
PRZEGL¥D TYGODNIOWY I www.pracujwlogistyce.pl I 8 marca 20131

RYNEK TSL s. 7

PRZEGLĄD TYGODNIOWY   AKTUALNOŚCI INFORMACJE WYDARZENIA piątek 8 marca 2013 Nr 05 (43)

nie maj¹ w niej ³atwego ¿ycia. W bada-
niu udzia³ wziê³o ponad 1100 specjalistów
z logistyki reprezentuj¹cych firmy z ca³e-

Kobiety rozbijaj¹ „szklany sufit”
w firmach logistycznych?

cd. na str. 3

Jak pokazuj¹ œwiatowe badania, niespe³-
na 10 proc. pañ zasiada w zarz¹dach

spó³ek logistycznych, a ich zatrudnienie
w bran¿y wynosi poni¿ej 30 proc. Przy-
gl¹daj¹c siê sytuacji w Polsce, mo¿na po-
wiedzieæ, ¿e znacznie zawy¿amy te staty-
styki. Jeœli chodzi o role przywódcze na
szczeblu zarz¹dów, to faktycznie tutaj te¿
nie mamy czym siê pochwaliæ i nie prze-
kraczamy œredniej ogólnoœwiatowej, ale
na pewno znacznie wiêcej kobiet zajmuje
stanowiska kierownicze œredniego szcze-
bla. Generalnie, zatrudnienie kobiet w fir-
mach logistycznych dzia³aj¹cych na pol-
skim rynku wynosi od 30 do 60 proc.

Prowadz¹c rozmowy w ramach cyklu
„Kobiety w logistyce” mam wra¿enie, ¿e
si³a zawodowa p³ci piêknej w bran¿y TSL
jest na doœæ wysokiej pozycji i panie co-
raz chêtniej siêgaj¹ po awanse, coraz chêt-
niej podejmuj¹ siê przywództwa i nie boj¹
siê rywalizacji z mê¿czyznami. Nale¿y
cieszyæ siê tym faktem i dalej wspieraæ
rozwój tak pozytywnego trendu.

Nie tak ró¿owo w tej logistyce
Jednak¿e jak wskazujê badania Europhia
Consulting Global Supply Chain Human
Resources Research*, dotycz¹ce zatrud-
nienia i pozycji kobiet w logistyce, panie
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Marta Masiak z VGL Cargo
– Rynek frachtu lotniczego oceniam jako
stabilny. Widoczny jest potencja³ w wo-
lumenie zarówno w imporcie i eksporcie,
co œwiadczy o atrakcyjnoœci naszego ryn-
ku. Mimo to, nie nale¿y spodziewaæ siê
znacz¹cego wzrostu wolumenu cargo lot-
niczego w ci¹gu najbli¿szych kilku lat.
Natomiast odpowiadaj¹c na pytanie – czy
na rozwój cargo ma wp³yw rozwój lotnisk
w Polsce, odpowiem krótko – nie.

Ewa Stypulska z Rhenus
– W ostatnim czasie wiele dzieje siê w lo-
gistyce, zarówno w sprzeda¿y frachtowej,
jak i magazynowej. Zaostrza siê walka
o klienta, który stawia coraz wy¿sze wy-
magania. Niemniej jednak, bez wzglêdu
na dynamikê sytuacji gospodarczej dotar-
cie do klienta jest procesem, w którym
trzeba rozpoznaæ jego potrzeby, aby za-
oferowaæ us³ugi dok³adnie odpowiadaj¹-
ce oczekiwaniom.

Co z tym transportem?
Sytuacja w transporcie drogowym staje siê
coraz gorsza. Z pozycji lidera europejskie-
go na jakiego polscy przewoŸnicy wyro-
œli w roku 2011, mo¿emy spaœæ na ostat-
nie miejsce. Walka cenowa, nadpoda¿
pojazdów, wysokie obci¹¿enia administra-
cyjno-fiskalne zabijaj¹ rozwój polskiego
rynku przewozowego i polskich przewoŸ-
ników. Jak poprawiæ sytuacjê i jak utrzy-
maæ pozycjê transportu?
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WYDARZENIA

Szanowni Pañstwo,

Zapraszamy do udzia³u w II Forum Kobiet w Lo-
gistyce, podczas którego dowiecie siê jak bu-

dowaæ  relacje w biznesie logistycznym. Ka¿dy dzi-
siaj szuka z³otego œrodka, który decyduje o wyborze
dostawcy us³ug. Co to jest? Na pewno cena, jakoœæ,
kompetencje i... relacje! Jak budowaæ relacje w trud-
nych czasach, jak zarz¹dzaæ marketingiem i sprze-
da¿¹? Co z etyk¹ w biznesie? Na ile styl zarz¹dza-
nia firm¹ ma wp³yw na relacje w biznesie? Jakie
trendy kreuj¹ najsilniejsze gospodarki œwiata, jak
czerpaæ z tej wiedzy? Odpowiedzi na te i inne pyta-
nia, udziel¹ wybitni eksperci podczas II Forum Ko-
biet w Logistyce, których zaprosiliœmy do wyst¹pieñ,
a ka¿dy Uczestnik bêdzie móg³ wypowiedzieæ siê
w dyskusjach panelowych.

Ju¿ dzisiaj zarezerwuj datê 16 maja 2013 r. i potwierdŸ swój udzia³,
tel. 535 448 544, e-mail: redakcja@pracujwlogistyce.pl!

Do udzia³u zapraszamy menad¿erki i menad¿erów: firm logistycznych, spedycyjnych,
transportowych i dzia³ów logistyki sieci handlowych, dystrybucyjnych i producenckich.

Szczegó³owe informacje o programie ju¿ wkrótce na stronie www.pracujwlogistyce.pl!

„Kobiety w œwiecie logistyki – relacje a biznes”
16 maja 2013 r., Warszawa

To pierwsze tego typu spotkanie w logistyce! Oprócz
wy¿ej wymienionych zagadnieñ, poruszymy temat isto-
ty ró¿norodnoœci w kulturach organizacyjnych – dla-
czego jest tak wa¿na i jak wp³ywa na rozwój biznesu,
zarówno w du¿ych jak i ma³ych firmach? Kolejny blok
tematyczny tegorocznego Forum to mentoring kobiet,
który jest potê¿nym narzêdziem budowania przywódz-
twa i pozycji firmy na rynku. Mentoring w logistyce?
Tak, jest konieczny, bo uczy jak inwestowaæ w rozwój
kobiet i dlaczego warto to robiæ?

Patronat na wydarzeniem objêli: Polska Agencja Roz-
woju Przedsiêbiorczoœci, Vital Voices Poland, Wo-
men’s International Shipping & Trading Association
(WISTA Polska), Polish Profesional Women Network;
Polskie Towarzystwo Logistyczne, Instytut Logistyki
i Magazynowania (ILiM), GS1, ECR Polska.
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cd. ze str. 1

go œwiata (kobiety i mê¿czyŸni). Jak wy-
nika z raportu, patrz¹c na œrednie wyna-
grodzenie kobiet na ca³ym œwiecie, ich
pensje s¹ o 23 proc. ni¿sze od wynagro-
dzeñ kolegów. Badania wyraŸnie pokaza-
³y te¿, ¿e w wiêkszoœci firm dzia³aj¹cych
w sektorze us³ug logistycznych i ³añcucha
dostaw, kobiety stanowi¹ mniej ni¿ 30 proc.
ogó³u zatrudnionych. Na poziomie zarz¹-
dzania, udzia³ kobiet jest jeszcze ni¿szy,
bo mniej ni¿ 10 proc.

