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Nadszedł trudny czas dla branży transportowej. Z jednej 

strony sektor ma się dobrze. W samej Unii Europejskiej 

transport odpowiada za 5% zatrudnienia i 5% PKB1, 

przy czym 75% towarów przewożonych drogą lądową 

przewożonych jest przy użyciu ciężarówek.2

Nie brakuje jednak problemów. Opłaty drogowe rosną3, ceny 

paliw są zmienne4, a przepisy dotyczące emisji dwutlenku 

węgla są coraz bardziej rygorystyczne. 

Jednak jednym z największych problemów są sami kierowcy. 

W całej Europie obecnie brakuje ich 150 000. W Stanach 

Zjednoczonych liczba ta wynosi 60 000. W nadchodzących 

latach sytuacja jeszcze się pogorszy.5

Firmy transportowe nie mają wpływu na wiele z czynników 

napędzających ten trend. Dlatego ważne jest, aby zatrudniać 

najlepszych dostępnych kierowców oraz jak najlepiej 

korzystać z tych, którzy są już częścią zespołu. 

Ten e-book zawiera informacje na temat dobrego 

wykorzystania kierowców, ich rekrutacji, zatrzymania w 

fi rmie, szkoleń i podnoszenia kwalifi kacji. Podkreśla on także 

znaczenie technologii, która w wielu przypadkach przyczynia 

się do osiągania tych celów. 

WPROWADZENIE



WYSZUKIWANIE I 
ZATRZYMYWANIE 
NAJLEPSZYCH 
KIEROWCÓW 



Nikomu w branży transportowej nie trzeba 

mówić, jak trudno jest pozyskać i zatrzymać 

dobrych kierowców. Jednak warto podkreślić 

zakres tego problemu. 

Organizacja International Road 

Transport Union niedawno opublikowała 

statystyki dotyczące tego zagadnienia w 

poszczególnych krajach. Wnioski: 

Poza rekrutacją istnieje także problem 

zatrzymania wykwalifi kowanych kierowców w 

miejscu pracy. Kierowcy opuszczający branżę 

przed osiągnięciem wieku emerytalnego 

lub przechodzący do innych fi rm mogą 

mieć ogromny wpływ na pracę operatorów, 

a także zwiększać koszty spowodowane 

wypowiedzeniem, rekrutacją, szkoleniem i 

logistyką.

PROBLEM

40%
kierowców ciężarówek przejdzie na 
emeryturę ciągu kolejnych 10–15 lat

150 000
Liczba wolnych wakatów dla 
kierowców do roku 2034

47 lat
Średni wiek kierowcy 
samochodu ciężarowego

45 000–
52 000
Aktualna liczba wolnych 
wakatów dla kierowców

35 000
Aktywni kierowcy, którzy przejdą 
na emeryturę do roku 2021

Aby pokryć zapotrzebowanie, 
do roku 2034 należy zatrudnić 

1 milion 
nowych 
kierowców6

WIELKA 
BRYTANIA

STANY
ZJEDNOCZONE

NIEMCY

Poza rekrutacją 
istnieje także 
problem 
zatrzymania 
kierowców



WYZWANIA

STARZENIE SIĘ

Około 30% kierowców samochodów ciężarowych 

na świecie ma ponad 50 lat. Gdy ta grupa 

przejdzie na emeryturę, liczba młodych 

kierowców, którzy mogliby ich zastąpić, będzie 

niewystarczająca. 

PROBLEM WIZERUNKOWY

Wiele osób poszukujących pracy obawia się, że 

zawodowe prowadzenie pojazdów na dużych 

odległościach wiąże się z trudnościami w 

zachowaniu zdrowego trybu życia i posiadaniu 

rodziny. 

PŁACA, KOSZTY I POSTĘP

Młode osoby poszukujące pracy uważają, że 

praca kierowcy jest stosunkowo mało opłacalna 

i wymaga kosztownych pozwoleń (w niektórych 

krajach), dając przy tym małe szanse na rozwój. 

PRACA NIE DLA KAŻDEGO

W Wielkiej Brytanii 97% kierowców samochodów 

ciężarowych to mężczyźni.7 Zniechęca to wiele 

kobiet, które w przeciwnym razie rozważałyby tę 

ścieżkę kariery.

