
WIOSNA 2020

ZaprasZamy  
na cykl bezpłatnych konferencji  
dla branży transportowej

Więcej informacji wewnątrz informatora, na stronach 2 i 4.

I N f O r m A t O r

KMG media

www.spotkania.tsl-biznes.pl
szczegółowy program oraz formularz zgłoszenia bezpłatnego udziału na

 5.03.2020 – poznań |

 12.03.2020 – Białystok |

 19.03.2020 – Kraków |

 26.03.2020 – Lublin |

 1.04.2020 – Warszawa |

 
 7.04.2020 – Gdańsk |

 16.04.2020 – Katowice |

 23.04.2020 – Wrocław |

podczas  
mT TsL



Transport drogowy to jeden z naszych naj-
lepszych „produktów eksportowych”. To Wy, 
polscy przewoźnicy i transportowcy, obsługu-
jecie około jedną czwartą wszystkich przewo-
zów międzynarodowych w Unii Europejskiej. 
Transport drogowy to tym samym potężna 
gałąź polskiej gospodarki, dająca bezpośred-
nie lub pośrednie zatrudnienie wielu rodakom. 
Obecnie w Polsce ponad 85 tysięcy podmiotów 
gospodarczych zajmuje się transportem kra-
jowym i międzynarodowym: od najmniejszych, 
jednoosobowych działalności gospodarczych, 
poprzez średnie i duże firmy rodzinne po naj-
większe organizacje, rozpoznawane na polskim 
i europejskim rynku. 

Jednak jako branża często borykamy się 
z różnymi problemami. Większość z nich wynika 
ze specyfiki transportu, branży bardzo dyna-
micznej. Z jednej strony musi on dostosowy-
wać się do wciąż zmieniających się wymagań 
i potrzeb swoich klientów. Z drugiej natrafia  
na zmiany otoczenia prawnego, gospodarcze- 
go, a nawet politycznego. W gąszczu tych 
wszystkich zmian, operując na wielu zagranicz-
nych rynkach, nie łatwo jest nadążyć za tym 
wszystkim.

I tu staramy się Was wspierać, dostar-
czając najnowszych i najważniejszych infor-
macji poprzez nasze media: miesięczniki 
TsL Biznes oraz Truck&Van, które są dla 
Was dostępne nie tylko w tradycyjnej, papie-
rowej formie, ale również jako portale i cza-
sopisma elektroniczne – w pełni bezpłatne 
i dostarczane bez żadnych zobowiązań, 
ukrytych kosztów czy innych „gwiazdek i ha-
czyków”.

FOrmUlarZ ZgłOsZEnIOWy  
oraz aktualny program spotkań Transportowych  
znajdziecie zawsze na naszej stronie:

www.spotkania.tsl-biznes.pl

W przypadku pytań zapraszam również do bezpośredniego kontaktu

mirosław Ganiec
redaktor naczelny Tsl biznes oraz organizator  

spotkań Transportowych
m.ganiec@kmg-media.pl, tel. 22 213 88 28

nic jednak nie zastąpi rozmów i możliwości 
bezpośredniego spotkania z ekspertami bran-
żowymi, którzy nie tylko szkolą nas jako branżę 
i dostarczają najnowszych informacji, ale wręcz 
przepowiadają nadchodzące zmiany i odpo-
wiednio wcześniej przygotowują nas na nie. 
Dlatego od ośmiu lat nasze wydawnictwo orga-
nizuje spotkania Transportowe – cykliczne 
konferencje o charakterze szkoleniowym.  
Organizujemy je w dwóch edycjach – wiosennej 
i jesiennej, łącznie w 12 lokalizacjach, by każdy 
zapracowany przewoźnik i transportowiec miał 
je blisko siebie. 

główną częścią takiego całodziennego 
wydarzenia jest kilkanaście prezentacji me-
rytorycznych, podczas których eksperci bez-
pośrednio związani z branżą transportową 
przedstawiają najważniejsze zmiany prawne 
i biznesowe, przede wszystkim wskazując 
praktyczne aspekty i sposoby radzenia sobie 
zarówno z wdrożonymi, jak i nadchodzącymi 
zmianami. na kolejnych stronach informatora 
przedstawiamy kilka materiałów merytorycz-
nych, przygotowanych przez partnerów i eks-
pertów spotkań Transportowych. To oczywiście 
jedynie ułamek całości problematyki, jaka po-
jawi się tej jesieni na naszych konferencjach. 
Uzupełnieniem części konferencyjnej są krót-
kie prezentacje kilku rozwiązań produktowych 
i usługowych, wspierających firmy transportowe.  

Zarówno eksperci prawni, jak i dostawcy 
różnych rozwiązań dla transportu, pozostają do 
Waszej dyspozycji przez cały dzień przy swoich 
stanowiskach w strefie partnerskiej i eksperc-
kiej, która tworzy swego rodzaju mini-targi 
branżowe. W swobodnej i wygodnej atmosfe-

Drodzy Transportowcy i przewoźnicy,

rze można rozszerzyć zakres uzyskanych infor-
macji, dopytać ich o szczegóły czy porozmawiać 
o warunkach współpracy. na spotkania zapra-
szamy też załadowców oraz firmy logistyczne, 
które poszukują przewoźników do nawiązania 
stałej współpracy.

Co ważne, dla przewoźników i pracowników 
firm transportowych udział w spotkaniach 
Transportowych jest całkowicie bezpłat-
ny (do 3 osób z jednej firmy) – tu również bez 
żadnych gwiazdek, haczyków czy ukrytych 
kosztów. W ramach naszego zaproszenia za-
pewniamy Wam bezpłatnie również całodzienny 
bufet kawowy oraz lunch. Warszawska edycja 
spotkań odbywa się podczas targów mT Tsl, 
na które uczestnicy naszej konferencji wchodzą 
bezpłatnie. 

Zapraszam Was zatem do udziału w jesien-
nej edycji spotkań Transportowych. To jeden 
dzień, podczas którego możesz dowiedzieć się 
najważniejszych informacji branżowych i przy-
gotować na nadchodzące zmiany, zdobyć i roz-
winąć ciekawe kontakty biznesowe, a nawet 
znaleźć nowych kontrahentów.

Organizatorem spotkań Transportowych  
jest wydawnictwo Kmg media  
oraz redakcje miesięczników Tsl Biznes i Truck&Van.

Kmg media sp. z o.o. redakcja Tsl Biznes i Truck & Van 
ul. malczewskiego 17a, 05-820 Piastów, tel. 22 213 88 28 
Infolinia spotkań Transportowych tel. 515 750 900  
spotkania@tsl-biznes.pl

ZGłoś BeZpłaTny uDZiał

Truck
www.truck-van.pl Van&KMG media

Dołącz do grona tych przewoźników, którzy wiedzą więcej
Zapisz się na bezpłatne spotkania Transportowe, prześlij swoje dane kontaktowe 
(nazwa firmy lub nr nip albo nr licencji transportowej, imię i nazwisko oraz  
tel. kontaktowy i e-mail do uczestnika):

• formularzem na stronie www.spotkania.tsl-biznes.pl 
• mailowo: spotkania@tsl-biznes.pl  
• telefonicznie: 22 213 88 28 lub 515 750 900 
• sms: 515 750 900

www.spotkania.tsl-biznes.pl

W strefie eksperckiej spotkasz m.in.: 
• kancelarie prawne, specjalizujące się w obsłudze firm transportowych
• dostawców kart paliwowych, 
• operatorów opłat drogowych i serwisowych, obsługi zwrotu  
 VaT i akcyzy
• brokerów i doradców ubezpieczeniowych, wyspecjalizowanych  
 w ubezpieczeniach transportowych (OCP, OCs, Cargo, OCP  
 kabotażowe)
• dostawców rozwiązań telematycznych i systemów zarządzania flotą
• giełdy i platformy transportowe
• usługi rozliczania czasu pracy kierowców, aplikacje i systemy do analizy  
 i rozliczania kierowców, europejskich płac minimalnych czy delegacji
• spedycje międzynarodowe, poszukujące przewoźników do stałej  
 współpracy
• instytucje leasingowe
• dostawcy paliw

partnerzy:
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Przewoźnikom i menedżerom transportu drogowego zapewniamy w pełni darmowy udział w konferencji (do 3 osób  
z jednej firmy), wraz z lunchem i całodniowym bufetem kawowym.
Każdy z uczestników otrzyma również pakiet konferencyjny, zawierający miesięczniki Tsl Biznes i Truck&Van,  
oraz materiały informacyjne partnerów i ekspertów.

Daty i miejsca:

Zapraszamy właścicieli i menedżerów firm transportowych do bezpłatnego udziału w kolejnej, wiosennej 
edycji spotkań Transportowych – czyli cyklu konferencji szkoleniowych dla branży transportowej, 
organizowanych przez redakcję miesięczników Tsl Biznes i Truck & Van.

strefa ekspercka i biznesowa pozostaje otwarta zarówno dla uczestników konferencji, jak i tych osób, którzy nie 
przewidują udziału w konferencji, a chcieliby wziąć udział tylko w mini-targach branżowych. Jedynym wymogiem jest 
wcześniejsze zgłoszenie swojego uczestnictwa (formularzem na stronie internetowej, e-mailem lub telefonicznie).

