Informator

WIOSNA 2021

Jeśli jesteś zainteresowany zaprezentowaniem swoich
rozwiązań i usług, skontaktuj się z nami:

online.spotkaniatransportowe.pl
KMGmedia

informator WIOSNA 2021

| www.SpotkaniaTransportowe.pl |

Drodzy Transportowcy i Przewoźnicy,
Następstwa epidemii koronawirusa,
w postaci „lock-downów” i szeregu obostrzeń przekierowały sporą część gospodarki do pracy zdalnej. Dotknęło to
również i nas, dlatego nasze cykliczne
Spotkania Transportowe wciąż nie mogą
odbywać się w tradycyjnej formie. Nie
możemy spotkać się osobiście, porozmawiać, wymienić opiniami. Jednak życie
i biznes toczą się dalej, ale wymagają
nowego podejścia i wprowadzenia zmian,
dostosowujących nas do nowej rzeczywistości. Dlatego zanim znów będziemy
mogli spotkać się osobiście, chcemy
pozostać z Wami w kontakcie elektronicznym i móc dostarczać najnowszych
i najwartościowszych informacji, które
pomogą Wam, branży transportu drogowego, by ten trudny i dziwny czas przetrwać bezpiecznie i efektywnie ekonomicznie.
Celowo i świadomie nie organizujemy konferencji „live” bowiem wiemy,
jak trudno w branży transportowej wyg o s p o d a r o w a ć c z a s ko n k r e t n e g o
dnia o danej godzinie i wytrwać przed
komputerem kilka godzin. Dlatego
uruchomiliśmy dodatkową platformę
O n l i n e . S p o t ka n i a Tr a n s p o r t o w e . p l
na której będziemy zamieszczać najcie-

kawsze i najważniejsze prezentacje, poradniki i wskazówki, przygotowane przez
ekspertów i partnerów Spotkań Transportowych. Dzięki nim przewoźnicy będą
mogli bezpieczniej i efektywniej prowadzić swoją działalność transportową w tej
nowej, trudnej rzeczywistości. Z materiałów eksperckich (również wideo) możecie korzystać w dowolnym momencie
i wielokrotnie – bezpłatnie i bez potrzeby
rejestracji.
Pozostajemy z Wami w stałym kontakcie, głównie poprzez nasze stałe
aktywności, w postaci miesięczników
TSL biznes oraz Truck&Van, które są
dla Was dostępne nie tylko w tradycyjnej, papierowej formie, ale również jako
portale i czasopisma elektroniczne
– w pełni bezpłatne i dostarczane
bez żadnych zobowiązań, ukr ytych
kosztów czy innych „gwiazdek i haczyków”. Zapraszamy do prenumeraty elektronicznej – ekonomicznej, ekologicznej
i przede wszystkim wygodnej. By do niej
dołączyć, wystarczy wysłać swój e-mail
na eprenumerata@kmg-media.pl
Choć wszyscy korzystamy dziś z nowoczesnych, elektronicznych form komunikacji, to wiemy jednak, że nic nie zastą-

Poznaj nasze wszystkie aktywności:

Truck&Van
www.truck-van.pl

www.truck-van.pl

pi rozmów i możliwości bezpośredniego
spotkania z ekspertami, klientami, kontrahentami i koleżankami oraz kolegami
branżowymi. Dlatego pozostajemy pełni
nadziei, że wcześniej czy później będziemy mogli wrócić do sprawdzonej i lubianej
koncepcji Spotkań Transportowych, jako
jednodniowej konferencji szkoleniowo-biznesowej, która dostarcza nie tylko
najważniejszej wiedzy, ale właśnie pozwala na wzajemną interakcję, na zdobywanie ciekawych kontaktów czy wymianę
doświadczeń i spostrzeżeń branżowych.
Pozostajemy w kontakcie i do zobaczenia,
oby niebawem.

W przypadku pytań zapraszam
również do bezpośredniego kontaktu

Mirosław Ganiec

Redaktor naczelny TSL biznes
m.ganiec@kmg-media.pl
tel. 22 213 88 28

obserwuj nasze kanały:

https://facebook.com/TSLbiznesPL
https://facebook.com/TruckVanPL

www.tsl-biznes.pl
https://instagram.com/TruckVanPL

www.Online.SpotkaniaTransportowe.pl
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Pakiet Mobilności
jako narzędzie do zwalczania
tzw. firm skrzynek pocztowych

Pakiet Mobilności jest przedmiotem debat już od ponad pół roku. Szczególnym
zainteresowaniem cieszą się przepisy, które weszły w życie dnia 20 sierpnia 2020 r.,
zawarte w Rozporządzeniu (UE) 2020/1054, zmieniające część przepisów odnoszących się
do wymogów dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia
pojazdu, minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego okresu odpoczynku
oraz do określania położenia za pomocą tachografów.

W

poniższym artykule zajmiemy się
przepisami, które wejdą w życie
21 lutego 2022 r. i stanowią treść Rozporządzenia (UE) 2020/1055 wchodzącego
w skład Pakietu Mobilności.

Motywy 6 do 8 zawarte
w preambule do niniejszego
przepisu
Podają one jaki cel przyświeca części
wprowadzanym zmianom:
(6): Aby zwalczać zjawisko wykorzystywania tzw. firm „skrzynek pocztowych”
oraz zagwarantować uczciwą konkurencję i równe warunki na rynku wewnętrznym, konieczne jest zapewnienie, aby
przewoźnicy drogowi mający siedzibę
w danym państwie członkowskim faktycznie i w sposób ciągły przebywali na
jego terytorium oraz prowadzili działalność
transportową z tego państwa. W związku
z tym (…) konieczne jest doprecyzowanie
i wzmocnienie przepisów dotyczących istnienia rzeczywistej i stałej siedziby, unikając przy tym wprowadzania nieproporcjonalnych obciążeń administracyjnych.
(7): Faktyczne przebywanie w sposób
ciągły w państwie członkowskim siedziby
powinno w szczególności oznaczać wymóg, aby dany przedsiębiorca wykonywał
przewozy z wykorzystaniem odpowiednie-
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go sprzętu technicznego znajdującego się
w tym państwie członkowskim.
(8): W r o z p o r z ą d z e n i u ( W E) n r
1071/2009 wymaga się od przedsiębiorców rzeczywistego i ciągłego wykonywania przewozów przy użyciu odpowiedniego sprzętu technicznego i odpowiednich
urządzeń technicznych zlokalizowanych
w bazie eksploatacyjnej, która znajduje się
w państwie członkowskim siedziby, oraz
zezwala się na wprowadzenie dodatkowych wymogów na szczeblu krajowym,
przy czym najczęściej dotyczą one dysponowania miejscami parkingowymi w państwie członkowskim siedziby….
Powyższe motywuje wprowadzenie
obostrzenia w kwestii wymogów, jakie
należy spełnić by posiadać siedzibę firmy
w danym państwie członkowskim.
Na jakie zmiany muszą się przygotować przedsiębiorcy w tym zakresie?
Odpowiedź na to pytanie znajdziemy

w części artykułu 1 Rozporządzenia (UE)
2020/1055, który zmienia przepisy Rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika
drogowego: art. 5 Rozporządzenia (WE) nr
1071/2009 otrzymuje poniższe brzmienie.

Artykuł 5. Warunki
związane z wymogiem
posiadania siedziby
1. Aby spełnić wymóg określony w art. 3
ust. 1 lit. a), przedsiębiorca musi w danym państwie członkowskim siedziby:…
Powyższe wskazuje, iż przedsiębiorcy
muszą spełnić ściśle określone wymogi
aby „posiadać rzeczywistą i stałą siedzibę w jednym z państw członkowskich”,
o której mówi art. 3. Jakie? Wymienimy
i omówimy je teraz kolejno:
a) posiadać lokale, w których ma dostęp do oryginałów dokumentów dotyczących głównej działalności – w formie
elektronicznej lub w dowolnej innej formie – w szczególności do umów przewozowych, dokumentów dotyczących
pojazdów, którymi dysponuje przedsiębiorca, dokumentów księgowych, akt dotyczących pracowników, umów o pracę,
dokumentów dotyczących zabezpieczenia społecznego, dokumentów zawiera-
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jących dane na temat przydziału zleceń
dla kierowców i ich delegowania, dokumentów zawierających dane na temat
kabotażu, czasu prowadzenia pojazdu
i okresów odpoczynku oraz do wszelkich
innych dokumentów, do których właściwy organ musi mieć dostęp, w celu weryfikacji spełnienia przez przedsiębiorcę
warunków przewidzianych w niniejszym
rozporządzeniu;
Wymóg ten daje możliwość przechowywania dokumentów w formie elektronicznej, niemniej w taki sposób, aby były
one możliwe do skontrolowania przez
uprawnione organy. Na dzień dzisiejszy
część dokumentów związanych z prowadzeniem działalności, takich jak choćby
teczki pracownicze, wymaga formy papierowej. Dodatkowo, do niniejszych dokumentów „właściwy organ musi mieć dostęp”, co oznacza, iż ktoś musi umożliwić
kontrolę w miejscu siedziby.
Jakie wymogi musi jeszcze spełnić
przedsiębiorca?
b) organizować przewozy flotą pojazdów w taki sposób, aby pojazdy, którymi
dysponuje przedsiębiorca i które są wykorzystywane w przewozach międzynarodowych, wracały do jednej z baz eksploatacyjnych w tym państwie członkowskim nie
później niż w ciągu ośmiu tygodni od jego
opuszczenia;
Zwróćmy uwagę na to, że pojazdy
będą musiały powracać „do jednej z baz
eksploatacyjnych w tym państwie członkowskim”, w którym mieści się siedziba
firmy. Oznacza to, że przedsiębiorca nie
może ograniczyć się tylko do posiadania
biura w państwie siedziby lecz zobligowany jest również mieć w nim co najmniej
jedną bazę eksploatacyjną.
Zobaczmy jakie jeszcze wymogi należy
spełnić.
(…)
e) gdy zezwolenie zostanie wydane
– dysponować co najmniej jednym po-

