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Wysokie koszty paliwa, w połączeniu z 

konkurencją rynkową i niskimi marżami, 

powodują, że firmy są pod coraz większą 

presją, aby dokładnie kontrolować swoje 

wyniki operacyjne.  

W tym e-booku spojrzymy na koszty paliwa 

jako na zmienne i nieuniknione wydatki. 

Wraz z danymi na temat cen paliw w 

poszczególnych krajach, raport pokazuje, 

w jaki sposób osoby podejmujące decyzje 

flotowe w całej Europie zarządzają wydatkami 

na paliwo. Omawia też najbardziej skuteczne 

strategie oszczędzania paliwa, które firmy 

posiadające auta pasażerskie i dostawcze 

mogą wykorzystywać w swoich flotach. 

Spis treści 

Wprowadzenie 
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Wyzwanie 
biznesowe

Paliwo zawsze stanowiło jeden z czynników 

generujących najwyższe koszty operacyjne flot, co 

zostało dodatkowo wzmocnione przez wzrost cen w 

ciągu ostatnich kilku lat. Paliwo stanowi średnio 38% 

całkowitego kosztu posiadania floty, choć odsetek ten 

może być jeszcze wyższy.1  

 

Choć rok 2020 przyniósł początkowo 17-procentowy 

spadek cen ropy na świecie, koszt benzyny w tym roku 

się w znacznej mierze ustabilizował. Jednak do lipca 

2021 roku ceny wzrosły ponownie, osiągając szczyt z 

2018 roku2. Obecnie ceny ropy na świecie są najwyższe 

od 2008 roku i prawdopodobnie będą jeszcze rosnąć. 

Jak wskazuje International Road Transport tylko 

między lutym 2021 r. a marcem 2022 r. ceny oleju 

napędowego skoczyły o 33%.3  

Ceny wahają się z tygodnia na tydzień. Średnie 

miesięczne wzrosty w Unii Europejskiej i Wielkiej 

Brytanii wskazują na wyraźny trend - ceny rosną. W 

okresie od 21 lutego 2022 r. do 21 marca 2022 r. średnie 

ceny oleju napędowego w UE wzrosły o 0,35 euro, 

czyli o 22%.4 W Wielkiej Brytanii w tym samym okresie 

wzrost wyniósł 17%, czyli 0,30 euro.5 

Kraj Cena w marcu 2022 r. Cena w lutym 2022 r. Wzrost Porównanie (%)

Austria 1,828 EUR 1,464 EUR 0,36 EUR 25%

Chorwacja 1,913 EUR 1,543 EUR 0,37 EUR 24%

Czechy 1,858 EUR 1,497 EUR 0,36 EUR 24%

Niemcy 2,173 EUR 1,633 EUR 0,51 EUR 31%

Włochy 2,124 EUR 1,722 EUR 0,40 EUR 23%

Litwa 1,817 EUR 1,462 EUR 0,36 EUR 24%

Holandia 2,152 EUR 1,746 EUR 0,41 EUR 23%

Polska 1,545 EUR 1,200 EUR 0,35 EUR 29%

Hiszpania 1,797 EUR 1,479 EUR 0,32 EUR 22%

Szwecja 2,474 EUR 2,031 EUR 0,44 EUR 22%

Wielka Brytania 2,121 EUR 1,816 EUR 0,30 EUR 17%
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Jak firmy transportowe radzą sobie 
z marnotrawstwem paliwa? 
Firma Webfleet Solutions zapytała 1200 decydentów 

z całej Europy, jak radzą sobie z kosztami paliwa i 

otrzymała następujące odpowiedzi: 

JAK RADZISZ SOBIE Z MARNOTRAWSTWEM 
PALIWA W ODNIESIENIU DO ZACHOWANIA 
PODCZAS JAZDY?

Monitorowanie przebiegu
Szkolenie
Inny sposób

49%

13%

38%

Telematyka
Karty paliwowe
Karty paliwowe i 
telematyka
Inny sposób

W JAKI SPOSÓB ZAZWYCZAJ MONITORUJESZ 
ZUŻYCIE PALIWA I WYDAJNOŚĆ PALIWOWĄ?