Powoli, ale zmiany s¹ widoczne
Pocieszaj¹ce jest to, ¿e prawie trzy czwar-
te zatrudnionych w logistyce, uwa¿a ¿e
szanse kobiet na rozwój kariery w logi-
styce s¹ lepsze dzisiaj, ni¿ kiedykolwiek
przed tym. Oczywiœcie ró¿nie to wygl¹da
w poszczególnych regionach œwiata. Pra-
wie po³owa specjalistów z logistyki i ³añ-
cucha dostaw uwa¿a, ¿e praca w logisty-
ce i w ³añcuchach dostaw jest trudniejsza
dla kobiet ni¿ dla mê¿czyzn. 60 proc. jest
przekonanych, ¿e kobiety musz¹ wyka-
zaæ siê wiêksz¹ wydajnoœci¹, aby udo-
wodniæ swoje kompetencje w rywalizacji
o awans. Równie¿ tyle samo specjalistów
z logistyki ma poczucie, ¿e mê¿czyŸni s¹
czêœciej brani pod uwagê na stanowiska
kierownicze ni¿ ich kole¿anki, które po-
siadaj¹ równorzêdne kwalifikacje (tak

wskaza³o 40 proc. mê¿czyzn i 69 proc.
kobiet bior¹cych udzia³ w badaniu).

Kobiecy styl zarz¹dzania?
Co wiêcej oko³o dwie trzecie specjalistów
w logistyce, uwa¿a, ¿e kobiety maj¹ inny
styl zarz¹dzania ³añcuchami dostaw w po-
równaniu do mê¿czyzn. Ale, 71 proc.

osób, jednoczeœnie zaznaczy³o, ¿e ró¿ni-
ce w sposobie zarz¹dzania kobiet i mê¿-
czyzn s¹ korzystne dla spó³ek.
Niektórzy jednak tkwi¹ nadal w przeko-
naniu, ¿e kobiecy styl zarz¹dzania jest za
„miêkki” i to powoduje, ¿e kobiety nie s¹
tak skutecznymi przywódcami w logisty-
ce i transporcie jak mê¿czyŸni. Kobiety
z kolei zwracaj¹ uwagê, ¿e mê¿czyŸni ry-
walizuj¹ z nimi o wiele bardziej ni¿ ze
swoimi kolegami o awans, albo pozycjê
lidera. Byæ mo¿e takie przekonanie wy-
nika po czêœci z tego, ¿e nadal zbyt s³abo
promuje siê kobiety w logistyce i to ju¿
pocz¹wszy od poziomu edukacji. Uczel-
nie i szko³y kszta³c¹ce w zawodach logi-
stycznych za s³abo promuj¹ kobiety, które
wchodz¹ na rynek pracy. Tylko 27 proc.
specjalistów logistycznych, uwa¿a ¿e szko-
³y i uniwersytety zwracaj¹ uwagê na ten
problem i pomagaj¹ w promowaniu kobiet.
Ze strony przedsiêbiorców te¿ nie ma
szczególnego wsparcia, zaledwie 21 proc.
respondentów stwierdzi³o, ¿e przedsiê-
biorcy wspieraj¹ kobiety w rozwoju za-
wodowym i ich promowaniu w logistyce.

KOBIETY W LOGISTYCE

Logistyka na tle rynku
Porównuj¹c logistykê do innych bran¿,
trzeba przyznaæ, ¿e nie wypada zbyt do-
brze. O wiele wiêcej kobiet znajduje za-
trudnienie w innych bran¿ach, chocia¿by
przemyœle, i zajmuje stanowiska przywód-
cze. St¹d te¿ ci¹g³e przekonanie, ¿e ³añ-
cuchy dostaw, transport, logistyka i ma-

gazynowanie pozostaj¹ niemal wy³¹czn¹
domen¹ mê¿czyzn. Na szczêœcie takie
myœlenie wygasa. Otwarcie samych kobiet
na zdobywanie pozycji liderek, ³amanie
stereotypów dotycz¹cych dzielenia zawo-
dów na mêskie i ¿eñskie, powoduje, ¿e
stare nawyki zamieraj¹ i coraz wiêcej firm
zwraca uwagê na wyrównywanie szans.

Wiele przedsiêbiorstw logistycznych w ra-
mach swoich organizacji, d¹¿y do tworze-
nia kultur, które promuj¹ ró¿norodnoœæ
i zaanga¿owanie wszystkich pracowni-
ków. Wspieranie pracowników w ich
rozwoju, bez wzglêdu na to, czy jest to
kobieta czy mê¿czyzna jest dzisiaj kluczo-
wym elementem utrzymania przewagi
konkurencyjnej. O czym, drodzy Panowie
i Panie, warto pamiêtaæ!

Opr. Beata Trochymiak

(* w materiale powołano się na wyniki raportu pt.
„Women in Logistics” Europhia Consulting Global
Supply Chain Human Resources Research z grud-
nia 2008 r.)

Kobiety rozbijaj¹ „szklany sufit”
w firmach logistycznych?
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O sprzeda¿y
us³ug logistycznych
w rozmowie z Ew¹ Stypulsk¹
dyrektorem sprzeda¿y i rozwoju
logistyki frachtowej Rhenus Logistics S.A.

Czy obserwuje Pani jakieœ
zmiany w podejœciu do sprzeda-
¿y us³ug logistycznych?
– W ostatnim czasie wiele siê
dzieje, zarówno w sprzeda¿y
frachtowej, jak i magazynowej.
Zaostrza siê walka o klienta, któ-

ry stawia coraz wy¿sze wymagania. Nie-
mniej jednak, bez wzglêdu na dynamikê
sytuacji gospodarczej dotarcie do klienta
jest procesem, w którym trzeba rozpoznaæ
jego potrzeby, aby zaoferowaæ us³ugi do-
k³adnie odpowiadaj¹ce oczekiwaniom. To
co mo¿na zaobserwowaæ obecnie, w cza-
sie kryzysu, to wiêksza uwaga klientów
w kierunku kosztów procesów logistycz-
nych, poszukiwanie nowych rozwi¹zañ
i optymalizacji. W³aœnie w tym ostatnim
obszarze jest ogromna szansa dla opera-
torów logistycznych, którzy posiadaj¹c
wiedzê i odpowiednie zaplecze mog¹
z powodzeniem realizowaæ procesy opty-
malizacyjne.

Co zmienia siê w zakresie procesów lo-
gistycznych?
– W zale¿noœci od klienta i operatora
zmieniaj¹ siê dotychczas stosowane roz-
wi¹zania, czy procesy logistyczne, np.
rezygnacja z magazynów na rzecz bezpo-
œrednich transportów z linii produkcyjnej,
optymalizacja operacji magazynowych.

Czy trudno jest w tym czasie motywo-
waæ handlowców?
– Jest to trudny proces, zw³aszcza ¿e mo-
tywacja w dzia³ach sprzeda¿y jest klu-
czem do osi¹gniêcia za³o¿onych celów.
Staram siê s³uchaæ uwa¿nie swoich pra-
cowników, tego co maj¹ do powiedzenia
zarówno w sprawach zawodowych, jak

i prywatnych. Ca³y zespó³ musi byæ zgra-
ny i zmotywowany do realizacji celów
postawionych przez firmê. Sprzeda¿ to nie
tylko sukcesy, ale równie¿ pora¿ki, z któ-
rych nale¿y wyci¹gn¹æ wnioski na przy-
sz³oœæ. Jako, ¿e z natury jestem opty-
mistk¹, takie podejœcie staram siê
prze³o¿yæ na pracê w zespole.