Tej wiosny na spotkaniach Transportowych poruszamy m.in. takie tematy:
>>  Pakiet mobilności – jak się przygotować już dziś. 
>>  Pobrexitowa rzeczywistość w transporcie. 
>>  Kontrola ITD w siedzibie przedsiębiorcy  – najczęściej popełniane błędy, jak się przed nimi uchronić. 
>>  Płace minimalne w Europie – jak liczyć, jak zgłaszać kierowców w poszczególnych krajach. 
>>  Polisa OCP. Kupujemy, czy ubezpieczamy się, czyli na co zwrócić uwagę w polisie,  
  by faktycznie nas chroniła. 
>>  Dopuszczalne naciski osi – kompleksowo i zgodnie z prawem. 
>>  nielegalni imigranci oraz kontrabanda – odpowiedzialność przewoźnika i konsekwencje z tym związane. 
>>  Przewoźnik „niewolnikiem” swojego zleceniodawcy – kiedy mogę zerwać podpisaną umowę. 
>>  Jak perfekcyjnie dopasować system zarządzania transportem do swoich potrzeb? 
i wiele innych.

szczegółowy program konferencji zamieszczamy na www.spotkania.tsl-biznes.pl

BEZPłaTny UDZIał

Zaproszenie
16 edycja  
spotkań Transportowych

KONfereNcjA merytOryczNA:
specjaliści i eksperci branżowi wskazują rozwiązania bieżących oraz potencjalnych 
problemów branży transportowej. 
nie wdajemy się w jałowe narzekanie i zbędne politykowanie, lecz udzielamy konkretnych 
wskazówek i porad.

StrefA eKSpercKA I bIzNeSOWA:
Uzupełnieniem części merytorycznej jest obszerna strefa ekspercka i biznesowa, w której 
do dyspozycji uczestników pozostają eksperci prawni oraz dostawcy produktów i usług, 
prezentujący rozwiązania wspierające bezpieczniejsze i efektywniejsze prowadzenie 
działalności transportowej.

StrefA zAłAdOWcóW:
spotkasz tu przedstawicieli firm produkcyjnych, dystrybucyjnych i spedycyjnych oraz 
operatorów logistycznych, którzy poszukują przewoźników do nawiązania współpracy.

 5.03.2020 >> | poZnaŃ,  Hotel poznański, ul. Krańcowa 4, 62-030 Luboń k/poznania

 12.03.2020 >> | BiałysToK,  Hotel 3Trio, ul. Hurtowa 3, 15-399 Białystok

 19.03.2020 >> | KraKÓW, Best Western premier Kraków Hotel, ul. opolska 14 a, 31-323 Kraków

 26.03.2020 >> | LuBLin,  Hotel ibis styles Lublin stare miasto, al. solidarności 7, 20-841 Lublin 

 1.04.2020 >> | WarsZaWa,  ptak Warsaw expo, al. Krakowska 62, 05-830 nadarzyn 
    (podczas Targów mT TsL. Dla uczestników spotkań Transportowych bezpłatny bilet wstępu na Targi)

 7.04.2020 >> | GDaŃsK,  Focus Hotel premium GDaŃsK, ul. nad stawem 5, 80-454 Gdańsk

 16.04.2020 >> | KaToWiCe,  Hotel novotel Katowice Centrum, al. roździeńskiego 16, 40-202 Katowice

 23.04.2020 >> | WroCłaW,  Hotel novotel Wrocław Centrum, ul. powstanców śląskich 7-7b, 53-332 Wrocław

FOrmUlarZ ZgłOsZEnIOWy  
oraz aktualny program spotkań Transportowych znajdziesz na naszej stronie:
 www.spotkania.tsl-biznes.pl



ObOwiązek 
raportowania
schematów podatkowych (mdR)  
w fiRmach tRanspoRtowych
25 czerwca 2018 r. weszła w życie Dyrektywa DAC 6 nakładająca obowiązek  
przekazywania organom podatkowym informacji na temat podlegających raportowaniu 
uzgodnień transgranicznych.

polska implementacja dyrektywy dac 
6 miała miejsce w ustawie z dnia 23 

października 2018 r. o zmianie ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych, ustawy o podatku dochodowym od 
osób prawnych, ustawy Ordynacja podat-
kowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
2018 poz. 2193; dalej: „Ustawa MDR”).

Polskie przepisy, mimo że stanowią 
implementację DAC6, znacząco się od 
niej różnią, m.in.:
| rozszerzając obowiązek raportowa-

nia na schematy podatkowe inne niż 
schematy podatkowe transgraniczne 
w rozumieniu DAC 6 oraz schematy 
podatkowe umożliwiające osiągnięcie 
korzyści podatkowej w podatku VAT;

| rozszerzając katalog cech rozpoznaw-
czych;

| rozszerzeniem na VAT i akcyzę.

Raportujemy nie tylko 
optymalizacje
Raportowaniu będą podlegać wszyst-
kie schematy podatkowe (nie tylko tzw. 
„optymalizacje podatkowe”) spełniające 
określone w ustawie cechy rozpoznawcze 
i ewentualne dodatkowe kryteria, w tym 
przykładowo obowiązek raportowania 
może powstać w związku ze zgodnym 
z celem ustawodawcy korzystaniem z ulg 
i preferencji (jak np. leasing operacyjny).

Firmy transportowe, u których ziden-
tyfikowano schemat podatkowy (np. fir-
my wykorzystujące leasing operacyjny) 
mają obowiązek przesłania odpowied-
niego raportu do Szefa KAS.

Kary za brak  
raportu MDR 
Nieprzekazanie raportu lub przekaza-
nie go po terminie zagrożone jest karą 
grzywny do 720 stawek dziennych (od 
866 zł do 24 mln zł) oraz zastosowa-
niem środków karnych, jak np. zakaz 
określonej działalności. W wypadku 
uchybień mniejszej wagi istnieje moż-
liwość ukarania sprawcy grzywną za 
wykroczenie skarbowe (od 260 zł do  
52 tys. zł).

Kara nakładana jest na właścicieli lub 
członków zarządu, a także inne osoby 
odpowiedzialne za sprawy gospodarcze 
firmy transportowej (główny księgowy, 
dyrektor finansowy).

Istnieje możliwość przesłania raportu 
MDR po terminie wraz z czynnym żalem.

Obowiązek posiadania 
procedury wewnętrznej 
Procedurę wewnętrzną muszą posiadać 
firmy:

1. zatrudniające promotorów (np. dyrek-
torów finansowych, głównych księgo-
wych, doradców podatkowych) lub fak-
tycznie wypłacające im wynagrodzenie,

2. których przychody lub koszty, w rozu-
mieniu przepisów o rachunkowości 
ustalone na podstawie prowadzonych 
ksiąg rachunkowych, przekroczyły 
w roku poprzedzającym rok obrotowy 
równowartość 8 mln zł.
Oba warunki muszą być spełnione 

łącznie.

Kara za brak  
procedury 
Kara z tytułu niedopełnienia obowiązku 
wprowadzenia i stosowania procedu-
ry wewnętrznej wynosi nie więcej niż  
2 mln zł.

Za niedopełnienie obowiązku wpro-
wadzenia procedury wewnętrznej, 
w przypadku gdy przestępstwo skarbo-
we polegające na niedopełnieniu obo-
wiązku z zakresu MDR zostało stwier-
dzone prawomocnym wyrokiem sądu, 
nakładana jest kara w wysokości nie 
większej niż 10 mln zł.

Kary te nakładane są na firmę.

Jak możemy pomóc

kancelaria transportowa LegaLtRans 
udziela pełnego wsparcia firmom trans-
portowym w zakresie:
| identyfikacji schematów podatko-

wych w firmie;
| opracowania procedury wewnętrznej;
| przesyłania do Szefa KAS raportów 

MDR;
| szkolenia kluczowych pracowników 

w zakresie MDR.
Łukasz Medaj 

Kancelaria Transportowa LEGALTRANS

Łukasz Medaj
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Nowy wymiar
rozliczania kierowców

Poznaj nowy wymiar!  

Czym jest nowy wymiar rozliczania kierowców? Dla nas to wyzwanie - aby stwo-
rzyć rozwiązanie ułatwiające współpracę firmy transportowej i kancelarii rozliczają-
cej. Dla Ciebie  to wygoda i nowoczesne narzędzie dające Tobie to, czego oczeku-
jesz od zaawansowanych technologii i profesjonalnych usług. Od dzisiaj przenosi-
my ewidencję czasu pracy w zupełnie nowy wymiar, ułatwiając obieg dokumen-
tów i dostęp do danych poprzez unikatową platformę SuperTacho WEB. 
 

Dostęp online dla wszystkich 
zainteresowanych ewidencją, 
czasem pracy lub naruszeniami. 
Daj możliwość księgowej, kadro-
wej, managerowi, a nawet kierow-
cy podglądu danych online!

Poprzez platformę możesz samo-
dzielnie podejrzeć naruszenia, 
aktywności, rozliczenia, dodać 
pliki DDD czy też utworzyć 
delegacje kierowcy. Wszystkie 
dodane informacje są od razu 
widoczne dla ekspertów. 

Wejdź z nami w nowy wymiar 
- przyjdź do naszego stoiska!

Jesteś głodny wiedzy? 
Weź udział w warsztatach ekspertów Kancelarii Transportowej ITD-PIP 
podczas Spotkań Transportowych ITD-PIP!