ZA MAŁO SZKOLENIA I NAUKI

Najnowszy raport organizacji Fleet Operator 

Recognition Scheme7 przedstawił niektóre 

powody, dla których kierowcy opuszczają miejsca 

pracy. Wśród nich wymieniono brak możliwości 

szkolenia oraz niewielkie szanse na rozwój 

zawodowy.  

SŁABE ZAPLECZE

W innym badaniu na ten sam temat organizacja 

FTA rozmawiała z 412 kierowcami8. Jednym z 

wymienianych czynników zniechęcających do 

pozostania w branży był zły stan infrastruktury 

przydrożnej, który sprawia, że ich praca jest 

bardziej stresująca, mniej wygodna i bardziej 

wymagająca fi zycznie.



LEPSZY PAKIET

Samo wydawanie większej ilości pieniędzy przez 

operatorów nie rozwiąże problemu niedoboru 

kierowców. Należy pamiętać, że pensje kierowców 

już teraz stanowią średnio 30–40% kosztów 

operacyjnych fi rm. Warto jednak przyjrzeć się 

warunkom zatrudnienia nowych kandydatów 

i istniejących pracowników. Czy możliwe jest 

zaoferowanie im wyższych składek emerytalnych, 

bardziej elastycznego i uwzględniającego potrzeby 

rodziny podejścia do czasu pracy (dłuższy urlop lub 

dni wolne od pracy), ofi cjalnego planu rozwijania i 

różnicowania umiejętności, jasnej ścieżki kariery lub 

po prostu wyższych pensji? 

LEPSZE ZAPLECZE DLA KIEROWCÓW

Badanie przeprowadzone przez Scottish Road 

Haulage Modernisation Fund wykazało, że kierowcy 

mający ponad 40 lat chętniej pracują w fi rmach, jeśli 

te zapewniają im wygodne pojazdy, atrakcyjny plan 

emerytalny i pewność zatrudnienia9. 

BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA

Istnieje wiele sposobów wzbudzania w kierowcach 

poczucia, że są cenioną częścią fi rmy. Jeśli jeszcze 

ich nie wprowadzono, należy rozważyć regularne 

spotkania twarzą w twarz z kierownictwem, system 

mentoringu łączący nowych członków zespołu 

z bardziej doświadczonymi kierowcami, a także 

ofi cjalny mechanizm pozyskiwania informacji 

zwrotnych, którego celem jest poprawa warunków 

pracy. 

CO MOŻNA ZROBIĆ?

Kierowcy mający 
ponad 40 lat 
chętniej pracują 
w fi rmach, jeśli 
te zapewniają im 
wygodne pojazdy



SZKOLENIE I ROZWÓJ

Jak pokazano powyżej, powtarzająca się skarga 

kierowców to przekonanie, że się nie doskonalą 

lub nie rozwijają i nie mają poczucia rozwoju 

swojej kariery zawodowej. Dlatego wprowadzenie 

systemu rozwijania umiejętności, regularnych 

szkoleń kierowców oraz oceny pracy są kluczowe 

dla utrzymania zaangażowania zespołu. Więksi 

operatorzy powinni także rozważyć oferowanie 

kierowcom możliwości szkolenia na inne stanowiska 

w fi rmie, na przykład związane ze sprzedażą, 

planowaniem logistycznym, zarządzaniem fl otą 

pojazdów lub obsługą magazynów, ponieważ da im to 

poczucie budowania długofalowej kariery. 

POPRAWA SAMOPOCZUCIA 
KIEROWCÓW

Oczywiście można tylko w niewielkim stopniu 

zarządzać stylem życia kierowców, a fi rmy 

transportowe nie odpowiadają za decyzje 

podejmowane przez pracowników. Jednak z 

uwagi na potrzebę przyciągania i zatrzymywania 

wykwalifi kowanych pracowników, pomoc kierowcom 

w utrzymaniu dobrej kondycji, zadowolenia 

i koncentracji leży wyraźnie w interesie fi rm 

transportowych. Zagadnienie to opisano bardziej 

szczegółowo w części drugiej pt. Kondycja, dobre 

samopoczucie i stan psychiczny. 

