekret, który ma stano-
wić podstawę do dalszych 
rozmów, do których został 
upoważniony Państwowy 
Komitet Celny Republiki 
Białoruś. 

Czy oznacza to, że Biało-
ruś chce zablokować wej-
ście w życie nowego kodek-
su celnego obowiązującego 
wszystkie kraje Euroazja-
tyckiej Unii Gospodarczej? 
Wydaje się, że nie. Niektó-
rzy analitycy uważają, że 
swoista gra na zwłokę słu-
żyć ma uzyskaniu przez 

Białoruś jak najkorzystniej-
szych  warunków współ-
pracy gospodarczej z Rosją. 

Jak powiedział rzecz-
nik białoruskiego MSZ: 
„Wszystkie zasadnicze 
kwestie dotyczące projek-
tu umowy są w zasadzie 
uzgodnione wcześniej, ale 
zanim zostanie ona podpi-
sana, to może być do niej 
wprowadzona korekta”. 

Wśród rosyjskich anali-
tyków przeważa pogląd, że 
wejście w życie nowego ko-
deksu celnego Euroazjaty-
ckiej Unii Gospodarczej nie 
będzie stanowić problemu, 
ponieważ eksperci prowa-
dzący rozmowy nad zapi-
sami kodeksu nie zgłaszali 
większych uwag co do osta-
tecznej wersji tekstu projek-
tu kodeksu. 

Prace nad nowym ko-
deksem trwały kilka lat, 
a niektóre jego zapisy wy-
woływały niejednokrot-
nie długotrwałe spory mię-
dzy uczestnikami rozmów 
z różnych krajów. Na przy-
kład Kirgizja nie zgadzała 
się na podpisanie nowego 
kodeksu ze względu na róż-
nice zdań z Rosją w spra-

wie kontroli fitosanitarnej. 
W końcu jednak osiągnię-
to kompromis w tej sprawie. 

Przewozy 
wewnętrzne  
po nowemu

Jednym z zapisów wywołu-
jącym duże zainteresowanie 
międzynarodowych prze-
woźników drogowych był 
art. 344 obecnie funkcjonu-
jącego kodeksu celnego Unii 
Celnej mówiący o operacjach 
ze środkami transportu mię-
dzynarodowego przywiezio-
nymi czasowo. Kilka lat te-
mu białoruskie władze po-
wołując się na ustęp 2 do 
tego artykułu konfiskowa-
ły polskie ciężarówki, które 
przywoziły towar na Biało-
ruś, gdzie odbywało się jego 
oclenie, a następnie wiozły 
towar do Rosji, gdyż zgod-
nie z tym zapisem transport 
wewnętrzny po obszarze cel-
nym Unii Celnej jest dla nich 
zabroniony. 

Jednakże zapis ten jest 
sprzeczny z dwustronnymi 
umowami dotyczącymi wy-
konywania międzynarodo-
wego transportu drogowe-

Biełexit

czy jest możliwy?
26 grudnia 2016 r. w Pałacu 
Konstantynowskim pod Sankt 
Petersburgiem prezydenci Rosji, 
Kazachstanu, Kirgizji i Armenii złożyli 
swoje podpisy pod nowym kodeksem 
celnym Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. 

go, co stanowiło przedmiot 
wielokrotnych interwencji 
na szczeblu ministerialnym 
i miał być usunięty z nowe-
go kodeksu.  

W art. 275 nowego kodek-
su celnego znów znalazł się 
zapis, że na terytorium cel-
nym Eurazjatyckiej Unii Go-
spodarczej zabronione jest 
wykorzystywanie do prze-
wozów wewnętrznych tym-
czasowo wwiezionych zagra-
nicznych środków transpor-
tu. Nowy kodeks celny prze-
widuje jednak dwa wyjątki 
dotyczące odstępstwa od tej 
zasady. Wykorzystanie cza-
sowo wwiezionych środków 
transportu do wykonania 
przewozu wewnętrznego ma 
być prawnie dozwolone jeśli: 

 ■ taki przewóz dopuszczają 
międzynarodowe umowy 
w zakresie transportu dro-
gowego, podpisane przez 
państwa członkowskie ze 
stroną trzecią;

 ■ taki przewóz jest realizo-
wany w ramach wielo-
stronnych kwot Europej-
skiej Konferencji Mini-
strów Transportu, a pań-
stwa członkowskie, na 
terenie których jest reali-

zowany ten przewóz, są 
uczestnikami EKMT.
Rosyjskie władze zapew-

niają, że nowy kodeks celny 
służyć ma uproszczeniu pro-
wadzenia biznesu międzyna-
rodowego, w tym ułatwić ma 
wykonywanie międzynaro-
dowego transportu drogowe-
go, m.in. poprzez odejście od 
składania deklaracji papie-
rowych na rzecz deklarowa-
nia elektronicznego, wpro-
wadzenie prostszego sposo-
bu określania wartości cel-
nej towarów (wykluczenie 
kosztów przewozów, zała-
dunku i rozładunku, ubez-
pieczenia), skrócenie czasu 
na podjęcie decyzji celnej  
i zwolnienia towarów. Pro-
jekt nowego kodeksu oma-
wiany był ze środowiskiem 
biznesowym w krajach Eu-
roazjatyckiej Unii Gospodar-
czej - twierdzi Rosja. 

Kodeks ma wejść w życie 
z dniem uzyskania przez de-
pozytariusza ostatniego po-
wiadomienia o wykonaniu 
procedur ratyfikacyjnych 
przez każdego z członków 
Euroazjatyckiej Unii Gospo-
darczej lecz nie wcześniej niż 
1 lipca 2017 r.  ■
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liderem na rynku spedycyjno-transportowym co umożliwia nam czołową pozycję  
w transportach do i z EUROPY WSCHODNIEJ.

- całoroczne zatrudnienie zestawów
- punktualną wypłatę należności frachtowych
- pomoc w rozwiązywaniu bieżących
  problemów eksploatacyjnych
- komunikację w języku polskim, rosyjskim,
  niemieckim lub angielskim
- przyjmujemy również myto na terenie UE

Prosimy o telefoniczne
lub pisemne skontaktowanie się:
dls Land und See Speditionsgesellschaft mbH
Jacobsrade 1, D-22962 SIEK (koło Hamburga)

do całorocznej współpracy przewoźników posiadających ciągniki siodłowe celem realizacji  
transportów plandekowych (naczepa burto-firanka) w relacjach:
PL – EU – PL  
Oferujemy bezpłatne naczepy. Gwarantujemy stałe stawki oraz stałe zatrudnienie  
w tzw. ruchu okrężnym.

jest:

zapewnia:

zaprasza:

45-dniowy termin płatności

reklama 



Tomasz Małyszko

W opinii środowiska 
transportowego wyłu-
dzenia i kradzieże ła-
dunków w łańcuchu 
transportowym to po-

wszechne zjawisko. Niemal każda fir-
ma działająca dłużej na rynku miała 
z takimi sytuacjami do czynienia. Nie 
da się całkowicie przed tym zabezpie-
czyć, jednak postępowanie zgodne z 
zalecanymi kodeksami dobrej prak-
tyki i przestrzeganie w tym zakresie 
podstawowych środków ostrożności 
powoduje, że zmniejsza się ryzyko zaj-
ścia takiego zdarzenia. Pomagają w 
tym również nowoczesne techniki in-
formacyjne, w tym np. umożliwiające 
w czasie rzeczywistym zweryfikowa-
nie pojazdu i przewoźnika, któremu 
przekazywany jest ładunek.

Niemieckie stowarzyszenie BGL 
wraz z Transfrigoroute Deutschland 
oraz firmą ubezpieczeniową Kravag 
powołało w 2016 roku do życia pro-
jekt pod nazwą ,,Trusted Carrier”. Sy-
stem ten ma za zadanie ułatwić czyn-
ności związane z identyfikacją pojaz-
dów, które są zamawiane, z tymi, któ-

re podstawiają się pod załadunek. 
Nadawcy towarów i spedytorzy 

uczestniczący w programie w szyb-
ki sposób mogą sprawdzić, czy po-
jazd, który podstawił się pod rampą 
jest tym, który wysłał na załadunek 
ich kontraktowy spedytor lub podwy-
konawca. Dla nadawcy taki program 
oznacza, że powierza swój ładunek 
pewnemu kierowcy i odpowiedniej 
firmie. Ale oznacza to również z dru-
giej strony, że przewoźnik uczestni-
czący w TC nie może podstawić pod 
załadunek pojazdu, który nie został 
zgłoszony w systemie. 

System ,,Trusted Carrier” jest utrzy-
mywany z opłat pobieranych od prze-
woźników. Miesięczna opłata wynosi 
od 2 do 3,5 euro za pojazd oraz VAT. 
Nadawcy towarów po przystąpieniu 
do programu mogą dokonywać spraw-
dzeń bezpłatnie, ale warunkiem do-
stępu do programu jest wyłączność, to 
znaczy, że zlecenia na przewozy mo-
gą być kierowane tylko i wyłącznie do 
przewoźników zarejestrowanych jako 
,,Trusted Carrier”. Dodatkową zaletą 
dla nadawców jest możliwość uzyska-
nia odszkodowania, jeśli przewoźnik 
podstawi pod załadunek pojazd, który 
nie jest zgłoszony do systemu. 

Program został uruchomiony w fa-
zie testowej w okresie od 1 lipca 2016 
roku do 30 września 2016 roku. Po 
fazie testowej system w pełnej funk-
cjonalności jest wykorzystywany na 
rynku niemieckim. BGL zabiega, aby 
działanie systemu rozszerzyć poza 
Niemcy. Docelowo miałby powstać 
ogólnoeuropejski system, gdzie w ra-
mach Międzynarodowej Unii Trans-
portu (IRU) stowarzyszenia krajowe 
(w Polsce ZMPD) miałyby być jednost-
kami koordynującymi. ZMPD wów-
czas mogłoby weryfikować potencjal-
nych przewoźników do rejestru i ko-
ordynować czynności związane z za-
pewnieniem łańcucha gwarancyjnego 
dla nadawców i spedytorów. Niewąt-
pliwie to nowe i ciekawe rozwiązanie  
mogłoby poszerzyć polskim przewoź-
nikom możliwości konkurowania na 
rynku międzynarodowych przewozów 
drogowych.

Szczegóły można znaleźć na stronie   
www.trusted-carrier.de.

Jeśli mają państwo pytania i są 
zainteresowani powyższym projektem, 
prosimy o kontakt przez adres e-mail:  
transport@zmpd.pl   ■

Zaufany 
przewoźnik

Stworzony w Niemczech  
program „Zaufany przewoźnik”  
może przyczynić się do spadku liczby wyłudzeń  
oraz zapewnić zarejestrowanym przewoźnikom dostęp do ładunków.
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NOWA OFERTA 
Sekcja Serwisowa ZMPD

E-mail oplaty.drogowe@zmpd.pl    
Tel. +48 723 688 239 Tel. +48 22 53 61 850 
Biuro ZMPD (pok. nr 13), Warszawa 00-175, Al. Jana Pawła II 78 
www.uslugi.zmpd.pl

Opłaty drogowe na terenie UE
Wszystko czego szukasz w jednym miejscu
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Anna Wrona

F orum Transportu Drogowe-
go, które odbyło się 15 lutego  
2017 r., zajęło się wyrokiem 
Trybunału Konstytucyjnego z 
24 listopada 2016 roku w spra-

wie zbadania zgodności z Konstytucją 
RP przepisów dotyczących wypłaty 
kierowcom ryczałtu za nocleg, zwłasz-
cza w kontekście jego wpływu na bie-
żącą działalność przedsiębiorstw. 

Problemem jest brak jednoznacznej 
wykładni prawnej, przy równoczes-
nych potencjalnie poważnych konse-
kwencjach finansowych. Pomimo kil-
ku spotkań z przedstawicielami mini-
sterstw infrastruktury i budownictwa, 
finansów oraz rodziny, pracy i polity-
ki społecznej sprawa nie została wy-
jaśniona. Do tej pory MIiB nie zajęło 
jednoznacznego stanowiska, chociaż 
podjęło takie zobowiązanie. 

ZMPD zleciło przeprowadze-
nie analizy prawnej mającej na ce-
lu zbadanie skutków wyroku TK 
i jego ewentualnych konsekwen-
cji dla branży transportowej w Pol-
sce. Nie jest to jedyne opracowa-
nie, a różnią się one w ocenie skut-
ków prawnych, dlatego ZMPD za-
leca występowanie na piśmie do 
właściwych urzędów skarbowych  
o interpretację indywidualną. 

Uczestnicy Forum podjęli decyzję  
o wystąpieniu do rządu o pilne prze-
kazanie wiążącego stanowiska.

Kolejny problem dla polskich 
przewoźników stwarza porozumie-
nie dziewięciu państw „starej” Unii, 
przyjęte 31 stycznia w Paryżu. Mimo 
pozorów troski o sprawy socjalne za-
granicznych kierowców, porozumie-
nie jest oczywistym przejawem prak-
tyk protekcjonistycznych. 

Przedstawiciele przewoźników na 
Forum wymienili wiele nowych dzia-

łań, jakie w tej sytuacji można pro-
wadzić. Radykalność niektórych po-
mysłów wynika z obawy o zniszcze-
nie polskiego transportu, a taki mo-
że być skutek wymuszenia chociażby 
podporządkowania się zróżnicowa-
nym przepisom o zatrudnieniu, obo-
wiązującym w różnych państwach.

Jednoznacznie negatywne stano-
wisko zajęło Forum w stosunku do 
propozycji wprowadzenia w Polsce 
zakazu wyprzedzania się ciężarówek. 

Zebrani na Forum przedstawiciele 
środowiska transportowego wyrazi-
li swój sprzeciw wobec już przyjętej 
przez Sejm ustawy o monitorowaniu 
przewozów niektórych towarów, któ-
ra transportowców obarcza karami za 
cudze winy.

Na tym posiedzeniu FTD wypra-
cowano także stanowisko w sprawie 
przewozu drewna dłużycowego oraz 
dyskutowano o zasadach przyznawa-
nia zezwoleń.  ■

FTD o coraz 
trudniejszych 
perspektywach 
transportu  

Zaplanuj podróż swojej 
ciężarówki po Europie. 
Jedziemy do Belgii

Izabella Wierzbicka

Z MPD jest oficjalnym part-
nerem firmy Satellic i jedy-
nym poza Belgią punktem 
dystrybucyjnym belgijskich 
urządzeń Viapass. Dbając 

o wygodę i bezpieczeństwo polskich 
przewoźników Zrzeszenie oferuje 
umowę w systemie PostPay, przejmu-
jąc odpowiedzialność za rozliczenia 
przejazdów płatnymi drogami na te-
renie Belgii. W pakiecie usług  przed-
siębiorca otrzymuje szybką i bez-
błędną rejestrację, gwarancję bezpie-
czeństwa, pomoc przy ewentualnych 
problemach technicznych oraz bardzo 
atrakcyjne warunki prowizyjne. War-

to podkreślić, że grzywna za brak bel-
gijskiego urządzenia OBU do poboru 
opłat w systemie Viapass wynosi ty-
siąc euro, dlatego należy zadbać, aby 
pojazd wybierający się do Belgii po-
siadał już to urządzenie firmy Satel-
lic. Można je odebrać osobiście w sie-
dzibie Zrzeszenia.