jazdem, który został zarejestrowany lub
wprowadzony do ruchu i dopuszczony
do użytkowania zgodnie z przepisami
tego państwa członkowskiego, niezależnie od tego, czy jest właścicielem tego
pojazdu czy użytkownikiem z innego
tytułu, np. na podstawie umowy najmu
z opcją zakupu, umowy najmu lub umowy leasingu;
Powyższy podpunkt nie powinien być
zaskoczeniem, niemniej warto przypomnieć o konieczności posiadania co najmniej jednego pojazdu zarejestrowanego
i wprowadzonego do ruchu w państwie
właściwym dla siedziby firmy.
Zajrzyjmy do ostatnich dwóch podpunktów.
f) w sposób rzeczywisty i ciągły prowadzić działania administracyjne i handlowe
przy wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu i urządzeń w lokalach, o których mowa
w lit. a), znajdującym się w tym państwie
członkowskim oraz w sposób rzeczywisty
i ciągły zarządzać przewozami z wykorzystaniem pojazdów, o których mowa
w lit. g), przy użyciu odpowiedniego sprzętu technicznego znajdującego się w tym
państwie członkowskim;
g) na bieżąco i w sposób regularny
dysponować liczbą pojazdów spełniających warunki określone w lit. e), i kierowcami umiejscowionymi zazwyczaj
w bazie eksploatacyjnej w tym państwie
członkowskim, proporcjonalnie do wielkości wykonywanych przez przedsiębiorcę
przewozów.
Podpunkty te wskazują na konieczność
rzeczywistego prowadzenia działalności
w miejscu siedziby. Warto też podkreślić,
że kierowcy muszą być umiejscowieni
„zazwyczaj w bazie eksploatacyjnej w tym
państwie członkowskim”. W powyższych
przepisach nie ma jednak mowy – przynajmniej w sposób bezpośredni – o konieczności posiadania personelu w miejscu
siedziby.

Konrad Urban
Możliwość prowadzenia
działalności w państwie
siedziby w sposób zdalny
Czy powyższe oznacza, że jest możliwość
prowadzenia działalności w państwie siedziby w sposób zdalny? Choć byłoby to
trudne, to wydaje się możliwe do zorganizowania pod warunkiem, że dane państwo nie wprowadzi przepisów zawartych
w ust. 2 omawianego artykułu 5:
2. Oprócz wymogów określonych
w ust. 1 państwa członkowskie mogą wymagać od przedsiębiorcy, by w państwie
członkowskim siedziby miał:
a) proporcjonalnie do skali swojej działalności – odpowiednio wykwalifikowany
personel administracyjny w swoich lokalach lub zarządzającego transportem,
z którym można skontaktować się w standardowych godzinach pracy;
b) proporcjonalnie do skali swojej działalności – infrastrukturę operacyjną inną niż
sprzęt techniczny, o którym mowa w ust.
1 lit. f), na terytorium tego państwa członkowskiego, w tym biuro czynne w standardowych godzinach pracy.
Wprowadzenie w/w przepisów oznacza
możliwość wymagania od przedsiębiorcy
posiadania w państwie siedziby odpowiedniej liczby pojazdów, w określonych przez
dany kraj proporcjach odnoszących się do
prowadzonej działalności, odpowiednio
wykwalifikowanego personelu oraz osoby
zarządzającej transportem. W takim przypadku nie będzie już mowy o możliwości
prowadzenia działalności zdalnie, a tzw.
firmy „skrzynki pocztowe” będą musiały
liczyć się z konsekwencjami prawnymi,
w tym z zakończeniem działalności w przypadku kontroli przeprowadzonej przez odpowiedni organ. |
Konrad Urban,
prezes Zarządu
Kancelarii Transportowej
TRANSCARE
www.kancelariatranscare.pl
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Dostawca usług telemetrycznych

Legal-Telematics
łączy swoje siły
z giełdą transportową
Connect-Trans

Wraz z początkiem lutego 2021 r. użytkownicy korzystający z innowacyjnych
rozwiązań dostawcy Legal-Telematics mogą monitorować i obserwować swoje
ładunki transportowe udostępnione na platformie Connect-Trans. Integracja tych
firm to niezaprzeczalny dowód na szybko odbywające się duże zmiany
w transporcie, które rewolucjonizują tę branżę. A to dopiero początek i pierwszy
z etapów zapowiadanej przez partnerów współpracy!
W jaki sposób telematyka zmienia współczesny transport?
W podstawowym rozumieniu telematykę ogranicza się do punktu na mapie pochodzącego z odczytu GPS. To
właśnie ta niepozorna kropka określa
położenie pojazdów i ładunków oraz pozwala na śledzenie transportu w czasie
rzeczywistym. Nowoczesne systemy
dostarczane przez firmę Legal-Telematics zdecydowanie wykraczają jednak
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poza standardowe rozumienie telematyki. Innowacyjne rozwiązania i funkcje
oferowane przez dostawcę zapewniają
dostęp do nowej, rozbudowanej wiedzy o stanie floty. Platforma pozwala
kontrolować zużycie paliwa, uzyskiwać
informacje o osiąganych prędkościach,
czy też określać trasy przejazdu. Gwarantuje również płynną komunikację
z kierowcą. To oczywiście tylko niektóre z wielu parametrów wpływających
na efektywność świadczenia usług

transportowych, jakie ma dziś do zaproponowania Legal-Telematics.
Warto zaznaczyć, że wielkość polskiej floty pojazdów klasyfikuje ją na
wysokim, piątym miejscu w całej Europie. Dbając o szybki, dynamiczny
rozwój inteligentnego i zautomatyzowanego transportu, możemy zwiększyć konkurencyjność i zasięgi naszej
floty na rynkach zagranicznych, gdzie
rozwiązania telematyczne są obecnie
standardem.
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Położenie pojazdów na mapie jest widoczne w czasie rzeczywistym właśnie dzięki telematyce

Tak wygląda integracja z poziomu panelu Legal Telematics

Integracja Connect-Trans
oraz Legal-Telematics –
nowy rozdział dla transportu
Connect-Trans oraz Legal-Telematics to firmy, które wzajemnie się uzupełniają. Łączy je tożsamy cel – chęć
unowocześnienia i zrewolucjonizowania krajowego transportu. Zmiany te
wprowadzane są w postaci rozwiązań
pozwalających na zarządzanie wszystkimi procesami w przedsiębiorstwach
transportowych i spedycyjnych. Wspólna myśl i filozofia, a także wieloletnie
doświadczenie w branży oraz wyspecjalizowana wiedza każdej z firm sprzyjają bliskiej współpracy partnerów.

Na czym dokładnie polega integracja Connect-Trans oraz LegalTelematics? W ramach połączenia sił
pomiędzy podmiotami użytkownicy
w Legal-Telematics mogą monitorować swoje ładunki udostępnione na
platformie Connect-Trans. Wszystko
odbywa się bez konieczności opuszczania aplikacji, czy też przeładowywania danych.
Kolejny etap, nad którym prace zostały już rozpoczęte, to udostępnienie
danych z Legal-Telematics bezpośrednio na platformę Connect-Trans. W ten
sposób korzystający z platformy załadowcy zyskają informacje o lokalizacji wszystkich przewoźników, którzy

wcześniej wyrazili zgodę na dostęp do
swojego położenia.

Kiedy należy spodziewać
się udostępnienia rozwiązań, oferowanych w ramach
współpracy?
Już od 1 lutego 2021 r. każda z osób,
która posiada konto w Legal-Telematics,
może obserwować nie tylko położenie
swoich pojazdów, ale również wszystkie ładunki na Connect-Trans. |
Michał Hajduk,
dyrektor ds. handlowych,
LEGALTELEMATICS Sp. z o. o.

Jeśli są Państwo zainteresowani naszą usługą, serdecznie zapraszamy do kontaktu.
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Możliwość skorzystania z wiedzy eksperckiej daje
szansę na wyprzedzenie innych firm w działaniach.
To niezwykle ważne na zmieniającym się rynku
transportowym pośród rosnącej konkurencji krajowej
jak i ze strony przewoźników z innych państw

Przewoźnik,
czy prawnik?

Przewoźnicy łatwego życia nie mają. Prawo regulujące działalność
transportową zmienia się każdego dnia. Jak zatem nadążać za
zmianami? BIREG, Brexit, Covid – to w ostatnim czasie słowa klucze
o pierwszorzędnym znaczeniu dla transportowców.

