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SEKTOR 
TRANSPORTU:  
WYZWANIA I 
SZANSE W SZYBKO 
ZMIENIAJĄCYM SIĘ 
SEKTORZE
Transport jest jednym z najważniejszych sektorów 

europejskiej gospodarki. Odpowiada on za 5 % PKB 

w całej UE, a zatrudnienie znajduje w nim 10 mln. 

osób, co czyni go istotnym elementem europejskiego 

przemysłu.1   

Komisja Europejska stwierdziła, że "jakość usług 

transportowych ma istotny wpływ na jakość życia 

ludzi".2  

Mimo to, istnieją poważne wyzwania, z którymi 

należy się zmierzyć. Wśród ich są między innymi: 

zarządzanie danymi z tachografów, monitorowanie 

zachowania kierowców i radzenie sobie z wahaniami 

kosztów paliwa.

Opierając się na wynikach naszego europejskiego 

badania dotyczącego transportu, w którym 

zasięgnięto opinii 1 200 wiodących decydentów z 

branży transportowej z całej Unii Europejskiej, w 

niniejszym sprawozdaniu wyróżniono cztery kluczowe 

elementy konieczne do rozwoju firm i stawienia czoła 

konkurencji.



SPEŁNIJ WYMAGANIA PRAWNE 
DOTYCZĄCE CYFROWEGO TACHOGRAFU 
BEZ ZAKŁÓCANIA PROCESÓW 
FUNKCJONUJĄCYCH W TWOJEJ FIRMIE.

PO PIERWSZE: 
ZAPEWNIENIE 
ZGODNOŚCI Z 
PRZEPISAMI 

Chociaż europejskie przedsiębiorstwa transportowe 

są zobowiązane do przestrzegania przepisów 

dotyczących tachografów, istotne jest także, aby 

spełnienie tych wymagań nie przeszkadzało im w 

prowadzeniu podstawowej działalności. 

Tradycyjna metoda ręcznego pobierania danych 

z tachografu przez USB lub klucz sprzętowy 

jest ciągłym źródłem frustracji wielu fi rm 

transportowych. Pojazdy muszą cyklicznie 

zjeżdżać z tras lub robić przerwy, aby zapewnić 

przestrzeganie przepisów, a do zarządzania danymi 

i ich analizowania potrzebna jest fi zyczna obecność 

dodatkowych osób. Ponadto, w trakcie tego procesu 

ponoszone są dodatkowe koszty paliwa związane z 

powrotem pojazdu do fi rmy oraz z niezrealizowanymi 

potencjalnymi zleceninami, które mogłyby być 

zrealizowane w tym czasie.  

Mimo to, 18% fi rm transportowych w całej Europie 

nadal korzysta z ręcznego pobierania danych.

Około 40% respondentów poświęca na tę czynność 

do 30 minut miesięcznie na każdy pojazd, a 

kolejne 18% nawet godzinę. W przypadku fl oty 

liczącej 50 lub 100 pojazdów negatywny wpływ na 

produktywność staje się oczywisty. 
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W JAKI SPOSÓB POZYSKUJESZ DANE 
Z TACHOGRAFU? 

Nawet dla przedsiębiorstw pobierających dane 

zdalnie, przestrzeganie przepisów dotyczących 

tachografów może być kosztowne, stresujące i 

uciążliwe.

Wśród europejskich przedsiębiorstw transportowych 

w ciągu ostatnich 12 miesięcy:

•  52% było poddane kontroli w siedzibie fi rmy pod 

kątem przestrzegania przez kierowców przepisów 

dotyczących czasu pracy. 

•  43 % przeszło kontrolę drogową od 1 do 5 razy. 

•  41% odwołało od 1 do 10 zleceń z powodu braku 

wiedzy na temat możliwych do wykorzystania 

godzin pracy kierowców.  

•  50% skarży się na trudności z pozyskaniem 

informacji na temat dostępności kierowców, co 

komplikuje im planowanie. 

W JAKI SPOSÓB PLATFORMA DO ZARZĄDZANIA FLOTĄ 
POMAGA W ZARZĄDZANIU DANYMI Z TACHOGRAFÓW

Ogranicza koszty grzywien 

i kar dzięki dostępowi do  

wszystkich wymaganych 

informacji.