Belgijskie OBU spełnia warunki in-
teroperacyjności i dzięki temu w przy-
szłości być może będzie wykorzysty-
wane także przez inne kraje UE. Rela-
tywnie duża kaucja (135 euro) za belgij-
skie urządzenie OBU do poboru opłat 
wynika z wysokich standardów ochro-
ny danych osobowych oraz nowoczes-
nego oprogramowania. Do zarządza-
nia swoimi urządzeniami Satellic wy-
korzystuje technologię satelitarną i mo-

bilną (GNSS/GSM), a także technologię 
krótkofalową (DSRC).

Sieć dróg na terenie Belgii jest za-
rządzana przez trzy niezależne mini-
sterstwa (regionu stołecznego Brukse-
li, Flandrii oraz Walonii), które nawią-
zały współpracę, tworząc wspólny sy-
stem poboru opłat drogowych Viapass. 
Drogi państwowe występują w regionie 
stołecznym Brukseli i Flandrii, nato-
miast drogi w regionie Walonii zarzą-
dzane są przez prywatną agencję i w 
tym regionie do opłat drogowych do-
liczany jest podatek VAT. Zwrot podat-
ku VAT można otrzymać za pośredni-
ctwem biura ZMPD. 

Zaplanuj swoją podróż do Belgii z   
www.ZMPDplaner.pl.  ■

Dla polskich kierowców wybierających się do Belgii nie lada wyzwaniem może okazać się 
tamtejszy system poboru opłat drogowych Viapass. A jest ich sporo, bowiem co trzeci 
samochód na belgijskich drogach ma polskie tablice rejestracyjne. 
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Zielona wyspa podatkowa

Zdecydowanie najkorzystniejsze dla 
przewoźników warunki oferuje w tym 
roku Nowy Dwór Gdański, który staw-
ki podatku ustalił na poziomie nie-
wiele odbiegającym od minimalnego. 
Posunięciem tym zyskał miano „zielo-
nej wyspy podatkowej” województwa 
pomorskiego. 

W piśmie wystosowanym do Po-
morskiego Stowarzyszenia Przewoźni-
ków Drogowych władze Nowego Dwo-
ru Gdańskiego zadeklarowały utrzy-
manie stawek podatku na tegorocz-
nym poziomie również w kolejnych 
latach. Decyzja ta podyktowana zosta-
ła chęcią stworzenia przychylnej lo-
kalnej polityki podatkowej, co uatrak-
cyjniłoby gminę dla przedsiębiorców. 
Jest to krok w dobrą stronę, zwłaszcza 
dla branży transportu drogowego, od 
której wiele się wymaga, a niewiele 
się jej proponuje. 

Stawki minimalne i maksymalne 
podatku od środków transportowych 
zmieniły się niemal niezauważalnie. 
Jak wyglądają zmiany w poszczegól-
nych miastach powiatowych i w mia-
stach na prawach powiatu? 

Aż 12 spośród 19 miast pozostawi-
ło stawki podatku na niezmienionym 
poziomie, uznając tym samym obo-
wiązujące stawki za optymalne. Tyl-
ko 2 miasta – Gdynia i Słupsk zdecy-
dowały się na symboliczną podwyż-
kę stawek. 5 miast obniżyło stawki, 
w tym dwie obniżki są bardzo duże. 
Chodzi o Starogard Gdański, który 
„zaserwował” przewoźnikom stawki 
o przeszło 1 500 zł niższe w porów-
naniu z rokiem ubiegłym oraz - ku 
powszechnemu zdumieniu – Sopot 
proponujący stawki podatku na rok 
2017 o ponad 1 200 zł niższe niż w ro-
ku 2016 r. Można odnieść wrażenie, iż 
władze niektórych miast, które nicze-
go w podatku od środków transpor-
towych na 2017 nie zmieniały, chcia-
ły potrzymać przewoźników w stanie 
niepewności, informując o swojej de-
cyzji w tym zakresie nawet na począt-
ku bieżącego roku małym zapisem na 
własnej stronie internetowej.

Długofalowa polityka

Podatek od środków transporto-
wych stanowi znaczącą pozycję w 
budżecie każdej gminy. Nie każda 

jednak gmina potrafi spojrzeć na 
tą kwestię szerzej, długofalowo. Na 
podatku, owszem, gmina może za-
robić, ale uciekający z powodu ros-
nących kosztów działalności przed-
siębiorcy raczej pieniędzy jej nie za-
pewnią. 

Priorytetem dla każdego przed-
siębiorcy jest ostatecznie rachunek 
ekonomiczny i jeżeli dla obniżenia 
kosztów funkcjonowania firmy nie-
zbędne będzie przeniesienie jej sie-
dziby lub stworzenie oddziału firmy 
na terenie gminy oferującej korzyst-
niejsze stawki podatku, to właśnie 
na to przedsiębiorca się zdecyduje. 

Dobrym przykładem może być tu 
wspomniany już Nowy Dwór Gdań-
ski, który poza niskimi stawkami 
podatku i korzystnym położeniem 
geograficznym proponuje przewoź-
nikom również liczne tereny inwe-
stycyjne, gminne lokale użytkowe 
z przeznaczeniem na siedziby firm 
oraz inne udogodnienia. Czy dla 
przewoźników okaże się to wystar-
czającą zachętą? Odpowiedź, jak 
zwykle, przyniesie czas.  ■

Natalia Blok – Cygańska

P odsumowania, sprawozda-
nia i rozliczenia – tak z regu-
ły wygląda początek nowego 
roku w firmie transportowej. 
Ostatni rok nie należał do 

najłatwiejszych i nie ma się co dziwić, 
że firmy analizując wyniki z 2016 r.  
z niepokojem patrzą w przyszłość  
i oglądają wielokrotnie każdą złotów-
kę, którą przyjdzie im wydać w roku 
2017. A wszystko wskazuje na to, że 
nie będzie łatwo…

Transport drogowy jest jednym  
z filarów polskiej gospodarki. 61 900 
podmiotów uprawnionych do przewo-
zów krajowych rzeczy oraz 31 300 firm 
świadczących usługi przewozowe w 
ruchu międzynarodowym pracuje na 
6,5 proc. polskiego PKB. 

Liczne daniny

Wkład transportu w polską gospodar-
kę jest znaczny, co nie zmienia fak-
tu, że od wielu lat jest to jedna z naj-

bardziej obciążonych fiskalnie branż 
- przez opłaty administracyjne, opłaty 
za przejazd po drogach płatnych (via-
TOLL), czy wysokie składki OC. Nie 
można jednak zapomnieć o drugiej 
stronie fiskalnego medalu, a miano-
wicie o podatkach, wśród których na 
szczególną uwagę zasługuje podatek 
od środków transportowych. 

Podatek od środków transporto-
wych zaliczany jest do podatków lo-
kalnych – jego stawki ustalane są 
przez rady gmin w drodze uchwał. 
Udział Ministerstwa Finansów w kwe-
stii niniejszego podatku sprowadza 
się do corocznego określenia w dro-
dze obwieszczenia stawek minimal-
nych i maksymalnych, w których to 
widełkach muszą się zmieścić staw-
ki uchwalone przez rady gmin. Opo-
datkowaniu od środków transporto-
wych podlegają samochody ciężaro-
we, ciągniki siodłowe i balastowe oraz 
przyczepy i naczepy, czyli w zasadzie 
wszystkie narzędzia pracy, którymi 
posługują się przewoźnicy. Stawki 
podatku od lat utrzymują się na wy-
sokim poziomie, spędzając sen z po-

wiek wielu przewoźnikom, zwłaszcza 
tym, którzy posiadają liczny tabor. Ja-
kiego rzędu są to kwoty? Obrazuje to 
załączona tabela opracowana na pod-
stawie danych z województwa pomor-
skiego.

Dane zamieszczone w tabeli pocho-
dzą w dużej mierze z Dziennika Urzę-
dowego Województwa Pomorskiego 
z 2016 r., w którym publikowane są 
wszelkie uchwały, w tym również te 
dotyczące spraw podatkowych. Po-
jazdem porównawczym jest typowy 
pojazd członowy (ciągnik + naczepa), 
jakim posługuje się większość prze-
woźników. 

Na rok 2017 stawki maksymalne 
podatku od środków transportowych 
zostały „kosmetycznie” obniżone  
(z 5 496,83 zł na 5 447,37 zł za pojazd 
członowy), stawki minimalne nato-
miast pozostały na niezmienionym 
poziomie. Zestawienie ujęte w tabeli 
wyraźnie pokazuje, że niekwestiono-
wanymi liderami w wysokości stawek 
podatku, podobnie jak w roku ubie-
głym, są miasta powiatowe, które nie 
stanowią części Trójmiasta. 

ZESTAWIENIE WYSOKOŚCI PODATKÓW OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W WOJ. POMORSKIM*

Pojazd ciągnik 
siodłowy naczepa Razem zmiana stawek

2016/2017
Stawka minimalna w zł 1 381,13 921,50 2 302,63 bez zmian

1 Nowy Dwór Gdański 1 382,00 922,00 2 304,00 bez zmian
2 Starogard Gdański 1 392,00 924,00 2 316,00 obniżono o 1 572,00
3 Pruszcz Gdański 1 450,00 1 000,00 2 450,00 bez zmian
4 Gdańsk 1 692,00 1 128,00 2 820,00 bez zmian
5 Kwidzyn 1 722,00 1 156,00 2 878,00 bez zmian
6 Chojnice 1 824,00 1 056,00 2 880,00 bez zmian
7 Lębork 1 800,00 1 118,00 2 918,00 bez zmian
8 Słupsk 1 752,00 1 176,00 2 928,00 podwyższono o 84,00
9 Człuchów 1 800,00 1 380,00 3 180,00 bez zmian

10 Kartuzy 1 880,00 1 430,00 3 310,00 bez zmian
11 Kościerzyna 1 912,00 1 512,00 3 424,00 bez zmian
12 Bytów 1 838,00 1 600,00 3 438,00 obniżono o 176,00
13 Puck 2 150,00 1 460,00 3 610,00 bez zmian
14 Sopot 2 460,00 1 308,00 3 768,00 obniżono o 1 260,00
15 Gdynia 2 496,00 1 308,00 3 804,00 podwyższono   o 36,00
16 Malbork 2 374,00 1 552,00 3 926,00 obniżono o 20,00
17 Sztum 2 353,00 1 629,00 3 982,00  obniżono o 56,00
18 Wejherowo 2 330,00 2 280,00 4 610,00 bez zmian
19 Tczew 2 550,00 2 340,00 4 890,00 bez zmian

Stawka maksymalna  w zł 3 072,52 2 374,85 5 447,37 obniżono o 49,46

Źródło: Stawki maksymalne i minimalne na 2017 r. podane w tabeli pochodzą z MF.
*Zestawienie wysokości podatków od środków transportowych uchwalonych na 2017 r. w poszczególnych miastach powiatowych i na prawach powia-
tu w woj. pomorskim. Pojazdem porównawczym jest typowy zestaw naczepowy tzn. ciągnik siodłowy (2-osiowy) + naczepa (3-osiowa) o zawieszeniu 
pneumatycznym i dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) 40 t.

Sprawdź 
„swój” 
podatek  
od środków 
transportu

Podatkową listę rankingową województwa pomorskiego na 2017 rok 
przygotowało Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych. 
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„Zgodnie z treścią art. 24 ust. 4  pkt 
2 ustawy o systemie tachografów cy-
frowych - kto, będąc kierowcą pojaz-
du samochodowego objętego obo-
wiązkiem wyposażenia w tachograf 
cyfrowy: prowadzi pojazd, posługu-
jąc się cudzą lub nieważną kartą kie-
rowcy podlega karze grzywny. 

Orzekanie w sprawach wskazanych 
powyżej następuje w trybie Kodek-
su postępowania w sprawach o wy-
kroczenia i upoważnione są  do te-
go organy wykonujące zadania kon-
troli transportu drogowego na bazie 
przepisów ustawy o transporcie dro-
gowym. 

Natomiast ustawa o transporcie 
drogowym w załączniku Nr 1 lp.13.14 
przy naruszeniu polegającym na jed-
noczesnym używaniu kilku wykresó-
wek lub kart kierowców albo cudzej 
wykresówki lub karty wskazuje wy-
sokość grzywny w wysokości 2000 zł. 

Należy wskazać, że zgodnie z art. 
92a ustawy o transporcie drogowym 
w sytuacji stwierdzenia naruszenia 
przepisów związanych z wykonywa-
niem przewozu drogowego kara może 
być także nałożona na podmiot reali-
zujący przewóz drogowy” – wyjaśnia 
rzecznik GITD. 

Powrót z Kazachstanu

Druga sprawa zaczęła się 1 stycznia 
2017 roku, na drodze krajowej nr 19, 
gdy białostocka policja zatrzymała 
do kontroli zestaw firmy Bordamex. 
Wracał on z Kazachstanu i miał roz-
bity prawy reflektor. Funkcjonariusz 
wymierzył mandat 500 zł za jazdę nie-
sprawnym autem oraz 200 zł za poru-
szanie się w dniu świątecznym. 

Policjant nakazał odholowanie po-
jazdu (wskazując na niesprawność, 
czyli zbity reflektor) i zakazał kierow-
cy komunikowania się z przedsiębior-
cą. Dopiero gdy kierowca został sam, 
zadzwonił do pracodawcy i poinfor-
mował o zdarzeniu. Ponieważ zatrzy-
many samochód przekroczył wcześ-
niej granicę Polski i zmierzał do bazy, 
miał pełne prawo poruszać się po dro-
gach także w święta. – Naczelnik wy-
działu KMP w Białymstoku przyznał 
mi rację – podkreśla przewoźnik i do-
daje, że policjanci odnaleźli kierowcę, 
odebrali mu mandat i oddali 200 zł. 

Tymczasem zestaw, który miał być 
holowany, został poprowadzony przez 
kierowcę z wyznaczonego przez poli-
cję przedsiębiorstwa Moto-Firma na 
parking policyjny. Kierowca Moto-Fir-
my korzystał z wykresówek tachogra-
fu kierowcy Bordamexu, który musiał 
oddać kluczyki. – Skoro auto zagraża-
ło ruchowi drogowemu, dlaczego nie 
było holowane, tylko poruszało się o 
własnych siłach, co widzę na wskaza-
niach telemetrii? – pyta przewoźnik. – 
Prawo o ruchu drogowym przewiduje 
usunięcie pojazdu na koszt właścicie-
la, jeżeli był on pozostawiony w miej-
scu, gdzie jest to zabronione i utrud-
nia ruch lub w inny sposób zagraża 
niebezpieczeństwu – wymienia. 