+48 66 99 44 777 dok@itd-pip.pl www.itd-pip.pl

Nowy wymiar to nie tylko dostęp 
do nowoczesnej platformy - 
doskonale wiemy, że najważniej-
sza w rozliczaniu jest wiedza. 
Otoczymy Cię opieką konsultan-
tów, ekspertów ds. rozliczania 
oraz prawników. 



innowacyjne zmiany dotyczą tarcz 
sprzęgła LuK o średnicy 360 mm, 400 

mm i 430 mm, te 3 wymiary stanowią 
ponad 80% Europejskiego parku ma-
szynowego samochodów ciężarowych. 
W tych tarczach zastosowano nowy zop-
tymalizowany pod kątem wytrzymałości 
mechanicznej i termicznej materiał na 

Luk HD 30 PLUS
SUPER WyTRZyMAłA OKłADZINA TARCZy
DO SAMOChODóW CIężAROWyCh
Wytrzymałość elementów układu napędowego jest szczególnie istotna  
w przypadku samochodów ciężarowych. Kolejnym elementem pozwalającym tworzyć 
coraz bardziej wytrzymałe na obciążenia układy napędowe jest nowa okładzina 
tarcz sprzęgła LuK HD 30 PLUS.

okładziny cierne tarczy sprzęgła, ozna-
czony symbolem hD 30 PLUS. Ta zmia-
na ma za zadanie wydłużenie przebiegu 
osiąganego za pomocą tarczy sprzęgła 
oraz dzięki użyciu ekologicznych mate-
riałów - ochronę środowiska.

Specjalne właściwości materiału są 
wynikiem unikalnie dobranych kom-

ponentów składowych i procesu pro-
dukcji opierającego się na dodaniu jak 
największej ilości włókien. Produkcja 
okładzin odbywa się bez użycia roz-
puszczalników, a materiał okładzin nie 
zawiera kadmu, chromu, ołowiu, azbe-
stu ani rtęci. 

Materiał okładzin w konwencjonal-
nej tarczy to połączenie wytrzymałości 
konstrukcyjnej i właściwości ciernych 
co przekłada się na dobrą wytrzymałość 
termiczną i mechaniczną. W ciężkich 
pojazdach użytkowych potrzeba czegoś 
więcej - nowej generacji okładzin LuK. 
Zrealizowane to jest przez podzielenie 
okładziny na dwie warstwy (rys.). 

Okładzina tarczy składa się z dwóch 
wartstw. Warstwa spodnia podnosi 
wytrzymałość mechaniczną i termicz-
ną. Warstwa wierzchnia dzięki zwięk-
szonemu współczynnikowi tarcia lepiej 
przenosi moment obrotowy i wolniej 
się zużywa. 

Dzięki zastosowaniu okładzin hD 30 
PLUS możliwe jest zwiększenie prze-
biegu o ponad 30% co przekłada się na 
rzadsze przestoje spowodowane wizy-
tami w warsztacie (oczywiście zależnie 
eksploatacji i warunków pracy).

Nowe rozwiązania firmy LuK takie 
jak tarcza hD 30 PLUS w połączeniu 
z dociskiem z samoregulacją typu TAC 
znacząco zwiększają mobilność pojaz-
dów i są ekonomicznym rozwiązaniem 
dla ich użytkowników.

Więcej informacji można znaleźć na 
stronie www.repxpert.pl i na kanale 
youtube: REPXPERT Polska. |

L U K  h D  3 0  P L U S  
O K ł A D Z I N A  T A R C Z y  D O  S A M O C h O D ó W  C I ę ż A R O W y C h

Korzyści: 
|	 większa	trwałość	i	dłuższy	okres	eksploatacji	sprzęgła
|	 zachowanie	wysokich	parametrów	przez	cały	czas	eksploatacji
|	 mniejsza	ilość	wizyt	w	warsztacie
|	 większa	niezawodność	układu	napędowego

Link RePXPeRT  
https://www.repxpert.pl/pl/work/ 

product_finder/product_ds16512#/ 

Link Youtube 
http://bit.ly/2j47ml6
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30% dłuższa 
żywotność

Jakość pierwszego 
montażu

Więcej korzyści  
REPXPERT

30% dłuższa żywotność
Schaeffler jest liderem w produkcji elementów układu sprzęgła. HD 30 PLUS gwarantuje o 30% dłuższą żywotność sprzęgła.

Jakość pierwszego montażu
Schaeffler jest dostawcą części na pierwszy montaż do takich marek jak Mercedes, Scania, Volvo, MAN, DAF, Renault, Tata, 
Liebherr, Caterpillar i wielu innych. Sprzęgła LuK o podwyższonej wytrzymałości użyte są na pierwszy montaż w pojazdach 
marki Mercedes Benz.

Więcej korzyści REPXPERT
Zarejestruj się na www.repxpert.pl, aby uzyskać dostęp do darmowych katalogów, informacji serwisowych, instrukcji 
montażu i materiałów video. W każdym zestawie LuK RepSet dla samochodów ciężarowych znajdziesz 3.000 pkt, do 
wykorzystania w programie lojalnościowym REPXPERT.

3 LATA GWARANCJI 
na LuK RepSet 
dla samochodów ciężarowych

www.repxpert.pl

Od teraz 3-letnia gwarancja na LuK RepSet 
dla samochodów ciężarowych



naczepa wSzecHSTROnna
DeMARKO Special Trailers jest polskim producentem 
naczep specjalistycznych z wieloletnim doświadczeniem. 
Własne biuro projektowo-konstrukcyjne oraz dobrze 
wyposażone zaplecze technologiczne dają możliwość 
szybkiej dostawy gotowego produktu stworzonego 
pod indywidualne oczekiwania klienta a jednocześnie 
spełniającego najtrudniejsze wymagania stawiane przez 
transport ponadgabarytowy

od 2015 roku firma produkuje uniwer-
salną trzyosiową naczepę ST3 light, 

należąca do segmentu allrounder. Pojazd 
charakteryzuje się niską masą własną rzędu  

lanych konstrukcja podwozia została 
opracowana z przewidzianym zagłę- 
bieniem na ramię koparki o wymiarach 
2950×600×220 mm. Stabilność przewo-
żonych maszyn zapewniają zagłębienia na 
koła o głębokości ok. 410 mm pomiędzy 
szyją, a pierwszą osią oraz między pierw-
szą i drugą osią. Wypełnienie zagłębień 
jest z drewna, obitego blachami cynkowa-
nymi ogniowo. W naczepie zastosowano 
cztery nogi podporowe, dwie przednie 
główne oraz tylną parę zabezpieczającą. 
Główna przednia para nóg podporowych 
ma nośność 24 t dynamicznie i 50 t sta-
tycznie. Naczepę wyposażono w liczne 
uchwyty do mocowania ładunku: 4 pary 
na szyi, 6 par zintegrowanych z profi-
lem zewnętrznym pokładu dolnego oraz  
11 par na dolnym pokładzie. Podłogę 
wraz z systemami mocowania zaprojek-
towano w sposób zapewniający stabilne 
i bezpieczne przewożenie ładunków bez 
różnicy czy to będą pojazdy kołowe, gą-
siennicowe czy konstrukcje stalowe.

Podwozie

W naczepie zastosowano trzy osie  
o nośności 11 ton każda z ogumieniem 
235/75 R 17,5 na stalowych felgach. Pneu-
matyczne zawieszenie ma funkcję podno-
szenia i opuszczania pokładu a oś przednia 
jest dodatkowo unoszona, druga stała nato-
miast trzecia nadążna. Naczepę wyposażono 
w dwuobwodowy układ hamulcowy z ABS 
i EBS. Do połączenia naczepy z ciągnikiem 
służy wymienny 2’’ sworzeń królewski. Ca-
łości dopełnia oświetlenie ledowe. 

Na życzenie

Do wyboru przez zamawiającego jest 
szeroka paleta najazdów 3-, 4- i 5-metro-
wych, w tym najazdy aluminiowe. Klienci 
mogą ponadto uzupełnić pojazd o: zesta-
wy oznakowania do transportów ponad-
gabarytowych (teleskopowo wysuwane 
światła obrysowe, biało-czerwone tablice 
ostrzegawcze 423×423 mm), uchwyty 
na koła zapasowe, kliny pod koła, stalową 
skrzynkę narzędziową z dwoma zamkami 
na przedzie pojazdu, 12 kłonic cynkowa-
nych ogniowo wraz ze schowkiem na 
kłonice, poszerzenia do 3 m wysuwa-
ne teleskopowo i cynkowane ogniowo, 
pręty antypoślizgowe na tylnym skosie 
naczepy i wiele innych specjalistycznych 
dodatków proponowanych w ramach 
programu Custom Tailored Trailer (CTT)  
– naczep szytych na miarę. Każda nacze-
pa objęta programem CTT w 100% speł-
nia wymagania klientów demaRko. |

7 950 kilogramów a jednocześnie po-
zwala na transport ładunków o masie do  
40 ton. Naczepy tej serii w wersji standar-
dowej są wyposażone zarówno w zagłę-
bienia na koła maszyn budowlanych jak 
i we wnękę na łyżkę koparki. Model ST3 
light znajduje nabywców w kraju i za gra-
nicą, szczególnie w Niemczech. Naczepa 
przeznaczona w głównie do przewozu ma-
szyn budowlanych może także transporto-
wać wiele innych, ponadnormatywnych 
ładunków co pozwala przedsiębiorcom na 
efektywniejsze zagospodarowanie taboru.