Z uwagi na potrzebę 
przyciągania i 
zatrzymywania 
wykwalifi kowanych 
pracowników, 
pomoc kierowcom 
w utrzymaniu 
dobrej kondycji, 
zadowolenia i 
koncentracji leży 
wyraźnie w interesie 
fi rm transportowych



LEPSZY ROZWÓJ KIEROWCÓW, 
DOSKONALENIE I WYZNACZANIE 
CELÓW

Rozwiązania telematyczne i do zarządzania 

fl otą pojazdów mogą pomóc w zapewnieniu 

skuteczniejszych programów szkolenia i doskonalenia. 

Dzięki dokładnemu wglądowi w sposób, w jaki 

kierowcy korzystają z pojazdów, można skupić się 

na kwestiach, takich jak prędkość, ostre hamowanie 

i praca na biegu jałowym, aby określić, co każdy 

kierowca powinien ćwiczyć, a następnie śledzić 

postępy w realizacji wyznaczonych celów. Sposób, 

w jaki dane o kierowcach można wykorzystać do 

poprawy wydajności jazdy, opisano w części trzeciej 

pt. Poprawa wydajności dzięki danym na temat 

kierowców.

CYFRYZACJA UPRASZCZA PRACĘ

Rozwiązania cyfrowe mogą pomóc fi rmom 

transportowym w automatyzacji wielu zadań 

związanych z jazdą. Do pewnego stopnia odciąża 

to kierowców, pozwalając im skupić się na 

najważniejszych zadaniach. Na przykład urządzenia 

w kabinie ułatwiają komunikację między kierowcą a 

biurem, aktualne informacje drogowe ostrzegają o 

możliwości utknięcia w korku, a automatyzacja zadań 

administracyjnych ogranicza papierkową robotę. 

W JAKI SPOSÓB TECHNOLOGIA 
MOŻE POMÓC?

Urządzenia 
kabinowe ułatwiają 
i usprawniają 
komunikację między 
kierowcą i biurem



ULEPSZONE SYMULATORY 
SZKOLENIOWE

Wiele fi rm transportowych już teraz podczas 

szkolenia kierowców korzysta z bardzo realistycznych 

symulatorów, aby ciąć koszty, chronić kierowców 

i zachowywać pojazdy w dobrym stanie. Jednak 

niektórzy komentatorzy sugerują, że większe 

inwestycje w tę technologię mogą przyciągnąć 

do sektora młodszych kandydatów do pracy. Dan 

Clark, twórca Kuebix Freight Intelligence, na portalu 

Logistics Viewpoints sugeruje, że wprowadzenie 

bardziej przełomowych technologii, takich jak 

VR i AR, w trakcie procesu rekrutacji i szkolenia 

pomoże wprowadzić zmiany w wizerunku branży, 

przekształcając fi rmy transportowe w fi rmy 

zaawansowane i zorientowane na technologię w 

oczach młodych osób poszukujących pracy.10

AUTONOMICZNE CIĘŻARÓWKI?

Ostatnie badanie przeprowadzone przez Webfl eet 

Solutions wykazało, że 38% osób podejmujących 

decyzje dotyczące transportu fl otowego przewiduje, 

iż autonomiczne ciężarówki staną się powszechne 

w ciągu kolejnej dekady. Natomiast 34% uważa, że 

stanie się to w ciągu kolejnych 11–20 lat. Jedynie 

10% uważa, że nigdy do tego nie dojdzie.11Może 

to doprowadzić do sytuacji, w której kierowca 

będzie odpowiedzialny jedynie za zadania, takie jak 

nawigacja, prowadzenie w obszarach zabudowanych 

i rozładunek, podczas gdy pozostałe zadania będą 

zautomatyzowane. Dzięki temu zawód kierowcy 

może stać się mniej stresujący, a przez to bardziej 

atrakcyjny dla poszukujących pracy.

Większe inwestycje 
w technologię 
mogą przyciągnąć 
do sektora 
młodszych 
kandydatów do 
pracy



KONDYCJA, DOBRE 
SAMOPOCZUCIE
I STAN 
PSYCHICZNY



Podczas gdy monitorowanie przekraczania prędkości, 

zużycia paliwa i hamowania jest łatwe dzięki 

systemowi telematycznemu, nie jest łatwo śledzić 

poziom stresu, zmęczenie i sprawność fi zyczną. 

Jednak to właśnie te czynniki mają duży wpływ na 

wydajność jazdy i bezpieczeństwo. Jazda ciężarówką 

to wymagająca fi zycznie praca. Aby wykonać 

swoje zadania, zespół musi wykazać się sprytem, 

koordynacją wzrokowo-ruchową i wytrzymałością. 