Wskazuje, że zgodnie z art. 7 i 77 
paragraf 1 Kodeksu postępowania ad-
ministracyjnego organ ma obowiązek 
dokładnego wyjaśnienia stanu fak-
tycznego. – W mojej ocenie doszło 
do naruszenia wyżej wymienionych 
przepisów, bowiem funkcjonariusze 
policji nie wykazali jednoznacznie ko-
nieczności holowania pojazdu – uwa-
ża przedsiębiorca. Wskazuje, że samo-
chód jechał z Kazachstanu i na trasie 
żaden z funkcjonariuszy służb gra-
nicznych nie zgłosił zastrzeżeń co do 
stanu technicznego pojazdu. 

Przewoźnik nie wie także, na czym 
miałoby polegać zagrożenie dla bez-
pieczeństwa stwarzane przez jego sa-
mochód, ponieważ kierowca włączył 
światła przeciwmgłowe. 

Zestaw o własnych siłach trafił na 
policyjny strzeżony parking, a prze-
woźnik został obciążony za holowa-
nie. Mimo wielokrotnych telefonów  
i pism nikt w starostwie powiato-
wym, które wydaje samochody z par-
kingu, nie potrafił wskazać miejsca, 
w którym jest zestaw. Przewoźniko-
wi udało się odebrać pojazd dopiero 
30 stycznia. Okazało się, że ze zbior-
ników samochodu ubyło 200-300 li-
trów paliwa, z trzech kluczyków do 
auta został tylko jeden. – Kto, gdzie  
i kiedy dopuścił się kradzieży nie spo-
sób dociec, ponieważ zestaw zmieniał 
miejsce pobytu i nikt nie sporządził 
dokumentacji przejęcia/zdania pojaz-
du – podkreśla przewoźnik. Kierowca 
przez miesiąc pozbawiony był dostępu 
do swoich rzeczy osobistych. Na ko-
niec starostwo powiatowe nakazało 
przewoźnikowi zapłacić blisko 5 tys. 
zł za holowanie i parking. 

Białostocka policja prowadzi docho-
dzenie zarówno w sprawie ukarania 
mandatem wracającego pojazdu jak  
i firmy holującej pojazdy.  ■

Robert Przybylski

P olicjanci białostockiej dro-
gówki kontrolowali 11 listo-
pada 2016 roku trzeźwość 
kierowców aut jadących ul. 
Zabłudowską. Radiowozu 

nie ustawili na poboczu, lecz na środ-
ku jezdni, przez co – jak uważa kie-
rujący ciężarówką Antoni Czarkow-
ski – zaczął tworzyć się korek. – Na 
wysokości policjantów zwróciłem im 
uwagę, stwarza realne zagrożenie w 
ruchu – opisuje sytuację. Podkreśla, 
że nie zachowywał się agresywnie i 
nie dążył do zdyskredytowania funk-
cjonariuszy. 

Policjanci odebrali uwagę jako atak 
i zarzucili Czarkowskiemu jazdę pod 
wpływem alkoholu. Podczas kontroli 
okazało się, że pojazd ma nieważne OC 
(wykupiona była tylko zielona karta). 
Po kilku minutach nadjechał radiowóz. 
Mundurowi „wykręcili mi ręce i w bar-
dzo agresywny sposób rzucili na maskę 
nieoznakowanego samochodu policyj-
nego. Po chwili zostałem wepchnięty na 
tył ww. pojazdu” – opisuje Czarkowski 
w zawiadomieniu o możliwości popeł-
nienia przestępstwa, przesłanym 29 li-
stopada do prokuratury. 

Policja zawiozła kierowcę do szpitala 
na badanie krwi, a następnie do aresz-
tu, gdzie po spisaniu protokołu usłyszał 
zarzut znieważania funkcjonariuszy 
oraz zarzut usiłowania wręczenia ko-
rzyści majątkowej. Następnego dnia ra-
no, po złożeniu zeznań w prokuraturze, 
został zwolniony do domu. „Poczynio-
ne przez policjanta czynności według 
mnie stanowią przejaw nadużycia swo-
ich uprawnień” – uważa Czarkowski. 

Kierowca i zarazem właściciel firmy 
transportowej PTHS Antoni Czarkow-
ski odebrał samochód, płacąc tysiąc zł 
za holowanie i 400 zł za parking. Czar-
kowski poinformował prokuraturę, że 
na strzeżonym policyjnym parkingu 
zginęły kable do rozruchu, warte 300 zł. 

Czarkowski pyta prokuraturę dlacze-
go, skoro odholowaniem pojazdu zajął 
się podmiot profesjonalny, w tacho-
grafie była jego karta. Ten fakt „jedno-
znacznie przemawia za przyjęciem, że 
pojazd nigdy nie był holowany, a ktoś 
nieuprawniony poruszał się po drogach 
publicznych na karcie kierowcy”. 

Kto naruszył przepisy?

Białostocka policja nie komentuje zda-
rzenia. – Śledztwo prowadzi Proku-
ratura Rejonowa Białystok Południe, 

która jest gospodarzem postępowania 
i dysponentem zgromadzonych w je-
go toku materiałów – przekazał rzecz-
nik prasowy Komendanta Wojewódz-
kiego Policji w Białymstoku podinsp. 
Andrzej Baranowski. 

Prokuratura Rejonowa prowadzi 
postępowanie, jednak ponieważ „po-
zostaje ono w toku i w chwili obecnej 
wykonywane są czynności zmierza-
jące do wszechstronnego wyjaśnie-
nia okoliczności sprawy, nie może-
my udzielić szczegółowych informa-
cji dotyczących postępowania” – tłu-
maczy.

Natomiast Komenda Główna Policji 
wskazuje, że kontrole policji reguluje 
rozporządzenie z 18 lipca 2008 oraz 
art 129 Ustawy prawo o ruchu dro-
gowym. Przepisy zezwalają w sytua-
cjach wyjątkowych na ustawienie ra-
diowozu na środku jezdni. 

Z kolei naruszenia związane z nie-
prawidłowym użytkowaniem kar-
ty kierowcy należy rozpatrywać po-
przez pryzmat dwóch ustaw, przypo-
mina rzecznik Głównego Inspektora-
tu Transportu Drogowego. Pierwsza, 
to ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sy-
stemie tachografów cyfrowych. Wska-
zuje ona, że w przypadku określo-
nych zachowań na kierowcę nakła-
dana jest kara grzywny. Natomiast 
ustawa z dnia 6 września 2001 r.  
o transporcie drogowym w załączni-
kach 1 i 3 wskazuje wysokość kar na-
kładanych na kierowców i przewoź-
ników w przypadku stwierdzenia te-
go typu naruszeń. 

Białostockie przypadki
Dwóch przewoźników 
zarzuca białostockiej 
policji łamanie 
przepisów. Sprawę bada 
prokuratura.  
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Ten stan rzeczy pogłębiany jest 
przez presję kosztową, związaną ze 
skutkami światowego kryzysu gospo-
darczego, oraz działania protekcjoni-
styczne innych państw, które tworzą 
bariery administracyjne dla naszych 
przewoźników, np. wprowadzając 
uciążliwe i kosztowne regulacje w 
zakresie wynagradzania kierowców 
czy dostępu do rynku. 

Naukowcy i praktycy

Pomimo złożonej struktury studiów, 
na które składa się 27 przedmiotów 
obejmujących 200 godzin dydak-
tycznych, problemy z koordynacją 
wykładowców należą do rzadkości. 
Koordynacja jest niezbędna nie tyl-
ko w obszarze ustalania harmono-
gramu zajęć, ale także w zakresie 
kształtowania programu nauczania 
i treści poszczególnych wykładów. 
Warto to podkreślić, gdyż łącznie za-
jęcia prowadzi aż 34 wykładowców. 
Są wśród nich specjaliści z różnych 
dziedzin i gałęzi transportu, aka-
demicy z SGH, Uniwersytetu Gdań-
skiego, Politechniki Warszawskiej  
i Akademii Leona Koźmińskiego 
oraz praktycy. 

Biorąc pod uwagę złożoność i róż-
norodność branży transportowo-
-spedycyjnej, stworzenie studiów 
było możliwe tylko we współpracy 
z różnymi środowiskami i organiza-
cjami branżowymi. 

Większość wykładowców to prak-
tycy - pracownicy polskich oraz za-

granicznych firm spedycyjnych  
i transportowych, począwszy od pra-
cowników operacyjnych, a kończąc 
na prezesach. 

Swoją wiedzą dzielą się ze słu-
chaczami również przedstawicie-
le instytucji badawczych, zrzeszeń 

branżowych i urzędnicy państwo-
wi, w tym jeden były wicepremier. 
Oficjalnymi patronami Podyplomo-
wych Studiów Transportu i Spedycji 
są Główny Inspektorat Transportu 
Drogowego oraz Polska Izba Spedy-
cji i Logistyki. Nie jest to tylko patro-
nat honorowy, gdyż przedstawiciele 
obu instytucji, włącznie z ich szefa-
mi, są wykładowcami oraz egzami-
natorami studiów. 

Partnerami studiów, z których 
również pochodzą wykładowcy, są 
Zrzeszenie Międzynarodowych Prze-
woźników Drogowych w Polsce oraz 
Ogólnopolski Związek Pracodawców 
Transportu Drogowego. ZMPD fun-
duje nagrody dla najlepszych absol-
wentów, zaś OZPTD – podręcznik 
„Vademecum transportowca”. Pod-
ręcznik ten, obok „Podręcznika spe-

dytora” pod red. D. Marciniak-Nei-
der i J. Neidera wydawanego przez 
PISiL, stanowi podstawowe narzę-
dzie pracy słuchaczy.

Efekty dotychczasowej współ-
pracy akademików z praktykami 
wskazują, że Podyplomowe Studia 

Transportu i Spedycji warte są kon-
tynuacji i rozwoju. Przez 6 lat do-
czekaliśmy się nie tylko około 200 
absolwentów, ale wspólnie tworzy-
my standardy i dobre praktyki edu-
kacyjne w dziedzinie TSL, a także 
propagujemy rozwój nauki ekonomi-
ki transportu i spedycji w otoczeniu 
akademickim, nastawionym głów-
nie na kształcenie finansistów, ban-
kowców czy marketingowców. Last 
but not least, Podyplomowe Stu-
dia Transportu i Spedycji mają swój 
wkład w kreowanie zaufania i zrozu-
mienia w środowisku transportow-
ców i spedytorów.  ■

Dr hab. Paweł Lesiak jest kierownikiem Po-
dyplomowych Studiów Transportu i Spedy-
cji w SGH

Paweł Lesiak

S tudia skierowane są do kadry 
kierowniczej, zarządzającej i 
operacyjnej w przedsiębior-
stwach TSL oraz przedsię-
biorstwach produkcyjnych 

i handlowych, a także do przedstawi-
cieli administracji publicznej i samorzą-
du gospodarczego czy osób pragnących 
zmienić profil działalności gospodarczej 
lub charakter pracy zawodowej. Studia 
pomagają w przygotowaniu do egzami-
nu na certyfikat kompetencji zawodo-
wych w transporcie drogowym (CPC). 

Cztery przedmioty wykładane na stu-
diach (prawo cywilne, prawo handlo-

we, prawo podatkowe i dostęp do ryn-
ku) dają ponadto możliwość ubiegania 
się o zwolnienie z części testu pisem-
nego na CPC. Świadectwo ukończenia 
studiów umożliwia również udokumen-
towanie kwalifikacji w zakresie obsłu-
gi celnej podmiotów gospodarczych  
i tym samym daje podstawę do ubiega-
nia się o wpis na listę agentów celnych 
prowadzoną przez Dyrektora Izby Cel-
nej w Warszawie.

Od transportu drogowego po 
lotniczy

W Polsce działa kilkadziesiąt tysię-
cy przedsiębiorstw zajmujących się 
transportem drogowym rzeczy. Do 

tego dochodzą przedsiębiorstwa spe-
dycyjne. Nie powinno więc dziwić, 
że mimo medialnie dominujących lo-
gistyki i zarządzania łańcuchami do-
staw, w praktyce branży TSL trans-
port i spedycja wciąż zajmują bardzo 
ważne miejsce. 

Choć punkt ciężkości studiów to 
transport i spedycja drogowa, to w 
programie nauczania ujęta jest też 
tematyka kolejowa, morska i lotni-
cza oraz multimodalna. Dzięki temu 
słuchacze poznają specyfikę tych ga-
łęzi transportu, z którymi konkuru-
je i współpracuje transport drogowy.

W siódmym roku funkcjonowania 
studiów można mówić o ich sukce-
sie. Średnio w każdej edycji uczest-
niczy 31 słuchaczy pochodzących 
praktycznie z całego kraju. W po-
równaniu do innych studiów pody-
plomowych oferowanych przez SGH 
jest to „wynik” bardzo dobry. Naj-
większy nabór miał miejsce w 2014 
r., gdy musieliśmy ograniczyć liczbę 
słuchaczy do 45 z powodu pojemno-
ści sali wykładowej.

Fakty te, to wymowny znak tego, 
że trzeba kształcić uświadomionych 
ekonomicznie przedsiębiorców trans-
portowych i spedytorów. Kształcenie 
takie jest szczególnie ważne w obec-
nej napiętej sytuacji rynkowej. Ostra 
konkurencja cenowa panująca w Pol-
sce i w Europie wynika częściowo 
przecież z psucia rynku frachtowego 
przez mało profesjonalnych przed-
siębiorców, starających się wszelkimi 
środkami utrzymać na rynku. 

Kształcenie 
spedytorów  
i przewoźników w SGH
Utworzone w 2010 r. w najstarszej polskiej uczelni ekonomicznej 
dwusemestralne Podyplomowe Studia Transportu i Spedycji są odpowiedzią 
na zapotrzebowanie rynku na specjalistów z zakresu transportu drogowego 
ładunków i spedycji. 

Podyplomowe Studia Transportu i Spedycji warte są 
kontynuacji i rozwoju. Przez sześć lat doczekaliśmy się nie 
tylko około dwustu absolwentów, ale wspólnie tworzymy 
standardy i dobre praktyki edukacyjne w dziedzinie TSL.
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w Warszawie na ulicach: Łopuszań-
skiej, Przyczółkowej, Wóycickiego, 
Połczyńskiej i w al. Krakowskiej. 

Jednak w przypadku uzasadnio-
nych podejrzeń naruszenia przepi-
sów policja może zatrzymać kierow-
cę w dowolnym miejscu stolicy i na-
kazać mu przejazd na stanowisko 
kontrolne. I tak się dzieje. - Nie war-
to próbować omijać miejsca kontroli. 
Policjanci doskonale wiedzą, którędy 
kierowcy próbują objechać nasze sta-
nowiska. W efekcie można się narazić 
na dodatkową podróż pod eskortą, nie 
mówiąc już o bolesnej karze finanso-
wej, wynoszącej nawet do 15 tys. zł – 
przekonuje Mikołaj Pieńkos. 