Jakie kompetencje ceni Pani najbar-
dziej?
– W ka¿dym pracowniku szukam indywi-
dualnych cech, a je¿eli chodzi o umiejêt-
noœci i kompetencje, stawiam na zró¿ni-
cowanie. 50 proc. zespo³u to osoby, które
zaczyna³y bez ¿adnego doœwiadczenia,
a druga po³owa to ludzie z bogat¹ wiedz¹
zarówno w zakresie sprzeda¿y, jak i ope-
racji. Œwietnie uzupe³niaj¹ swoje umiejêt-
noœci i wymieniaj¹ siê doœwiadczeniem.

Co uwa¿a Pani za swój najwiêkszy suk-
ces zawodowy?
– Sukces to ludzie i relacje miêdzyludz-
kie, dlatego dla mnie jest to zbudowanie
silnego zespo³u handlowego. Tylko do-
brze dobrany i zgrany team jest w stanie
rozwijaæ siebie i firmê. Mojemu zespo³o-
wi siê to siê udaje, a ja jestem z niego
dumna.

A gdzie Pani czu³a siê lepiej – w opera-
cji, czy w sprzeda¿y?
– Operacje i sprzeda¿ do dwa ró¿ne œwia-
ty, które spotykaj¹ siê aby pozyskaæ klien-
ta i dostarczyæ mu serwis najwy¿szej ja-
koœci. Co wiêcej, oba te œwiaty nie istniej¹
bez siebie. Proces pozyskiwania klienta,
rozmowy handlowe, proces ofertowania,

KOBIETY 
W LOGISTYCE

Przy okazji Dnia Kobiet zapytam, czy
nie odczuwa Pani, ¿e bran¿a logistycz-
na jest bran¿¹ zdominowan¹ przez
mê¿czyzn?
– Obserwuj¹c polski rynek logistyczny
odnoszê wra¿enie, ¿e nie, ale w innych
krajach europejskich wygl¹da to ró¿nie.
W Rhenus Logistics na 600 pracowników
zatrudnionych w Polsce, 340 to kobiety,
wiêc mo¿na powiedzieæ, ¿e jest zupe³nie
odwrotnie do postawionej w pytaniu tezy.
W firmie Rhenus kobiety pracuj¹ na ró¿-
nych stanowiskach, od podstawowych po
szczeble kierownicze. W moim zespole,
który liczy 20 pracowników, po³owê sta-
nowi¹ kobiety. P³eæ nie ma znaczenia,
licz¹ siê osobowoœæ i kompetencje.

A jak Pani trafi³a do logistyki?
– Przez przypadek, bo z wykszta³cenia
jestem ekonomistk¹. Kiedy w 1993 roku
szuka³am pracy trafi³am do firmy spe-
dycyjnej Robert J. Moritz&Co Forwar-
ding, póŸniejszy Hellmann Worldwide
Logistics, gdzie zaczyna³am od stano-
wiska spedytora. Moje pocz¹tki w logi-
styce to praca w operacjach, przyjmo-
wanie zleceñ, rozmowy z klientami,
formalnoœci zwi¹zane z realizacj¹ zle-
ceñ, jak i obs³ug¹ celn¹. To by³o cieka-
we doœwiadczenie, które nauczy³o mnie
podstaw spedycji i transportu, co z ko-
lei dzisiaj bardzo u³atwia pracê w sprze-
da¿y. cd. na str. 5
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a nastêpnie wdra¿anie projektu tak na-
prawdê ³¹cz¹ elementy operacyjne z pro-
cesem sprzeda¿y. Praca w operacjach jest
ci¹g³ym wyzwaniem, to tutaj sytuacja
zmienia siê dynamicznie, trzeba rozma-
wiaæ i byæ w sta³ym kontakcie z klientem.
To w³aœnie te czynniki zainspirowa³y mnie
do pracy w sprzeda¿y. Z w³asnej inicja-
tywy zmieni³am dzia³ i z perspektywy cza-
su oceniam to jako doskona³¹ decyzjê za-

cd. ze str. 4 wodow¹. Bardzo ceniê sobie kontakt
z drugim cz³owiekiem, jestem otwarta na
ludzi i chyba to w³aœnie sprawia, ¿e tak
dobrze czujê siê tu gdzie jestem.

A gdyby nie logistyka, co by to by³o?
– Trudno powiedzieæ. Wszystkie propo-
zycje pracy w wyuczonym zawodzie,
w porównaniu z logistyk¹, wypadaj¹ bla-
do. W logistyce nie ma czasu na nudê, tu
wyzwanie goni wyzwanie i w³aœnie to jest
niezwykle poci¹gaj¹ce w tej bran¿y.

Jak Pani spêdza czas poza prac¹?
– Nie mam zbyt wiele czasu, wiêc ka¿d¹
woln¹ chwilê spêdzam z rodzin¹. Zawsze
staram siê równowa¿yæ pracê zawodow¹
z ¿yciem prywatnym. Uwielbiam swój
ogród, w którym odpoczywam, ruch na
œwie¿ym powietrzu. Ceniê sobie wyjazdy
nad polskie morze i w góry.

Dziêkujê za rozmowê,
Beata Trochymiak

Pracujwlogistyce.pl

O spedycji lotniczej
rozmawiamy z Mart¹ Masiak
general manager
VGL Cargo Sp. z o.o

to czy by³oby to
uzasadnione eko-
nomicznie, czy da-
³oby siê scaliæ
ca³y, rozcz³onko-
wany dziœ, wolu-
men z/do Polski
drog¹ powietrzn¹?

Na te pytania, nikt chyba dzisiaj nie po-
trafi odpowiedzieæ.

Co jest specyfik¹ zarz¹dzania spó³k¹
frachtu lotniczego?
– Przede wszystkim spedycja lotnicza,
która wymaga ³¹czenia ze sob¹ wielu ele-
mentów, tj. wspó³praca z liniami lotniczy-
mi, agentami handlingowymi, partnerami
na lotniskach ca³ego œwiata, s³u¿bami kon-
trolnymi, etc., a tak¿e z zapleczem profe-
sjonalnych narzêdzi. Do tego trzeba
posiadaæ odpowiednie kompetencje i wy-
obraŸniê, aby móc podejmowaæ szybkie
i trafne decyzje. Zaœ podstaw¹ zarz¹dza-
nia spó³k¹ frachtu lotniczego jest zbudo-
wanie odpowiednio zmotywowanego ze-
spo³u pracowników.

Gdzie le¿y najwiêksze ryzyko w zarz¹-
dzaniu tak¹ spó³k¹?
– W odpowiedzialnoœci, która jest ogrom-
na. W transporcie lotniczym wozimy to-
wary z pilnym czasem dostawy, wiêc po-

nosimy odpowiedzialnoœæ za terminowoœæ
i odpowiedzialnoœæ finansow¹. Przy tym
trzeba dzia³aæ bardzo szybko, a w sytu-
acji kiedy pracujemy pod presj¹ czasu jest
³atwo o b³¹d. Zarz¹dzanie tak¹ spó³k¹ jest
dosyæ trudne i trzeba umieæ siê w tym
odnaleŸæ.