C

odziennie w zasadzie zmieniają się
wymogi dotyczące jazdy kierowców
po drogach Europy, które wynikają z pandemii. Nie jest łatwo zebrać je wszystkie.
Jak ustalić czy kierowca musi mieć negatywny test wjeżdżając do danego kraju?
Jakie druki przed wjazdem musi wypełnić? Ile czasu na terytorium danego państwa może przebywać bez konieczności
udania się na kwarantannę?
Pytań jest zdecydowanie więcej niż
odpowiedzi. Pomiędzy więc czynnościami
spedycyjnymi, dbaniem o flotę i dokonywaniem dziesiątek innych, niezbędnych
przy prowadzeniu firmy czynności, przedsiębiorca musi w dzisiejszej sytuacji śledzić
wszystko, co dotyczy ograniczeń związanych z pandemią, nie zapominając przy tym
o innych aspektach prawnych działalności.

Łatwiej dzięki pomocy
ekspertów
Początek roku przyniósł zmiany  związane z wystąpieniem Wielkiej Brytanii ze
wspólnoty, a przełom stycznia i lutego
to zamieszanie związane z wdrożeniem
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systemu BIREG na Węgrzech. Wszystko to przeplatało się  z akcją wznowienia
postępowań prowadzonych wcześniej
przez rodzime organy w sprawach kar
nakładanych za przekroczenie nacisku
pojedynczej osi napędowej. Było więc co
robić i nie ukrywajmy, że przewoźnikowi przez meandry prawne prowadzonej
działalności nie jest łatwo przebrnąć. Nie
każdy z nich jest przecież prawnikiem.

S

Dobre opinie zebrały też działania wspomagające pracę przewoźników a dotyczące węgierskiego BIREG-u. Wypełnialiśmy
zgłoszenia razem z przewoźnikami – o ile
zachodziła taka konieczność. W nowych
warunkach nie zostawialiśmy też bez
pomocy firm jeżdżących do Wielkiej Brytanii. Sporządziliśmy niemałą ilość skarg
o wznowienie postępowania w sprawach, w których polskie organy nałożyły

traże gminne i miejskie będą mogły nakładać kary
za niezastosowanie się przez kierowcę do znaku
określającego, na danej drodze lub obszarze,
dopuszczalny nacisk pojedynczej osi napędowej.

Przede wszystkim jednak brak jest czasu
na codzienne śledzenie zmieniających się
unormowań.
– Staramy się pomagać firmom transportowym w codziennych zmaganiach
z przepisami. Świetnie przyjęty został na
bieżąco aktualizowany serwis opisujący
pojawiające się wymogi pandemiczne
w stosunku do kierowców przekraczających granice poszczególnych państw.

karę za przekroczenie nacisków pojedynczych osi napędowych z naruszeniem
prawa wspólnotowego. Rola ekspertów
bez wątpienia rośnie, ale jedynie firmy
z potencjałem organizacyjnym i ekonomicznym mogą sobie pozwolić na prowadzenie działalności doradczej na wysokim
poziomie, korzystając z wiedzy i doświadczenia osób obecnych w branży od lat
i znających specyfikę transportu – mówi
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Kacper Gołubowski, kierownik Działu Ekspertów w firmie SRW SP. z o.o.

Nowe przepisy
regulujące przejazd
nie tylko pojazdami
nienormatywnymi
W najbliższej przyszłości rysują się kolejne
wyzwania. W marcu wejdą w życie nowe
przepisy regulujące przejazd pojazdami
nienormatywnymi. Obecne zezwolenia
zastąpione zostaną nowym systemem.
Najczęściej nakładane kary drastycznie
wzrosną. Dość powiedzieć, że nieznaczne (do 10%)  przekroczenie nacisku pojedynczej osi napędowej ponad wartość
11,5 tony skutkuje obecnie nałożeniem
kary w wysokości 500 zł. Nowe przepisy
są bezlitosne dla przewoźników. Kara za
takie przekroczenie po nowelizacji będzie
wynosiła 6 tys. zł. Przekroczenie nacisku
pojedynczej osi napędowej o więcej niż
10% – w sytuacji, kiedy jego wartość nie
będzie większa niż 20% – skutkować będzie karą w wysokości 10 tys. zł. W dalszym ciągu utrzymany zostanie zakaz
przewozu pojazdem nienormatywnym
ładunków innych niż niepodzielne. Tym
samym, znów kary najdotkliwiej obciążą budżety zwykłych przewoźników, nie
zajmujących się na co dzień przewozem
ładunków nienormatywnych, których po-

Nowa sytuacja w kolejnych miesiącach będzie też związana ze zmianą
systemu poboru opłaty elektronicznej
w naszym kraju. Pojawią się pewnie
nowe przepisy unijne regulujące budowę
kolejnej generacji tachografów, co jest
następstwem przyjętego w ubiegłym
roku pakietu mobilności. Przewoźnicy
wykonujący transport busami zmuszeni
będą w perspektywie roku podjąć działania przystosowawcze, i skierować swoje
wysiłki na uzyskanie licencji wspólnotowej – o ile wykonują transport międzynarodowy.
Największym wyzwaniem dla branży
będzie jednak wejście w życie przepi-

P

rzekroczenie nacisku pojedynczej osi napędowej
o więcej niż 10% (gdy wartość nie będzie większa
niż 20%) skutkować będzie karą w wysokości
10 tys. zł. W dalszym ciągu utrzymany zostanie zakaz
przewozu pojazdem nienormatywnym ładunków innych
niż niepodzielne.

sów regulujących płacę minimalną kierowców, wykonujących swoją prace na
terenie innego kraju. Uwzględnienie ich
nie będzie rzeczą prostą, jeśli prowadzi
się działalność gospodarczą. Kierowcy
będą bowiem mieli prawo do wynagrodzenia wypłacanego w danym kraju, które uwzględniać ma nie tylko uregulowania
ustawowe, ale także normy układów zbio-

Największym wyzwaniem dla branży
będzie wejście w życie unormowań
regulujących płace minimalne kierowców
wykonujących swoją prace na terenie
innego kraju

jazdy zostaną niewłaściwie załadowane
przez nadawców i źle rozmieszczony ładunek spowoduje przekroczenie nacisku
pojedynczej osi napędowej.
Coraz większe zainteresowanie ważeniem pojazdów wykazują straże gminne
i miejskie, które będą mogły nakładać kary
za niezastosowanie się przez kierowcę do
znaku określającego na danej drodze lub
obszarze dopuszczalny nacisk pojedynczej
osi napędowej. Otrzymają w najbliższych
dniach takie uprawnienie.

liczania czasu pracy kierowców oczekują
obecnie przewoźnicy. W najbliższym czasie zaoferujemy nową tematykę szkoleń
– nie tylko dla kierowców ale również
dla spedytorów, planerów i dyspozytorów. Chcemy podnieść wśród polskich
firm świadomość w zakresie konwencji
CMR i prawa przewozowego. Omawiać
z klientami dozwolone formy i zasady
wykonywania przewozów kabotażowych
przez rodzime firmy. Ta działalność stanowi obecnie wartość samą w sobie
i musi być oferowana przewoźnikom jako
towarzysząca usługom rozliczania czasu
pracy. Nie zmieniamy też zasad dotychczasowych. Wiedza naszych ekspertów

rowych pracy, porozumień branżowych
i tym podobnych regulacji funkcjonujących w danym państwie.

Wartością dodaną
korzystanie z wiedzy
prawników
– Obecnie trudno jest sobie wyobrazić
działalność transportową bez solidnej
opieki doradczej i prawnej. Nie tylko roz-

była i jest podstawą skutecznych odwołań od nakładanych w różnej formie kar.
Jedna interwencja telefoniczna we Francji doprowadziła w ubiegłym miesiącu do
odstąpienia od ukarania rodzimej firmy
sankcją w wysokości 3 tys, euro – dodaje
Kacper Gołubowski.
Studia prawnicze trwają kilka lat. Nie
są tanie. Ich rozpoczęcie i zakończenie nie gwarantuje jednak skutecznego
i sprawnego poruszania się po meandrach systemów prawnych innych krajów europejskich.  Nie każdy przewoźnik
może więc i powinien taką edukację
odbyć. Nie mniej jednak, każda firma
transportowa musi uwzględniać prawo
poszczególnych krajów w toku własnej
działalności. Podobnie musi też pracować z poszanowaniem norm unijnych,
ale także polskich – co oczywiste. Uświadomienie sobie tego i możliwość skorzystania z wiedzy eksperckiej daje szansę
na wyprzedzenie innych firm w działaniach. To niezwykle ważne na zmieniającym się rynku transportowym pośród
rosnącej konkurencji krajowej jak i ze
strony przewoźników z innych państw.
Transportowcy z krajów tzw. „starej
unii” z pewnością będą także mnożyć
żądania kierowane do własnych rządów,
aby te ograniczeniami administracyjnymi
utrudniały wykonywanie usług polskim
podmiotom. Trzeba będzie jednak dalej
się w tym poruszać. A kiedy szukać ładunków do przewiezienia? Czy będzie
czas na dbanie o flotę, nadzorowanie
wszelkich systemów wnoszenia opłat,
czasu pracy i setki innych działań? |
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Na podstawie obowiązujących przepisów, dług celny
powstaje m.in. w przypadku usunięcia towaru spod
dozoru celnego, przy czym za powstałe należności celne,
oprócz złodzieja, solidarnie odpowiadają przewoźnik
i spedytor celny, na zasadzie ryzyka.