Jak zapowiada przedstawiciel ZDM, 
system zostanie uszczelniony. Docelo-
wo kontrole mają być przeprowadzane 
w innych miejscach, m.in. na wszyst-
kich wjazdach do miasta.

Nie zaprzestaniemy ważenia 

ZDM dysponuje dwoma specjalistycz-
nymi urządzeniami, które sczytują 
wszystkie parametry ciężarówki, ana-
lizują je i sprawdzają, czy pojazd speł-
nia dopuszczalne normy. Samo waże-
nie odbywa się w obecności funkcjo-
nariusza policji, mającego uprawnie-
nia do ukarania kierowcy mandatem. 
Jeśli pojazd okazuje się zbyt ciężki, 
zostaje wydana decyzja o stałym wy-
cofaniu go z ruchu, albo do momen-
tu jego rozładowania. Taki pojazd jest 
konwojowany na parking, gdzie jest 
przetrzymywany dopóty, dopóki nie 
będzie zdatny do ruchu. 

Przeładowane ciężarówki to poważ-
ny problem nie tylko z uwagi na to, 
że niszczą drogi. Przeciążony samo-
chód spala też więcej paliwa, nad-
miernie zużywa ogumienie, a to po-
woduje zwiększenie zanieczyszcze-
nia powietrza. Co więcej, taki pojazd 
jest niebezpieczny dla ruchu, ponie-
waż hamulce nie są przystosowane do 
zwiększonej masy. 

Zarząd Dróg Miejskich zapewnia, 
że w dającej się określić przyszłości 
kontrole nie ustaną. Urzędnicy zda-
ją sobie bowiem sprawę z tego, że je-
śli odpuszczą, problem szybko powró-
ci. – Mało prawdopodobne, że zjawi-
sko przestanie istnieć samo z siebie – 
przyznaje Mikołaj Pieńkos.  ■

Piotr Gawełczyk

Z a rz ąd D róg M iejsk ich  
w Warszawie postanowił 
z przytupem zabrać się 
za przeciążone ciężarów-
ki. Sprawdzanie wagi po-

jazdów rozpoczęło się 8 grudnia 
2016 roku. Efekt? Zaledwie w cią-
gu niespełna dwóch miesięcy (da-
ne z końca stycznia) 59 ze 108 kon-
troli zakończyło się wszczęciem po-
stępowań administracyjnych zmie-
rzających do ukarania przewoźnika. 
Ujawniono w sumie 85 naruszeń 
dotyczących przepisów o wadze  
pojazdów. 

Kontrole przez najbliższe 
miesiące

– Mamy świadomość powszechno-
ści procederu związanego z ładowa-
niem ciężarówek ponad normę, dla-
tego zdecydowaliśmy się przejąć na 
siebie obowiązki związane z kontrolą 
takich pojazdów – powiedział Miko-
łaj Pieńkos z Zarządu Dróg Miejskich.  
– W grudniu przeprowadzaliśmy jesz-
cze swojego rodzaju program pilota-
żowy, kontrole nie odbywały się co-
dziennie. Teraz już działamy regular-
nie. I tak będzie przez najbliższe mie-
siące – dodaje przedstawiciel ZDM. 
– Bardzo liczymy na to, że z czasem 
statystyki się poprawią, co będzie 

dowodem na to, że nasze działania 
przyniosły pożądany skutek. Zresz-
tą już mamy pierwsze sygnały o tym, 
że przewoźnicy zaczęli dokładniej 
sprawdzać swoje pojazdy, aby unik-
nąć kar – mówi M. Pieńkos. Nie ukry-
wa, że skala wykroczeń jest duża. 

Większość dotychczas ukaranych 
kierowców prowadziło pojazdy, któ-
rych normy ładowności były znaczą-
co przekraczane - nawet do 10 ton po-
wyżej dopuszczalnej masy całkowitej. 
Wśród wykrytych naruszeń 25 doty-
czyło przekroczeń zagrożonych man-
datem w wysokości 500 zł (przekro-
czenia do 10 proc. dopuszczalnych 
wartości), 15 zagrożonych karą 2 tys. 
zł, a 45 najwyższym przewidzianym 
mandatem – 15 tys. zł. Te ostatnie do-
tyczyły przypadków, w których prze-
ciążenia ciężarówki wyniosły powyżej 
10 ton dopuszczalnej masy całkowitej. 

Podczas kontroli zaobserwowano 
również bardzo często przekraczanie 
norm określających nacisk na jedną 
oś – zazwyczaj aż o 4-5 ton. Naliczo-
ne dotąd kary sięgają 700 tys. złotych. 
Pieniądze mają być przeznaczane 
m.in. na remonty dróg zniszczonych 
przez przeciążone pojazdy. 

Ważenie na wszystkich 
wjazdach

Dziś stanowiska kontrolne (wybu-
dowane od podstaw stanowisko ze 
wzmocnioną nawierzchnią, odpo-
wiednio dużym miejscem do bez-
piecznego zatrzymania pojazdu i in-
stalacji mobilnej wagi) znajdują się  

Intensywne  
kontrole ciężarówek  
na stołecznych ulicach
Kontrole ciężarówek prowadzone przez Zarząd Dróg Miejskich w kilku miejscach 
Warszawy, powinny dać niektórym przewoźnikom wiele do myślenia…
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Robert Przybylski

P od koniec lat 50. Zjednocze-
nie Przemysłu Motoryzacyj-
nego poleciło Starachowicom 
przygotować pięciotonowy 
samochód ciężarowy, ozna-

czony jako Star 200. Pojazd o dopusz-
czalnej masie całkowitej 9,5 tony miał 
rozpędzać się do 70 km/h. Władze za-
kładały zastosowanie 100-120-konne-
go silnika, 5-stopniowej skrzyni bie-
gów, pojedynczego wału napędowe-
go i, z racji niewielkiej mocy silnika, 
zwolnic w tylnym moście.  

W Starachowicach funkcjonowało 
Biuro Konstrukcyjne nr 1, opiekujące się 
produkcją i technologią. Za prace per-
spektywiczne odpowiadało Biuro Kon-
strukcyjne nr 2 przy ul. Piotrkowskiej 
183 w Łodzi, intensywnie rozbudo-
wywane w pierwszej połowie lat 60.  

– Zespół kon-
strukcyjny liczył 
blisko sto osób i 
jak na tamte cza-
sy to była bardzo 
duża grupa – za-
pewnia Wojciech 
Dworzański, któ-
ry od 1968 roku 
pracował w łódz-
kim biurze. 

Ten podział wy-
nikał z trudności ściągnięcia do Sta-
rachowic osób z wyższym wykształ-
ceniem. Co prawda absolwenci uczel-
ni musieli stawić się do zakładu wy-
znaczonego nakazem pracy, jednak 
uciekali do atrakcyjniejszych miej-
scowości tak szybko, jak tylko mo-
gli. Dlatego dyrekcja FSC Starachowi-
ce powołała biuro w Łodzi, które bli-
sko współpracowało z Politechniką 
Łódzką. Wykładali na niej konstruk-

torzy pierwszego Stara 20. W BK nr 2 
Działowi Podwozi szefował Jerzy Mi-
niszewski, zaś Działowi Silników Jan 
Lech. 

Podobnie jak w Starze 20 i 21 ra-
ma perspektywicznego pojazdu była 
spawana, choć konstruktorzy pierwot-
nie planowali łączyć podłużnice z po-
rzeczkami nitowaniem. Ramy nitowa-
ne są trwalsze od spawanych, które 
czasami pękają w pobliżu spoin. Jak 

Przygotowanie Stara 200 
zajęło całemu przemysłowi 
motoryzacyjnemu PRL 
dwadzieścia lat. Na 
przełomie lat pięćdziesiątych 
i sześćdziesiątych miało 
miejsce drugie podejście, 
które było jednym z 
największych w historii 
polskiego przemysłu 
samochodowego programem 
badawczym. 

Ciężarówka  
z koncertu życzeń

wspominał szef Działu Technicznego 
Głównego Mechanika Augustyn Wie-
czorek, Brytyjczycy nie chcieli sprze-
dać hydraulicznych nitownic, ponie-
waż obowiązywał zakaz udostępnia-
nia zaawansowanych technologii kra-
jom bloku sowieckiego. 

Pojazd pokrewny: transporter 
opancerzony

Wojsko domagało się transporterów 
opancerzonych i władze zainicjowa-
ły program ich budowy w 1957 roku, o 
czym przypomniał Tadeusz Wróbel w 
„Polsce Zbrojnej”. Pojazd miał wyko-
rzystać tak dużo komponentów z pol-
skich fabryk jak to możliwe, aby nie 
obciążać bilansu płatniczego kraju 
nadwyrężonego nieudanym Planem 
Sześcioletnim. 

Właśnie dlatego Zjednoczenie Prze-
mysłu Motoryzacyjnego zaakceptowa-
ło pomysł użycia w przyszłych cięża-
rowych Starach niezależnego zawie-
szenia, ujednoliconego z transporte-
rem opancerzonym oraz hamulców 
tarczowych przygotowanych dla bo-
jowego pojazdu. 

Łódzcy konstruktorzy zdecydo-
wali się na podwójne, trójkątne wa-
hacze poprzeczne i drążki skrętne.  
W samochodzie terenowym projektan-
ci zastosowali takie same osie jak w 
transporterze. Dworzański przyznaje, 
że nie było wzorców konstrukcyjnych. 
– Z pomocy konstrukcyjnych pamię-
tam tylko rosyjskie tłumaczenia opi-
sów amerykańskich ciężarówek woj-
skowych – zapewniał Dworzański. 

Starachowicka prototypownia wy-
konała testowe samochody. – Okaza-
ło się, że – owszem – sprawdza się w 
nierównym terenie, koła ładnie ukła-
dały się względem podłoża i wszyst-
kim się to podobało – przyznawał w 
swojej książce „Star znad Kamiennej”, 
przygotowanej wspólnie z synem Pa-
włem główny konstruktor FSC Anto-
ni Chmielnicki. – Tyle że konstrukcja 
zawieszenia niezależnego wymagała, 
ze względu na podatność na uszko-
dzenia, obudowy skrzynkowej. Kie-
dy samochód wjechał w teren bag-
nisty, obudowy mostów zaczęły pra-
cować jak pług. Samochód z miejsca 
się zatrzymał. Na szosie radził sobie, 
na drodze gruntowej też szło mu nie 
najgorzej, ale w terenie grząskim oka-
zał się nie do użytku. W ogóle nie był 
w stanie go pokonać, bo skrzynkowe 

obudowy mostów kompletnie bloko-
wały ruch – opisywał główny kon-
struktor.

Wersje szosowe otrzymały niezależ-
ne zawieszenie tylko z przodu.  „Je-
chało się w szoferce miękko jak oso-
bówką, ale jak się tak „uśpionym” 
wjechało na wyboje, to się rozleciało 
pół podwozia” - wspominał kierow-
ca, który testował cywilne wersje cię-
żarówek. 

Wojciech Dworzański widział te 
konstrukcje podczas praktyk studen-
ckich. – Testowane były wersje cywil-
ne i wojskowe. Prace prowadzono in-
tensywnie, w badaniach znajdowało 
się po kilkadziesiąt samochodów, a 
kierowcy jeździli na trzy zmiany, aby 
jak najszybciej uzyskać przebieg 200 
tys. km – wspominał. – Dolny wa-
hacz przymocowany był do potężnej, 
umieszczonej bardzo nisko belki, a na 
szczycie tego wszystkiego posadowio-
na była duża, kanciasta kabina pro-
jektu warszawskiego Instytutu Wzor-
nictwa Przemysłowego. To wszystko 
wyglądało niezgrabnie – ocenia Dwo-
rzański. 

Silniki obojga zastosowań

Silniki przemysł konstruował mając 
na uwadze przede wszystkim potrze-
by wojska. Dla transportera opance-
rzonego korzystniejszy jest silnik wid-

lasty, który z mniejszej od rzędowe-
go objętości uzyskuje większą moc. 
Z uwagi na mniejszą długość i wy-
sokość od rzędowego silnika, łatwiej 
go także zabudować w pancernym 
pojeździe. W rezultacie warszawskie 
BKPMot przystąpiło do opracowania 
wysokoprężnego silnika V8 o mocy 
do 200 KM. 

Konstrukcja oznaczona S538 mia-
ła wzorem przygotowanego wcześniej 
dla Stara 27 silnika S53 wirową komo-
rę wstępną systemu Perkins, mokre 
tuleje cylindrowe i aluminiowy kad-
łub. Jedna, żeliwna głowica przypa-

dała na dwa cylindry, a każdy cylin-
der miał dwa zawory poruszane popy-
chaczami napędzanymi przez umiesz-
czony w rozwidleniu cylindrów wałek 
rozrządu. Moment obrotowy z wału 
korbowego na wałek rozrządu przeno-
szony był kołem zębatym. Kolejne ko-
ło zębate służyło do napędu umiesz-
czonej nad wałkiem rzędowej, 8-sek-
cyjnej pompy paliwa. Diesel osiągał 
170 KM i 490 Nm maksymalnego mo-
mentu obrotowego przy 1300 obr/min.  

Kolejny widlasty, 8-cylindrowy sil-
nik projektowało BK 2 w Łodzi. Pro-
wadził je Jan Lech, a w 1964 roku do 
zespołu dołączył Leszek Ornaf. – Roz-
począłem projektować benzynowy V8. 
Wojsko wolało benzynę, bo po uru-
chomieniu Petrochemii Płock tego 
paliwa było w bród. Od początku tak 
prowadziłem prace, aby łatwo można 
było przejść na wersję wysokoprężną 
– tłumaczy Ornaf. Silniki otrzymały 
oznaczenia S0317 w wersji benzyno-
wej oraz S3170 w wysokoprężnej. 

Wał korbowy był płaski, wałek roz-
rządu znajdował się w rozwidleniu 
cylindrów, miał po cztery krzywki na 
dwa przeciwległe cylindry, więc ła-
two było uzyskać wersję 4-cylindro-
wą. Wałek napędzany był bezpośred-
nio od koła rozrządu. – Wał korbowy 
nie miał przeciwciężarów, ale w ba-
daniach wibracje nie były najgorsze. 
To był lekki silnik. Wszystko opraco-

waliśmy dla wersji R4 i V8 – zapew-
nia Ornaf. 

Dodaje, że zastosował korbowo-
dy rozwidlone, co pozwoliło umieś-
cić osie cylindrów przeciwległych blo-
ków w jednej płaszczyźnie, a to uła-
twiało uzyskanie wersji R4. 

Małe V8 miały jednolite bloki cy-
lindrowe i chromowane gładzie. – 
Docelowo planowaliśmy zastosować 
aluminiowe bloki. Odlewane parami 
i przykręcane do skrzyni korbowej, 
aby w przyszłości łatwo było przejść 
na wersję chłodzoną powietrzem. 
Skrzynia korbowa miała dla zwięk-

Konstruktorzy przypuszczali kolejne szarże na różne 
problemy, np. 3 kolejne generacje kabin powstały w metalu, 
a na deskach konstruktorów było ich jeszcze więcej,  
i to niekoniecznie odchylanych.