Minimalizuje problemy 

administracyjne dzięki 

zdalnemu pobieraniu danych.

Ułatwia inspekcję, 

przechowując całą 

dokumentację w jednym 

archiwum.

Pobór zdalny 
(rozwiązania 
telematyczne) 

Pobór zdalny 
(dedykowane 
urządzenie) 

Pobór ręczny

Inne / nie wiem / nie 
pobieram danych

1-15 min

16-30 min

31-60 min

61+ min

Nie wiem

ILE CZASU MIESIĘCZNIE ŚREDNIO SPĘDZASZ 
NA RĘCZNYM WCZYTYWANIU DANYCH Z 
TACHOGRAFÓW JEDNEGO POJAZDU?

NADAL 18% FIRM 
TRANSPORTOWYCH W 
EUROPIE PONOSI KOSZTY 
RĘCZNEGO ODCZYTU DANYCH 
Z TACHOGRAFU.



ZAPOBIEGAJ ZAKŁÓCENIOM W CZYNNOŚCIACH 
ADMINISTRACYJNYCH, UTRUDNIAJĄCYM 
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI.

PO DRUGIE:
ZWIĘKSZENIE 
EFEKTYWNOŚCI 

Zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez 

Webfl eet Solutions w 2018 roku, głównym 

czynnikiem motywującym przedsiębiorstwa 

inwestujące w nowe, przełomowe technologie jest 

zwiększenie produktywności.  Technologie mogą 

znacząco pomóc uprościć i zautomatyzować 

zadania związane z zarządzaniem i administracją 

oraz umożliwić pracownikom przedsiębiorstwa 

skoncentrowanie się na podstawowej działalności. 

Weźmy na przykład analizę danych z tachografów. 

Jest to zadanie o kluczowym znaczeniu dla każdego 

przewoźnika, który chce utrzymać wysoki poziom 

wydajności. Niestety jest to czynność czasochłonna. 

32% wszystkich europejskich przedsiębiorstw 

transportowych przeznacza 16-30 minut na 

pojazd na analizę danych z tachografów, podczas 

gdy kolejne 28% przeznacza na nią 31-60 minut 

miesięcznie. 



W JAKI SPOSÓB PLATFORMA DO ZARZĄDZANIA FLOTĄ 
POMAGA ZWIĘKSZYĆ PRODUKTYWNOŚĆ

REDUKCJA KOSZTÓW 
ADMINISTRACYJNYCH

dzięki czemu Twoi pracownicy 

będą mogli poświęcić więcej 

czasu na realizację zleceń.

SZYBSZE PODEJMOWANIE 
DECYZJI

dzięki wglądowi w grafi k 

kierowcy.

ŁATWA OBSŁUGA
dzięki przyjaznej dla 

użytkownika platformie.

W JAKI SPOSÓB MONITORUJESZ DANE Z 
TACHOGRAFU?

Zdalnie, za pomocą 
aplikacji

Na papierze

W inny sposób / 
Nie wiem

Firmy transportowe coraz częściej korzystają z 

rozwiązań technologicznych, aby ograniczyć czas 

potrzebny do administracji danymi. 51% europejskich 

przedsiębiorstw transportowych monitoruje dane z 

tachografu za pomocą aplikacji, z kolei aż 36% robi 

to za pomocą tradycyjnych papierowych wydruków. 

To tylko dwa przykłady, ale w całej działalności 

związanej z zarządzaniem fl otą można znaleźć dużo 

więcej zadań, które można uprościć inwestując w 

nowe technologie. Cytując słowa Roba O'Byrne, 

założyciela Logistics Bureau, "Jeśli nadal używasz 

papierowej metody planowania tras lub zarządzania 

za pomocą podstawowego oprogramowania, tracisz 

pieniądze na własne życzenie".4

ILE ŚREDNIO MIESIĘCZNIE ZAJMUJE 
ANALIZA DANYCH Z TACHOGRAFU 
JEDNEGO POJAZDU?