Jak Pani zdobywa³a swoje doœwiadcze-
nie?
– Ju¿ podczas nauki w liceum praktyko-
wa³am w firmie handlowej w dziale im-
portu, gdzie po raz pierwszy zetknê³am
siê ze spedycj¹ i transportem, co mi siê
bardzo spodoba³o. Po ukoñczeniu liceum
postanowi³am studiowaæ logistykê na
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu,
wybra³am studia zaoczne, aby jednocze-
œnie móc pracowaæ. Trafi³am do koncer-
nu logistycznego w Poznaniu, gdzie aku-
rat uruchamiano dzia³ frachtu lotniczego.
Wkrótce zosta³am managerem tego dzia-
³u, który bardzo dobrze siê rozwin¹³. Tym
sposobem w bran¿y jestem od kilkuna-
stu lat, wiêkszoœæ tego czasu w korpora-
cjach o charakterze globalnym. Przyszed³
jednak czas na zmiany. Trafi³am do Gru-
py VGL, gdzie obecnie zarz¹dzam spó³k¹
VGL Cargo, która specjalizuje siê we
frachcie lotniczym. Pierwszy oddzia³,

Jak ocenia Pani obecny rozwój rynku
frachtu lotniczego w Polsce i jakie ma
tu znaczenie rozwój lotnisk regional-
nych?
– Rynek frachtu lotniczego oceniam jako
bardzo stabilny. Widoczny jest potencja³
w wolumenie zarówno w imporcie i eks-
porcie, co œwiadczy o atrakcyjnoœci
naszego rynku. Mimo to, nie nale¿y spo-
dziewaæ siê znacz¹cego wzrostu wolume-
nu cargo lotniczego w ci¹gu najbli¿szych
kilku lat. Natomiast odpowiadaj¹c na py-
tanie – czy na rozwój cargo ma wp³yw roz-
wój lotnisk w Polsce, odpowiem krótko –
aktualnie nie. Przyczyn¹ tego jest bardzo
dogodne po³o¿enie Polski wzglêdem do-
skonale rozwiniêtych lotnisk w krajach s¹-
siednich jak Niemcy, Austria, Holandia,
gdzie samoloty frachtowe l¹duj¹ regular-
nie i sk¹d przesy³ki z/do Polski mog¹ byæ
obs³ugiwane. Czy coœ z tym mo¿emy zro-
biæ? Trudno odpowiedzieæ jednoznacz-
nie, gdy¿ je¿eli nawet wprowadzono by
wiêcej frachtowców na polskie lotniska, cd. na str. 6
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który uruchomi³am znajduje siê w Pozna-
niu.

VGL jest m³od¹ Grup¹, jak Pani, po
pracy w globalnych korporacjach, od-
nalaz³a siê w tak nowej strukturze?
– W Grupie VGL dostrzeg³am ciekawe
szanse i mo¿liwoœci rozwoju. Sama orga-
nizacja jest doskonale przemyœlana, kie-
ruj¹ ni¹ m³odzi i ambitni ludzie, zaanga-
¿owani ca³ym sercem w to co robi¹,
rozumiej¹cy doskonale biznes logistycz-
ny. Poza tym Grupa VGL posiada dosko-
na³e narzêdzia pracy, sieæ agentów i mnó-
stwo innych aspektów, które powoduj¹, ¿e

jest naprawdê wyj¹tkowa. A spó³ki, które
wchodz¹ w sk³ad Grupy s¹ komplemen-
tarne i doskonale uzupe³niaj¹ siê z ofert¹
us³ugow¹. Te wszystkie atuty zamierzam
wykorzystaæ w rozwoju us³ug frachtu lot-
niczego.

Czy myœla³a Pani kiedyœ o zamianie lo-
gistyki na inn¹ bran¿ê?
– Nigdy, bardzo lubiê logistykê. Tak¿e
nigdy nie chcia³abym jej zamieniæ na pra-
cê w innej bran¿y.

Co uwa¿a Pani za swój najwiêkszy
sukces?
– Najbardziej cieszy mnie, to ¿e w bran-
¿y jestem postrzegana jako profesjona-

listka i jako osoba waleczna, a tak¿e to,
¿e z pod „moich skrzyde³” wysz³o wielu
fantastycznych spedytorów.

A czy w tym ca³ym ferworze zajêæ, ma
Pani czas dla siebie i pasji?
– Czasu wolnego nie mam zbyt wiele i naj-
chêtniej spêdzam go z moj¹ rodzin¹, ale
gdybym mia³a to na pewno odda³abym siê
czytaniu powieœci historycznych i biega-
niu.

Dziêkujê za rozmowê,

Beata Trochymiak

Pracujwlogistyce.pl

Bran¿a transportowa bywa postrzega-
na jako sektor zdominowany przez

mê¿czyzn. Przyk³ad Anny Muchy z firmy
kurierskiej TNT Express przeczy stereo-
typom. Pani Ania jest jedn¹ z ponad
2,7 tys. kobiet w Polsce, które maj¹ pra-
wo jazdy kategorii C+E (dane CPIK
z 2011 roku). To jedyna kobieta w TNT
Express, która jeŸdzi ciê¿arówk¹ z na-
czep¹.

– Koledzy na pocz¹tku nie wiedzieli jak
siê do mnie zwracaæ: „pani kierowco”,
„pani kierownico”? W koñcu stanê³o na
„pani kierownik” – wspomina Anna Mu-
cha. Pani Ania wykonuje ten zawód od
7 lat, a od 1,5 roku pracuje w TNT
Express. – Kierowanie du¿ym samocho-
dem by³o moim marzeniem odk¹d skoñ-
czy³am 18 lat. Zawsze lubi³am naprawiaæ
samochody – mówi pani Ania – Dziœ je-

stem tak z¿yta ze swoj¹ ciê¿arówk¹, ¿e
nazywam j¹ „ksiê¿niczk¹”. To komfortowe
auto: w kabinie jest du¿o miejsca, poza tym
lubiê patrzeæ na drogê z tej wysokoœci.

A jednak..., pocz¹tki nie by³y ³atwe
– Zdarza³o siê, ¿e „dostawa³am w koœæ”
od panów, s³ysz¹c ró¿ne komentarze o ko-
bietach za kó³kiem. Szybko nauczy³am siê
odpowiadaæ. Teraz jest ju¿ wiêcej kobiet
prowadz¹cych TIR-y, ale do dziœ gdy pod-
je¿d¿am ty³em pod rampê, wszyscy pa-
nowie wychodz¹ i patrz¹. Muszê to zro-
biæ perfekcyjnie – opowiada Anna Mucha.

Jej 40-tonow¹ Scaniê w pomarañczowo-
-bia³ych barwach TNT mo¿na spotkaæ na
trasie S8, gdy z przesy³kami zmierza
z Wroc³awia do Warszawy. Pani Ania ob-
s³uguje po³¹czenie wahad³owe pomiêdzy
centrami prze³adunkowymi firmy. Kursy
realizowane s¹ w nocy, aby kolejnego dnia
kurierzy mogli dorêczyæ przesy³ki do ad-
resatów.
– Mam niestandardowe godziny pracy, ale
od szeœciu lat je¿d¿ê tylko w nocy i nie
têskniê do innego zajêcia. Po prostu lubiê
to, co robiê. Dobrze mi siê pracuje – pra-
codawca ma szacunek dla kierowców, jest
dobra atmosfera.

Zapytana o to, czy kierowanie TIR-em to
zawód dla kobiety, odpowiada – Oczywi-

œcie zdarzaj¹ siê ró¿ne sytuacje. Czasem
³apie siê „kapcia” w g³uchym polu. Gdy
kiedyœ w trasie zepsu³ siê samochód, ko-
ledzy przez telefon radzili jak go napra-
wiæ. Dwie wykrêcone œrubki, po³amane
paznokcie i po sprawie. A z drugiej stro-
ny gdy chcê elegancko wygl¹daæ, zdarza
mi siê zak³adaæ szpilki do pracy.