Jednak dobre samopoczucie kierowców często 

schodzi na drugi plan. Poniższe statystyki dotyczące 

diety, stylu życia i stanu zdrowia pokazują, dlaczego 

stanowi to problem. 

2x
Lekkie odwodnienie kierowcy 

prowadzi do popełniania 
błędów dwukrotnie częściej.12

PROBLEM

27% 
kierowców pije tylko 5–6 szklanek 
wody dziennie, a 19% kierowców 

pije 4–5 szklanek dziennie. 
Lekarze zalecają spożywanie 
co najmniej 8 szklanek wody 

dziennie.12

60%
zawodowych kierowców 
w Wielkiej Brytanii 
spożywa większość 
posiłków i napojów w 
pojazdach, a 56% z nich 
uważa, że ma nadwagę.12

Kierowcy 
ciężarówek
w Stanach Zjednoczonych są dużo 
bardziej narażeni na wystąpienie 
otyłości i cukrzycy w porównaniu do 
średniej krajowej.13

20%
wypadków na głównych 

drogach jest związanych 
ze snem, a 40% wypadków 

związanych ze snem dotyczy 
pojazdów komercyjnych.14

1 na 10
osób kierujących ciężarówkę 
podczas pracy przyznaje, że 

zdarzyło jej się zasnąć za 
kierownicą.14

26%
kierowców ciężarówek przyznaje 

się do odczuwania depresji, a 14% 
do odczuwania lęku.13

10%
kierowców przyznaje, że rzuciło pracę
ze względu na stres, a 25% przyznaje, 
że to rozważało.13

FAKTY



WYZWANIA

CHARAKTER PRACY

Mimo iż prowadzenie samochodu ciężarowego 

jest wymagające fi zycznie, nie wymaga zbyt 

wiele ruchu. Spędzanie takiej ilości czasu na 

siedząco i w ciasnym otoczeniu może prowadzić 

do bólu pleców i szyi, a także do przybierania na 

wadze. 

TRUDNE MONITOROWANIE 
NAWYKÓW KIEROWCÓW

Kierowcy większość czasu pracy spędzają 

samotnie, z dala od głównej siedziby fi rmy. 

Dlatego nawet najbardziej uważny pracodawca 

nie jest w stanie monitorować wyborów kierowcy. 

BRAK ZDROWYCH ROZWIĄZAŃ
Przeciętny kierowca ciężarówki ma ograniczone 

możliwości wyboru, jeśli chodzi o żywność i 

napoje. Nie zawsze możliwe jest spożywanie 

trzech zdrowych posiłków przy stole w ciągu dnia.  

PRACA NIE DLA KAŻDEGO

Kierowca większość czasu w pracy spędza 

samotnie. Ponadto stres związany z kierowaniem 

ogromnym pojazdem przez wiele godzin i przy 

dużym natężeniu ruchu, gdy chwilowa utrata 

skupienia może oznaczać katastrofę, jest także 

bardzo ważnym czynnikiem. Wszystko to tworzy 

stresujące środowisko pracy. 

ZDROWIE KIEROWCY 
POSTRZEGANE JAKO ODDZIELNE 
OD WYNIKÓW FIRMY

Według ostatniego raportu FORS na temat 

zarządzania kierowcami „pracodawcy stawiają 

na cele organizacyjne, takie jak zyski i rozwój 

fi rmy, zapominając o dobrym samopoczuciu, 

które postrzegane jest jako coś oddzielnego”.7

W rzeczywistości kierowcy cierpiący z powodu 

problemów psychicznych i zdrowotnych 

negatywnie wpływają na rozwój fi rmy, 

przyczyniając się do trudności związanych z 

rekrutacją i utrzymaniem, a także obniżając 

wydajność fi rmy. 



REGULARNA KONTROLA STANU 
PSYCHICZNEGO I FIZYCZNEGO

Niektóre fi rmy transportowe wprowadziły dobrowolne 

badania zdrowotne dla wszystkich kierowców. Dzięki 

temu możliwe jest zidentyfi kowanie problemów 

typowych dla osób wykonujących ten zawód, 

w tym nadciśnienia, otyłości, cukrzycy, stresu i 

depresji. Można zachęcić kierowców narażonych na 

te problemy do podjęcia działań mających na celu 

poprawę stanu zdrowia, w tym, w ekstremalnych 

przypadkach, do tymczasowej przerwy w pracy. 