0 min

1-15 min

16-30 min

31-60 min

61+ min

Nie wiem

JEŚLI NADAL UŻYWASZ 
PAPIEROWEJ METODY 
PLANOWANIA TRAS 
LUB ZARZĄDZANIA ZA 
POMOCĄ PODSTAWOWEGO 
OPROGRAMOWANIA, TRACISZ 
PIENIĄDZE NA WŁASNE 
ŻYCZENIE.
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51%

13%

36%

18%

28%

15%

5% 2%

32%



ZARZĄDZANIE JEDNYM Z NAJWYŻSZYCH 
KOSZTÓW OPERACYJNYCH

PO TRZECIE: 
REDUKCJA 
KOSZTÓW PALIWA 
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49%

13%

38%

15%

33%

13%

39%

Przy użyciu 
telematyki

Przy użyciu kart 
paliwowych

Przy użyciu kart 
paliwowych i 
telematyki

W inny sposób / 
Nie wiem

JAK ZAZWYCZAJ MONITORUJESZ 
ZUŻYCIE PALIWA?

Biorąc pod uwagę, że 94% paliw w sektorze 

transportu stanowi ropa naftowa, nie dziwi fakt, że 

jej koszt ma zasadniczy wpływ na opłacalność  w 

tym sektorze. W badaniu PriceWaterhouseCoopers, 

75% managerów ds. transportu wskazało na wahania 

cen ropy naftowej jako jedno ze swoich największych 

wyzwań operacyjnych. 

To jednak nie wszystko: pozostaje jeszcze kwestia 

ekologiczna. Ponieważ Unia Europejska dąży do 

ograniczenia szkodliwych emisji o około 66% do 

2050 r., sektor ten znajduje się pod ciągłą presją, aby 

kontrolować emisję CO2. 

W jaki sposób przedsiębiorstwa transportowe radzą 

sobie z tym problemem? Większość fi rm korzysta już 

z kart paliwowych, a coraz więcej z nich łączy je z 

telematyką w celu optymalizacji zużycia paliwa.

W JAKI SPOSÓB ZARZĄDZASZ ZUŻYCIEM 
PALIWA W ODNIESIENIU DO STYLU JAZDY?

Monitoruje kilometraż

Prowadzę szkolenia

W inny sposób / Nie 
wiem

W JAKI SPOSÓB PLATFORMA DO ZARZĄDZANIA FLOTĄ 
POMAGA ZARZĄDZAĆ ZUŻYCIEM PALIWA

ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA 
PALIWA  

dzięki monitorowaniu zachowania 

kierowców i oferowaniu szkoleń 

doskonalących styl jazdy

SZYBSZA REALIZACJA 
ZLECEŃ  

dzięki wykorzystaniu 

najwyższej jakości nawigacji

ZWIĘKSZENIE LICZBY 
ZLECEŃ  

dzięki bardziej efektywnemu 

wyznaczaniu tras i 

efektywnemu planowaniu

CORAZ WIĘKSZA LICZBA 
FIRM ŁĄCZY UŻYCIE KART 
PALIWOWYCH Z TELEMATYKĄ 
W CELU OPTYMALIZACJI 
ZUŻYCIA PALIWA.



ZACHOWANIE 
BEZPIECZEŃSTWA NA 
DRODZE I POZA NIĄ

PO CZWARTE:
BEZPIECZEŃSTWO

Niezależnie od tego, w jaki sposób zarządzasz 

danymi, czy też w jaki sposób pracują kierowcy 

na drodze, transport wymaga dobrej ochrony. 

Minimalizacja narażenia na ryzyko jest bardzo 

ważna, jednak nie może odbywać się kosztem 

produktywności. Nasze badania pokazały, że 

europejscy decydenci w dziedzinie transportu 

są świadomi wielu aspektów bezpieczeństwa i 

starają się podejmować działania mające na celu 

podniesienie jego poziomu.  