Widlasty, ośmiocylindrowy silnik V8 skonstruowany  
w warszawskim BKPMot i oznaczony S538.

Kabina 642 osadzona na prototypowym podwozu 
Stara 200 z niezależnym przednim zawieszeniem. 
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szenia sztywności wspólne pokrywy 
łożysk (już w 1966 roku!). 

Równolegle rozpoczął pracę nad sil-
nikiem V8 zespół starachowicki, któ-
ry miał ambicje uniezależnić się od 
Łodzi.  

Gotowane uszczelki

Wojsko narzekało na ręczne prze-
kładnie stosowane zarówno w mo-
delu 66, jak i cywilnych 20 i 21. Prze-
łączenie biegu zajmowało sporo cza-

su, co w warunkach jazdy terenowej 
często oznaczało zatrzymanie i po-
ważne ryzyko zakopania. Transpor-
ter opancerzony musiał pewnie po-
ruszać się w terenie i wojsko zainwe-
stowało w przygotowanie automatycz-
nych skrzyń biegów.

W 1957 roku wybitny konstruktor 
skrzyń biegów prof. Wydziału Samo-
chodów i Ciągników Politechniki War-
szawskiej Edward Habich zapropono-
wał Szefostwu Służby Samochodo-
wej skonstruowanie automatycznych 

przekładni. Wzorując się na układzie 
4-stopniowej skrzyni Hydra-Matic kon-
cernu General Motors zaprojektował 
6-stopniową skrzynię biegów. 

Pracownik naukowy wydziału SiC 
Stanisław Kowalski zaprojektował 
prototyp, wyposażony w sterowanie 
za pomocą wolnych kół. Rozwiązanie 
nie sprawdziło się, więc Michał Pasz-
kowski oraz Zbigniew Szydelski zapro-
jektowali sterowanie za pomocą sprzę-
gieł wielopłytkowych oraz hamulców 
taśmowych (jak w skrzyni amerykań-
skiej). 

W opublikowanych przez Wydział 
SiMR PW wspomnieniach Szydelski 
opisał budowę prototypów: „nie było 
wielu materiałów potrzebnych do ich 
budowy, a o imporcie w ówczesnych 
latach nie było co marzyć. Dotyczyło 
to np. uszczelnień z gumy olejoodpor-
nej czy materiałów na okładziny cier-
ne do hamulców i sprzęgieł wielopłyt-
kowych. Pomagały nam w tych spra-
wach różne instytuty, np. materiały 
gumowe opracowywał Instytut Prze-
mysłu Gumowego w Piastowie. Ich od-
porność badałem gotując je wiele go-
dzin w oleju”. 

Szydelski podkreślał, że „cały układ 
sterowania hydraulicznego wraz ze 
wszystkimi zaworami musieliśmy sa-
mi zaprojektować. W tych czasach nie 
było możliwe kupienie jakichkolwiek 
komponentów hydraulicznych. Ponad-
to przemysł polski niechętnie wówczas 
przyjmował zamówienia na wykona-
nie części, zwłaszcza gdy była wyma-
gana odpowiednia dokładność wyko-
nania”. Mimo problemów już w 1959 
roku prototyp przekładni oznaczonej 
SP z hydraulicznym sterowaniem au-
torstwa Stanisława Kowalskiego gotów 
był do prób. Działał na tyle prawidło-
wo, że rok później wojsko przekazało 
Stara 66 do jazd testowych, które roz-
poczęły się w 1961 roku. 

Sprawdzona na poligonie

Na piachach poligonu w Miłosnej Star 
66 z przekładnią SP spisywał się bar-
dzo dobrze: tam, gdzie fabryczna cię-
żarówka utykała, prototypowa pewnie 
przejeżdżała. Dzięki przekładni hydro-
kinetycznej samochód ruszał płynnie, 
bez szarpnięć i nawet po zatrzymaniu 
nie zakopywał się. 

Testy potrwały do lata 1962 roku, 
gdy władze Zjednoczenia Przemy-
słu Motoryzacyjnego wspólnie z woj-

skiem zdecydowały o przygotowaniu 
drugiej generacji przekładni, o popra-
wionej rozpiętości przełożeń. Otrzyma-
ła oznaczenie PA i uzyskała ochronę 
patentową. Podobnie jak w przypadku 
pierwszej generacji, prototyp wykona-
ły Starachowice. W 1964 roku prototy-
powy egzemplarz trafił do Stara 27 z 
wysokoprężnym, stukonnym silnikiem 
S530. Pod koniec 1964 roku po bada-
niach Politechnika przekazała prototy-
pową ciężarówkę starachowickiej FSC. 

Skrzynia PA wykazała – jak za-
pewnia we wspomnieniach Szydelski 
– lepsze parametry od stosowanej w 
opancerzonym transporterze piechoty 
SKOT skrzyni Praga. W 1965 roku rząd 
podjął decyzję o ulokowaniu produk-
cji przekładni PA w kaliskiej Wytwórni 
Sprzętu Komunikacyjnego. Jednak w 
1967 roku WSK Kalisz zarzucił przygo-
towania do produkcji skrzyni PA, po-
nieważ musiał zająć się licencyjnymi 
silnikami Henschel. 

Podjęcie decyzji o zakończeniu prac 
nad skrzyniami automatycznymi uła-
twiał też fakt dużego zużycia paliwa 

przez samochody wyposażone w au-
tomaty, które w warunkach polowych 
przekraczało dwukrotnie normę dla 
wersji ze skrzynią ręczną. 

Dublerzy

Nad automatycznymi przekładnia-
mi pracowało także warszawskie 
BKPMot. Na początku lat sześćdzie-
siątych dwubiegową przekładnię hy-
dromechaniczną 2590 zaprojektował 
Henryk Fajnhaken. Wyposażona by-
ła w reduktor umieszczony za prze-
twornicą. W kolejnej skrzyni 2347 re-
duktor trafił przed przetwornicę i w 
obu konstrukcjach zakres pracy prze-
łączany był ręcznie. Ostatnia z badaw-
czych przekładni 2448 została całko-
wicie zautomatyzowana. Wszystkie 
przystosowane były do współpracy z 
wysokoprężnym silnikiem S530.

Trzecią serię automatycznych prze-
kładni opracował w połowie dekady 
zespół z Politechniki Łódzkiej, w skła-
dzie: Jerzy Werner, Henryk Dajniak i 
Cezary Szczepaniak. Ich przekładnia 

również łączona była z S530, jej mo-
ment wejściowy sięgał 113 kGm. 

Możliwe, że do zarzucenia produk-
cji automatycznych skrzyń biegów 
przyczyniła się ich skomplikowana 
budowa i obawy o trwałość. Precy-
zyjny wyrób wymagał najwyższych 
technologicznych umiejętności oraz 
nowych maszyn, na które nie było 
funduszy. Po wstrzymaniu prac nad 
automatami Starachowicom pozosta-
ła tylko 5-stopniowa przekładnia A25. 

Wydłużające się prace nad nowy-
mi silnikami oraz skrzyniami biegów 
burzyły plany starachowickiej fabry-
ki. Jej dyrektor Wacław Michniewski 
jeszcze na 15-lecie zakładu publicznie 
ogłosił w styczniu 1964 roku, że Star 
200, którego prototypy właśnie prze-
chodziły badania, trafi do produkcji 
w 1968 roku. 

Kabina ze Starachowic

Kompletne załamanie planów przy-
szło, gdy ZPMot uznał, że kabina IWP 
nie nadaje się do produkcji. Nieuda-

Ośmiocylindrowy silnik benzynowy 
S0317 z łódzkiego Biura Konstrukcyjnego 
nr 2 zaprojektowany przez Leszka Ornafa. 

Silnik ze zbiorów Muzeum Przyrody  
i Techniki w Starachowicach. 

Starachowice przygotowały kilka wersji kabin, z których do produkcji wybrano typ 641/642.

Wał korbowy nie miał przeciwciężarów, ale w badaniach 
wibracje nie były najgorsze. To był lekki silnik. Wszystko 

opracowaliśmy dla wersji R4 i V8.
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ny eksperyment z kabiną IWP zmu-
sił dyrekcję Starachowic do stworze-
nia własnej. Prace rozpoczęły się w 
marcu 1964 roku, a konstruktorem 
prowadzącym był Lucjan Saramak, 
późniejszy główny konstruktor i dy-
rektor techniczny FSC Starachowice. 
W jego zespole znaleźli się także Zyg-
munt Spytek, Piotr Kępa, Józef Ryn-
kiewicz, Witold Michalczewski i Mie-
czysław Koczubiej. – Ofiarna i am-
bitna praca trwała przez blisko rok, 
po 12 godzin dziennie – wspominał 
konstruktor prowadzący w zakłado-
wej gazecie „Budujemy Samochody” 
z 1966 roku. 

Lucjan Saramak był świadom, że 
tworzy historię polskiej motoryzacji, 
choć działo się to w trudnych warun-
kach. – Kalka techniczna jest złej jako-
ści, brakuje ołówków, dobrego tuszu, 
brak jest dużej, ścianowej deski kre-
ślarskiej i dobrego bristolu w dużych 
arkuszach – wyliczał niedostatki. 

Piotr Błasiński, który dołączył do 
zespołu Saramaka, przypomina, że 

nad kabiną typu 641 (dla samocho-
dów wojskowych) i 642 (dla cywil-
nych) nadzór stylistyczny prowadził 
Krzysztof Meisner. 

Chmielnicki zauważał, że była pro-
sta, ale bardzo ładna. – Sporządzono 
jej  rysunki, wykonano próbne wy-
tłoczki i zgrzano. Bardzo pomogło to, 
że w tym momencie mieliśmy już do 
dyspozycji własną prototypownię, a w 
niej grupę bardzo zdolnych blacharzy, 
artystów w swoim fachu – podkreślał 
Chmielnicki.

Największym wyzwaniem pozosta-
wała technologia. – Wówczas robi-
ło się kabiny z małych wytłoczek, bo 
tak było najprościej. Takie mieliśmy 
narzędzia oraz takie były prasy. Kie-
lecka SHL umaszynawiała się – wy-
jaśnia Błasiński. – To były czasy, gdy 
budowaliśmy master modele (mode-
le wzorcowe), służące do tworzenia 
tłoczników oraz kontroli ustawienia 
głównego konduktora – dodaje Bła-
siński. 

Starachowicka fabryka przygoto-
wała technologię produkcji wspólnie 
z Chaussonem. – Prawie wszyscy pro-
ducenci ciężarówek zamawiali tech-
nologiczne opracowanie kabin u nie-
go, on był głównym specjalistą i ob-
sługiwał wszystkich – zapewnia Bła-
siński.

Koniec szaleństw

Planowana na przełomie lat 50. i 60. 
generacja ciężarówek, których kom-
ponenty miały zostać wykorzystane 
w transporterze opancerzonym, oka-
zała się zbyt ambitnym zadaniem dla 
młodego przemysłu. Pierwsze proto-
typy małych V8 z Łodzi trafiły na 
badania dopiero w latach 1970-1973. 
Próbne egzemplarze V8 zaprojekto-
wane przez konstruktorów ze Sta-
rachowic i zbudowane w tamtejszej 
fabryce podzieliły los łódzkich sil-
ników. Na dodatek projekt stracił 
pilność, gdy w 1961 roku MON stwier-
dził, że projekt samodzielnej budowy 
transportera opancerzonego przekra-
cza możliwości państwa. 

PRL porozumiała się z CSRS w 
sprawie wspólnej produkcji transpor-
tera opancerzonego SKOT. Konstruk-
torzy natomiast chętnie wprowadzali 
do programu badań coraz ambitniej-
sze pomysły, spełniając się twórczo. 
Niewiele jednak pozostało po tych 

pracach, ponieważ władze nakaza-
ły zlikwidowanie dokumentacji i już 
na początku lat 70. niemal nic po niej 
nie pozostało. 

Dworzański uważa, że program 
Stara 200 był bezsensownie szeroki. 
– Konstruktorzy przypuszczali ko-
lejne szarże na różne problemy, np. 
3 kolejne generacje kabin powstały 
w metalu, a na deskach konstrukto-
rów było ich jeszcze więcej, i to nie-
koniecznie odchylanych. Pojawił się 
nawet utopijny wariant samonośnego 
samochodu skrzyniowego o dmc 10 
ton – wspomina Dworzański. 

Niepowodzenia prac zmusiły dy-
rekcję FSC do zmian personalnych. 
W styczniu 1965 powołała na stano-
wisko Głównego Konstruktora FSC  
w Starachowicach Antoniego Chmiel-
nickiego. Główny konstruktor wspo-
minał, że zaczął od zebrania infor-
macji o stanie opracowania poszcze-
gólnych zespołów. „Dopiero wtedy 
w pełni zrozumiałem, w jak strasz-
ne problemy wdepnąłem”. 

„Okazało się, że projektowane jest 
zawieszenie na tzw. drążkach skręt-
nych. (…) Z przeprowadzonych już 
badań wynikało, że wcale nie jest to 
aż tak komfortowe resorowanie. Efek-
ty uzyskiwane na ich drążkach skręt-
nych nie były jakieś nadzwyczajne, w 
porównaniu z wynikami testów reso-
rów piórowych. 

Zapytałem wobec tego, czy jest 
opracowane resorowanie tradycyj-
ne, na resorze piórowym, tylko no-
woczesne, z odpowiednią liczbą piór, 
o odpowiedniej grubości, szerokości. 
Tak, żeby resor był trwały i zapew-
niał komfort jazdy. Okazało się, że ta-
kie prace w ogóle nie były prowadzo-
ne. Musiałem wydać polecenie, że-
by w trybie awaryjnym zajęto się od 
nowa opracowaniem zespołu resoro-
wania. Poprzysiągłem sobie wtedy po 
cichu, że nigdy więcej konstruktorzy 
nie wpuszczą mnie w takie maliny” 
zapewniał Antoni Chmielnicki. FSC 
Starachowice musiały trzeci raz po-
dejść do Stara 200. ■

Podziękowania dla: Piotra Błasińskiego, An-
toniego Chmielnickiego, Sławomira Drąż-
kiewicza, Wojciecha Dworzańskiego, Pawła 
Kołodziejskiego, Józefa Kowalskiego, Do-
miniki Majchrzak, Leszka Ornafa, Andrzeja 
Pertyńskiego, Bogusława Postka, Norberta 
Wieczorka, Andrzeja Zielińskiego. 

Produkcję całej gamy skrzyń biegów typu PA 
konstrukcji Politechniki Warszawskiej zamierzał 
podjąć zakład WSK Kalisz.

Fo
t. 

Si
M

R 
PW

retro retro
przewoźnik  nr 52 przewoźnik  nr 52

60 61

Diety z pewnej ręki
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Wydaje się, że obecnie firmy 
rozliczające czas pracy 
kierowców znalazły swoje stałe 
miejsce na rynku. Trudno wręcz 
wyobrazić sobie krajobraz 
polskiego sektora transportu 
ciężkiego bez tych podmiotów.