Mocna konstrukcja

Niska masa i duża ładowność naczepy 
demaRko ST3 light wynikają z jej kon-
strukcji. Dwubelkową ramę wykonano 
z produktów wysokiej jakości stosując 
stale o podwyższonych właściwościach 
wytrzymałościowych. Sztywność kon-
strukcji nadają poprzeczne żebra wspa-
wane do ceownika w zewnętrznej części 
ramy. Przed malowaniem konstrukcja 
stalowa jest śrutowana w celu oczysz-
czenia ramy z pozostałości po poprzed-
nich obróbkach oraz brudu i rdzy. Dla 
ułatwienia transportu maszyn budow-

W standardzie zagłębienie na ramię koparki występuje  
łącznie z wnękami na koła pomiędzy szyją, a pierwszą osią  
oraz między pierwszą i drugą osią

Zagłębienie w pokładzie ułatwiające przejazd pod 
wiaduktami i liniami wysokiego napięcia poprzez 

schowanie łyżki. Zagłębienie o wymiarach: 3000 mm 
długości, 550 mm szerokości i 300 mm głębokości. 
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’bsopt’ – SYSTeM OPeRacYJnY
DLA PRZEDSIęBIORSTW TRANSPORTOWyCh
Prowadzenie firmy transportowej w obecnej sytuacji rynko-
wej jest dużym wyzwaniem. Wiele firm popada w problemy 
finansowe, ponieważ przedsiębiorcy nie posiadają wiedzy na 
temat faktycznych wyników, jakie osiągają ich pojazdy. Często 
pozyskują zlecenia z niską stawką za kilometr, nie do końca 
zdając sobie sprawę, że naraża ich to na straty, a w konse-
kwencji prowadzi do upadłości.  Wychodząc naprzeciw przed-
siębiorstwom transportowym stworzyliśmy system, który 
przy minimalnym wprowadzaniu danych, pozwala na okre-
ślenie rentowności pojazdu i całego przedsiębiorstwa.

BIRRT Sp. z o.o., zaledwie w rok, 
rozwiązała kluczowy problem jednego 
z liderów branży transportowej zajmu-
jącego się rozliczaniem czasu pracy kie-
rowców. Efektem wspólnej pracy zespołu 
było stworzenie aplikacji webowej, która 
stała się platformą pracy dla wszystkich 
pracowników. Dzięki temu zdobyliśmy 
doświadczenie, które pozwala nam da-
lej tworzyć rozwiązania IT dla przedsię-
biorstw działających w różnych branżach.

System operacyjny dla przed- 
siębiorstw transportowych

Naszym najnowszym produktem jest 
’bsopt’. System stworzony we współpra-
cy z przedsiębiorstwami transportowymi 
i dla przedsiębiorstw transportowych. 
’bsopt’ integruje wszystkie procesy wy-
stępujące w przedsiębiorstwie transpor-
towym dając szybki dostęp do raportów 
zarządczych wspierających podejmowa-
nie codziennych i strategicznych decyzji 
biznesowych. 

Bezpieczny dostęp  
z dowolnego miejsca

’bsopt’ to intuicyjna i prosta w obsłudze 
aplikacja webowa, ułatwiająca zarzą-
dzanie firmą transportową. Wdrażając 
’bsopt’ nie musisz inwestować w rozbu-
dowę swojej obecnej infrastruktury IT. 
Dzięki dostępowi do ’bsopt’ przez prze-
glądarkę internetową, na bieżąco możesz 
śledzić informacje o kontrahentach, pra-
cownikach, pojazdach, zleceniach i faktu-
rach w dowolnym momencie i z dowol-
nego miejsca.

Wszystko w jednym miejscu
Elementami systemu ’bsopt’ są: poczta 
email, zadania, kartoteki kontrahentów, 
pracowników i pojazdów, generatory do-
kumentów i alerty, zlecenia transportowe 
i spedycyjne, faktury (zarządzanie należno-
ściami), rejestr zakupów (zarządzanie zobo-
wiązaniami), raporty zarządcze wspomaga-
jące podejmowanie decyzji biznesowych 
(między innymi raport zarządczy pokazujący 
wynik każdego pojazdu we flocie w zakre-
sie dat karty drogowej), książka nadawcza 
Poczty Polskiej i generator kopert. 

Raporty zarządcze – wynik po 
pojeździe, wynik po spedytorze

Na „klik” otrzymujesz informację o wyniku 
wypracowanym przez każdy pojazd w Two-
jej flocie, w zakresie dat karty drogowej. 
Wiesz, ile zarabiasz na każdym przejecha-
nym kilometrze. Na bieżąco widzisz przy-
chody i wyniki, jakie osiągają Twoi spedyto-
rzy. Dzięki pomocnym raportom usprawnisz 
pracę i system wynagradzania w firmie.

Dostosowany, prosty 
w obsłudze, intuicyjny system

To, co wyróżnia nas na tle konkurencji, to 
indywidulane podejście do potrzeb każde-
go klienta. Jesteśmy gotowi, po wspólnej 
analizie, dostosować elementy i funkcjo-
nalność systemu ’bsopt’ do indywidual-
nych potrzeb każdego klienta.

Dzięki temu pracujesz na systemie, 
który zawiera wszystko, czego potrzebu-
jesz. Jednocześnie system jest przejrzy-
sty, łatwy w obsłudze i bardzo intuicyjny. 

Rozwiązania dla każdego
Ponadto skupiamy się nie tylko na dostar-
czaniu gotowych programów, ale także ota-
czamy opieką naszych Klientów, oferując 
kompleksowy outsourcing IT. Nasi specja-
liści wspierają w zarządzaniu infrastrukturą 
teleinformatyczną, a także w konfiguracji 
sprzętu i oprogramowania. Posiadamy wie-
dzę, dzięki której jesteśmy w stanie zasu-
gerować najbardziej efektywne sposoby 
zabezpieczenia przed złośliwym oprogramo-
waniem i atakami hakerskimi. Tworzymy re-
sponsywne i nowoczesne strony interneto-
we, które pozwalają skutecznie wprowadzić 
biznes do sieci i zwiększyć ilość klientów. 
Pamiętaj, że nasz zespół projektantów, pro-
gramistów i administratorów, może stwo-
rzyć dedykowane rozwiązanie dopasowane 
do indywidualnych potrzeb Twojej firmy. |

Dominik Kuśnierek 
Założyciel i Prezes Zarządu BIRRT  
Sp. z o.o., ma 14-letnie doświadczenie 
w obszarach związanych z zarządza-
niem przedsiębiorstwem i  sprzedażą. 
W branży transportowej od 2006 r.  
– własna działalność. Poznając śro- 
dowisko transportowe od samej pod-
szewki i zauważając potrzebę pomocy 
w rozliczaniu czasu pracy kierowców 
w 2009 r. otworzył biuro rozliczeniowe 
„NUSS”. Poprzez jakość oferowanych 
usług, dbałość o klienta oraz bezpośred-
ni kontakt z nim w ciągu 10 lat firma 
„NUSS” stała się jednym z liderów na 
rynku w rozliczaniu czasu pracy kierow-
ców. Powyższa dewiza towarzyszy mu 
w rozwijaniu obecnego biznesu.

Zapraszamy do kontaktu osoby  
zainteresowane poznaniem ’bsopt’:

Karolina: 509 502 082
Dominik: 515 274 501
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zMiana w ROzLiczaniU
CZASU PRACy
Wraz z rozpoczęciem roku kalendarzowego 2020  
uległy zmianie przepisy dotyczące rozliczania czasu pracy. 
Niżej przedstawiamy niektóre z nich.

od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje 
zmiana wprowadzona do ustawy 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
zgodnie z którą dodatek za staż pracy 
zostanie wprost wyłączony z katalogu 
elementów składających się na płacę mi-
nimalną. Jeśli więc zaliczaliście Państwo 
dodatek stażowy do wynagrodzenia 
minimalnego, to musicie teraz dokonać 
zmian w umowach o pracę oraz w regu-
laminach, oczywiście jeśli je posiadacie 
i jeśli zawierają one zapisy dotyczące po-
wyższej kwestii.

Minimalne  
wynagrodzenie  
za pracę
Ponadto, od 2020 r. wzrosło obowiązują-
ce w Polsce minimalne wynagrodzenie 
za pracę. Po zmianie, pensja pracownika 
zatrudnionego w pełnym miesięcznym 
wymiarze czasu pracy wynosi co naj-
mniej 2600 zł brutto miesięcznie. Zwięk-
szeniu uległa również minimalna stawka 
godzinowa dla, określonych w ustawie 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
osób wykonujących zlecenia lub świad-
czących usługi. Wyniesie ona 17 zł brut-
to. W związku z powyższymi zmianami 
należy sprawdzić i ewentualnie dosto-
sować zapisy o wynagrodzeniu zawarte 
w umowach o pracę i umowach cywil-
noprawnych, tak by odpowiadały one 
nowym stawkom.

Pracownicze Plany 
Kapitałowe

W związku z wprowadzeniem do 
polskiego porządku prawnego Pracow-
niczych Planów Kapitałowych, przypo-
minamy o etapach przystępowania do 
tego systemu. Zgodnie z ustawą, od dnia  

1 stycznia 2020 r. objęci nią są pracodaw-
cy zatrudniający co najmniej 50 osób we-
dług stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. 
Powyżsi pracodawcy najpóźniej do  
24 kwietnia 2020 r. muszą zawrzeć z in-
stytucją finansową umowę o zarządzanie 
PPK oraz najpóźniej do 11 maja 2020 r. 
umowę o prowadzenie PPK.

Kolejne zmiany, które zaczęły obowią-
zywać wraz z początkiem 2020 r. dotyczą 
stawek wynagrodzenia za pracę na tere-
nie Niemiec oraz Francji.

MiLoG
Od nowego roku obowiązuje nowa stawka 
minimalnego wynagrodzenia za pracę na 
terenie Niemiec wynikająca z przepisów  
MiLoG. Wynosi ona 9,35 euro za godzinę 
pracy. Zmianie uległy także stawki świadczeń 
socjalnych, które mają istotne znaczenie dla 
rozliczania tego wynagrodzenia. Stawka 
na wyżywienie wynosi 258 euro miesięcz-
nie/8,60 euro na dzień, natomiast stawka 
na zakwaterowanie to 235 euro miesięcz-
nie/7,83 euro na dzień. Jeśli ustalenia w Pań-
stwa umowach lub regulaminach wskazują 
niższe stawki, to należy je zaktualizować.