Czy posiadają Państwo

dobre ubezpieczenie
ryzyka celnego?
Przewoźnicy, którzy regularnie wykonują przewozy do
i z Unii Europejskiej, bardzo dobrze znają tę praktykę – spedytorzy celni przy otwarciu procedury celnej nie tylko sporządzają związany z nią dokument T, ale również wymagają
od przewoźnika podpisania tzw. zobowiązania. Ale o co
tak naprawdę tu chodzi i jakie niesie ze sobą ryzyko?

W

zależności od swej treści zobowiązania te zasadniczo nakładają na
przewoźników następujące obowiązki:
1) przedstawienia przesyłki wraz z dokumentem T, w stanie nienaruszonym i niezmienionym, w wyznaczonym terminie
w urzędzie celnym przeznaczenia oraz
2) poniesienia odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z naruszenia przepisów regulujących procedurę tranzytową
i niestosowania się do udzielonych instrukcji.
Sensem i celem takiego zobowiązania jest ustanowienie odpowiedzialności
regresowej wobec przewoźnika w przypadku powstania długu celnego z powodu
błędów w realizacji przewozu, do którego
pokrycia jest zobowiązany spedytor celny
(jako zgłaszający towar do procedury celnej
zawsze ponosi on odpowiedzialność na zasadzie ryzyka).

Oto dwa przykłady:
Przykład 1
(wyrok austriackiego Federalnego Sądu
Finansowego z 09.11.2015 r., nr sprawy RV/5200076/2010)
Pewien przewoźnik otrzymał zlecenie
wykonania przewozu tzw. towaru niewspólnotowego (tj. z kraju nienależącego
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do UE) – chodziło o przewóz samochodem
ciężarowym telewizorów z Röszke (przejście graniczne Serbii z Węgrami) do Wiednia. Po wykonaniu tego wewnątrzeuropejskiego przewozu towar miał ponownie
opuścić Europę (np. drogą lotniczą). Spedytor celny, któremu powierzono przepro-

Za pośrednictwem firmy Lutz Assekuranz
spedytorzy i przewoźnicy mogą
nabyć odpowiednie ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie
odpraw celnych w przystępnej cenie.

wadzenie odprawy celnej, zgodnie z przepisami, otworzył dla powyższego przewozu,
wykonywanego transportem ciężarowym,
wspólnotową procedurę tranzytową. Przewoźnikowi przekazano odpowiedni dokument T1, aby go zabrał ze sobą i jednocześnie nakazano podpisanie zobowiązania.
Podczas postoju samochodu, który

przewoził towar, złodzieje ukradli ładunek.
Krótko mówiąc, z punktu widzenia organu celnego towar ten został wyłączony
z procedury tranzytu i – niezgodnie z jego
przeznaczeniem – wwieziony na teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Na
podstawie obowiązujących przepisów, dług
celny powstaje m.in. w przypadku, tak jak
w opisywanej sprawie, usunięcia towaru
spod dozoru celnego, przy czym za powstałe należności celne, oprócz złodzieja, solidarnie odpowiadają przewoźnik i spedytor
celny (jako zgłaszający), na zasadzie ryzyka.
W praktyce – jak to ma miejsce również
w omawianej sytuacji – organy celne chętnie podejmują działania wobec spedytorów
celnych, ponieważ ze względu na regularne
kontakty handlowe nie należy się spodziewać problemów ze ściągnięciem należności. Następnie spedytor celny zwraca się
do przewoźnika na drodze cywilnoprawnej,
na podstawie podpisanego zobowiązania
o zapłacenie cła. W zależności od rodzaju
i wartości towaru przewoźnik staje w obliczu roszczenia celnego w wysokości kilkudziesięciu lub kilkuset tysięcy euro.
Przykład 2, dotyczący samodzielnego
zdjęcia plomby
Jak powszechnie wiadomo, w celu zabezpieczenia tożsamości ładunku w ramach
procedur celnych, na środkach transportu
lub kontenerach są zakładane plomby celne.
Ma to miejsce na przykład podczas procedury tranzytu wspólnotowego, w ramach której
towary niewspólnotowe przemieszczają się
przez obszar celny Unii Europejskiej bez konieczności uiszczania importowych należności
celnych. Zdjęcie plomb celnych, co do zasady,
zastrzeżone jest dla organów urzędowych.
Co jednak zrobić, gdy otwarcie pojemnika transportowego (ciężarówki, kontenera) jest absolutnie konieczne, na przykład
w celu sprawdzenia ładunku po wypadku,
lub – co gorsze – przeładowania towaru na
inny środek transportu?
W takim przypadku, oprócz zleceniodawcy, należy niezwłocznie powiadomić najbliższy
urząd celny i ściśle przestrzegać jego instruk-
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z tym, aby w treści swoich zobowiązań
uwzględniali obowiązek niezwłocznego powiadomienia organów celnych w przypadku konieczności dokonywania manipulacji
przy plombie celnej.

Jeśli plomba zostanie zdjęta samodzielnie, należy liczyć się z zarzutem
„usunięcia (towaru) spod dozoru celnego”
– popełnienia wykroczenia powodującego
powstanie długu celnego, o ile nie zachodzi
jakaś „przesłanka łagodząca” przewidziana w prawie celnym.

cji; w razie potrzeby administracja celna wyśle jednostkę mobilną w celu zdjęcia plomby
celnej i nadzorowania przeładunku. Jeżeli ten
krok zostanie pominięty i plomba zostanie
zdjęta samodzielnie, należy liczyć się z zarzutem „usunięcia (towaru) spod dozoru celnego” – popełnienia wykroczenia powodującego
powstanie długu celnego, o ile nie zachodzi
jakaś „przesłanka łagodząca” przewidziana
w prawie celnym (co jest wykluczone w przypadku rażącego niedbalstwa/działania umyślnego!). Również w tym przypadku bierze się
pod uwagę kilku dłużników celnych – głównego zobowiązanego (inaczej zgłaszającego),
odbiorcę towaru, ale także przewoźnika!
Najczęściej do odpowiedzialności bywa
pociągany główny zobowiązany, który może
i będzie dochodził w drodze regresu roszczeń wobec przewoźnika na podstawie

Temat, którego nie
można lekceważyć

podpisanego zobowiązania – w ramach postępowania cywilnoprawnego. Przewoźnik
powinien obowiązkowo posiadać odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, obejmujące tego rodzaju zdarzenia!
Zgłaszającym do procedury celnej (spedytorom celnym) zaleca się w związku

Temat „ceł”, ze względu na związane z
nim ryzyka, jest nadal tematem drażliwym
i nie należy go lekceważyć. Za pośrednictwem firmy Lutz Assekuranz spedytorzy
i przewoźnicy mogą nabyć odpowiednie
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie odpraw celnych w przystępnej cenie. Jak zawsze specjaliści z firmy
Lutz chętnie pozostają w tych sprawach
do Państwa dyspozycji. |
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System oblicza i dopasowuje ładunki do
dostępnych ciężarówek w czasie rzeczywistym,
co upraszcza operacje i podnosi wydajność
firm transportowych, które mogą korzystać
z outsourcingu usług

Społeczność giełdy
transportowej Teleroute 
jest gotowa, by stawić czoła

nowym wyzwaniom
transportowym

Teleroute, część grupy Alpega, to przestrzeń współpracy, w ramach której dostępne
są optymalnie dobrane i zorganizowane specjalne usługi dla profesjonalistów z branży
transportu drogowego rzeczy. Naszą misją jest zapewnienie najlepszej europejskiej
sieci współpracy odpowiadającej na potrzeby w zakresie transportu drogowego rzeczy
– zarówno na trasach krajowych jak i międzynarodowych – dostępnej na inteligentnej
platformie, która umożliwia łatwe i bezpieczne dopasowanie ofert ładunków do
wolnych zdolności przewozowych pojazdów.

Z

a pośrednictwem giełdy transportowej przewoźnicy i spedytorzy
pozostają ze sobą w pełnej łączności.
Dzięki temu wszyscy uczestnicy czerpią korzyści w postaci optymalizacji
tras, ograniczenia pustych przebiegów i zwiększenia zysków z zawieranych przez nich umów.  System oblicza
i dopasowuje ładunki do dostępnych
ciężarówek w czasie rzeczywistym, co

G
12

Dostęp do ponad
200 tys. ofert dziennie

Grupy Alpega, do której należą liderzy
rynku Wtransnet na Półwyspie Iberyjskim oraz 123Cargo w Rumunii i krajach Europy Wschodniej, mamy dostęp
do ponad 200 tys. ofert dziennie w społeczności liczącej ponad 70 tys. profesjonalnych firm transportowych.

Dzięki temu, że Teleroute jest częścią
ekosystemu giełd transportowych

Z system jakości QAP

upraszcza operacje i podnosi wydajność
firm transportowych, które mogą korzystać z outsourcingu usług.

rupa Alpega przeznaczyła znaczne środki
na stworzenie w całej Europie bezpiecznego
środowiska, wdrażając w tym celu system jakości
QAP ( Quality Assurance Policy).