Parytety niepotrzebne
Anna Mucha jest jedn¹ spoœród 400 ko-
biet pracuj¹cych w TNT Express (na bli-
sko 1000 pracowników). S¹ wœród nich
równie¿ panie kurierki, a w zarz¹dzie fir-
my kobiety stanowi¹ wiêkszoœæ (zajmuj¹
9 na 14 stanowisk).

– TNT Express zatrudnia pracowników
w ró¿norodnych obszarach – od admini-
stracji po dzia³y operacyjne. Panie odpo-
wiadaj¹ za jakoœæ, bezpieczeñstwo, obs³u-
gê klienta, projekty strategiczne, kadry,
finanse, projekty odpowiedzialnoœci spo-
³ecznej, administracjê, dzia³ zakupów.
Wspieramy rozwój zawodowy pracowni-
ków niezale¿nie od ich p³ci. Z naszych
obserwacji wynika, ¿e chêæ rozwoju za-
wodowego jest nie tyle wypadkow¹ p³ci,
co ambicji, chêci samorealizacji i osi¹-
gniêcia sukcesu – podsumowuje Jolanta
Krupowicz, marketing manager, TNT
Express.

(red.)

Kobieta za kierownic¹ TIR-a
– czy istniej¹ jeszcze typowo mêskie zawody?

cd. ze str. 5
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Jak poprawiæ sytuacjê w transporcie
drogowym i utrzymaæ pozycjê lidera?

– Firmy przewozowe z £otwy czy Litwy
wykañczaj¹ nas cenowo – mówi³ jeden
z przewoŸników drogowych pragn¹cy za-
chowaæ anonimowoœæ. – Litewski prze-
woŸnik jest w stanie zejœæ z ceny poni¿ej
najni¿szej stawki oferowanej na rynku, tyl-
ko aby zdobyæ ³adunek. Du¿¹ rolê w ze-
psuciu rynku transportowego odgrywaj¹

niektóre koncerny, które oferuj¹ stawki po-
ni¿ej kosztów i bior¹ ka¿dego kto jest w sta-
nie za tak¹ stawkê pojechaæ, nie patrz¹ na
ani na jakoœæ us³ug, ani na jakoœæ taboru –
mówi³ rozgoryczony transportowiec.
Niestety sytuacja kryzysowa w ca³ej Euro-
pie sprzyja zaostrzaj¹cej siê walce ceno-
wej. PrzewoŸnicy odnotowuj¹ coraz wiê-
cej pustych przebiegów, co jeszcze bardziej
obni¿a rentownoœæ ich dzia³alnoœci. Jak
podkreœlali przedstawiciele firm transpor-

towych – produktywny po-
jazd ciê¿arowy to taki, któ-
ry pokonuje 12,5 tys. km
miesiêcznie, z czego mak-
symalnie 8 proc to puste
przebiegi. Tymczasem
œrednia pustych przebie-
gów polskich przewoŸni-
ków siêga prawie 15 proc.
Powodem tego jest spada-
j¹cy wolumen ³adunków
w transporcie drogowym
oraz ogromna konkuren-
cja na rynku, która za-

ostrza walkê o klienta. Do tego dochodz¹
k³opoty z p³ynnoœci¹ finansow¹, czyli nie-
przestrzegane terminów p³atnoœci przez

klientów. Obecnie w Polsce zarejestrowa-
nych jest ponad 140 tys. firm transporto-
wych, z tego prawie 27 tys. w transporcie
miêdzynarodowym. A¿ 97 proc. tych firm,
to ma³e przedsiêbiorstwa zatrudniaj¹ce do
9 osób.
Eksperci szacuj¹, ¿e jeœli sytuacja nie ule-
gnie poprawie, w tym roku mo¿e zbankru-

towaæ nawet do 4–6 tys. firm. Kolejnym
problemem, który nêka transportowców to
podatki od œrodków pojazdów, ustalane
przez samorz¹dy i mocno odczuwalny brak
zawodowych kierowców. W niektórych
rejonach kraju obserwuje siê masowe mi-
gracje firm przewozowych z gminy do
gminy. Powodem tego s¹ ró¿nice w staw-
kach podatku od ci¹gnika siod³owego i na-
czepy siêgaj¹ce nawet 100 proc.
– Niedawno przenios³em swoj¹ dzia³alnoœæ
do s¹siedniej gminy, gdzie podatek od œrod-
ków transportu jest ni¿szy o po³owê od
tego, który obowi¹zuje w mojej rodzimej
miejscowoœci. Zreszt¹ nie tylko ja tak zro-
bi³em, prawie wszyscy inni przewoŸnicy.
To utrudnia ¿ycie i jednoczeœnie bulwer-
suje bezmyœlnoœæ samorz¹dowców, którzy
podnosz¹ te op³aty bez ¿adnej rozs¹dnej
argumentacji, a jedynie kieruj¹c siê tylko
zwiêkszeniem wp³ywów do bud¿etu gmi-
ny, co w efekcie przynosi odwrotny skutek
– mówi³ jeden z przedsiêbiorców transpor-
tu drogowego ze wschodniej Polski.
Kolejny poruszony podczas spotkania
problem – to zawód kierowca. S³aby sys-

Sytuacja w transporcie drogowym sta-
je siê coraz gorsza. Z pozycji lidera

europejskiego na jakiego polscy przewoŸ-
nicy wyroœli w roku 2011, mo¿emy spaœæ
na ostatnie miejsce. Walka cenowa, nad-
poda¿ pojazdów, wysokie obci¹¿enia ad-
ministracyjno-fiskalne zabijaj¹ rozwój
polskiego rynku przewozowego i polskich
przewoŸników. Jak poprawiæ sytuacjê
i jak utrzymaæ pozycjê transportu drogo-
wego? – dyskutowali o tym przedsiêbior-
cy oraz naukowcy i przedstawiciele admi-
nistracji pañstwowej w Sejmie RP, w dniu
1 marca 2013 r. podczas konferencji zor-
ganizowanej przez Zrzeszenie Miêdzyna-
rodowych PrzewoŸników Drogowych.

– Wolumeny ³adunków malej¹ przez co
wymuszaj¹ spadek cen i wyd³u¿enie ter-
minów p³atnoœci. Klienci wywieraj¹ coraz
wiêksz¹ presjê cenow¹ na swoich dostaw-
cach us³ug logistycznych i transportowych
przy jednoczesnym zachowaniu standar-
dów jakoœci i bezpieczeñstwa przesy³ek.
Ma³e firmy bêd¹ prze¿ywaæ coraz wiêk-
sze trudnoœci z powodu wzrostu kosztów.
Tylko wspó³praca z solidnymi partnerami
mo¿e zapewniæ stabiln¹ pozycjê firm prze-
wozowych – mówi³ podczas spotkania
Andrzej Wierzbicki dyrektor ds. zarz¹dza-
nia flot¹ pojazdów w Schenker Sp. z o.o.