Wyspecjalizowane firmy, zajmujące się 
rozliczaniem czasu pracy kierowców, po-
jawiły się na rynku wraz ze wzrostem sek-
tora transportowego. Ich głównym zada-
niem jest wskazanie przedsiębiorcy, jakie 
elementy wynagrodzenia winien mieć wy-
płacone kierowca w związku z jego pra-
cą w danej firmie i wyliczenie liczby prze-
pracowanych godzin, z ich podziałem na 
różne kategorie. Podmioty prowadzące 
tego typu działalność wskazują też swo-
im klientom liczbę diet, które kierowca wi-
nien mieć wypłacone, prowadzą też po-
moc prawną w różnym zakresie dla pol-
skich przewoźników. Zatem oferują usługi 
na tych polach, którymi firmy przewozo-
we nie mają kiedy się zająć i nie zawsze 
są w stanie, ze względu na duży stopień 
skomplikowania przepisów prawa pracy 
oraz regulacji transportowych. 

Zainteresowanie tego typu usługami 
stale rośnie. Szczególnie dało się to za-
uważyć w czasie, kiedy wchodziły w ży-
cie przepisy o płacy minimalnej na tere-
nie Niemiec i Francji. Przewoźnicy, chcąc 
zabezpieczyć się przed ewentualnymi 
karami ze strony organów kontrolnych 
tych krajów, gremialnie powierzali wy-
liczenie płacy minimalnej należnej za-
trudnianym przez siebie kierowcom tym 
właśnie specjalistycznym firmom. 

Wydaje się także, że dalsze kompliko-
wanie się systemu, według którego kie-
rowcy są wynagradzani i konieczność 
uwzględnienia przy wypłacie uregulo-
wań w zakresie minimalnego wynagro-
dzenia w poszczególnych krajach, bę-
dzie powodowało dalszy wzrost zainte-
resowania ofertą firm specjalizujących 
się w tego typu usługach. Podmioty te 
oferują bowiem profesjonalne podej-
ście do zagadnień, które wymagają po-
siadania specjalistycznej wiedzy, know-
-how oraz instrumentarium z zakresu 
IT. Nie bez znaczenia jest też, iż firmy 
wykonujące przewozy nie zawsze ma-
ją czas i możliwość śledzenia zmienia-
jącego się prawa europejskiego i kra-
jowego. Dlatego preferują przekazanie 
tych obowiązków podmiotom wyspe-
cjalizowanym. 

Firma SRW oferuje kompleksową 
usługę, obejmującą rozliczenie czasu 
pracy kierowców w świetle norm pol-
skich, ale i rozliczenie należności przy-
sługujących kierowcy z tytułu wynagro-
dzenia minimalnego obowiązującego w 
innych krajach. Klienci SRW otrzymują 
też możliwość podpisania umowy na re-
prezentowanie wobec organów kontrol-
nych francuskich – zgodnie z tamtejszy-
mi wymogami. Wszelkie kary nakłada-
ne na przewoźników współpracujących 
z firmą SRW są dokładnie analizowa-
ne przez specjalistów i w chwili, w któ-
rej pojawia się możliwość ich uchylenia 
czy też zmniejszenia - firma SRW przy-
gotowuje stosowne dokumenty. Usłu-
ga ta nie ogranicza się wyłącznie do 
kar nałożonych na terenie Polski. Coraz 
większym zainteresowaniem cieszą się 
także porady udzielane przez naszych 
specjalistów w kontekście umów za-
wieranych z załadowcami, spedycjami 
oraz zlecającymi transport. Przedmio-
tem tych porad są przepisy prawa prze-
wozowego oraz konwencji CMR. Wyda-
je się, że oferta w tym zakresie jest in-
nowacyjnym rozwiązaniem na rynku, co 
jednak najważniejsze, firma SRW odpo-
wiada za ewentualne błędy, od których 
jest rzetelnie ubezpieczona. ■

tekst sponsorowany
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PETRONAS Urania z formułą ViscGuard™. 
Zapobiega gromadzeniu zanieczyszczeń 
zwiększając żywotność silnika.

Dzięki PETRONAS Urania twoja ciężarówka jest  
na właściwej drodze: może pracować dłużej 
i oszczędniej. Wyjątkowy olej PETRONAS Urania  
z zaawansowaną formułą ViscGuard™ efektywnie 
kontroluje zanieczyszczenia: chroni przed tworzeniem 
osadów i utlenianiem, zapobiega ścieraniu powierzchni 
oraz utrzymuje optymalną lepkość oleju. 
Nowoczesna technologia oleju pozwala na wydłużenie 
żywotności silnika i redukcję całkowitych kosztów 
użytkowania. Gama olejów PETRONAS Urania pomaga 
każdego dnia w realizacji terminowych zobowiązań 
wobec twoich klientów.

KEEPS YOUR
BUSINESS MOVING.

www.pli-petronas.com

NIE POZWÓL ZATRZYMAĆ
SWOJEGO BIZNESU.

ZADBAJ 
O DOBRY OLEJ.

Gmina Borów  
przyjazna 
przedsiębiorcom 
transportowym

tekst sponsorowany

Gmina Borów

Gmina oferuje pomoc  
w znalezieniu miejsca 
prowadzenia oddziału 
przedsiębiorstwa.

Gmina Borów położona w Powiecie 
Strzelińskim, na Dolnym Śląsku (30 
km na południe od Wrocławia), to Gmi-
na przyjazna firmom transportowym.  
Uchwalone na 2017 rok stawki podatku 
od środków transportowych należą do 
najniższych w Polsce.  Zgodnie z długo-
terminową polityką podatkową, w kolej-
nych latach planowane jest utrzymanie 
stawek podatku od środku transporto-
wych na poziomie najniższych dopusz-
czalnych przez ustawodawcę stawek. 
Już dziś należą one do najniższych w 
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b) równej lub większej niż 22 miejsca 
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2. od samochodów ciężarowych o do-
puszczalnej masie całkowitej:
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szeniem pneumatycznym lub zawie-
szeniem uznanym za równoważne- 
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wynosi 1 218,53 zł)
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zł (stawka minimalna w 2017 r. wyno-
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Uchwała Nr XX/122/2016 Rady Gmi-

ny Borów z dnia 30 listopada 2016 r. 
określająca wszystkie stawki podatku 
od środków transportowych na 2017 
rok dostępna jest na stronie BIP Gminy 
Borów http://bip.gwborow.finn.pl/bip-
kod/14686603

Przewoźnicy zainteresowani zdecydowa-
nym obniżeniem kosztów funkcjonowania 
firmy mogą uzyskać szczegółowe informa-
cje w siedzibie Gminy BORÓW, przy  
ul. Konstytucji 3 Maja 22, 57-160 Borów, 
Województwo Dolnośląskie.  
Informacje udzielane są także pod nr. tel. 
71 39 27 641; 71 39 27 642 / 646. ■



Zwycięski duet
Przemysław Haber (z lewej) i Janusz Zalewski zajęli odpowiednio I i II miejsce  
w kwalifikacjach – to oni pojadą reprezentować Polskę na Truck Trophy 2017!

Drużyna gwiazd

W 2016 roku po raz pierwszy polscy kierowcy samochodów cię-
żarowych mogli wziąć udział w eliminacjach do międzynarodo-
wej rywalizacji Truck Trophy 2017. Dziesięciu śmiałków, którzy 
pomyślnie zakwalifikowali się do półfinału, spotkało się w Ju-
rze Krakowsko-Częstochowskiej, by walczyć o udział w wiel-
kim finale. 

Nie było łatwo – chęć udziału w tej wielkiej przygodzie zgłosi-
ło za pośrednictwem platformy RoadStars kilkuset mężczyzn 
i kobiet z całej Polski. Ostatecznie do krajowych eliminacji do-
stali się: Artur Bogucki, Krzysztof Grela, Przemysław Haber, 
Maciej Jermak, Łukasz Kałuża, Stefan Klimek, Marcin Kłocz-
nik, Sebastian Michalski i Ireneusz Michniak i Janusz Zalew-
ski – to z nimi spotkaliśmy się w październikowy słoneczny 

weekend w malowniczym krajobrazie Jury, tuż koło zamku 
Ogrodzieniec. 

Zadania dla uczestników punktowały spryt i spostrzegawczość, 
odwagę i siłę oraz umiejętność pracy w zespole. Czemu te właś-
nie cechy miałyby  być istotne dla kierowcy samochodu cię-
żarowego? Zdaniem Przemysława Habera, odpowiedź jest pro-
sta: - Ekonomiczna jazda jest ważna, ale kierowca musi umieć 
więcej. Samochód sam się nie rozładuje, zdarzają się nieprze-
widziane sytuacje, trzeba umieć rozwiązywać problemy, tak-
że z ludźmi. Dlatego uważam, że to świetny pomysł, żeby na ta-
kiej imprezie jak Truck Trophy skupić się właśnie na zadaniach, 
które mogą pomóc zmniejszyć szkodowość, a zwiększyć bezpie-
czeństwo transportu – mówi Przemek Haber, który sam prowa-

dzi firmę transportową i jednocześnie pracuje w niej 
jako kierowca.

Janusz Zalewski uważa podobnie: – Najważniejsi są lu-
dzie, dziś na drogach mamy dużo niebezpiecznych sy-
tuacji, jest dużo frustracji, dlatego liczy się umiejętność 
przewidywania, gotowość do pomocy kolegom i oprócz 
własnych kwalifikacji dostrzeganie innych ludzi, my-
ślenie.

Atmosfera już od pierwszych konkurencji – wspinacz-
ki i wyścigów modeli ciężarówek – gorąca. Nasza dzie-
siątka po losowaniu zamieniła się w dwie pięcioosobo-
we drużyny. Gdy jedna zmagała się z miniaturowym 
torem z przeszkodami, druga mierzyła się ze skałą.  
– Dla mnie to było największe wyzwanie, musiałem 
przełamać swój lęk wysokości – opowiada Przemek. 
– Gdyby nie doping kolegów, byłoby mi trudno. Ale 
właśnie po tej pierwszej konkurencji przestałem my-
śleć o własnym zwycięstwie, skupiłem się na naszej 
drużynie.

Tor wyścigowy, pozwalał zdobyć punkty za skupienie, 
zręczność i refleks – dla wielu okazał się wyzwaniem. 
– Dla mnie akurat o wiele trudniejsza była ostatnia kon-
kurencja, czyli Perform a Song – śmieje się Janusz Za-
lewski, który w swoim życiu zawodowym nie stroni od 
nowych doświadczeń – oprócz pracy kierowcy, jest że-
glarzem, motocyklistą i… „Mikołajem” z dziesięciolet-
nim stażem.

W kolejnym zadaniu – przeciąganiu liny –  liczyła się 
siła, ale i strategia. – Akurat o tym, najstarszym w hi-
storii, sporcie trochę wiem – mówi Janusz. – Przekaza-
łem kolegom kilka prostych wskazówek technicznych 
i… udało się!

Dzień zakończył się wspólną kolacją, podczas której od-
było się tajne głosowanie – każdy oddawał głos na tego 
kolegę, który jego zdaniem powinien zwyciężyć. Ten 
ostatni punkt rywalizacji okazał się decydujący. Prze-
mek Haber i Janusz Zalewski nie kryli zaskoczenia, ra-
dości i wzruszenia werdyktem. 

Co według nich daje udział w takiej przygodzie? – Kie-
rowcy mają okazję się porównać, zrobić rachunek su-
mienia, zweryfikować własne umiejętności i wyciąg-
nąć wnioski – wymienia Przemek. Janusz dodaje: – Dla 
mnie oprócz tego ważne jest, że mogliśmy się poznać, 
złapać taki ludzki, bliski kontakt i obaj jadąc na finał, 
mamy poczucie, że stoi za nami mocna drużyna, która 
nam kibicuje. Jestem dumny, że mogę reprezentować na 
Truck Trophy takich kolegów!  

Przemysław Haber i Janusz Zalewski – to pierwsi reprezentanci Polski w międzynarodowym konkursie Truck Trophy. 
Zwyciężyli w krajowych eliminacjach w październiku 2016. Teraz czeka ich wielka przygoda!

Siła i precyzja
Sebastian Michalski z wysokości ok 20 m musi trafić piłeczką w wyznaczony 

krąg, a Łukasz Kałuża próbuje jak najszybciej bezkolizyjnie przeprowadzić 
Actrosa przez tor przeszkód

Uczestnicy eliminacji krajowych Truck Trophy 2017:
 (stoją od lewej) Łukasz Kałuża, Janusz Zalewski, Sebastian Michalski, Marcin 

Kłocznik, Artur Bogucki, (u dołu) Ireneusz Michniak, Stefan Klimek, Maciej 
Jermak, Przemysław Haber, Krzysztof Grela
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LUTZ ASSEKURANZ 

W poprzednim wydaniu 
dwumiesięcznika „Prze-
woźnik” omówiliśmy już kil-
ka aspektów artykułu 29 
Konwencji CMR. Oprócz li-
sty przypadków, w których 
sądy w wydanych orzecze-
niach obarczają przewoź-
ników pełną odpowiedzial-
nością, a także pobieżnego 
(niekompletnego) wykazu 
różnych form winy, zwróci-
liśmy też uwagę na to, że - 
tak czy owak niewiążące - 
polskie tłumaczenie artyku-
łu 29 CMR jest niedokładne. 
Niestety mimo to sądy naj-
wyższe różnych państw w 
dalszym ciągu wydają wy-
roki na podstawie tekstu 
tłumaczenia, które wypacza 
sens tego artykułu. Tekst ro-
dzimy ma nam tu posłużyć 
jedynie jako przykład, gdyż 
tłumaczenia na inne języki 
są również częściowo nie-
poprawnie.

Artykuł 29 ust. 1 CMR w 
niewiążącej polskiej wersji 
brzmi: „Przewoźnik nie ma 
prawa korzystać z postano-
wień niniejszego rozdziału, 
które wyłączają lub ograni-
czają jego odpowiedzialność 
albo które przenoszą na dru-

gą stronę ciężar dowodu, je-
żeli szkoda powstała wsku-
tek złego zamiaru przewoź-
nika lub jego niedbalstwa, 
które według prawa obowią-
zującego w miejscu prowa-
dzenia sprawy sądowej uwa-
żane jest za równoznaczne 
ze złym zamiarem.”

Słowo przy końcu tego 
zdania, a mianowicie „rów-
noznaczne“, jest tym, które 
prowadzi do licznych błęd-
nych orzeczeń, niosących 
ze sobą fatalne konsekwen-
cje finansowe dla przewoź-
ników.

Dla porównania przytacza-
my poniżej artykuł 29 ust. 1 
CMR w wersji angielskiej i 
francuskiej, które zgodnie 
z art. 51 CMR są w równym 
stopniu wiążące:

Artykuł 29 ust. 1 CMR - 
tekst angielski: The carrier 
shall not be entitled to avail 
himself of the provisions of 
this chapter which exclude 
or limit his liability or which 
shift the burden of proof if 
the damage was caused by 
his wilful misconduct or by 
such default on his part as, 
in accordance with the law 
of the court or tribunal sei-
zed of the case, is conside-
red as equivalent to wilful 
misconduct. 