INICJATYWY PROZDROWOTNE I ICH 
KORZYŚCI

Można rozważyć dodanie warsztatów żywieniowych 

do procedury wdrażania pracowników, zaproponować 

nowym pracownikom darmowe karnety lub zniżki na 

siłownię, a także stworzyć fi rmowy zespół sportowy, 

aby promować zdrowy tryb życia. 

NAWODNIENIE, JEDZENIE I PICIE

Należy zachęcać kierowców do spożywania 

posiłków poza kabiną, najlepiej przy stole, aby mieli 

wystarczająco dużo czasu na prawidłowe strawienie 

pożywienia przed ponownym rozpoczęciem pracy. 

Rezygnowanie z posiłków, aby szybciej wyjechać na 

drogę, zwłaszcza śniadań, powinno być stanowczo 

odradzane — zaoszczędzony w ten sposób czas nie 

jest wart niebezpiecznego spadku energii, który 

występuje później w trakcie dnia. Z podobnych 

powodów należy unikać spożywania słodkich 

przekąsek, które dają chwilowy przypływ energii, a 

następnie prowadzą do jej spadku. Jabłka, orzechy, 

ciemna czekolada i pełnoziarniste krakersy z serem 

to dużo bardziej wartościowe przekąski, w przypadku 

których udowodniono długotrwałe zachowanie 

czujności przez kierowców. 

CO MOŻNA ZROBIĆ?

Niektóre fi rmy 
transportowe 
wprowadziły 
dobrowolne 
badania zdrowotne 
dla wszystkich 
kierowców



CZYSTSZE I WYGODNIEJSZE 
OTOCZENIE

Małe rzeczy mogą znacznie ułatwić życie. Gadżety, 

takie jak rękawice do prowadzenia, zestaw 

słuchawkowy redukujący szumy otoczenia, przenośny 

odkurzacz, płyn antybakteryjny do rąk i podstawowe 

przedmioty do pielęgnacji sprawiają, że kierowca 

czuje się świeżo i przyjemnie, a przebywanie w 

kabinie jest mniej stresujące.

REALISTYCZNE PLANOWANIE

Jednym ze sposobów na obniżenie poziomu stresu 

u kierowców jest skuteczne planowanie. Ustalenie 

pewnych tras i możliwe do zarządzania szacowane 

czasy przybycia sprawiają, że kierowca nie czuje się 

przytłoczony pracą. 

Ustalenie pewnych 
tras i możliwe 
do zarządzania 
szacowane czasy 
przybycia sprawiają, 
że kierowca nie czuje 
się przytłoczony



LEPSZE PLANOWANIE TRAS 

Rozwiązanie do zarządzania fl otą pojazdów to coś 

więcej niż tylko ich śledzenie. Może ono obejmować 

regularne i dokładne informacje na temat ruchu 

drogowego, warunków pogodowych, wypadków, 

objazdów, a także innych czynników, które mogą 

wydłużyć trasę i przyczynić się do wydłużenia czasu 

pracy. 

DOKŁADNIEJSZE INFORMACJE NA 
TEMAT POZOSTAŁEGO CZASU JAZDY

Automatyzacja rejestrowania czasu pracy kierowców 

zapewnia dokładne informacje na temat pozostałego 

czasu pracy członków zespołu w trakcie dnia. Dzięki 

temu można uniknąć przydzielania zadań, których nie 

da się ukończyć w trakcie bieżącej zmiany. 

ŁATWA KOMUNIKACJA

Dzięki urządzeniu w kabinie komunikacja z biurem 

może być znacznie prostsza i mniej rozpraszająca dla 

kierowcy. Na przykład urządzenie PRO 8375 TRUCK

ma funkcję syntezy mowy — odczytuje komunikaty 

na głos, dzięki czemu kierowca nie musi się 

zatrzymywać, aby uzyskać informacje o zmianie planu 

lub istotne aktualizacje. 

DOWÓD, GDY INNY UŻYTKOWNIK 
RUCHU SPOWODUJE WYPADEK

Kamery samochodowe nagrają, gdy inny użytkownik 

ruchu spowoduje wypadek. Dzięki temu kierowca 

może zachować spokój na drodze, wiedząc, że w 

przypadku wypadku z winy innej osoby będzie istnieć 

dowód w postaci fi lmu.  