Polskiego przewoŸnika dotykaj¹ najbar-
dziej rosn¹ce koszty prowadzenia dzia³al-
noœci, w tym wzrost cen paliwa, ubezpie-

czeñ, koszty pracy, itp. Do tego dochodzi
zaostrzaj¹ca siê walka cenowa i to nie tyl-
ko na rodzimym rynku. cd. na str. 8
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Telepass W£OCHY

Z pocz¹tkiem 2013 roku op³aty pobie-
rane na w³oskich autostradach wzro-

s³y œrednio o 2,91 proc. Zmiany cen s¹
ró¿ne w zale¿noœci od operatora zarz¹dza-
j¹cego op³atami drogowymi. Od lat op³a-
ty drogowe we W³oszech s¹ jednymi z naj-
wy¿szych w Europie. Przed podró¿¹ do
tego kraju warto wiêc zapoznaæ siê z sys-
temem op³at drogowych i aktualnymi
stawkami.

Kto podlega op³atom?
We W³oszech op³acie podlegaj¹ wszyst-
kie pojazdy, które poruszaj¹ siê po auto-
stradach. Sieæ tych dróg wynosi 6,5 tys. km.
Wysokoœæ op³aty zale¿y od liczby osi po-
jazdu. Pojazdy dziel¹ siê na kilka katego-
rii:
I. Jednoœlady i pojazdy dwuosiowe (kat. A 

– wysokoœæ przedniej osi nie przekra-
cza 1,30 m; kat. B – wysokoœæ przed-
niej osi jest wiêksza ni¿ 1,30 m)

II. Pojazdy o liczbie osi powy¿ej 2 (kat. 3
– trzy osie; kat. 4 – cztery osie; kat. 5 –
piêæ osi)

Pe³ny opis kategorii pojazdów mo¿-
na znaleŸæ na stronie w³oskich auto-
strad: http://www.autostrade.it/en/au-
tostrade/percorso.do (aby zobaczyæ
opis kategorii, nale¿y klikn¹æ na ikonê
Toll Classes po prawej stronie)

Sposoby p³atnoœci
W³oski system Telepass mo¿na op³acaæ na
wiele sposobów. Do dyspozycji mamy
gotówkê (EUR), karty kredytowe, karty
VIACARD oraz urz¹dzenie pok³adowe
Telepass. Niezale¿nie od sposobu p³atno-
œci, wszelkie rachunki regulowane s¹ na
bramkach op³at. Kierowca musi jedynie
podjechaæ do okienka honoruj¹cego wy-
bran¹ formê p³atnoœci.

Automatyczny pobór myta i Viacard
System Telepass jest na tyle zamkniêty,
¿e jedyne karty, jakimi mo¿na p³aciæ za
myto, to karty kredytowe oraz wewnêtrz-
ne karty Telepass o nazwie VIACARD.
Karty te s¹ emitowane przez zarz¹dzaj¹c¹

systemem spó³kê Autostrade S.p.A. Kar-
tê mo¿na zamówiæ bezpoœrednio u opera-
tora Autostrade (nale¿y liczyæ siê z zabez-
pieczeniem finansowym – ok. 300 EUR)
lub u poœrednika op³at drogowych, np.
DKV Euro Service. Co wa¿ne, aby móc
zamówiæ urz¹dzenie pok³adowe OBU
Telepass, konieczne jest posiadanie karty
VIACARD. Karty VIACRD pozostaj¹
w³asnoœci¹ operatora autostrady. Za ich
u¿ytkowanie pobierana jest roczna op³ata
w wysokoœci 15,49 EUR za pierwsz¹ kartê
i 3,10 EUR za ka¿d¹ nastêpn¹. W przy-
padku uszkodzenia lub zniszczenia karty

Przewodnik po op³atach drogowych cz. III

Mariusz Derdziak Ekspert

DKV Euro Service

Wyższe opłaty drogowe we Włoszech

cd. na str. 9

tem kszta³cenia powoduje spadek nap³y-
wu nowej kadry na rynek, a niskie p³ace
odp³yw doœwiadczonych kierowców na
rynki Europy Zachodniej, gdzie równie¿
brakuje r¹k do prowadzenia pojazdów ciê-
¿arowych. Z drugiej strony dosyæ niskie
p³ace s¹ jednym z elementów wp³ywaj¹-
cych na konkurencyjnoœæ polskiego trans-
portu na rynku europejskim.
– Podstawowym czynnikiem ró¿nicuj¹-
cym kraje w UE jest wysokoœæ wynagro-
dzenia – Polska nale¿y do grupy krajów,
w których poziom nominalnych p³ac jest
relatywnie niski. Sposób rozliczania diet

za podró¿e zagraniczne powoduje, i¿
w Polsce dochód kierowców, który sta-
nowi podstawê opodatkowania (PIT)
oraz naliczania sk³adki na ubezpieczenie
socjalne (ZUS), jest bardzo niski – t³u-
maczy³ podczas spotkania prof. Wojciech
Paprocki ze Szko³y G³ównej Handlowej.
– Kierowcy z Europy Œrodkowej
i Wschodniej s¹ gotowi do wykonywa-
nia pracy w wiêkszym wymiarze, ni¿
przewiduj¹ to regulacje. Omijanie prze-
pisów jest nagminn¹ praktyk¹, co powo-
duje, ¿e wydajnoœæ pracy wœród kierow-
ców z Polski jest istotnie wy¿sza ni¿
kierowców zachodnioeuropejskich, a na-
wet kierowców z niektórych krajów Eu-

ropy Œrodkowej – mówi³ prof. Wojciech
Paprocki.

Co mo¿e poprawiæ sytuacjê?
Przede wszystkim obni¿enie obci¹¿eñ fi-
skalno-administracyjnych, a po stronie ryn-
ku terminowe p³atnoœci, które zapewni¹
transportowcom p³ynnoœæ finansow¹. Ka¿-
dy przedsiêbiorca powinien zadbaæ o opty-
malizacjê kosztów poprzez zwiêkszenie
produktywnoœci pojazdów (np. eliminacja
pustych przebiegów). Konieczne jest tak-
¿e wznowienie systemowej edukacji dla
kierowców zawodowych.

Beata Trochymiak

cd. ze str. 7
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wymiana jest bezp³atna, pod warunkiem,
ze zwrócimy zniszczony produkt. W ra-
zie kradzie¿y lub zaginiêcia karty mo¿e-
my otrzymaæ jej duplikat po przes³aniu
stosownego formularza blokady wraz
z wymaganymi za³¹cznikami.

OBU Telepass
OBU Telepass to urz¹dzenie pok³adowe
dzia³aj¹ce w technologii mikrofali. Po-
dobne urz¹dzenia dzia³aj¹ w Austrii, Fran-
cji czy w Polsce. Umieszczamy je po we-
wnêtrznej stronie przedniej szyby. Gdy
zbli¿amy siê do punktu poboru op³at, kie-
rujemy pojazd na specjalny pas Telepass.
Jest to stanowisko bezpostojowe. Bram-
ka otworzy siê sama, gdy urz¹dzenie po-
³¹czy siê z systemem i pobierze nale¿n¹
op³atê. Warunkiem posiadania OBU Te-
lepass jest zamówienie karty VIACARD.
Ka¿da karta VIACARD daje dostêp do
jednego urz¹dzenia Telepass. Miesiêczna
op³ata za u¿ytkowanie OBU Telepass
wynosi 1,03 EUR+VAT za ka¿de urz¹dze-
nie. Telepass jest w³asnoœci¹ spó³ki Auto-
strade S.p.A. W przypadku wypowiedze-
nia umowy, OBU Telepass nale¿y
zwróciæ. Kara za brak zwrotu wynosi
25,82 EUR+VAT za ka¿de urz¹dzenie.