Artykuł 29 ust. 1 CMR - 
tekst francuski: Le transpor-
teur n’a pas le droit de se 
prévaloir des dispositions du 
présent chaptire qui excluent 
ou limitent sa responsabilité 
ou qui renversent le fardeau 
de la preuve, si le dommage 
provient de son dol ou d’une 
faute qui lui est imputable et 
qui, d‘aprés la loi de la juri-
diction saisie, est considérée 
comme équivalente au dol.

Posługując się niewiążą-
cymi wersjami językowy-
mi, sądy (najwyższe) nie-
których państw będących 
sygnatariuszami Konwencji 
CMR orzekają, iż surowy re-
żim odpowiedzialności z ar-
tykułu 29 CMR obejmuje tak-
że rażące niedbalstwo. Ra-
żące niedbalstwo - mówiąc 
w uproszczeniu - zachodzi 
wówczas, gdy w niezwykle 
wysokim stopniu naruszono 
obowiązek zachowania na-
leżytej staranności oraz gdy 
w danej sytuacji nie podjęto 
oczywistych działań. W prze-
ciwieństwie do złego zamia-
ru, w przypadku rażącego 
niedbalstwa osoba, która się 
go dopuszcza, nie chce spo-
wodować szkody i wychodzi 
z założenia, że żadna szkoda 
nie powstanie. Osoba taka 
nie wie, że powstanie szko-

da czy też nie godzi się na ry-
zyko jej wystąpienia.

Zrównywanie rażącego 
niedbalstwa ze złym zamia-
rem w artykule 29 CMR nie 
jest zatem poprawne z praw-
nego punktu widzenia. Do 
przekonania, że obydwa te 
stopnie winy powinny być 
traktowane na równi, rozma-
ite sądy dochodzą powołując 
się na krajowe tłumaczenia 
artykułu 29 CMR i na pod-
stawie porównania z innymi 
przepisami prawa danego 
kraju, regulującymi kwestię 
odpowiedzialności, widzą w 
tym upoważnienie do stwier-
dzenia, jakie zawinienie, ma-
jąc na uwadze skutki odpo-
wiedzialności, jest równo-
znaczne ze złym zamiarem. 
W konsekwencji sądy docho-
dzą do wniosku, że zgodnie 
z prawem krajowym rażą-
ce niedbalstwo jest równo-
znaczne ze złym zamiarem.

W tej kwestii od razu trze-
ba zaznaczyć, że w przypad-
ku takiego porównania błę-
dem jest już samo odwoła-
nie się do ogólnego prawa 
cywilnego, tak jak to czy-
nią niektóre sądy, ponieważ 
Konwencja CMR jest pra-
wem szczególnym, ograni-
czającym się do transportu 
towarów. Jeżeli w związku z 
artykułem 29 CMR istnieje 
w ogóle możliwość odwoła-
nia się do prawa krajowego, 
co jest kwestią sporną, to w 
grę może wchodzić jedynie 
odwołanie się do odpowied-
nich przepisów prawa trans-
portowego. Takimi przepisa-
mi są np. wszelkie krajowe 
regulacje w zakresie prawa 
transportowego, do których 
zaliczają się także ratyfiko-
wane umowy międzynarodo-

Odpowiedzialność przewoźnika
w Konwencji CMR oraz ubezpieczenia CMR - część XXXI

we włączone do prawa kra-
jowego. Postanowieniami, 
które stanowią odpowiedni-
ki art. 29 CMR, są np. artykuł 
25 Konwencji Warszawskiej/
Protokołu Haskiego, artykuł 
8 Reguł Hamburskich, arty-
kuł 36 Konwencji COTIF/CIM 
oraz artykuł 21 ust. 1 Kon-
wencji CMNI. We wszystkich 
tych przypadkach nieograni-
czona odpowiedzialność wy-
stępuje tylko w razie czynów 
popełnionych w sposób za-
mierzony lub lekkomyślny 
ze świadomością, że szko-
da prawdopodobnie powsta-
nie. Jeżeli zatem ktoś popie-
ra odwoływanie się do pra-
wa krajowego, czego w tym 
przypadku nie czynimy, to 
powinien porównać omawia-
ny artykuł z wyżej wymienio-
nymi postanowieniami.

W pierwszej kolejności na-
leży jednak mieć na wzglę-
dzie argument, iż niewiążące 
wersje językowe są po części 
błędne. Wykładnia Konwen-
cji CMR powinna orientować 
się według woli państw, któ-
re ją podpisały, rozpoznawal-
nej w oparciu o pełną treść, 
cel i historię powstania tego 
aktu prawnego, przy czym 
w razie wątpliwości, w inte-
resie możliwie jednolitego 
stosowania prawa, decydu-
jące znaczenie należy przy-
pisać dosłownemu brzmie-
niu Konwencji. Pojęć stoso-
wanych w prawie krajowym 
nie wolno bez sprawdzania 
traktować jako terminów 
stanowiących podstawę tej 
międzynarodowej umowy, 
ponieważ stanowiłoby to za-
grożenie dla osiągnięcia celu 
zadeklarowanego w Pream-
bule do Konwencji CMR, tj. 
możliwie jednolitego stoso-
wania prawa. Jeżeli w tej sy-
tuacji przyjmiemy, że decy-
dujące są jedynie angielskie 
i francuskie sformułowania  
(„equivalent“/“équivalente“), 
to okaże się, że owe tłuma-
czenia, które mówią o nie-
dbalstwie równoznacznym 
ze złym zamiarem, przeczą 

wersjom angielskiej i fran-
cuskiej, zgodnie z którymi 
decydujące jest zawinienie 
równoważne pojęciu „dol/
wilful misconduct“, a więc 
takie, które temu terminowi 
odpowiada, jest z nim rów-
noznaczne lub posiada ta-
kie samo znaczenie. Auto-
rzy Konwencji CMR wiedzieli 
oczywiście, że w państwach 
członkowskich pojęcia winy 
są różne. Jasne było zatem, 
że pochodzące z prawa fran-
cuskiego pojęcie „dol“ oraz 
występujący w prawie an-
gielskim termin „wilful mi-
sconduct“ są nieznane w 
innych krajach. W celu wy-
eliminowania wątpliwości ar-
tykuł 29 CMR powinien jas-
no stwierdzać, że sądy dane-
go kraju mają orzekać o tym, 
jaka wina odpowiada poję-
ciu „dol“ lub „wilful miscon-
duct“. Nie chodzi więc o kwe-
stię, jaka inna wina (!) w sto-
sowanym prawie krajowym 
jest równoznaczna ze złym 
zamiarem lub traktowana 
tak samo z uwagi na skut-
ki odpowiedzialności, lecz 
który stopień winy w prawie 
krajowym jest odpowiedni-
kiem terminu „dol“ lub „wil-
ful misconduct“, a zatem któ-
ry ma takie samo znaczenie. 
Powyższe pojęcia określają-
ce winę, używane w prawie 
angielskim i francuskim, sta-
nowią kryterium porównania 
dla zawinienia, które na pod-
stawie stosowanego prawa 
krajowego jest równoznacz-
ne z nimi pod względem ja-
kościowym.

Powodem, dla którego 
omawiamy to zagadnienie 
tak szczegółowo, jest przy-
pisywanie mu bardzo duże-
go znaczenia ekonomiczne-
go. Przewoźnikowi powierza-
ne są bowiem bardzo często 
towary, które mają wpraw-
dzie małą wagę, ale zarazem 
dużą wartość. W takich przy-
padkach byłoby bardzo nie-
korzystne dla zleceniodawcy, 
gdyby przewoźnik na podsta-
wie art. 23 ust. 3 CMR mógł 

się powołać na swoje stan-
dardowe ograniczenie od-
powiedzialności wynoszące 
8,33 SDR za kg. Z tego wzglę-
du poszkodowani lub ich 
ubezpieczyciele coraz częś-
ciej próbują przy pomocy 
sprytnych prawników uchylić 
powyższe ograniczenia odpo-
wiedzialności, a sądy często 
im w tym pomagają (porów-
naj niektóre przypadki z listy 
opublikowanej w poprzednim 
numerze). A ponieważ nie we 
wszystkich państwach będą-
cych sygnatariuszami Kon-
wencji CMR sądy wydają tego 
rodzaju błędne wyroki, wska-
zane jest z punktu widzenia 
przewoźników wyszukanie 
przychylnych im sądów w ta-
kich miejscach, gdzie artykuł 
29 CMR jest interpretowany 
zgodnie z konwencją. Do te-

go zagadnienia odniesiemy 
się w kolejnym odcinku na-
szej serii.

Z uwagi na to, iż artykuł 
29 CMR jest kontrowersyj-
ny z ekonomicznego punktu 
widzenia, niezmiernie waż-
ne jest, aby przewoźnicy po-
siadali polisy CMR oferujące 
ochronę ubezpieczeniową w 
zakresie artykułu 29 CMR, a 
przynajmniej w przypadkach 
wymienionych w art. 29 ust. 
2 CMR, i to w połączeniu z 
odpowiednio wysokimi su-
mami ubezpieczenia na każ-
de zdarzenie.

W razie pytań lub chęci 
zawarcia ubezpieczeń CMR 
firma Lutz Assekuranz po-
zostaje zawsze do Państwa 
dyspozycji.

www.lutz-assekuranz.at ■
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Praktyczne wskazówki
 ■ Zgodnie z artykułem 51 Konwencja CMR jest wiążąca wyłącznie w jej pierwotnej wersji, 

sporządzonej w językach angielskim i francuskim.
 ■ Niektóre tłumaczenia artykułu 29 CMR na inne języki zostały wykonane w sposób, który 

wypacza jego sens.
 ■ Rażące niedbalstwo - w przypadku poprawnej wykładni artykułu 29 CMR - nie podlega 

pod to postanowienie.
 ■ Ważne jest, aby artykuł 29 CMR nie był generalnie wyłączony spod ochrony ubezpiecze-

niowej oraz by suma ubezpieczenia była wystarczająca.

 

reklama



dwóch poprzednich lat. Również ilość 
ładunków oferowanych w czwartym 
kwartale w porównaniu do trzech po-
przednich lat stale rośnie, co niewąt-
pliwie napawa optymizmem.
Żeby jednak oddać prawdę, nale-
ży wspomnieć także o rosnącej ilo-
ści przedsiębiorstw oferujących wol-
ne przestrzenie ładunkowe. Branża 
transportowa zawsze charakteryzo-
wała się dużą konkurencją, nie jest to 

zatem nic nowego, ale niewątpliwie 
w obecnej sytuacji zdobycie opłacal-
nych zleceń okupione jest ciężką pra-
cą także nad budowaniem dobrej opi-
nii o rzetelności i jakości świadczo-
nych usług. 

Perspektywy na rok 2017 

Bazując na barometrze transporto-
wym i podsumowując: miniony rok 
rozpoczął się z dość umiarkowany-
mi wynikami odnośnie ofert frach-
tów. Jednak począwszy od pierw-
szych miesięcy II kwartału stopnio-
wo wartości procentowe wzrastały 
tak, że każdy następny kwartał no-
tował przewagę udziałów ofert frach-
tów nad ofertami wolnych przestrze-
ni ładunkowych. Ostatecznie cały rok 
zamknął się wynikiem 48 % do 52 %, 
który jest bliższy optymalnemu po-
ziomowi w stosunku do np. 2015 ro-
ku, kiedy to relacja ta wynosiła 46 % 
do 54 %.
Jak będzie wyglądał rok 2017? Timo-
Com prognozuje wzrosty, ale też za-
uważa pewne niewiadome. Nadcią-
gają nowe zawirowania polityczne, 

jak wybory w Holandii, Francji i Niem-
czech. Trwają prace nad unormowa-
niami unijnymi odnośnie transportu. 
Szykują się intensywne negocjacje 
odnośnie Brexitu. Także w 2017 roku 
rozpocznie się proces ratyfikacji CE-
TA. Z jednej strony pojawiają się pew-
ne zagrożenia dla gospodarki, z dru-
giej nowe perspektywy. Bądźmy jed-
nak dobrej myśli, bo jak pisał W. A. 
Ward: „Pesymista narzeka na wiatr. 
Optymista oczekuje, że wiatr się 
zmieni, a realista dostosowuje swo-
je żagle”. 

O TimoCom

Firma TimoCom Soft- und Hardware 
GmbH jest średniej wielkości specjalistą 
w dziedzinie IT, który koncentruje się na 
tworzeniu i łączeniu narzędzi online dla 
branży transportowej. Przedsiębiorstwo 
stworzyło największą platformę transpor-
tową w Europie, na której każdego dnia 
wystawianych jest aż do pół miliona mię-
dzynarodowych ofert frachtów i wolnych 
przestrzeni ładunkowych. Zintegrowana 
w platformie sieć logistyczna składa się z 
ponad 36.000 sprawdzonych firm.  ■

TimoCom

Dobiegł końca 2016 rok.  
Czas zatem na podsumowania  
i analizy minionego okresu.

Zaskakująco dobry  
IV kwartał 

Po raz pierwszy od dłuższego czasu 
barometr transportowy wskazał tak 
dobre wyniki w czwartym kwartale. 
Wskazówka barometru zatrzymała 

się na poziomie 53 % dla ofert frach-
tów i 47 % dla wolnych przestrzeni 
ładunkowych. Biorąc pod uwagę po-
wtarzającą się okresową tendencję 
do spadku udziałów ofert ładunków w 
stosunku do ofert wolnych przestrze-
ni ładunkowych w miesiącach jesien-
no-zimowych jest to bardzo dobra in-
formacja.
Patrząc wstecz warto przypomnieć, 
że trzeci kwartał 2016 roku zakończył 
się z maksymalną wartością 61 % i 
średnią wartością 55 % dla udziałów 
ładunków. Dla przewoźników była to 
pozytywna informacja, ale już wtedy 

można było spodziewać się załama-
nia tej tendencji. W październiku nie 
było to jeszcze widoczne, natomiast 
listopad przyniósł sprawdzenie się tej 
prognozy. Wartości udziałów frach-
tów rzeczywiście ulegały obniżeniu: 
w październiku było to 59 %. a w li-
stopadzie już tylko 50 %. Nie zmie-
nia to jednak faktu, że w stosunku 
do lat poprzednich (2014 i 2015) wy-
niki odnośnie listopada są lepsze o 
12%. Zauważyć także należy, że trze-
ci kwartał był najzasobniejszy w ła-
dunki w całym roku. Natomiast kwar-
tał czwarty utrzymał bardzo dobry 
poziom, szczególnie że na początku 
grudnia widoczne były dość istotne 
obniżki wartości procentowych udzia-
łów ofert frachtów. Ostatecznie jed-
nak grudzień dzięki wzrostowi kon-
sumpcji przed świętami Bożego Na-
rodzenia także osiągnął wyniki na 
poziomie 50 %.
Analizując zapisy barometru trans-
portowego z czwartego kwartału 
2016 r. w porównaniu do lat poprzed-
nich można zauważyć, że jest to 
okres wpisujący się swoim przebie-
giem w pewien schemat. Październik 
obfituje w oferty ładunków, dalej li-
stopad znacznie wyhamowuje, żeby 
końcówka grudnia nadrobiła wyniki. 
Jest to dostrzegalna tendencja, która 
pozwala prognozować na przyszłość 
i dostosowywać działania do sytua-
cji na rynku.
Dokonując dalszej analizy można też 
stwierdzić, że prezentowane warto-
ści procentowe są wyższe od tych z 

Barometr 
transportowy 
TimoCom  
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Skradzione silniki

Sławny amerykański aktor 
ma dostać od mieszkańców 
Bielska-Białej fiata 126p. 
Hanks dowiedział się o ini-
cjatywie Moniki Jaskólskiej  
i skontaktował się z nią.  
W liście napisał, że nie wy-
klucza przyjazdu do Polski. 
Zaprosił też inicjatorkę akcji 
do Stanów, żeby wspólnie 
„przekręcić kluczyk w sta-
cyjce”. Pomysł zakupu ma-
lucha pojawił się po wizy-
cie Toma Hanksa w Europie, 
podczas której w żartobliwy 
sposób zachwycał się ma-
łym fiatem. 