15%

33%

13%

39%
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STRATEGIA 1 

Ekonomiczna 
jazda
Styl jazdy może zmienić wszystko w kwestii 

oszczędzania paliwa. Nawyki związane z prędkością 

jazdy, pracą na biegu jałowym, zmianą biegów czy 

tempomatem mają ogromny wpływ na zużywanie 

paliwa przez pojazd. Narzędzia do monitorowania 

stylu jazdy kierowców, takie jak OptiDrive 360, 

ułatwiają ocenę, czy kierowcy potrzebują szkoleń 

z ekonomicznych technik jazdy. W połączeniu z 

terminalem kierowcy PRO, będą otrzymywać w czasie 

rzeczywistym aktywne informacje zwrotne dotyczące 

jazdy, które pomogą im oszczędzać paliwo. 

Pięć strategii 

STRATEGIA 2 

Dynamiczne 
planowanie tras
Nawet najlepszy kierowca może zużywać więcej paliwa, 

niż jest to konieczne, jeśli znajduje się na niewłaściwej 

trasie. Profesjonalna nawigacja zapewnia dostęp do 

aktualnych informacji o ruchu drogowym i znacznie 

obniża ryzyko pokonywania zbędnych kilometrów, 

dzięki planowaniu tras uwzględniających omijanie 

korków, stref budowy czy złe warunki pogodowe. 

Można również zoptymalizować trasy pod kątem typu 

pojazdu i wyeliminować konieczność zawracania z 

powodu zamkniętych dróg lub niskich mostów.  
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https://www.webfleet.com/webfleet/products/pro/
https://www.webfleet.com/webfleet/fleet-management/pro-navigation-and-traffic/


STRATEGIA 3 

Regularne 
przeglądy 
pojazdów

Sprawny pojazd to nie tylko wydajna jazda. Regularne 

przeglądy zapobiegają niespodziewanym naprawom i 

przestojom. Pytanie brzmi: jak na bieżąco monitorować 

historię przeglądów wszystkich pojazdów? Dzięki 

WEBFLEET można planować zadania serwisowe 

w oparciu o bieżące informacje o przebiegu, a nie 

informacje zebrane tylko w określonym czasie.  

Pięć strategii 

STRATEGIA 4 

Wydajność opon 

Dobór właściwych opon może mieć decydujący 

wpływ na obniżenie kosztów paliwa. Utrzymywanie 

odpowiedniego ciśnienia w oponach również wpływa 

na zużycie paliwa. Powolne wycieki ciśnienia lub 

nieodpowiednie ciśnienie w oponach zwiększają 

zużycie paliwa. Cyfrowe narzędzie, takie jak system 

monitorowania ciśniemia w oponach WEBFLEET 

TPMS, pozwala monitorować ciśnienie w oponach 

przez całą dobę.
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https://www.webfleet.com/webfleet/fleet-management/tpms/
https://www.webfleet.com/webfleet/fleet-management/tpms/
https://www.webfleet.com/webfleet/fleet-management/tpms/


Pięć strategii 

STRATEGIA 5 

Monitorowanie i 
analiza zużycia 
paliwa
„Ręczny” monitoring zużycia paliwa w całej flocie 

jest operacją bardzo czasochłonną. Rozwiązanie do 

zarządzania flotą pojazdów, takie jak WEBFLEET, 

zapewnia bogate możliwości raportowania, które 

Cię w tym wyręczą. Umożliwia ono monitorowanie 

zużycie paliwa w czasie rzeczywistym. Można również 

analizować historyczne zużycie paliwa, identyfikować 

trendy lub nietypowe zdarzenia i na ich podstawie 

opracowywać bardziej ekonomiczne działania 

zmniejszające zużycie paliwa w przyszłości. 
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Zarządzanie zużyciem paliwa jest 
najwyższym priorytetem dla firm 
flotowych. Bez wątpienia firmy 
posiadające auta pasażerskie i 
dostawcze muszą mierzyć się z nowymi 
i ciągle zmieniającymi się wyzwaniami 
w kwestii kontroli kosztów paliwa. 
Wyzwania te mają bezpośredni wpływ 
na finanse firmy.  

Wdrożenie technik oszczędzania 
paliwa we flocie może być kluczem do 
utrzymania pojazdów w trasie i dalszego 
rozwoju firmy. 

Wnioski
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