Poprawa bezpieczeństwa na drodze zaczyna się 

od kierowcy. Najbardziej popularnymi metodami 

zapewnienia kierowcom bezpieczeństwa jest 

monitorowanie zachowań kierowców i przeznaczone 

dla nich szkolenia. Oba te działania są o wiele 

prostsze dzięki technologii. Rozwiązanie do 

zarządzania fl otą oferuje dokładniejszy podgląd 

pracy kierowców i daje im większą zachętę do 

doskonalenia. Mniej popularne są indywidualne sesje 

menedżerskie, pochłaniające więcej czasu. 
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17%

25%

13%

11%

34%

33%15%

10%

42%

Podobnie jak inne sektory, również transport 

został objęty regulacją RODO. Bardzo ciekawym 

rezultatem badania jest stosunkowo duża liczba 

decydentów, którzy nie mają świadomości wpływu 

RODO na ich biznes. 

Tym bardziej, wraz z zaostrzaniem się przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa danych, warto 

mieć pewność, że każdy, kto ma do nich 

dostęp, wykorzystuje je zgodnie z najwyższymi 

standardami bezpieczeństwa.

Zdecydowanie się 
zgadzam

Częściowo się 
zgadzam

Nie wiem

Częściowo się nie 
zgadzam

Zdecydowanie się 
nie zgadzam

MAM SWIADOMOŚĆ W JAKI SPOSÓB RODO 
WPŁYWA NA ZARZĄDZANIE DANYMI Z 
TACHOGRAFÓW

W JAKI SPOSÓB WPŁYWASZ NA ZACHOWANIE 
KIEROWCÓW W ZAKRESIE BEZPIECZNEJ JAZDY?

Monitoring 
zachowań 
kierowców

Szkolenia kierowców

Indywidualne 
szkolenie 
menadżerów

W inny sposób / Nie 
wiem

W JAKI SPOSÓB PLATFORMA DO ZARZĄDZANIA 
FLOTĄ ZWIĘKSZA BEZPIECZEŃSTWO

ZMNIEJSZA RYZYKO 
WYPADKÓW  

dzięki odpowiedniemu 

planowaniu trasy

WPŁYWA NA ZACHOWANIE 
KIEROWCÓW  

dzięki szkoleniom i 

monitoringowi realizowanemu 

przez dyspozytora

JEST ZGODNY Z 
PRZEPISAMI RODO

WARTO MIEĆ PEWNOŚĆ, 
ŻE KAŻDY, KTO MA 
DOSTĘP DO DANYCH, 
WYKORZYSTUJE JE 
ZGODNIE Z NAJWYŻSZYMI 
STANDARDAMI 
BEZPIECZEŃSTWA.



Badanie zostało przeprowadzone wśród 1200 

decydentów fl otowych w całej Europie. Było to 

200 respondentów z każdego z poniższych krajów: 

Anglia, Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania i Polska. 

Badanie zostało przeprowadzone w formie ankiety 

online i mobilnej we współpracy z fi rmą OnePoll.

Potrzebujesz pełnych wyników? 

Napisz: david.martin@webfl eet.com

INFORMACJA O 
BADANIU.

PRZYPISY:
1  Analiza ekonomiczna sektora transportowego. 

Komisja Europejska. 
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic
/transport-sector-economic-analysis

2  Analiza ekonomiczna sektora transportowego. 
Komisja Europejska. 
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic
/transport-sector-economic-analysis

3  Martin, D. (2018, July). 
Przełomowe technonlogie i Twój biznes. 
Webfl eet Solutions

4  O’Byrne, R. (2016, March 23). 
2 metody cyfrowe na zwiększenie efektywności 
operacji w transporcie. 
Logistics Bureau 

5  Wild, J. (2015, April 6). 
Koszty paliwa nadal niepokoją szefów fi rm.  
The Financial Times

INFORMACJA PRAWNA: Informacje zawarte 

w niniejszym opracowaniu Webfl eet Solutions 

mają charakter informacyjny i wyrażają naszą 

opinię na temat analizowanego zagadnienia. 

Nie powinny być uznawane za poradę prawną 

dotyczącą analizowanego zagadnienia. 

Ponadto, informacje zawarte w niniejszym 

opracowaniu mogą nie odzwierciedlać 

najnowszego stanu faktycznego. Nie 

powinieneś polegać na podanych przez nas 

informacjach bez zasięgnięcia porady prawnej.