Dla przewoŸników
i czêsto podró¿uj¹cych
Dla firm wykonuj¹cych czêste przewo-
zy najwygodniejszym sposobem op³aca-
nia autostrad jest system automatyczne-
go poboru myta, czyli wyrobienie karty

Viacard, a wraz ni¹ zakupu urz¹dzenia
pok³adowego Telepass. Mo¿na to zreali-
zowaæ bezpoœrednio u operatora auto-
strad w³oskich lub u poœredników, np.

DKV Euro Service. Poœrednictwo DKV
daje dodatkowe korzyœci. Termin p³atno-
œci faktur wynosi 21dni, a wiêc pozwala
z wyprzedzeniem przygotowaæ siê na

wydatki. Co istotne, posiadacze kart
DKV otrzymuj¹ zestawienie wszystkich
kosztów w jednej fakturze. Zawiera ona
opis ka¿dego z p³atnych odcinków prze-
jechanych we W³oszech. Piszemy tu kon-
kretnie o w³oskich autostradach, wiec
w tym przypadku faktura za W³ochy be-
dzie tylko w PLN lub tylko w EUR Fak-
tura za us³ugi i produkty rozliczane po-
przez DKV mo¿e byæ wystawiona w euro
lub z³otówkach.

W Consorzio DKV taniej 26 proc.!
Op³aty drogowe we W³oszech s¹ wyso-
kie. Z tego powodu DKV utworzy³ spe-
cjaln¹ organizacjê transportow¹ o nazwie
Consorzio DKV. Cz³onkowie Consorzio
maj¹ dostêp do rabatu na op³aty drogo-
we. Rabat przyznawany jest po dwóch la-
tach i negocjowany z rz¹dem w³oskim.

Stawka rabatu mo¿e wynosiæ nawet
26 proc. rocznych wydatków na autostra-
dy. Kwota rabatu odliczana jest nastêp-
nie od kolejnej faktury za Telepass. Aby

do³¹czyæ do Consorzio, nale¿y prowa-
dziæ firmê zarejestrowan¹ na terytorium
UE, która dzia³a w ruchu dalekobie¿nym.
Op³aty cz³onkowskie wynosz¹ 50 EUR

kaucji wpisowej oraz 100 EUR rocznej
sk³adki cz³onkowskiej.

W celu do³¹czenia do Consorzio
z DKV nale¿y skontaktowaæ siê
z opiekunem lub wype³niæ wniosek
o cz³onkostwo na stronie www.dkv-eu-
roservice.pl

Kary i kontrole
W³oskie kary za wykroczenia drogowe s¹
wysokie i restrykcyjnie egzekwowane.
Je¿eli kierowca otrzyma mandat musi go
niezw³ocznie op³aciæ gotówk¹, w przeciw-
nym razie zostanie skierowany na p³atny
parking, za który oczywiœcie tak¿e trzeba
bêdzie uiœciæ op³atê.
Najsurowsze mandaty i kary dotycz¹
zmian pasów przy punktach poboru myta.
Za opuszczenie pojazdu, wycofanie siê
z kolejki b¹dŸ nieuzasadnion¹ zmianê
pasa mo¿emy dostaæ karê do 6 tys. EUR,
zawieszenie prawa jazdy na okres do
dwóch lat lub konfiskatê pojazdu do trzech
miesiêcy. Kwestie zwi¹zane z nieprawi-
d³owoœciami naliczanymi automatycznie
s¹ traktowane du¿o ³askawiej. Nieuiszcze-
nie op³aty powoduje nadanie terminu p³at-
noœci – 15 dni na uregulowanie zaleg³ej
op³aty. Warto te¿ zaznaczyæ, ¿e tylko po-
jazdy wyposa¿one w OBU Telepass mog¹
korzystaæ ze specjalnego pasa ruchu. Je-
¿eli ustawimy pojazd na automatycznym
pasie bez urz¹dzenia, zostaniemy zatrzy-
mani. Przedstawiciele firmy Inkasso Tech-
nobroker oblicz¹ nale¿noœæ za odcinek dro-
gi wraz z kosztami operacyjnymi. P³atnoœæ
musi nast¹piæ z góry. W przeciwnym wy-

cd. ze str. 8

cd. na str. 10
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Trudna sytuacja finansowa wielu przed-
siêbiorstw i zwi¹zany z tym brak

p³ynnoœci finansowej powoduje, ¿e wiele
firm poszukuje korzystnych sposobów fi-
nansowania wykorzystywanych dla celów
dzia³alnoœci sk³adników maj¹tku. Niejed-
nokrotnie przed takim dylematem staj¹
podmioty, które chc¹ wykorzystywaæ dla
celów swojej dzia³alnoœci samochody oso-
bowe. Czêsto musz¹ podj¹æ decyzjê czy
bêd¹ dany sk³adnik u¿ytkowaæ na podsta-
wie umowy leasingu albo umowy najmu.

Leasing czy najem
– skutki podatkowe
Zgodnie z treœci¹ art. 23a pkt 1) updof,
w brzmieniu obowi¹zuj¹cym od 1 stycz-
nia 2013 roku, przez umowê leasingu ro-
zumie siê umowê nazwan¹ w kodeksie
cywilnym, a tak¿e ka¿d¹ inn¹ umowê, na
mocy której jedna ze stron, zwana dalej
„finansuj¹cym”, oddaje do odp³atnego
u¿ywania albo u¿ywania i pobierania po-
¿ytków na warunkach okreœlonych w usta-
wie drugiej stronie, zwanej dalej „korzy-
staj¹cym”, podlegaj¹ce amortyzacji
œrodki trwa³e lub wartoœci niematerialne
i prawne, a tak¿e grunty oraz prawo wie-
czystego u¿ytkowania gruntów.
Z kolei w myœl art. 23b ust. 1 updof op³a-
ty ustalone w umowie leasingu, ponoszo-
ne przez korzystaj¹cego w podstawowym
okresie umowy z tytu³u u¿ywania œrodków
trwa³ych oraz wartoœci niematerialnych
i prawnych stanowi¹ przychód finansuj¹-
cego i odpowiednio koszt uzyskania przy-
chodów korzystaj¹cego, je¿eli:
1) umowa leasingu, w przypadku gdy ko-

rzystaj¹cym nie jest osoba wymienio-
na w pkt 2, zosta³a zawarta na czas
oznaczony, stanowi¹cy co najmniej
40% normatywnego okresu amortyza-

cji, je¿eli przedmiotem umowy leasin-
gu s¹ podlegaj¹ce odpisom amortyzacyj-
nym rzeczy ruchome lub wartoœci nie-
materialne i prawne, albo zosta³a
zawarta na okres co najmniej 5 lat, je¿e-
li jej przedmiotem s¹ podlegaj¹ce odpi-
som amortyzacyjnym nieruchomoœci;

2) umowa leasingu, w przypadku gdy ko-
rzystaj¹cym jest osoba fizyczna niepro-
wadz¹ca dzia³alnoœci gospodarczej, zo-
sta³a zawarta na czas oznaczony;

3) suma ustalonych op³at w umowie le-
asingu, o której mowa w pkt 1 lub 2,
pomniejszona o nale¿ny podatek od to-
warów i us³ug, odpowiada co najmniej
wartoœci pocz¹tkowej œrodków trwa-
³ych lub wartoœci niematerialnych
i prawnych, a w przypadku zawarcia
przez finansuj¹cego nastêpnej umowy
leasingu œrodka trwa³ego lub wartoœci
niematerialnej i prawnej bêd¹cych

uprzednio przedmiotem takiej umowy
odpowiada co najmniej jego wartoœci
rynkowej z dnia zawarcia nastêpnej
umowy leasingu; przepis art. 19 stosu-
je siê odpowiednio.