Pandemia Covid uwypukliła potrzebę
większej elastyczności i szybkiego reagowania na zmieniające się potrzeby,
a także zagwarantowania bezpieczeństwa transakcji w zakresie drogowego
transportu towarów.
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Giełdy ładunków stały się najlepszym sprzymierzeńcem w zarządzaniu
zdolnościami przewozowymi i poprawie efektywności firm transportowych
i operatorów logistycznych. Dlatego
w tym nowym scenariuszu Grupa
Alpega przeznaczyła znaczne środki na
stworzenie w całej Europie bezpiecznego środowiska, wdrażając w tym

ności swoich faktur. Jej skuteczność
wynosi  95%.

Przede wszystkim
jakość obsługi
Za bezpieczeństwo na giełdzie odpowiedzialni są wszyscy jej członkowie. Dla-

Za bezpieczeństwo na
giełdzie odpowiedzialni są
wszyscy jej członkowi

Joanna Zielińska,
Sales Manager na Polskę
i Europę Wschodnią,
Teleroute

celu system jakości QAP (Quality
Assurance Policy). Celem tej polityki, która z sukcesem była wcześniej
wdrożona na giełdzie Wtransnet, jest
weryfikacja nowych członków i monitorowanie ich codziennej aktywności
na platformie.
Wypłacalność i wiarygodność kandydatów jest dogłębnie analizowana. Aby
ubiegać się o przyjęcie, firma musi między innymi działać w branży co najmniej
6 miesięcy i przedstawić odpowiednie,
wymagane prawem dokumenty.

tego Teleroute ułatwia przewoźnikom
dotarcie do niezbędnej informacji na

A

skontaktować się z zespołem obsługi
klienta, który udzieli dodatkowych informacji na temat danej firmy.
A jeśli jest coś, co odróżnia Teleroute
od reszty giełd transportowych, oprócz
dbałości o bezpieczeństwo, to jest to
właśnie jakość obsługi klienta. Każdemu nowemu klientowi platformy jest
przypisany asystent biznesowy, który

by ubiegać się o przyjęcie do giełdy transportowej
Teleroute, firma musi między innymi działać
w branży co najmniej 6 miesięcy i przedstawić
odpowiednie, wymagane prawem dokumenty.

Inne środki
bezpieczeństwa
Wszystkie środki dostępne dla uczestników giełdy transportowej obejmują:
| gwarancję płatności – usługę dostępną wyłącznie na tej platformie, dzięki
której przewoźnik może ubezpieczyć
faktury za wykonany transport przez
załadunkiem pojazdu. Ta ekskluzywna usługa pozwala przewoźnikowi
ubezpieczyć fakturę za wykonany
transport przez załadunkiem.
| usługę reklamacji płatności DMS,
która ułatwia klientom windykację
należności.
| serwis reklamacji płatności – również
pomaga klientom w odzyskaniu płat-

Czymś, co odróżnia Teleroute od reszty giełd
transportowych, oprócz dbałości o bezpieczeństwo,
jest jakość obsługi klienta

temat zleceniodawcy przed przyjęciem
od niego zlecenia za pośrednictwem
Community Managera. Jeśli zajdzie
potrzeba dogłębnej weryfikacji, należy

nie tylko przeprowadza szkolenia w zakresie funkcjonalności giełdy, ale przede
wszystkim towarzyszy w poszukiwaniu
nowych  możliwości biznesowych. |
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Négométal od ponad 36 lat oferuje usługi profesjonalistom z branży transportowej

SPECJALISTA DS. ZWROTU PODATKÓW

I ROZWIĄZAŃ PŁATNICZYCH

Ciągle poszukując innowacji i mając na celu wspieranie międzynarodowych przewoźników
w ich potrzebach, Négométal i jego spółki w całej Europie oferują wielojęzyczne wsparcie
dla swoich klientów, a także nowe usługi ułatwiające zarządzanie flotą pojazdów w codziennym
funkcjonowaniu.
Négométal z siedzibą w Kraju Basków jest liderem w sektorze drogowego transportu
międzynarodowego i od 2000 roku posiada certyfikat ISO. W tym roku firma została
zakwalifikowana do rankingu „Champions of Growth” opublikowanego przez Les Échos
we współpracy ze Statista.
Zwrot podatku VAT, podatków od oleju napędowego, reprezentacja socjalna (kierowcy oddelegowani do
Francji i Włoch) i reprezentacja podatkowa to usługi świadczone przez Négométal.
W zakresie rozwiązań płatniczych Négométal oferuje elektroniczne systemy poboru opłat w przedpłacie
lub z odroczonym terminem płatności, a także urządzenia NEGOROAD SAT umożliwiające opłaty drogowe w 10 krajach w Europie (Francja, Hiszpania, Portugalia, Włochy, Belgia, Niemcy, Austria, Szwajcaria,
Polska A4 i wkrótce Bułgaria).

Jak działa elastyczna przedpłata
« W ramach premiery nowego kraju
– Szwajcarii – w naszym wyjątkowym urządzeniu, wprowadzamy
ofertę z 20% rabatem na miesięczne opłaty abonamentowe na 3 miesiące
dla każdej kontaktującej się z nami
firmy transportowej w miesiącu marcu. »

Nasz klient podaje nam szacunki opłat drogowych, jakich może
dokonać podczas przejazdu przez 10 krajów europejskich i zasila
swój kredyt przelewem bankowym lub kartą.

Nadi Kanaan, Dyrektor Naczelny Négométal

Zwrot podatków

Przedpłata opłat drogowych
Négométal opracował również ofertę « elastycznej przedpłaty »,
która systematycznie dostosowuje wysokość zaliczki do
« realnych » wartości opłat drogowych.

« Żadnych wniosków o gwarancję finansową!
Doceniają to nasi klienci, a zwłaszcza młode
firmy, szczególnie, że rozwiązanie pozwala
na niezależność i zapewnia ciągłość obrotu
w całej Europie. Nie jest również wymagana
historia bilansu księgowego ani ratingu ubezpieczycieli. To usługa dostępna dla wszystkich,
bez ograniczeń! »
Wisienką na torcie jest to, że nasi klienci oszczędzają pieniądze,
zmniejszając wkład standardowej gwarancji bankowej o 75%.

Zaleta tej formuły: prośby o zasilenia są przekazywane z wyprzedzeniem, przed wyczerpaniem kredytu, zgodnie z obliczeniami algorytmu opracowanego przez Négométal. Zajmiemy
się też monitorowaniem i systematycznym dostosowywaniem
codziennych wartości przejazdów.

Wyjątkowa oferta Négométal: nasi klienci korzystają z szybkiego zwrotu podatku akcyzowego we Francji, Belgii, Hiszpanii
i Słowenii, a także z szybkiego zwrotu podatku VAT w 27 krajach
Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii.
W ten sposób mogą zwiększyć swoje przepływy pieniężne
o łączną kwotę szacowaną na 10% ich kosztów transportu
(w zależności od kraju docelowego).

« Wszystko przebiegło sprawnie i szybko.
Obsługa na najwyższym poziomie. »
Wiśniewski Piotr Autonaprawa,
Klient Négométal od 7 lat (opinia TrustPilot)

MyNegometal
Nasi klienci szczególnie doceniają naszą własną i bezpłatną
platformę zaprojektowaną w celu ułatwienia zarządzania ich
flotą i zgromadzenia wszystkich potrzebnych na co dzień dokumentów w jednym interfejsie. MyNegometal jest dostępny dla
wszystkich naszych klientów.

W i ę c e j i nf o r m a c j i : www.negometal.com/pl
Mob : +48 501 535 702 | +48 503 010 869 | +48 600 911 456
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Brexit w transporcie:
sytuacja się unormuje

Najbardziej widoczną konsekwencją Brexitu dla TSL jest przywrócenie kontroli
granicznych w przewozie dóbr pomiędzy krajami Wspólnoty i Wielką Brytanią.
To spowodowało, że na przełomie roku kierowcy utknęli w kilometrowych kolejkach,
a święta, zamiast w domu, spędzili w kabinach ciężarówek. Choć początku zmian
nie należy zaliczyć do udanych, sytuacja wkrótce powinna wrócić do normy.

B

rexit, który ze względu na niekończące się zmiany daty stał się tematem
dowcipów, po wejściu w życie dla transportowców okazał się być raczej koszmarem, szczególnie w kontekście zamknięcia granic, które zbiegło się w czasie ze
świętami. Tysiące kierowców spędziło
na granicy. Komplikacje i wymogi celne
spowodowały, że zarówno wielu eksporterów, jak i importerów zerwało współprace z brytyjskimi firmami, szukając
alternatywnych dostawców i odbiorców
na terenie Unii.
Od początkowego szoku minęły już
dwa miesiące. W tym czasie przedsiębiorcy zaczęli oswajać się z procedurami
i wypracowywać własne ścieżki pokonania granicy. Szczególnie ożywione
dyskusje pojawiają się w grupach dla
kierowców w mediach społecznościowych. Tam zainteresowani dzielą się

16

wskazówkami i wypracowanymi w tak
krótkim czasie dobrymi praktykami.