Loi Macron

W związku z podwyżką płacy minimalnej we 
Francji (SMIC), od 1 stycznia 2020 r. wzro-
sły godzinowe stawki płacy minimalnej dla 

pracowników delegowanych w kategoriach 
118M – 138M. Jednocześnie potwierdzamy, 
iż zaświadczenia z systemu SIPSI wygenero-
wane do dnia 31 grudnia 2019 r. włącznie, za-
chowują swoją ważność do końca okresu od-
delegowania poszczególnego pracownika. |

Kamil Kiwior
Kancelaria Transportowa LEGALTRANS

 Współczynnik Stawka Stawka Stawka Stawka Stawka 
  godzinowa godzinowa godzinowa godzinowa godzinowa

 nowozatrudniony po 2 latach* po 5 latach* po 10 latach* po 15 latach*
  stażu pracy stażu pracy  stażu pracy  stażu pracy 

 118-138 M  10,15 €  10,3530 €  10,5560 €  10,7590 €  10,9620 € 
 150M  10,21 €  10,4142 €  10,6184 €  10,8226 €  11,0268 € 

Tabela wynagrodzeń obejmująca nowe stawki

* Staż pracy obliczany jest na podstawie czasu zatrudnienia w jednej (obecnie zatrudniającej) firmie.

Kamil Kiwior

Zachęcam do kontaktu z pracownikami 
naszej kancelarii w przypadku  

chęci uzyskania dodatkowych informacji.
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UTA One® – niezawodne  
rozwiązanie do opłat drogo-
wych w europie
Jako ekspert w dziedzinie płatności drogo-
wych, UTA oferuje różnorodne rozwiązania 
do regulowania opłat w 26  krajach Euro-
py. Emitent udostępnia szereg urządzeń 
do poboru myta, ale aktualnie największą 
popularnością cieszy się UTA One® – in-
teroperacyjne urządzenie do poboru opłat 
drogowych w systemach objętych usługą 
EETS. UTA One® ma najszerszy zasięg 
wśród dostępnych na rynku rozwiązań 
i obsługuje już teraz 9 systemów myta 
w: Niemczech, Belgii, Włoszech, Austrii, 
Francji, hiszpanii, Portugalii i w Polsce (A4). 
Urządzenie jest w pełni gotowe na urucho-
mienie nowych otwierających się na usługę 
EETS systemów. W niedalekiej przyszłości 
Klienci korzystający z UTA One® będą mie-
li możliwość rejestracji myta w kolejnych 
krajach, m. in. na Węgrzech, w Czechach 
i Szwajcarii. Interoperacyjność to nie jedyna 
zaleta UTA One®. Użytkownicy mogą szyb-
ko i samodzielnie rozszerzać i ograniczać 
zakres działania urządzenia, a także zmienić 
numer rejestracyjny (online), dzięki czemu 
box nie jest przypisany do jednego pojazdu 
i można go wymieniać pomiędzy samo-
chodami. Udostępniane Klientom przez 
UTA szczegółowe raporty z wszystkich 
przejazdów i tras z UTA One® poprawiają 
przejrzystość prowadzenia rachunkowości, 
ułatwiają rozliczenia z partnerami a przez to 
wpływają na sprawną koordynację działań 
firmy transportowej. 

Konkurencyjne ceny paliw 
Od lat karty UTA umożliwiają wygodne 
i bezgotówkowe płatności w całej Europie.  
Obecnie są akceptowane w niemal 65 tys. 
punktów w 40 krajach Europy, z czego pra-
wie 52 tys. to stacje paliwowe. W Polsce 
karty UTA są honorowane na ponad 5 tys. 

stacji a ich liczba wciąż wzrasta.  Tak sze-
roka sieć akceptacji sprawia, że UTA jest 
w stanie zaproponować Klientom atrakcyj-
ną ofertę cenową i indywidualnie dopaso-
wane rabaty. Na kilkudziesięciu stacjach 
w całej Polsce oraz stacjach przygranicz-
nych Klienci mogą kupować olej napędowy 
rozliczany na bazie ceny hurtowej (SPOT). 
Ceny mogą być niższe nawet o ponad  20 
gr. na litrze. Emitent na bieżąco analizuje 
potrzeby Klientów i wciąż rozszerza swoją 
ofertę o kolejne atrakcyjne cenowo i lokali-
zacyjnie punkty w Polsce, ale i Europie.

Rozbudowana oferta usług 
dodatkowych
Oprócz transakcji paliwowych Przewoźnicy 
bardzo często korzystają z innych udogod-
nień, które daje karta UTA. Zakres usług 
jest bardzo szeroki, są to m.in. naprawy, 
serwis 24h, opłaty za przejazdy przez mo-
sty, tunele i parkingi, pełen zakres mycia 
i czyszczenia pojazdów, aż po zwrot VAT 
i akcyzy. Od grudnia UTA udostępnia swo-
im Klientom wygodną, on-linową platformę 

UTA Ferry, pozwalająca na szybką i bezpro-
blemową rezerwację oraz zakup biletów na 
wszystkie popularne przeprawy promowe 
w całej Europie. Dzięki dużej elastyczności 
i bezpieczeństwu w planowaniu przepraw, 
a przede wszystkim atrakcyjnym cenom 
nowe rozwiązanie UTA spotkało się z du-
żym entuzjazmem wśród Klientów. 

Optymalizacja wydatków 
UTA dba o czas, pieniądze i płynność finan-
sową swoich Klientów. Każda oferta przy-
gotowana przez emitenta jest poprzedzona 
dokładną analizą aktualnych potrzeb dane-
go Przewoźnika, dzięki czemu jest w pełni 
zoptymalizowana i dopasowana do jego 
potrzeb. Rozliczenia z UTA są w pełni przej-
rzyste. Klienci otrzymują online zbiorczą fak-
turę, uwzględniającą wszystkie zrealizowane 
transakcje z podziałem na pojazdy, co ozna-
cza większą wygodę, przejrzystość i kontrolę 
transakcji oraz oszczędność kosztów admini-
stracyjnych i księgowych. Faktury wystawia-
ne są co 2 tygodnie z 30-dniowym terminem 
płatności. Jest to więc forma nieoprocento-
wanego finansowania nawet do 45 dni. 

Ciągły rozwój i spojrzenie 
w przyszłość
UTA koncentruje swoje działania nie tylko 
na udoskonalaniu posiadanych rozwiązań, 
ale także na ciągłym rozszerzaniu i unowo-
cześnianiu pakietu swoich usług, tak aby nie 
tylko nadążać za potrzebami Klientów, ale 
by je wyprzedzać. W niedalekiej przyszłości 
emitent planuje udostępnić nowoczesne, 
interoperacyjne urządzenie dla pojazdów do 
3,5 tony. Rozwiązanie będzie skierowane do 
mniejszych, lecz ambitnych, stawiających na 
rozwój firm i z pewnością spełni oczekiwania 
wszystkich użytkowników.   

Zaangażowanie i stała koncentracja na naj-
istotniejszych potrzebach Klientów sprawiają,  
że UTA nieprzerwanie od wielu lat cieszy się 
Ich ogromnym zaufaniem. |

Na zysk i sprawne funkcjonowanie firmy transportowej wpływa 
wiele czynników. W obecnych czasach nie da się prowadzić tego 
typu działalności bez profesjonalnego wsparcia. Dlatego tak 
ważne jest, aby wybrać idealnego partnera, który dysponuje 
wszechstronną i kompleksową ofertą. UTA jako wieloletni 
ekspert w dziedzinie mobilności wspiera Przewoźników na 
wielu płaszczyznach, m. in. oferuje rozwiązania do poboru opłat 
drogach, ułatwia płatności za paliwo i serwis drogowy, a także  
wspomaga zarządzanie flotą i finansami. 

UTA – WSZySTKO, CZEGO 
POTRzebUJeSz w DRODze
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Jerzy Różyk 
Ponad 33 lata w branży ubezpiecze-

niowej, w tym 18 lat w obsłudze pod-
miotów sektora TSL w zakresie obsługi 
ubezpieczeń i szkód transportowych 
oraz diagnostyki ryzyka transportowego. 

Absolwent Wyższej Szkoły Ubez-
pieczeń i Bankowości w Warszawie. 
Ukończył studia inżynierskie w zakresie 
technicznej i ekonomicznej diagnostyki 
ubezpieczeniowej i likwidacji szkód oraz 
studnia magisterskie w zakresie ubez-
pieczeń na tejże uczelni.

Założyciel i właściciel Kancelarii 
Brokerskiej CDS, która specjalizuje się 
w ubezpieczeniach transportowych, 
prawie transportowym i ocenie ryzyka 
transportowego. 

Autor ponad 100 artykułów z zakresu 
prawa przewozowego, ryzyka i ubezpie-
czeń transportowych. Prelegent i wykła-
dowca na wielu konferencjach, semina-
riach i szkoleniach transportowych.

Strony internetowe:
www.cds-odszkodowania.info
www.oc-przewoznika.info
www.oc-spedytora.info

Kontakt do CDS:
02-785 Warszawa,  
ul. Wiolinowa 10 lok. 53
tel.: 607 487-600, 609 204-707, 
607 074-607
e-mail: biuro@cds-odszkodowania.pl

cDS kanceLaRia bROkeRSka
– LIDER UBEZPIECZEń TRANSPORTOWyCh
CDS Kancelaria Brokerska jest kontynuacją wieloletnich doświadczeń założyciela  
firmy – Pana Jerzego Różyka – eksperta działającego w branży ubezpieczeniowej od ponad 
33 lat, w tym od ponad 18 lat w obsłudze podmiotów sektora TSL w zakresie ubezpieczeń 
transportowych, oceny ryzyka i szkód transportowych.  Pan Jerzy Różyk,  
który jest też autorem licznych artykułów z zakresu ubezpieczeń i prawa transportowego 
oraz prelegentem wielu konferencji i szkoleń transportowych, zgodził się udzielić 
odpowiedzi na moje pytania.