W JAKI SPOSÓB TECHNOLOGIA 
MOŻE POMÓC?

https://www.webfleet.com/webfleet/products/pro/8375-truck/


POPRAWA 
WYDAJNOŚCI 
DZIĘKI DANYM 
NA TEMAT 
KIEROWCÓW



Zapytaliśmy 1200 menedżerów fl oty, w jaki 

sposób monitorują wydajność jazdy, dzięki czemu 

uzyskaliśmy cenne informacje.15

Szkolenie kierowców, monitorowanie zachowania na 

drodze i przebiegu wymieniono jako najważniejsze 

elementy w zakresie utrzymania odpowiednich 

poziomów wydajności. Wszystkie te czynności są 

jeszcze bardziej skuteczne dzięki wglądowi w dane 

kierowców.

Cyfrowe rozwiązania do zarządzania fl otą, takie jak 

WEBFLEET, zapewniają dostęp do szczegółowych 

danych na temat wydajności jazdy. Umożliwiają 

one identyfi kację osób, które wymagają dalszego 

szkolenia.

Integracja rozwiązania do zarządzania fl otą pojazdów 

jest prosta. Jednak najlepsze wykorzystanie tego typu 

dogłębnej analizy wymaga starannego planowania.

PROBLEM

Urządzenie nawigacyjne z informacjami dotyczącymi cech ciężarówek

W JAKI SPOSÓB UPEWNIASZ SIĘ, ŻE KIEROWCY 
JEŻDŻĄ WŁAŚCIWYMI DROGAMI?

Szkolenie50%
57%

Inny sposób6%
Nie upewniam się, że kierowcy jeżdżą właściwymi drogami12%

W JAKI SPOSÓB ROZWIĄZUJESZ PROBLEM Z 
MARNOWANIEM PALIWA, JEŚLI CHODZI O STYL JAZDY? 

Monitorowanie przebiegu62%
Szkolenie49%

Inny sposób5%
Nie rozwiązuje problemu marnowania paliwa11%

W JAKI SPOSÓB UPEWNIASZ SIĘ, ŻE KIEROWCY JEŻDŻĄ BEZPIECZNIE? 

Monitorowanie stylu jazdy48%
Szkolenie kierowców62%

Indywidualne sesje szkoleniowe z menedżerem22%
Inny sposób3%

Nie upewniam się, że kierowcy jeżdżą bezpiecznie11%

https://www.webfleet.com/webfleet/solutions/trucks/


WYZWANIA

BRAK ZAUFANIA KIEROWCÓW

To normalne, że kierowcy, zwłaszcza starsi, 

opierają się wprowadzaniu nowych technologii. 

Jeśli nie są do tego przyzwyczajeni, rejestrowanie 

prędkości, zużycia paliwa i stylu jazdy może być 

postrzegane jako wtrącanie się lub nawet jako 

zniewaga. 

NIEWYKORZYSTYWANIE 
ROZWIĄZANIA W PEŁNI

Wiele fi rm transportowych instaluje rozwiązania 

do zarządzania fl otą, ale używa ich wyłącznie 

do śledzenia pojazdów. Nie wykorzystują one 

funkcji pozwalających rejestrować, zarządzać 

i wykorzystywać dane dotyczące pojazdu i 

kierowcy. To nie tylko zmarnowana szansa, ale 

również poważne marnotrawstwo zasobów. 

BRAK CELÓW LUB STRUKTURY W 
ZAKRESIE PROGRAMU ULEPSZEŃ

Aby osiągnąć wyniki, potrzebne są cele. Nie 

wystarczy śledzenie sposobu pracy kierowców. 

Sposób i czas rozwoju są równie ważne. 

Wyznaczenie niejasnych lub nierealistycznych 

celów uniemożliwi odniesienie prawdziwego 

sukcesu. 



KROK PIERWSZY: 
ANALIZA OBECNEGO POZIOMU 
WYDAJNOŚCI

Przeprowadź dokładną analizę po uzyskaniu 

dostępu do danych na temat kierowców. 

Przyjrzyj się ich wydajności, zarówno 

poszczególnym osobom, jak i całemu 

zespołowi. To pozwoli zrozumieć punkt 

wyjścia. 