Najnowsze auto w Warszawie  
Internetowy kalkulator ubez-
pieczeniowy mFind przeana-
lizował dane użytkowników 
i stworzył ranking wieku i 
przebiegu samochodów w 
poszczególnych miastach w 

Polsce. Wynika z niego, że 
najnowsze samochody jeż-
dżą w stolicy - średni rocz-
nik to 2005. Najstarsze sa-
mochody mają według te-
go zestawienia mieszkańcy 

Szczecina, przeciętny samo-
chód pochodzi z 2003 roku. 
To podobna wartość jak np. 
w Bydgoszczy i Wrocławiu, 
ale szczecińskie samochody 
mają największy przebieg. 

Z zestawienia wynika, że to 
około 212 tys. kilometrów, 
podczas gdy w Warszawie 
auta mają na liczniku śred-
nio 163 tys. kilometrów.

Z fabryki Jaguara w brytyjskim Solihull skradziono 40 nowych silników. To podze-
społy warte w sumie 5 milionów funtów. Na teren fabryki złodzieje wjechali skra-
dzioną ciężarówką, pokazując ochronie odpowiednie dokumenty, następnie wy-
jechali z terenu ciągnąc przyczepę z załadowanymi silnikami. Parę godzin później 
z powodzeniem wykonali drugi taki kurs. Podobna kradzież miała miejsce już trzy 
lata temu. Wtedy złapano 5 osób zamieszanych w sprawę. 

Zielona strzałka
Policjanci zapowiedzieli akcję wzmo-
żonego karania kierowców za nie-
zatrzymanie się na zielonej strzał-
ce. Strzałka, która mimo czerwonego 
światła uprawnia do skrętu (najczęś-
ciej w prawo), uławia życie, ale zobo-
wiązuje do zatrzymania. Kierowcy ig-
norują ten zakaz i skręcają przeważ-
nie bez zatrzymania. Za taki manewr 
grozi mandat w wysokości 100 zł i je-
den punkt karny.

W naszym kraju co 39 minut ginie jeden samochód. To daje 
36 samochodów dziennie. Przez ostatnie lata można było za-
uważyć tendencje spadkową w tych danych. 2016 rok przy-
niósł minimalny wzrost - zaginęły 13 542 samochody, czyli  
o ponad 100 więcej niż w 2015 r. Samochody kradzione są 
najczęściej z ulic. Najgorsza pod tym względem jest Warsza-
wa, tu kradzieże zdarzają się najczęściej. Najmniej złodziei 
grasuje na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie oraz Podlasiu.

Rząd chce drastycznie zaostrzyć kary za najpoważ-
niejsze drogowe grzechy. Za ucieczkę przed policją 
groziłoby od 3 miesięcy do 5 lat więzienia (dziś to 
maksymalnie 30 dni aresztu). Złamanie sądowego 
zakazu prowadzenia to kara od 3 miesięcy do 5 lat 
(dziś 3 lata). Za spowodowanie wypadku śmiertelne-
go pod wpływem alkoholu kierowca pójdzie siedzieć 
minimum na 2 lata (dziś dolna granica to 9 miesięcy). 

Kradzieże aut w PolsceWięzienie za przestępstwa drogoweMaluch dla Toma Hanksa

Zbyt drogie holowanie
Rzecznik Praw Obywatelskich stwierdził, że koszt odholowania źle zaparkowane-
go samochodu powinien być zależny od rzeczywistych kosztów tej operacji. RPO 
zakwestionował uchwałę radnych Łodzi, którzy ustalili cenę odholowania na 476 
złotych, czyli ustawowe maksimum. Tymczasem jego zdaniem opłata powinna 
być zależna od tego, ile faktycznie kosztuje ta operacja. W różnych częściach Pol-
ski mogą to być dużo mniejsze pieniądze. Zwłaszcza, że często samochód zabie-

Punkty przez internet
Dziś kierowcy często nie są świadomi 
tego, ile naprawdę mają punktów kar-
nych. To ma się zmienić w kwietniu, 
kiedy zostanie uruchomiona interne-
towa usługa sprawdzania rzeczywistej 
liczby punktów poprzez portal  
obywatel.gov.pl. Żeby móc skorzystać 
z portalu, trzeba będzie wyrobić sobie 
tak zwany „profil zaufany”. Można te-
go dokonać za pośrednictwem niektó-
rych banków.



Samochód

Pomysłów na sukces w terenie jest 
wiele. W zależności od klasy i wy-
boru załogi, mogą to być zmodyfiko-
wane w różnym stopniu samochody 
seryjne, albo konstrukcje zbudowa-
ne od podstaw z myślą o tym spor-
cie. Nasz Z-Jeeb, to tak zwana rurka, 
zmota... Czyli jedyny w swoim rodza-
ju egzemplarz auta budowanego na 
zamówienie. Pierwotnie konstruk-
cja miała służyć do rajdów przepra-
wowych, w których kierowca Jacek 
"Japa" Soboń startował przez długi 
czas. Kiedy zapadła decyzja - „koniec 
z błotem i zimnem” - Mariusz Borow-
ski, ówczesny pilot Japy i konstruk-
tor wielu pojazdów terenowych, za-
czął przebudowę powstającego już 
auta przeprawowego na konstruk-
cją przystosowaną do rajdów cross-
-country. Z-Jeeb ma ramę połączoną 
z rurową klatką bezpieczeństwa. Ce-

chą charakterystyczną jest silnik po-
chodzący z Hondy S2000, czyli dwu-
miejscowego roadstera. To dwulitro-
wa, ekstremalnie wysilona jednostka, 
która kocha wysokie obroty. Seryjna 
moc 2-litrowego silnika to 240 koni 
mechanicznych uzyskiwanych przy 
obrotach znanych z motocykli, czy-
li 8000 - 9000 obr./min. Pierwotnie 
układ przeniesienia napędu składał 
się z mocno zmodyfikowanych mo-
stów suzuki połączonych z redukto-
rem z toyoty Land Cruiser. Po pierw-
szym sezonie startów i wielu awariach 
auto ewoluowało i otrzymało ciężki, 
„pancerny” układ napędowy z nissa-
na Patrola, czyli auta uznawanego za 
„idioto odporne”. Budowa tego typu 
pojazdów zazwyczaj rozpoczyna się 
od gołej ramy, do której, w zależno-
ści od potrzeb i pomysłu konstrukto-
ra, dobierane są podzespoły pocho-
dzące z wybranych samochodów (nie 
zawsze terenowych).

Zawieszenie to rozwiązanie w ame-
rykańskim stylu. Podwójne ogromne 
amortyzatory SX-racing z tyłu zapew-
niają półmetrowy skok zawieszenia. 
Przód to 32 cm skoku zawieszenia, 
amortyzatory tego samego typu i pro-
ducenta. To połączenie jest zbawienne 
podczas skoków i na bardzo ostrych 
dziurach. Pozwala z dużą prędkością 
pokonywać teren, na którym seryjny 
samochód rozpadłby doszczętnie się 
po kilku kilometrach.

Kierowca i pilot

Drugi sezon kierowcy i pierwszy pi-
lota. Tyle można było powiedzieć o 
naszym duecie na starcie pierwsze-
go rajdu sezonu „Baja Drawsko”. Ja-
cek Soboń miał za sobą starty w 2015 
roku, które dawały nadzieję i poka-
zywały jego potencjał. Częste uster-
ki techniczne niedopracowanego jesz-
cze auta nie pozwalały jechać równo 

Kacper Jeneralski

K iedy pojazd pieszczotliwie 
zwany "Z-Jeeb" się zbliża, nie 
trzeba nawet wypatrywać 
wściekle pomarańczowej ka-
roserii, wystarczy posłuchać. 

Nie ma wątpliwości, że tak przerażają-
co brzmi tylko jeden samochód w tym 
gronie. Samochód, którego prawy fotel 
miałem okazję okupować w tracie zwy-
cięskiego sezonu Rajdowego Pucharu 
Polski Samochodów Terenowych.

"Jesteś pewien?"

Takie pytania podszyte lekkim za-
niepokojeniem pojawiały się ze stro-
ny kolegów „z terenu”, kiedy z uśmie-

chem na ustach oznajmiłem, że do-
brze nam znany „Japa” zaprosił mnie 
na prawy fotel swojej rajdówki. Cel, 
to wspólny udział w całym cyklu te-
renowego pucharu. O tym, jak bardzo 
szybkie rajdy terenowe typu cross-co-
untry różnią się od znanych mi wcześ-
niej błotnych i powolnych rajdów 
przeprawowych przekonałem się na 
pierwszych stu metrach pierwszego 
oesu. Kolejne kilometry połączone z 
siniakami i litrami adrenaliny tylko 
pogłębiły moje zaskoczenie.

Rajdy cross-country to tereno-
we ściganie po polskich poligonach. 
Tak jednym zdaniem można streścić 
dyscyplinę sportu, która staje się w 
ostatnich czasach coraz bardziej po-
pularna w naszym kraju. Niektórzy 
twierdzą, że skutecznie odbiera tę po-

pularność rajdom płaskim. To ta sa-
ma dyscyplina sportu, którą uprawia-
ją zawodnicy startujący w rajdzie Da-
kar. W naszych realiach poziom trud-
ności, długość odcinków specjalnych 
i prędkości są nieco inne, ale zasady 
się nie zmieniają. 

Trzeba, nie gubiąc się, jak najszyb-
ciej pokonać trasę wytyczoną po bez-
drożach, szukając kompromisu pomię-
dzy prędkością a dziurami i przeciąże-
niami, które próbują wykończyć zało-
gę i samochód. Zawodnicy ścigają się 
głównie po poligonach. Sezon rozpo-
czyna się w Drawsku, a kolejne rundy 
odwiedzają tę okolicę jeszcze nie raz. 
W międzyczasie starty organizowane 
są w Stalowej Woli, Żaganiu i Warsza-
wie. Po tych samych oesach ścigają się 
zawodnicy Mistrzostw Polski, Pucharu 
Polski, w którym udało się nam namie-
szać, oraz zawodnicy rywalizujący w 
cyklach zorganizowanych dla quadów, 
pojazdów UTV oraz motocykli.

9000  
obrotów na minutę, 
czyli jak wygrać 
terenowy puchar 
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i skutecznie w pierwszym sezonie. 
Po tym ze względów zdrowotnych na 
prawym fotelu powstał wakat i w ro-
li pilota pojawiłem się ja. Żółtodziób 
z odrobiną doświadczenia w rajdach 
przeprawowych, nie do końca świado-
my, ile emocji mnie czeka.

Wyjazd na pierwszy rajd stanął 
pod znakiem zapytania, kiedy pod-
czas przygotowań okazało się, że je-
den z cylindrów nietypowego silni-
ka jest uszkodzony. W nocy przed 
samym wyjazdem do Drawska uda-
ło się nadludzkim wysiłkiem wsa-
dzić pod maskę nową jednostkę po-
chodzącą z takiego samego auta. 
Ponieważ Honda S2000 jest bardzo 
rzadka, cały sezon 2016 „Japa Team” 
przejechał na silniku - pożyczonym! 
Wybawcą okazał się warszawski dea-
ler hondy Krzysztof Wyszomirski. Po-
życzył go na cały sezon - takie nume-
ry zdarzają się chyba tylko w środo-
wisku offroadowym.

Pożyczony silnik dowiózł nas na 
najwyższy stopień podium „Ba-
ja Drawsko”. Drugi start, czyli „Ba-
ja Carpathia”, to wygrany prolog, na 
którym Z-Jeeb okazał się szybszy na-
wet od lidera mistrzostw polski Cze-
cha Miroslava Zapletala. Kolejne oe-
sy to zmienne szczęcie i między inny-
mi pomylona trasa. Kiedy wydawało 
się, że kara 15 minut za nieumyślne 
skrócenie trasy przez błąd pilota ze-
pchnie nas w dół tabeli, los się do nas 
uśmiechnął. Nasi rywale pojechali 
wytyczonym przez nas śladem i tak, 
bez zmian na pozycji lidera, zakoń-
czyła rajd cała czołówka pucharu Pol-
ski ukarana identycznymi karami. Ko-

lejne rundy to dla „Japa Teamu” wy-
łącznie pierwsze i drugie miejsca. Mi-
mo drobniejszych przygód udało się...

Wynik i plany

Na koniec sezonu, jeszcze przed ostat-
nim rajdem, „Japa Team” miał ogrom-
ną przewagę w punktacji sezonu, da-
jącą pewne pierwsze miejsce. Puchar 
Polski powędrował do załogi najgłoś-
niejszego auta na oesie. W najbliż-
szym sezonie, który startuje już w 
kwietniu, skład „Japa Teamu” nie 
zmienia się. Będzie ulepszone auto, 
nowy silnik i również 9000 obrotów 
na minutę.  ■
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Teraz także dostęp mobilny!  

Wyróżnij się!
W jaki sposób przewoźnik Marcin zachęca potencjalnych klientów do współpracy? Z pewnością 
poprzez tracking w TC eMap®, dzięki któremu uzyskuje dużą przewagę konkurencyjną! Sprawdź i Ty 
naszą platformę, która skupia wiele powszechnie używanych systemów telematycznych. Do 4 tygodni 
bezpłatnego testu!
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Druga generacja silników i układu 
przeniesienia napędu
 + Predictive Powertrain Control
 + Analiza użytkowania pojazdu FleetBoard

Ekonomiczność jest sumą wielu detali. 
Predictive Powertrain Control i analiza użytkowania pojazdu FleetBoard są dostępne na życzenie.
Więcej informacji udzieli Państwu najbliższy dealer Mercedes-Benz.

www.mercedes-benz.com/roadeffi  ciency