MG.: CDS działa jako pośrednik ubez-
pieczeniowy. Dlaczego akurat ubezpiecze-
nia transportowe?

Jerzy Różyk: Od ponad 25 lat moją 
główną specjalizacją jest zarządzanie ry-
zykiem związanym z odpowiedzialnością 
cywilną wynikającą z różnego tytułu. Na 
początku były to ryzyka związane z po-
siadaniem mienia, a później wynikające 
z prowadzonej działalności gospodarczej. 
Mój związek z transportem rozpoczął się 
w 2001 roku, kiedy to przypadło mi obsłu-
giwać przewoźników z dwóch dużych sto-
warzyszeń w zakresie ubezpieczenia odpo-
wiedzialności cywilnej przewoźnika. Ciągły 
kontakt z przewoźnikami i ich problemami 
wymusił na mnie konieczność zdobycia 
wiedzy z zakresu prawa przewozowego, 
orzecznictwa oraz bogatej literatury praw-
niczej. Po kilku latach pracy z transportem 
uznałem, że ten segment ubezpieczeń OC 
jest na tyle inspirujący, że warto poświęcić 
mu swoją dalszą karierę zawodową.

MG.: Ubezpieczenie OC przewoźnika 
i spedytora raczej nie należy do łatwych. 
Jak sobie z tym radzicie?

Jerzy Różyk: Faktycznie nie należy do 
łatwych. Powiedziałbym raczej, że należy 
do trudnych. W tych ubezpieczeniach nie 
chodzi bowiem o sprzedawanie polis prze-
woźnikom i spedytorom, jak to robi więk-
szość pośredników ubezpieczeniowych, 
a o ubezpieczanie ponoszonej przez nich 
odpowiedzialności. Jest to dlatego trudne, 
że wymaga precyzyjnego określenia specy-
fiki działalności prowadzonej przez te pod-
mioty, zakresu wykonywanych przez nich 
usług oraz – co jest najważniejsze – odpo-
wiedzialności jaką te usługi generują. Wy-
maga również dobrej znajomości przepisów 
prawa, które tę odpowiedzialność określają. 
Bez takiej wiedzy nie jest możliwe określa-
nie potrzeb ubezpieczeniowych klientów, 
a tym bardziej przygotowanie właściwych 
warunków umowy ubezpieczenia.

MG.: Mówi się o CDS, że jest liderem 
ubezpieczeń transportowych. Z czego to 
wynika?

Jerzy Różyk: Z doświadczenia. Od 
18 lat specjalizuję się wyłącznie w ubez-
pieczeniach transportowych. Moja praca 
nie ograniczała się jednak wyłącznie do 
ubezpieczeń. Z prowadzeniem działalno-
ści transportowej związane jest bowiem 
ryzyko ponoszenia odpowiedzialności za 
szkody powstałe w czasie wykonywania 
zawartych umów przewozu i spedycji. 
To z kolei wymusiło konieczność wejścia 
w obszar prawa regulującego zakres zobo-
wiązań wynikających z zawieranych umów. 
Oprócz podstawowych aktów prawnych, 
jak międzynarodowa konwencja CMR i pol-
ska ustawa Prawo Przewozowe, koniecz-
ne stało się sięgnięcie po inne źródła prawa 
oraz wszelkiego rodzaju normy i wytyczne 
mające zastosowanie w transporcie drogo-
wym, zarówno międzynarodowym i krajo-
wym, jak również kabotażowym. Obecna 
wiedza pozwala nam nie tylko na precyzyj-
ną ocenę specyfiki działalności podmiotów 
transportowych, ponoszonej przez nich 
odpowiedzialności i ich potrzeb w zakresie 
jej ubezpieczania, ale również na skuteczne 
wsparcie przy szkodach, które są nieodłącz-
nym elementem tej działalności.

MG.: Co powoduje, że CDS zajmuje tak 
wysoką pozycję w segmencie ubezpieczeń 
transportowych?

Jerzy Różyk: Możliwości jakie dajemy 
klientom w zakresie skutecznego ubezpie-
czania ponoszonej przez nich odpowiedzial-
ności. W odróżnieniu od innych pośredni-
ków ubezpieczeniowych my nie dzielimy 
transportowców na przewoźników i spedy-
torów. Ponieważ funkcjonujemy w sferze 
odpowiedzialności cywilnej, w pierwszej 
kolejności koncentrujemy się na określaniu 
ryzyk, które tę odpowiedzialność generują. 
Według nas, ryzykiem nie jest to, czy pod-
miot jest przewoźnikiem, czy spedytorem 
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Prowadzimy  obsługę  ubezpieczeniową  i  prawną  firm  transportowych i spedycyjnych w zakresie: 

u ubezpieczeń transportowych (OC przewoźnika, OC spedytora, Cargo)  
u analiz i ocen prawnych dotyczących otrzymanych reklamacji i roszczeń  

u postępowań  odszkodowawczych z polis  OCP w związku ze szkodami transportowymi  
u oceny ryzyka transportowego  

u prawidłowości zawierania umów przewozu i spedycji 

Posiadamy nowatorskie rozwiązania ubezpieczeniowe umożliwiające pełne ubezpieczenie ponoszonej 
odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaną działalnością transportową i spedycyjną.

Dane kontaktowe:

Pełna informacja o naszych produktach i usługach znajduje się na stronach:

www.cds-odszkodowania.info u www.oc-przewoznika.info u www.oc-spedytora.info

CDS Kancelaria Brokerska, 02-785 Warszawa, ul. Wiolinowa 10 lok. 53  
tel.: 609 204-707, 607 487-600, 607 074-607, 22 392-09-59, 22 392-97-58, fax: 22 490-50-58  

e-mail: biuro@cds-odszkodowania.pl

www.cds-odszkodowania.info

i jakie ma uprawnienia do prowadzenia 
działalności. Ryzykiem dla nas jest odpo-
wiedzialność cywilna, która wynika z wyko-
nywania określonych usług, które są konse-
kwencją zawartych umów. Wyznacznikiem 
dla nas są więc umowy zawierane przez 
dany podmiot, a nie charakter prowadzonej 
działalności lub łatka, którą sobie przykleja. 
Podmiot zawierający umowę przewozu 
ponosi odpowiedzialność jak przewoźnik 
i niezależnie, czy jest przewoźnikiem, czy 
spedytorem, oferujemy mu ubezpieczenie 
OCP obejmujące ochroną ponoszoną przez 
niego odpowiedzialnoś

Jeżeli podmiot zawiera umowę spedycji 
i ponosi odpowiedzialność jak spedytor, de-
dykowanym mu produktem jest ubezpiecze-
nie OCS. Mówiąc o ubezpieczeniach, mam 
na myśli wyłącznie takie, które gwarantują 
maksymalny możliwy poziom ochrony. 

MG.: Słyszy się o wysokiej jakości ofe-
rowanych przez CDS ubezpieczeń trans-
portowych. Czy może Pan opisać, czym 
charakteryzują się Wasze ubezpieczenia?

Oferowane przez nas produkty ubezpie-
czeniowe pozwalają na skuteczne objęcie 
ochroną szkód powstałych wskutek:
| rażącego niedbalstwa Ubezpieczające-

go i osób, za które ponosi odpowiedzial-
ność, z limitem odpowiedzialności do 
300.000 EUR,

| wydania towaru osobie nieuprawnionej, 
np. podwykonawcy, który fałszywie po-
daje się za przewoźnika (podszywa pod 
niego), który dokona przywłaszczenia 
lub zaboru towaru lub fałszywemu od-
biorcy, który dokonuje zaboru towaru, 
z limitem do 150.000 EUR,

| wyłudzenia zlecenia i zaboru towaru 
przez legalnie działające firmy trans-
portowe lub spedycyjne, które zostały 
przejęte lub założone przez oszustów, 
z limitem do 150.000 EUR, 

| kradzieży w czasie postojów pojazdów 
w miejscach, w których postój jest ko-
nieczny i wynika z okoliczności, które 
są wymuszone przepisami prawa lub 
koniecznością transportową, bez ogra-
niczania miejsc, na których  mogą być 
dokonywane postoje, 

| uszkodzenia towaru w czasie dokonywa-
nia przez Ubezpieczającego czynności za-
ładunku i rozładunku, jeżeli Ubezpieczający 
zobowiązał się do wykonania tych czynno-
ści w zawieranej umowie przewozu,

| przedostania się do środka transportu 
i przewozu osób trzecich (np. emigran-
tów lub uchodźców), które znalazły się 
w środku transportu bez wiedzy lub zgo-
dy Ubezpieczającego, z limitem nawet 
do 300.000 EUR.
Nasze produkty obejmują ochroną prze-

wozy:

| towarów różnych, z wyjątkiem towa-
rów zniszczonych, mienia przesiedle-
nia i mienia stanowiącego przedmiot 
przeprowadzek – z możliwością objęcia 
ochroną również takich towarów,

| towarów używanych, np. maszyn i urzą-
dzeń,

| towarów klasyfikowanych jako ADR, 
z wyłączeniem klas I i VII (towary wybu-
chowe i promieniotwórcze).

oraz nie wyłączają ochrony gdy:
| dane Ubezpieczającego nie zostały wpi-

sane do listu przewozowego,
| przedmiotem przewozu są artykuły spo-

żywcze szybko psujące się przewożone 
w temperaturze dodatniej (np. świeże 
warzywa i owoce), a pojazd nie posiada 
ważnego świadectwa ATP, 

| przewóz nie jest wykonywany pojazda-
mi stanowiącymi własność lub będący-
mi w użytkowaniu Ubezpieczającego – 
numery rejestracyjne nie są wpisywane 
do polisy.