KROK DRUGI: 
WYZNACZENIE CELÓW

Gdy będziesz wiedzieć, na czym stoisz, 

musisz wyznaczyć sobie cel. Ustal 

minimalne normy dotyczące zużycia paliwa, 

przekraczania prędkości, ostrych skrętów, 

nagłego hamowania, wysokich obrotów 

silnika i pracy na biegu jałowym, a także ustal 

datę wprowadzenia tych standardów w całej 

organizacji. 

KROK TRZECI: 
ROZMOWA Z DECYDENTAMI

Upewnij się, że cała fi rma popiera 

wprowadzenie i utrzymanie wyżej 

wspomnianych standardów. Zacznij od 

kierownictwa — pokaż, w jaki sposób te 

usprawnienia przyczynią się do obniżenia 

kosztów paliwa, zmniejszą ryzyko mandatów 

i obniżą koszty konserwacji. 

KROK CZWARTY: 
ROZMOWA Z KIEROWCAMI

Przekonanie kierowców do zmian jest równie 

ważne. Należy ich zapewnić, że system 

nie ma na celu ich szpiegowania, śledzenia 

niepożądanych zachowań lub kontrolowania 

każdego ruchu. Chodzi o wsparcie, którego 

potrzebują, aby popełniać mniej błędów na 

drodze, a także o poprawę bezpieczeństwa i 

zmniejszenie poziomu stresu.

Warto zidentyfi kować kierowców, którzy 

poprą plan — ambitnych członków zespołu, 

którzy są wyraźnie zainteresowani pełnym 

wykorzystaniem swojego potencjału. Zawsze 

znajdzie się kilku kierowców, którzy będą 

oporni na zmianę przyzwyczajeń. Posiadanie 

w zespole zwolenników nowego rozwiązania 

może okazać się w takim przypadku 

nieocenione.

Aby zwiększyć korzyści płynące z używania rozwiązania do zarządzania fl otą pojazdów, poniżej przedstawiono 

7-etapowy plan wdrożenia programu w fi rmie. 

CO MOŻNA ZROBIĆ?
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KROK PIĄTY: 
OFEROWANIE NAGRÓD

Czasami docenienie poprawy i konkurencja 

z kolegami z pracy może wystarczyć, by 

zachęcić kierowców do poparcia tego typu 

programu. Można jednak wzmocnić to 

zaangażowanie przy użyciu nieco bardziej 

oczywistych nagród. Dodatkowe dni 

wolne, pieniądze, vouchery i modernizacja 

pojazdów to tylko kilka przykładów, dzięki 

którym można zapewnić kierowców, że gra 

jest warta świeczki.

KROK SZÓSTY: 
UDOSTĘPNIENIE WYNIKÓW

Jasna komunikacja i udzielanie informacji 

zwrotnych są kluczowe, aby utrzymać 

zaangażowanie i motywację kierowców. Jeśli 

kierowcy nie zwracają uwagi na plan, szybko 

stracą zainteresowanie nim. Przekazywanie 

co tydzień lub co miesiąc informacji na 

temat wyników zespołu przyczyni się 

do utrzymania aktywnej postawy wśród 

kierowców. 

W zależności od zespołu można rozważyć 

stworzenie tabeli wyników uwzględniającej 

poszczególne rezultaty kierowców. Wzbudzi 

to poczucie przyjaznej rywalizacji między 

członkami zespołu i podkreśli znaczenie 

realizacji celów. 

KROK SIÓDMY: 
IDENTYFIKACJA 
PROBLEMATYCZNYCH 
KIEROWCÓW I DZIAŁANIA 
NAPRAWCZE

Gdy już wiesz, którzy kierowcy nie zachowują 

standardów, możesz podjąć odpowiednie 

działania. Wiedząc, które obszary w 

przypadku poszczególnych kierowców 

wymagają poprawy, możesz przeprowadzać 

indywidualne szkolenia i ustalić indywidualne 

cele na poszczególne okresy. 

Także urządzenia kabinowe, takie jak terminal 

kierowcy PRO, dostarczają informacje 

zwrotne na temat stylu jazdy, informując 

kierowców, co mogą zrobić, aby jechać 

bezpieczniej lub obniżyć zużycie paliwa. 
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Jasna komunikacja 
i udzielanie 
informacji zwrotnych 
są kluczowe, 
aby utrzymać 
zaangażowanie i 
motywację
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