Wyspecjalizowane
spedycje zbierają plony
Jednak z brexitem najlepiej radzą sobie
firmy, które porad szukają nie tylko na forach, ale w przepisach. Spokojnie mogą
spać ci przedsiębiorcy, którzy odpowiednio wcześnie podpisali umowy z agencjami celnymi i poświęcili czas na dogłębną
interpretację nowego prawa. To głównie
firmy, które od dawna specjalizowały się
w transporcie do Wielkiej Brytanii lub
przyzwyczajeni do zmian globalni gracze, mający za sobą sztab specjalistów
ds. administracji.
– Problemy mogą napotkać podwykonawcy i mniej wyspecjalizowani zle-

ceniodawcy, ale to tylko kwestia czasu,
aż wszyscy jeżdżący do Wielkiej Brytanii
nauczą się, jakich formalności należy
dopełnić, żeby przejazd odbył się bezproblemowo. Najprawdopodobniej za
kilka miesięcy wszystko wróci do normy, choć w tym czasie należy uzbroić się
w cierpliwość – komentuje Tomasz Czyż,
ekspert GBox, Grupa INELO
Praktyka pokazuje, że firmy, którym
udało się opanować nowe procedury
radzą sobie sprawnie: znają wymaganą
listę dokumentów i zgłoszeń, a ich kierowcy wiedzą, gdzie wykonywać obowiązkowe i bezpłatne testy na Covid.
– Odprawy celne nie są nowością
i odbywają się także na innych granicach
z Unią. Warunkiem ich przejścia jest posiadanie kompletu dokumentów. To, jakie dokładnie są to formularze, stanowi obecnie
największe wyzwanie. Szczególnie wiele
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kontrowersji wzbudza uzyskanie numerów
MRN i LRN – dodaje Tomasz Czyż.
Eksperci GBOX i INELO podkreślają, że
choć kwestie związane z uzupełnieniem
dokumentacji zajmują teraz o wiele więcej czasu, niektóre formularze wystarczy
wypełnić tylko raz, np. dokument pełnomocnictwa. W innych sytuacjach, jak np.
w przypadku opisu towarów, wystarczy
uzupełnienie formularzy w języku krajowym. Przypominają również, że warunkiem
koniecznym przekroczenia granicy z Wielką
Brytanią jest wyrobienie przez kierowcę
paszportu, często pierwszego w życiu. Od
1 stycznia 2021 roku dowód osobisty nie
umożliwia już wjazdu na Wyspy.

Mniej przewoźników
chętnych na Wyspy
Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii, pomimo
podpisania szeregu porozumień i umów
o współpracy, spowodowało kompletną
reorganizację procedur i wymagań prawnych w kwestii przewozów. To w praktyce spowodowało wyraźny spadek liczby
przewoźników gotowych realizować przewozy na Wyspy. Brak orientacji w wyma-

ganych dokumentach i procedurach oraz
ograniczona dostępność agencji celnych
to problem nie tylko kontynentalnych
przewoźników. Brexit stanowi wyzwanie
także dla brytyjskich zleceniodawców,
którzy nie znając obowiązujących wymagań, próbują zrzucić formalności na przewoźników lub spedycję. Koło się zamyka.
W efekcie często kierowcy wracają do
Unii „na pusto”, ponieważ nie chcą brać
na siebie odpowiedzialności dopilnowania
dokumentacji. W odpowiedzi nadawcy
towarów podnoszą stawki, żeby w ogóle
znaleźć przewoźników chętnych na pokonanie granicy.
– Gigantyczna barierę stanowią też
gwarancje vatowskie, które przewoźnicy muszą założyć przed wjazdem na
Wyspy. W zależności od towaru, kwoty
sięgają setek tysięcy złotych – podsumowuje Tomasz Czyż.

Nowe technologie
pomagają przyzwyczaić
się do zmian
Nawet najlepiej przygotowany i udokumentowany fracht może napotkać

na granicy z Wielką Brytanią na wielogodzinne kolejki. Dopóki wszyscy
przewoźnicy nie przyswoją nowych regulacji, to całkiem możliwy scenariusz.
Czas stracony na granicy można próbować odrobić na trasie. Tu z pomocą
przychodzi telematyka i systemy ETA,
dzięki którym kierowcy pojadą krótszymi trasami monitorowanymi w czasie
rzeczywistym.
– Szczególnie przydatne okazują
się narzędzia pozwalające określić
przewidywany czas przyjazdu samochodu z towarem, czyli tzw. ETA.
Dzięki nowoczesnym algorytmom,
które wezmą pod uwagę sytuację
w Dover przewoźnicy czy spedycje są
w stanie bardziej precyzyjnie poinformować swoich kontrahentów kiedy
towar dotrze do bazy. Dodatkowym
atutem, pozwalającym przyspieszyć
procedury na granicy będzie moduł
elektronicznego obiegu dokumentów.
Jeżeli na przejściu granicznym okaże
się, że nie mamy jakiegoś potrzebnego formularza, to przesłanie go drogą elektroniczną może uchronić nas
przed kilkugodzinnym postojem – dodaje Tomasz Czyż. |

BEZPŁATNA e-PRENUMERATA
DLA TWOJEJ FIRMY
Czytaj branżowe miesięczniki oraz portale TSL Biznes
i Truck & Van – całkowicie BEZPŁATNIE
Dołącz do grona BEZPŁATNYCH prenumeratorów.
Jak? To łatwe.
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.

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.

Wolisz tradycyjne wydanie papierowe?
Zamów prenumeratę z 50% rabatem na www.tsl-biznes.pl/prenumerata
(w polu UWAGI wpisz hasło: RabatTSL)
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EETS wkracza w drugą fazę
Rozwój EETS, czyli uniwersalnego systemu poboru opłat drogowych, wchodzi w nową fazę.
Teraz do systemu dołączane są kraje poza „wielką trójką”, co nie znaczy, że mniej istotne.
W przypadku DKV już na wiosnę będą to Włochy czy Węgry. W kolejce ustawia się też Polska.

W

ygląda na to, że rok 2021 będzie
przełomowy dla jednolitego elektronicznego myta. Dotąd bowiem EETS 
był systemem ogólnoeuropejskim, ale
tylko z nazwy. W zależności od operatora
rozliczeń, obejmował określoną liczbę krajów. Najważniejsze były: Niemcy, Francja
i Hiszpania. Ekspansja szła wolno, ponieważ wdrażanie jednego systemu płatności
wiązało się z ograniczeniami po stronie poszczególnych krajów – nie tylko w obszarze technologii, ale i przepisów.
Zdecydowanymi liderami w obszarze
rozliczeń EETS są niezależni, międzynarodowi operatorzy kart paliwowych. Wśród
nich wyróżnia się DKV Euro Service,
który ponad połowę swojej działalności
dedykuje opłatom drogowym. Firma
była prekursorem rozwiązań rynkowych
EETS, zawiązując blisko 5 lat temu, wraz
z T-Systems i Daimler, konsorcjum Toll4Europe

Dziś uniwersalne urządzenie DKV Box
Europe działa już w Niemczech, Belgii,
Francji, Austrii, Hiszpanii, Portugali oraz
Bułgarii. Oferuje konkurencyjne warunki
szczególnie w Niemczech i Francji, które
stanowią lwią część obciążeń polskich
przewoźników z tytułu myta. Boxem EETS 
można też płacić na przejściu Warnow oraz
w tunelach Herren i Liefkenshoektunnel.
Zaletą systemu EETS jest nieporównywalnie większa wygoda rozliczeń, ale też
bezpieczeństwo. Do niedawna pole widzenia kierowcy zasłaniały liczne, pojedyncze
urządzenia, na każdy kraj inne. W połączeniu z „martwym polem” ciężarówki, boxy
na szybie stanowiły większe zagrożenie
w ruchu kołowym. Teraz, za sprawą tylko
jednego boxa, pole widzenia jest szersze.
Znacznie łatwiej jest też przenosić urządzenia między pojazdami – wystarczy ich
przepięcie i zmiana numeru rejestracyjnego auta w systemie. Wyznacznikiem

wygody i elastyczności EETS jest też dowolność przewoźnika w stosowaniu nowych boxów. W każdej chwili firma może
aktywować lub dezaktywować usługę
EETS w danym kraju. Oznacza to, że jeśli
wolimy zostać do końca umowy z lokalnymi rozwiązaniami, z których dotychczas
korzystaliśmy, nie ma z tym problemu.
W dogodnym dla nas momencie, po prostu aktywujemy kolejny kraj na naszym
urządzeniu EETS.
Firma zyskuje więc istotne wsparcie
operacyjne w codziennej działalności. Nie
musi podpisywać umów w sprawie myta
z każdym krajem czy systemem z osobna,
a pod koniec miesiąca w miejsce wielu rachunków, otrzymuje szczegółowe zestawienie transakcji za opłaty drogowe w jednej fakturze elektronicznej. To rozwiązanie
ma też dodatkową zaletę – dotychczas
wysokość płatności w każdym systemie
myta była optymalizowana z osobna, co
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powodowało w trudności w nadążaniu za
zmianami stawek w pojedynczych krajach.
W przypadku DKV, wraz z boxem EETS,
przewoźnik może liczyć na optymalizację
wszystkich należności poprzez jednego
operatora, a jej efekt będzie lepszy niż pojedynczej umowy. DKV, jako duży partner,
może bowiem negocjować lepsze warunki
z operatorami autostrad niż pojedyncza firma transportowa.
Zobaczmy, co nowego szykuje się
w EETS w najbliższym czasie.