Zatem umowa nie spe³niaj¹ca wskazanych
powy¿ej warunków bêdzie kwalifikowa-
na podatkowo jako umowa najmu. Po-
twierdza to treœæ art. 23l updof, zgodnie
z którym „do opodatkowania stron umo-
wy zawartej na czas nieoznaczony lub na
czas oznaczony, lecz niespe³niaj¹cej wa-
runków, okreœlonych w art. 23b ust. 1 pkt
3 lub art. 23f ust. 1, lub art. 23i ust. 1,
stosuje siê przepisy, o których mowa
w art. 11, art. 22 i art. 23, dla umów naj-
mu i dzier¿awy”. Prawid³owa kwalifika-
cja zawartej umowy ma zatem istotne zna-
czenie dla podmiotu wykorzystuj¹cego
w swojej dzia³alnoœci samochód osobowy
w zakresie mo¿liwoœci zaliczenia do kosz-
tów uzyskania przychodu wydatków zwi¹-
zanych z jego u¿ytkowaniem. Uznanie
danej umowy za umowê leasingu pozwa-
la bowiem nie prowadziæ w zakresie u¿y-
wania pojazdu ewidencji przebiegu pojaz-
du. (art. 23 updof).

Najem uznany za leasing
Bior¹c pod uwagê powo³ane powy¿ej
przepisy istotne jest, ¿eby podmiot pod-
pisuj¹cy umowê zwi¹zan¹ z u¿ywaniem
nie wprowadzonego do ewidencji œrod-
ków trwa³ych samochodu osobowego,
dokona³ prawid³owej oceny jak dla celów
podatku dochodowego dana umowa jest
traktowana.
Temat ten sta³ siê przedmiotem rozstrzy-
gniêcia m.in. wydanych dnia 13 grudnia

Samochód prywatny w firmie
– umowa najmu, jako umowa leasingu?

cd. na str. 11

padku auto zostanie odholowane na p³atny
parking. W przypadku, gdy decydujemy siê
op³aciæ myto gotówk¹ lub kart¹, a zgubili-
œmy bilet autostradowy, system naliczy
nam najd³u¿sz¹ mo¿liw¹ trasê.

Aktualna wysokoœæ stawek za op³aty dro-
gowe we W³oszech jest dostêpna po za-
logowaniu na stronie www.dkv-eurose-
rvice.pl Przy kalkulacji kosztów nale¿y
tak¿e uwzglêdniæ koszty wydania kart

VIACARD i urz¹dzeñ Telepass, nalicza-
ne przez w³oskich operatorów.

Więcej informacji: www.dkv-euroservice.pl
>>Zakres usług>> Zakładka „Opłaty drogowe”
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2012 roku (sygn. IPPB1/415–1191/12–2/
KS) oraz 18 maja 2011 roku (sygn. IPPB1/
415–279/11–2/JC) przez Dyrektora Izby

Skarbowej w Warszawie interpretacji in-
dywidualnych. Organ wskaza³ w nich, ¿e
u¿ywanie samochodu osobowego dla po-
trzeb prowadzonej dzia³alnoœci gospodar-
czej na podstawie umowy najmu, spe³nia-
j¹cej warunki okreœlone przepisem art.
23b ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych, daje mo¿liwoœæ zalicze-
nia wydatków zwi¹zanych z u¿ytkowa-
niem tego samochodu bezpoœrednio do
kosztów uzyskania przychodów bez obo-
wi¹zku prowadzenia ewidencji przebiegu
pojazdu.
Wnioskodawca zwróci³ siê z zapytaniem
czy zawarta na okres 36 miesiêcy umowa
najmu samochodu osobowego pozwoli na
uznanie jej za umowê leasingu podatko-
wego. Dodatkowo doprecyzowa³, ¿e suma
op³at ustalonych w umowie, pomniejszo-
na o nale¿ny podatek od towarów i us³ug,
odpowiada co najmniej wartoœci pocz¹t-
kowej samochodu, a wynajmuj¹cy w dniu
zawarcia urnowy nie korzysta ze zwol-
nieñ, o których mowa w art. 23b ust. 2
updof. Po pierwsze nale¿a³oby wskazaæ,
¿e jednym z warunków jest, aby umowa
zosta³a zawarta na okres stanowi¹cy co
najmniej 40% normatywnego okresu
amortyzacji. Ustawowy okres amorty-
zacji samochodu osobowego stanowi
60 miesiêcy, z czego 40% stanowi 24 mie-
si¹ce. Skoro planowany okres, na który
dana umowa zosta³aby zawarta wynosi
36 miesiêcy, to pierwszy warunek okre-
œlaj¹cy umowê leasingu zostanie spe³nio-
ny. Jednoczeœnie, o czym by³a ju¿ mowa
powy¿ej, suma op³at ustalonych w umo-
wie d³ugoterminowego najmu pojazdu,
pomniejszona o nale¿ny podatek od towa-
rów i us³ug, bêdzie odpowiadaæ co naj-

mniej wartoœci pocz¹tkowej samochodu.
W zwi¹zku z powy¿szym nale¿y uznaæ, ¿e
umowa d³ugoterminowego najmu samo-
chodu osobowego bêdzie uznana za po-
datkow¹ „umow¹ lea-singu”, a ponoszo-

ne przez korzystaj¹cego wydatki
z tytu³u u¿ywania ww. pojazdu
mog¹ stanowiæ koszt uzyskania
przychodów prowadzonej poza-
rolniczej dzia³alnoœci gospodar-
czej.

Zgodnie z art. 23   ust. 1 pkt 46
nie uwa¿a siê za koszt uzyskania
przychodów poniesionych wy-
datków zaliczonych do kosztów
uzyskania przychodów, z za-
strze¿eniem pkt 36, z tytu³u u¿y-

wania niewprowadzonego do ewidencji
œrodków trwa³ych samochodu osobowe-
go, w tym tak¿e stanowi¹cego w³asnoœæ
osoby prowadz¹cej dzia³alnoœæ gospo-
darcz¹ dla potrzeb dzia³alnoœci gospodar-
czej podatnika – wynikaj¹c¹ z pomno¿e-
nia liczby kilometrów faktycznego
przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 km

cd. ze str. 10 przebiegu, okreœlonej w odrêbnych prze-
pisach wydanych przez w³aœciwego mini-
stra, w celu ustalenia faktycznego przebie-
gu samochodu podatnik jest obowi¹zany
do prowadzenia ewidencji przebiegu po-
jazdu Stosownie do art. 23 ust. 3b przepis
ust. 1 pkt 46 powo³anego artyku³u, nak³a-
daj¹cy obowi¹zek prowadzenia ewiden-
cji przebiegu pojazdu, nie dotyczy samo-
chodów osobowych u¿ywanych na
podstawie umowy leasingu, o której mowa
w art. 23a ust.1.
Reasumuj¹c, u¿ywanie samochodu osobo-
wego dla potrzeb prowadzonej dzia³alno-
œci gospodarczej na podstawie umowy
najmu, spe³niaj¹cej warunki okreœlone
przepisem art. 23b updof, daje mo¿liwoœæ
zaliczenia wydatków zwi¹zanych z u¿yt-
kowaniem tego samochodu bezpoœrednio
do kosztów uzyskania przychodów bez
obowi¹zku prowadzenia ewidencji prze-
biegu pojazdu.
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