MG.: Spedytorzy to obecnie dość licz-
na grupa przedsiębiorców zajmujących się 
transportem. Czy dla nich macie również 
ofertę?

Tak. Obecnie to dość liczna grupa na-
szych klientów. Obecny spedytor, to ktoś 
kto nie ma swoich środków transportu i zaj-
muje się wyłącznie organizacją przewozów. 
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O ile dla klasycznego pośrednika ubezpie-
czeniowego taki klient jest spedytorem, 
dla nas jest przewoźnikiem umownym. 
Wynika to z tego, że przeważająca więk-
szość spedytorów wykonuje swoje usługi 
na podstawie zawartych umów przewozu, 
przez co wstępują oni w prawa i obowiązki 
przewoźnika i ponoszą odpowiedzialność 
jak klasyczny przewoźnik. W takiej sytu-
acji, standardowa polisa OCS nie ochro-
ni odpowiedzialności cywilnej spedytora 
wynikającej z wykonywania tego rodzaju 
umów. Z tego też powodu w 2012 roku 
wprowadziliśmy ofertę ubezpieczenia odpo-
wiedzialności cywilnej spedytora połączoną 
z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywil-
nej przewoźnika umownego. Do dziś oferta 
przeszła wiele modyfikacji i obecny jej za-
kres pozwala na objęcie ochroną wszyst-
kich ryzyk, które są chronione naszymi poli-
sami OCP kierowanymi do przewoźnikom. 
Działalność prowadzona przez spedytorów 
opiera się na wyłącznie na podwykonaw-
cach. Ochrona ryzyk wynikających ze zle-
cania przewozu podwykonawcom jest więc 
strategicznym elementem ubezpieczeń de-
dykowanych tej grupie zawodowej. Głów-
nym jest podszywanie się pod przewoźni-
ków różnego rodzaju oszustów, którzy pod 
przykrywką legalnych firm transportowych 
wyłudzają zlecenia i dokonują  zaboru to-
waru. Klauzula wydania towaru osobie nie-
uprawnionej i Klauzula oszustwa skutecznie 
zabezpieczają przed takimi zdarzeniami. Na-
sza oferta ubezpieczania odpowiedzialności 
cywilnej ponoszonej przez obecnych spe-
dytorów jest jedyną ofertą w Polsce, która 
zawiera tak szeroki zakres ubezpieczenia. 
W tym aspekcie faktycznie jesteśmy nie-
kwestionowanym liderem.

MG.: Powiedział Pan, że inni pośrednicy 
sprzedają polisy. Czy z tym wiążą się jakieś 
zagrożenia dla przewoźników i spedytorów?

Jerzy Różyk: Jeżeli do pośrednika ubez-
pieczeniowego zgłasza się przewoźnik, jest 
dla niego oczywiste, że chodzi o produkt 
dedykowany przewoźnikowi, czyli o ubez-
pieczenie OCP. To samo dotyczy spedy-
torów – z tą różnicą, że w ich przypadku 
chodzi o ubezpieczenie OCS. Większość 
pośredników nie zna specyfiki działalności 
prowadzonej przez przewoźników i spedy-
torów i nie dysponuje wiedzą merytoryczną 
pozwalającą na opracowanie oferty ubez-
pieczeniowej, która w sposób optymalny 
ochroni odpowiedzialność  przewoźnika 
i dzisiejszego spedytora. W większości 
przypadków kończy się to propozycją wa-
runków, które są ograniczone niskim po-
ziomem wiedzy pośrednika, a w przypadku 
agenta ubezpieczeniowego, również jego 
niewystarczającymi uprawnieniami. Przy 
szkodzie okazuje się, że albo posiadana 

przez przewoźnika polisa OCP jej nie obej-
muje, albo limit odpowiedzialności ubezpie-
czyciela jest za niski, albo wykupiona przez 
spedytora polisa OCS w ogóle nie pokrywa 
szkód powstałych w czasie wykonywania 
zawartej przez niego umowy przewozu.

MG.: Jakie konkretnie stanowi to za-
grożenie dla przewoźników i spedytorów? 
Proszę podać przykłady.

Jerzy Różyk: Na pierwszy plan wy-
suwa się przypadek, gdzie wykupio-
na u agenta ubezpieczeniowego polisa 
OCP nie obejmowała szkód powstałych 
wskutek rażącego niedbalstwa. W czasie 
wykonywania przewozu doszło do wy-
padku drogowego i uszkodzenia towaru. 
Uprawniony zarzucił przewoźnikowi rażą-
ce niedbalstwo. Sąd zasądził od przewoź-
nika odszkodowanie w wysokości ponad  
114 tysięcy EUR. Obecne zobowiązanie 
przewoźnika sięga 700 tysięcy złotych. 
Inna polisa OCP, którą przewoźnik uzyskał 
od brokera ubezpieczeniowego obejmo-
wała szkody powstałe wskutek wydania 
towaru osobie nieuprawnionej, ale z limi-
tem zaledwie 20.000 EUR. Przewoźnik 
zlecił przewóz oszustowi, który dokonał 
zaboru towaru o wartości 68.700 EUR. 
Różnicę w wysokości 48.700 EUR przewoź-
nik musiał pokryć sam. Pewien spedytor po-
prosił agenta ubezpieczeniowego o ofertę. 
Ten ocenił, że skoro klient jest spedytorem, 
odpowiednią dla niego polisą będzie polisa 
OCS. W czasie przewozu organizowanego 
przez spedytora doszło do szkody. Zakład 
ubezpieczeń odmówił odszkodowania, gdyż 
polisa OCS posiadana przez spedytora nie 
obejmowała szkód powstałych w czasie  
wykonywania zawartej przez niego umowy 
przewozu. Spedytor sam musiał zmierzyć 
się z roszczeniem na 28.350 EUR. Jeden 
z brokerów ubezpieczeniowych zapropo-
nował przewoźnikowi polisę OCP, która 
ograniczała możliwość odbywania postojów 
na parkingach dla samochodów ciężaro-
wych położonych wyłącznie przy drogach 
ekspresowych lub autostradach. Kierowca 
zaparkował pojazd z towarem na parkingu 
dla samochodów ciężarowych znajdującym 
się przy drodze krajowej. W nocy nieznani 
sprawcy dokonali kradzieży przewożonego 
sprzętu AGD o wartości 16.350 EUR. Za-
kład ubezpieczeń odmówił odszkodowania, 
gdyż kierujący pojazdem zaparkował pojazd 
w miejscu niedozwolonym. 

To zaledwie cztery przykłady na brak 
świadomości ubezpieczeniowej pośred-
ników ubezpieczeniowych. Analizowane 
przeze mnie oferty i polisy OCP i OCS nie-
stety potwierdzają, że w większości przy-
padków produkty tego rodzaju nie spełniają 
podstawowej funkcji, jaką jest ochrona in-
teresu ubezpieczającego.

MG.: CDS to nie tylko ubezpieczenia. 
Jest Pan również wykładowcą, szkoleniow-
cem, autorem wielu opracowań prawnych 
i ubezpieczeniowych oraz zajmuje się rów-
nież doradztwem prawnym i obsługą szkód 
transportowych.

Jerzy Różyk: To prawda. Nabyta wiedza 
pozwala na zmierzenie się nie tylko z trud-
nymi ubezpieczeniami transportowymi, 
ale również z problemami natury odszko-
dowawczej, które dotykają przewoźników 
i spedytorów. W tym celu w 2010 roku 
w kancelarii powstał dział prawny, który zajął 
się obsługą naszych klientów w zakresie re-
klamacji i roszczeń związanych ze szkodami 
transportowymi. Od kilku lat obsługa szkód 
i roszczeń jest prowadzona przez niezależną 
kancelarię prawną działającą poza strukturą 
CDS, ale w ramach wspólnej grupy. Znajo-
mość problematyki prawnej w pełni pozwa-
la również na świadczenie usług doradczych 
w zakresie stosowania prawa przewozowe-
go w codziennej pracy przewoźników i spe-
dytorów. Od 2011 roku jestem wykładowcą 
i prelegentem na konferencjach transporto-
wych organizowanych przez znane wydaw-
nictwa transportowe, a od kilku lat prowadzę 
również zajęcia ze studentami na Wydziale 
Prawa i Administracji Uniwersytetu łódzkie-
go. Jestem również autorem licznych publi-
kacji z zakresu prawa przewozowego i ubez-
pieczeń transportowych, które publikowane 
są w najbardziej liczących się czasopismach 
oraz na portalach poświęconych transporto-
wi drogowemu. 

MG.: Na stronie CDS jest zamieszczone 
motto „Wiedza jest łaskawa – ochrania lu-
dzi przed myśleniem. Anatole France”. Co 
to oznacza?                                                                                      

Jerzy Różyk: Jeżeli działamy na podsta-
wie wiedzy, potrafimy ocenić swoje prawa 
i obowiązki wynikające z zawieranej  umowy 
i swoją odpowiedzialność wynikającą z wyko-
nywania określonych usług, przygotować kie-
rowcę do prawidłowego wykonywania swoich 
obowiązków, zweryfikować i zatrudnić odpo-
wiedniego podwykonawcę, wybrać kompe-
tentnego pośrednika ubezpieczeniowego oraz 
ocenić oferowane przez niego ubezpieczenie. 
Jeżeli taką wiedzą nie dysponujemy, urucha-
miamy swoją wyobraźnię i podejmujemy dzia-
łania, które według nas są właściwe, a które 
mogą okazać się dla nas mało korzystne lub 
nawet niekorzystne. Krótko mówiąc, niewie-
dza w wielu przypadkach gubi. Dlatego też od  
10 lat regularnie publikuję oraz prowadzę wy-
kłady i szkolenia, aby społeczność transporto-
wa mogła prowadzić swoją działalność na pod-
stawie posiadanej wiedzy, a nie na podstawie 
własnego „widzi mi się”.