Włochy
To jedna z najbardziej oczekiwanych premier EETS, bo przez Półwysep Apeniński
przechodzi wiele tras przewozów międzynarodowych. Trasy południe-północ
to główny kierunek transportu owoców
i warzyw praktycznie przez cały rok oraz
podstawowy szlak wymiany towarowej
w Europie. W ofercie DKV box EETS na
Włochy pojawi się na przełomie wiosny
i lata. Obecnie trwa w tym kraju faza pilotażowa nowych boxów.
Żeby ułatwić przewoźnikom okres
oczekiwania na EETS, DKV wprowadziło
w połowie 2020 r. własne urządzenie do
automatycznego naliczania opłat drogo-

wych we Włoszech – DKV BOX ITALIA.
To pierwszy i jedyny na włoskim rynku box
niezależnego operatora, konkurencyjny
dla Telepass. Przewagą urządzenia pokładowego DKV jest codzienne dostarczanie
klientom danych o transakcjach, dzięki czemu mogą szybko odzyskać pieniądze od
swoich kontrahentów (w przypadku rodzimego włoskiego boxa czas ten wynosi 3-4
tygodnie po transakcji). Zaletą jest też niższa cena za box DKV oraz jego bezpłatna
dostawa lub wymiana, a także instalacja.
– Traktujemy osobne urządzenie na
Włochy jako rozwiązanie przejściowe, zanim w pełni dostępny będzie tam system
EETS. Tymczasowy box jest odpowiedzią
na sygnały od przewoźników, którzy od
kilku lat zgłaszali potrzebę szybszego
i bardziej transparentnego rozliczania
opłat w tym kraju. – komentuje Michał
Bałakier, dyrektor generalny DKV Euro
Service Polska.

Węgry
W ostatnich latach Węgry stały się, obok
Czech, centralnym punktem dla logistyki
w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Droga na rynki Unii Europejskiej z kierunków: Ukrainy, Rumunii czy krajów Bał-

kańskich, za każdym razem biegnie przez
rejon Karpat.
EETS ruszy w tym kraju już na wiosnę. To istotna informacja, bo węgierski
system HU-GO obejmuje wszystkie autostrady, drogi ekspresowe oraz drogi krajowe. Do tej pory, aby regulować opłaty na
Węgrzech, firmy transportowe zmuszone
były zakupywać bezzwrotne urządzenia
pokładowe lokalnego operatora w cenie
120 euro. Przy wykorzystaniu uniwersalnych boxów EETS koszt ten odpada. Nie
trzeba także przedpłacać myta w systemie
prepaid, co poprawia płynność finansową
przewoźników.

Polska
Pozostaje pytanie, co z Polską. Wedle zapowiedzi Krajowej Administracji Skarbowej
(KAS) już od lipca system viaToll zostanie
zastąpiony nowym, opartym na technologii satelitarnej, systemem eToll. Płatności
będzie można rozliczać poprzez aplikację
mobilną KAS, urządzenie pokładowe od
akredytowanego dostawcy lub przez box
EETS od operatora międzynarodowego.
DKV pracuje obecnie nad uruchomieniem
w Polsce płatności EETS od pierwszego
momentu, kiedy będzie to możliwe. |
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Zatrudnianie
cudzoziemców
Coraz więcej firm transportowych, boryka się z brakiem odpowiedniej
ilości kierowców na rynku pracy. W takiej sytuacji, warto skorzystać
z możliwości zatrudnienia na stanowisku kierowcy, obywatela państwa
spoza Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(EOG) lub Szwajcarii.

W

przypadku nawiązania stosunku
pracy z cudzoziemcem, koniecznym jest spełnienie odpowiednich wymogów. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące zatrudnienia
kierowcy spoza UE i wymaganej dokumentacji.

Dokumenty pozwalające
na pracę
Cudzoziemiec ma obowiązek posiadania dokumentu pozwalającego na pracę.
Może to być oświadczenie o powierzeniu
cudzoziemcowi wykonywania pracy wpisane do ewidencji odpowiedniego Państwowego Urzędu Pracy albo stosowne
zezwolenie na pracę czy też zezwolenie

jednolite (na pracę i pobyt) wydawane
przez Wojewodę.
Oświadczenie o powierzeniu
cudzoziemcowi wykonywania
pracy
Jeżeli cudzoziemiec, którego zamierzamy zatrudnić, jest obywatelem Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdawii, Armenii
lub Gruzji, może pracować bez zezwolenia na pracę nie dłużej niż przez 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy (okres
jest ten liczony łącznie u wszystkich pracodawców) na podstawie oświadczenia
o powierzeniu cudzoziemcowi wykonywania pracy.
Pracodawca, który jest zainteresowany zatrudnieniem cudzoziemca rejestruje w Powiatowym Urzędzie Pracy

K a n c e l a r i A Tr a n s por t owA K O B E N

Karolina Goniowska
radca prawny

Uzyskała wykształcenie prawnicze na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach – Wydziale Prawa i Administracji na kierunku Prawo, a następnie ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców
w Katowicach.
Posiada wielokierunkowe doświadczenie zdobyte podczas praktyk
zawodowych i aplikacji radcowskiej w zakresie pomocy prawnej
i reprezentacji na sali sądowej osób fizycznych i przedsiębiorstw.
Podczas swojej kariery prawniczej brała udział w wielu sprawach
związanych z prawem cywilnym, administracyjnym i gospodarczym. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej pomiotów gospodarczych, w tym z branży TSL.
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(wpisuje do ewidencji) oświadczenie
o powierzenie cudzoziemcowi wykonywania pracy. Oświadczenie należy koniecznie zarejestrować przed powierzeniem pracy obcokrajowcowi, a umowa
o pracę bądź też umowa cywilnoprawna
zawarta z cudzoziemcem powinna być
w formie pisemnej. Dodatkowo, przed
podpisaniem umowy, pracodawca jest
zobowiązany przedstawić cudzoziemcowi jej tłumaczenie, w języku dla niego
zrozumiałym.
Zezwolenie na pracę
Jeżeli okaże się, że zapotrzebowanie
na danego pracownika jest dłuższe niż 6
miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy,
istnieje możliwość wystąpienia do właściwego Wojewody o wydanie zezwolenia na pracę.
Obecnie, można to zrobić na dwa sposoby, wnioskując o:
| wydanie zezwolenia na pracę na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy albo
| wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (tzw. zezwolenie jednolite)
na podstawie przepisów ustawy o cudzoziemcach.
Zezwolenie na pracę wydawane jest
maksymalnie na okres 3 lat. Warto pamiętać, iż zezwolenie na pracę obejmuje
wyłącznie pracę u konkretnego pracodawcy w okresie wskazanym w zezwo-
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leniu. Tym samym, nie jest możliwym,
zatrudnienie cudzoziemca na podstawie
zezwolenia na pracę wydanego dla innego pracodawcy, nawet jeżeli okres
ważności tego dokumentu jeszcze nie
upłynął.
Możliwym jest również uzyskanie
przez cudzoziemca zezwolenia jednolitego (na pobyt czasowy i pracę). W takim
przypadku, cudzoziemiec powinien osobiście złożyć wniosek do właściwego Wojewody. Zezwolenie jednolite, wydane
w formie jednego dokumentu, uprawnia
cudzoziemca zarówno do pobytu, jak i do
pracy.

Dokumenty
pobytowe
Kierowca, który jest obywatelem państwa spoza Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
lub Szwajcarii może legalnie pracować,
jeżeli posiada:
| dokument pozwalający mu na pracę
oraz
| tytuł pobytowy uprawniający go do
wykonywania pracy.
Warunki muszą zostać spełnione
łącznie.
Ruch bezwizowy
Poruszanie się cudzoziemców w Polsce w ramach ruchu bezwizowego  
jest możliwe, pod warunkiem uzyskania paszportu biometrycznego. Okres,
w którym cudzoziemiec może skorzystać z pobytu na podstawie ruchu bezwizowego, to 90 dni w ciągu każdego
180-dniowego okresu – liczy się tu łączny okres przebywania danego cudzoziemca na terytorium wszystkich państw
strefy Schengen. Dotyczy to obywateli
określonych państw, między innymi:
Mołdawii, Gruzji, Ukrainy.
Wiza Schengen
Jednolita wiza Schengen uprawnia do
pobytu na terytorium wszystkich państw
tej strefy. Długość pobytu lub pobytów

nie może przekraczać 90 dni w ciągu
każdego 180-dniowego okresu.
Wizy przeznaczone typowo do wykonywania pracy to wizy, w których cel
wydania został oznaczony jako:
| „05a”– wydawana w celu wykonywania pracy na podstawie oświadczeń
o powierzeniu wykonywania pracy
cudzoziemcowi (wpisywanych do
ewidencji).
| „06” – wydawana w celu wykonywania pracy na podstawie innych
dokumentów niż wymienione wyżej
oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (dotyczy
głównie cudzoziemców zamierzających pracować na podstawie zezwolenia na pracę)
Zezwolenie na pobyt
Obywatel spoza UE może ubiegać się
o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy,
ze względu na okoliczności uzasadniające zamieszkiwanie w Polsce przez okres
dłuższy niż 3 miesiące. Zezwolenie na
pobyt czasowy wydawane jest na czas
określony, uzależniony od celu pobytu
cudzoziemca, jednak na czas nie dłuższy
niż 3 lata.
W przypadku spełnienia przez cudzoziemca, warunków określonych w art.
195 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach, istnieje również możliwość ubiegania o zezwolenie na pobyt stały. Zezwolenie to
wydawane jest na czas nieokreślony. Jeśli cudzoziemiec posiada zezwolenie na
pobyt stały,  jest zwolniony z obowiązku
uzyskania zezwolenia na pracę.

Świadectwo
kierowcy
W przypadku zatrudnienia cudzoziemca
wykonującego międzynarodowy transport
drogowy rzeczy, koniecznym jest uzyskanie świadectwa kierowcy. Przedmiotowy
dokument wydaje się na wniosek przedsiębiorcy posiadającego licencję wspólnotową (wniosek można złożyć na piśmie lub
w postaci dokumentu elektronicznego).

Świadectwo kierowcy wraz z wypisem świadectwa kierowcy wydaje Główny Inspektor Transportu Drogowego na
okres maksymalnie 5 lat.

Prawo jazdy
Kierowca wykonujący przewóz drogowy,
powinien uzyskać wpis do polskiego prawa jazdy, potwierdzający spełnienie wymagań ustawy o transporcie drogowym.
W dokumencie prawa jazdy powinien zostać wpisany kod 95. W świetle obowiązujących przepisów taki wpis do prawa
jazdy potwierdza posiadane kwalifikacje
kierowcy zawodowego.

Zaświadczenie A1
W przypadku zatrudnienia cudzoziemca koniecznym jest również posiadanie
przez niego zaświadczenia A1 wydanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Po 2 maja 2018r., aby uzyskać zaświadczenie A1 wymaganym jest:
1) posiadanie zezwolenia na pracę
(oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy) oraz legalnego pobytu;
2) przedstawienie Certyfikatu Rezydencji
Podatkowej wydanego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego.
Warunki wymienione w pkt 1 i 2 muszą zostać spełnione łącznie.
Dokument A1 wydawany jest okres
maksymalnie 12 miesięcy.
Zatrudnienie kierowcy ze Wschodu
wiąże się z koniecznością spełnienia
dodatkowych wymagań. W niniejszym
artykule zostały zaprezentowane najistotniejsze kwestie. Zapraszamy do
kontaktu z Kancelarią Transportową
KOBEN w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat związany
z zatrudnieniem kierowcy spoza Unii
Europejskiej, jak również we wszystkich
innych sprawach ważnych dla branży
transportowej. |
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wymiana
sprzęgła

wymaga precyzji
i kompleksowości
Wymiana elementów sprzęgła w samochodach ciężarowych, pomimo większej
masy i gabarytów, podobnie jak w autach osobowych i dostawczych, wymaga takiej samej
precyzji i kompleksowości.
Co do kompleksowości, sprawa jest jasna – wszystkie elementy zestawu sprzęgła
wymieniamy wraz z łożyskiem pilotującym wałka sprzęgłowego i dźwignią sterującą pracą
łożyska wysprzęglającego.

K

luczowa jest dokładność wykonania poszczególnych czynności
montażowych, a jej brak często prowadzi do zaburzeń w pracy
zespołu i jest przyczyną szybkiego zużycia komponentów sprzęgła.
Właśnie duże masy i gabaryty montowanych części oraz skrzyni biegów i elementów sterujących, wymagają odpowiedniego
przygotowania i zastosowania specjalnych metod do ich montażu.
W szczególności istotne jest bardzo precyzyjne wycentrowanie tarczy sprzęgła i równie precyzyjne posadowienie skrzyni
biegów, tak aby wałek sprzęgłowy nie uszkodził piasty tarczy,
ale też aby był optymalnie wycentrowany względem wału korbowego.
W tym celu konieczna jest weryfikacja elementów centrujących skrzynię biegów na bloku silnika.
Na przykładzie wymiany sprzęgła w samochodzie
DAF/XF 105, pokazując proste i skuteczne rozwiązania, zwróci-
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my uwagę na oczywiste, ale bardzo istotne punkty i czynności
montażowe.
W przypadku tego pojazdu, zastosowana skrzynia zrobotyzowana obsługiwana jest przez klasyczne jednotarczowe
sprzęgło cierne o średnicy 340 mm, sterowane siłownikiem
pneumatycznym i kontrolowane przez centralną jednostkę
sterującą.
Samochód przejechał 650 tys. km na oryginalnym sprzęgle,
ale podczas zmiany biegów (a więc rozłączania i załączania
sprzęgła), wyczuwalne były szarpnięcia i wibracje, co wskazywało na możliwą usterkę w obszarze sprzęgła.
Przed rozpoczęciem wymiany odczytujemy wpisy w bloku
wartości mierzonych skrzyni biegów. Podłączamy komputer do
złącza diagnostycznego i sprawdzamy zapisy w pamięci błędów.
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W dalszej kolejności możemy przystąpić do zdjęcia skrzyni
biegów i demontażu zużytego sprzęgła.
Rozpinamy złącza i przewody sterujące, oraz demontujemy
wał napędowy i siłownik sprzęgła.
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Zakładamy i okręcamy docisk stosując zalecany moment dokręcenia – dobry sposób z wykorzystaniem haczyka na pasie transportowym. Przy dokręcaniu docisku kontrolujemy druty zabezpieczające docisk na czas transportu
i magazynowania, które podparte pod nitami, podczas
dokręcania będą wysuwać się i mogą wpaść pomiędzy
docisk i tarczę. Należy je wszystkie bezpiecznie usunąć
z docisku.

Jeśli nie dysponujemy odpowiednim wózkiem i siłownikiem podpierającym skrzynię biegów, dobrym rozwiązaniem
jest podwieszenie skrzyni na bloczku na odpowiedniej belce
rozpiętej nad pojazdem.

Rozpinamy pierścień blokujący łożysko w docisku, demontujemy skrzynię i odkręcamy sprzęgło.

Weryfikujemy stan tulei prowadzącej łożysko oporowe.
W razie konieczności montujemy nową tuleję.
Przed dokręceniem dźwigni wysprzęglającej zakładamy na
nią łożysko odpowiednią stroną, tak aby podczas eksploatacji
nie doszło do blokady łożyska o dźwignię przez odstający na
łożysku odlew boczny.
Sprawdzamy stan kołnierza lub tulei centrujących skrzynię
biegów i ew. wymieniamy tuleje na nowe.

Demontujemy łożysko pilotujące i oceniamy elementy sprzęgła oraz stan wałka sprzęgłowego i koła zamachowego, zwracając uwagę na możliwe uszkodzenia mogące być przyczyną
szarpania sprzęgła.

Po krótkiej weryfikacji stwierdzono nadmierny luz łożyska
oporowego, co jednoznacznie było przyczyną szarpania występującego przy zmianie biegów przez system sterowania skrzynią i sprzęgłem.
Przed zamontowaniem nowych elementów sprzęgła i dźwigni wysprzęglającej, wprasowujemy nowe łożysko pilotujące
wałka sprzęgłowego, a na nim centrujemy tarczę sprzęgła.
Optymalnym sposobem jest zastosowanie wałka sprzęgłowego ze starej skrzyni, tak więc warto postarać się o taki element.
Tak wycentrowana tarcza nie ulegnie żadnej deformacji podczas późniejszego montażu skrzyni.
Pamiętamy oczywiście o sprawdzeniu, która strona tarczy
ma być skierowana do skrzyni biegów.

Dosuwamy powoli skrzynię zwracając szczególną uwagę, aby wałek sprzęgłowy nie uderzył o wieloklin tarczy
tylko wsunął się gładko w jej piastę. W razie konieczności
obrócić wałek za pomocą szczypiec.
Po dokręceniu skrzyni zapinamy poprzez rewizję pierścień blokujący łożysko oporowe, a następnie wyciągając
dźwignię wysprzęglającą na zewnątrz, blokujemy łożysko
w docisku sprzęgła. Charakterystyczny dźwięk zapięcia łożyska w pierścieniu blokującym wskaże na jego poprawny
montaż.
Wsuwamy w dźwignię wysprzęglającą trzpień siłownika
i dokręcamy siłownik do skrzyni biegów.
Na koniec montujemy wał napędowy i zapinamy wszystkie złącza i przewody sterujące skrzynią biegów.
Po uruchomieniu silnika układ sterujący sam dokona adaptacji ustawień siłownika do nowego sprzęgła.
Po adaptacji należy wykonać jazdę próbną, sprawdzając
działanie sprzęgła i poprawną pracę skrzyni.
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DAF XF ORAZ CF

Najwyższa forma ewolucji
z pakietem Ultimate

Najlepsze ciężarówki na rynku DAF XF oraz CF z pakietem Ultimate jeszcze podnoszą wydajność,
bezpieczeństwo i komfort kierowcy. Wejdź na najwyższy poziom doskonałości.
Ten unikatowy pakiet zawiera:
• System zarządzania energią i akumulatorem
• Przednie i tylne światła LED
• Automatyczną kontrolę klimatyzacji
• …i wiele więcej
Sprawdź co przygotowaliśmy dla Ciebie:
www.daf.com/ultimate

A PACCAR COMPANY DRIVEN BY QUALITY