MG.: Dziękuję za wyczerpujące wyja-
śnienia.
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BEZPŁATNA e-PRENUMERATA  
DLA TWOJEJ FIRMY

Czytaj branżowe miesięczniki oraz portale TSL Biznes  
i Truck & Van – całkowicie BEZPŁATNIE
Dołącz do grona BEZPŁATNYCH prenumeratorów.  
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Po prostu wyślij swój e-mail na adres prenumerata@kmg-media.pl
a od tej pory będziesz otrzymywał od nas comiesięczny newsletter  
z linkiem do pobrania najnowszej, pełnej wersji naszych miesięczników  
w wygodnym formacie PDF. 

Odczytasz go na komputerze, tablecie czy smartfonie.

Wolisz tradycyjne wydanie papierowe? 
Zamów prenumeratę z 50% rabatem na www.tsl-biznes.pl/prenumerata 
(w polu UWAGI wpisz hasło: RabatTSL)

Żadnych ukrytych kosztów, gwiazdek i haczyków: 
e-prenumerata jest i będzie w pełni bezpłatna. 
W dowolnym momencie można się do niej dopisać lub z niej zrezygnować.
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&

Rozwiązania płatnicze 
dopasowane do twojej floty
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Marek Puzinowski : +48 503 010 869 
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+
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eaSYTRiP TRanSPORT SeRviceS:
OPTyMALNE ROZWIąZANIE DLA POJAZDóW CIężAROWyCh 
KORZySTAJąCyCh Z SIECI DRóG PłATNyCh W EUROPIE

Jazda samochodem ciężarowym po europie nie zawsze jest tak łatwa, jak by się mogło 
wydawać. W praktyce każdy kraj ma własny system poboru opłat, który jest bardzo restryk- 
cyjny dla tego typu pojazdów. Wobec tego trudno jest znaleźć takie rozwiązanie dla elektro- 
nicznego poboru opłat drogowych w całej europie, które mogłoby zmniejszyć obciążenie 
pracą i koszty, z jakimi obecnie borykają się firmy transportowe i kierowcy pojazdów 
ciężarowych. Jednak niezależnie od tego, czy jesteś kierowcą czy menedżerem floty, 
możesz skorzystać z systemów ułatwiających podróże po głównych trasach europejskich.

Harmonizacja techno- 
logii i interfejsów: inicjatywa 
europejska

Prawie każdy kraj europejski ma 
własny systemy poboru opłat. Dyrek-
tywa 2004/52/WE, decyzja 2009/750/
WE i nowa dyrektywa Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady (UE) 2019/520 z dnia 
19 marca 2019 r. w sprawie interope-
racyjności systemów elektronicznego 
poboru opłat drogowych i ułatwiania 
transgranicznej wymiany informacji na 
temat przypadków nieuiszczenia opłat 
drogowych w Unii mają być odpowiedzią 
na tę sytuację. Ich celem jest uproszcze-
nie systemów poboru opłat drogowych, 
a tym samym ułatwienie transgranicznych 
przejazdów autostradami w UE.

Ograniczenia techniczne, znaczące 
różnice w stosowanych technologiach 

a także kwestie umów są jednak nadal 
tak wyraźne, że trudno o szybkie wdroże-
nie przepisów w całej Europie. Większość 
krajów europejskich wymaga, aby pojazdy 
były wyposażone w urządzenie pokłado-
we OBU (On Board Unit), które oblicza 
podatek za kilometr na podstawie różnych 
kryteriów: wielkości pojazdu, jego wagi, 
liczby osi, przebytej odległości oraz emisji 
CO2. Te same przepisy są wprowadza-
ne w życie na różne sposoby. Albania, 
Grecja, Irlandia, Macedonia i Serbia mają 
standardowe systemy bramek drogo-
wych. W Danii, Luksemburgu, holandii 
i Szwecji funkcjonują euro-winiety umoż-
liwiające podróżowanie po kilku krajach. 
W Finlandii, Bośni i Czarnogórze przejazdy 
są bezpłatne. Ponadto kilka dużych euro-
pejskich tuneli ma własny system opłat za 
przejazd. Tak jest w przypadku tuneli Lief-
kenshoek, Mont Blanc, Fréjus, Kiltunnel 

i Westerschelde. Nic więc dziwnego, że 
przemieszczanie się ciężarówkami po Eu-
ropie nastręcza trudności, i że europejskie 
władze dążą do harmonizacji systemów.

easytrip Transport Services: 
rozwiązanie dopasowane 
do potrzeb samochodów 
ciężarowych w całej europie

Zapewnienie optymalnej i płynnej 
jazdy jest celem każdego operatora dro-
gowego. Dlatego Easytrip Transport Se-
rvices oferuje wiele usług dla pojazdów 
ciężarowych korzystających z sieci dróg 
płatnych w Europie. Dzięki różnym usłu-
gom Easytrip Transport Services umożli-
wia firmom transportowym optymalizację 
podróży, zarówno jeśli chodzi o czas, jak 
i logistykę oraz koszty. Easytrip Transport 
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Services dąży do włączenia maksymalnie 
wielu dróg do swojego systemu opłat na 
drogach w UE i poza Unią.

Rozwiązania Easytrip Transport Servi-
ces są elastyczne i dostosowywane do 
potrzeb użytkowników. Mają odpowiadać 
na potrzeby przewoźników, szefów floty 
oraz kierowców. A cel jest jeden: optyma-
lizacja kosztów i poprawa rentowności. 
Tak więc, w zależności od potrzeb, moż-
na korzystać z różnych ofert i urządzeń, 
aby ułatwić ruch pojazdów ciężarowych 
w całej Europie.

Aby maksymalnie obniżyć koszty 
transportu drogowego i przewozu towa-
rów, Easytrip Transport Services gwaran-
tuje odzyskanie podatku VAT w 30 kra-
jach (z UE i spoza UE), a także niektórych 
podatków akcyzowych. Można również 
skorzystać z różnych ofert na paliwo i z re-
zerwacji np. promów, pociągów, tuneli.

Easytrip Transport Services współpra-
cuje z certyfikowanymi dostawcami elek-
tronicznych usług poboru opłat w Europie, 
a także z lokalnymi dostawcami. W ten 
sposób rozszerza swój zasięg i gwaran-
tuje doskonałą jakość usług dostosowa-
nych do indywidualnych potrzeb klientów. 
Dzięki temu, że Easytrip Transport Servi-
ces obejmuje ponad 120 000 km głów-

nych europejskich szlaków komunikacyj-
nych, może zaoferować atrakcyjne rabaty 
i prawdziwe korzyści.

Interoperacyjny SAT Box 
easytrip Transport Services: 
optymalne urządzenie 
pokładowe do samochodów 
ciężarowych

Easytrip Transport Services oferuje jed-
no urządzenie pokładowe zapewniające 
pełną interoperacyjność między różnymi 
europejskimi sieciami dróg, które objęte są 
opłatami. Urządzenie SAT Box poza swoją 
podstawową funkcją poboru opłat, pozwala 
ponadto na śledzenie pojazdu i tym samym 
ułatwia zarządzanie flotą, umożliwia bezgo-
tówkową opłatę za przeprawy promowe, 
a także gwarantuje dostęp do sieci bezpiecz-
nych, strzeżonych parkingów w Europie.  

Jest to elastyczne, proste i jednocze-
śnie kompleksowe rozwiązanie, dzięki 
któremu można w znacznym stopniu 
zoptymalizować całkowity koszt posiada-
nia. Niewątpliwą jego zaletą jest to, że nie 
ma potrzeby wymiany OBU, aby dodać 
dodatkowe kraje pobierające opłaty, po-
nieważ urządzenie można zdalnie konfigu-

rować, niezależnie od tego, gdzie pojazd 
znajduje się w danej chwili. Urządzenie 
SAT Box może być również przenoszone 
między pojazdami. Aktualizacji danych po-
jazdu można dokonać zdalnie.

Interoperacyjny SAT Box Easytrip 
Transport Services obejmuje europejski 
system opłat drogowych w następują-
cych krajach: Włochy, Francja, hiszpania, 
Portugalia, Polska (autostrada A4 odcinek 
Katowice–Kraków), Austria, Belgia (z tu-
nelem Liefkenshoek), Dania, Szwecja, 
Norwegia, Niemcy, a wkrótce także Wę-
gry i Słowenia.

Easytrip Transport Services polegając 
na szerokiej sieci partnerów, łączy globalną 
wiedzę specjalistyczną na rynku transpor-
towym i pomaga klientom w optymaliza-
cji ich rentowności finansowej. W swojej 
działalności, Easytrip Transport Services, 
odpowiada na zmieniające się potrzeby 
rynku transportowego zapewniając przewi-
dywalne i rzeczywiste koszty, dostarczając 
rozwiązania dostosowane do indywidual-
nych potrzeb firm transportowych. 

Aby uzyskać więcej informacji, od-
wiedź stronę www.easytrip.eu, wyślij 
e-mail (info.pl@easytrip.eu) lub zadzwoń 
do lokalnego biura obsługi klienta Easytrip 
Transport Services. |
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