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GEFCO OUTBOUND LOGISTICS
Najbardziej zaawansowana logistyka 

dla flot samochodowych



Jacek Częścik

prezes zarządu 

Stowarzyszenia Kierowników 

Flot Samochodowych

Szanowni Państwo, Profesjonalny Test Flotowy 2014, to pierwsza edycja organizowana 

wyłączenie przez członków Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych. Kapi-

tuła składająca się z 15 osób opracowała: regulamin, kryteria oceny, ich właściwości oraz 

harmonogram działań. Dodatkowo wsparliśmy się wiedzą i doświadczeniem takich fi rm jak: 

SAMAR, Eurotax oraz Finder. W praktycznej części PTF (wrzesień’14) brało udział 90 fl eet 

managerów, którzy 43-ma nominowanymi samochodami przejechali prawie 12 tys. km, 

czego efektem było wypełnienie ponad 600 ankiet testowych. Zgromadzone materiały 

zostały następnie poddane analizie, w wyniku której wyłoniono zwycięzców tegorocznej 

edycji testu. 

Ostatnim, a  zarazem jednym z  najistotniejszych elementów projektu, było merytoryczne 

opracowanie, podsumowujące wyniki naszej pracy, czego fi zycznym efektem jest niniejsze 

Vademecum PTF SKFS’14.

Znajdziecie w nim Państwo szczegółowe opracowanie wyników ankiet oraz podsumowa-

nie ocen tych modeli, które zdobyły trzy pierwsze miejsca w poszczególnych segmentach. 

Załączone tabele, wykresy prezentują przewagi i mocne strony testowanych pojazdów, ale 

także obszary, które naszym zdaniem wymagają poprawy. 

Vademecum to nie tylko tabelki i  wykresy, to również garść merytorycznych artykułów 

i komentarzy członków SKFS oraz uznanych ekspertów z branży auto-moto. 

Sądzę, że lektura naszej publikacji, oraz analiza zamieszczonych danych, będzie tematem żarliwych dyskusji, polemik oraz, 

że będzie przydatnym materiałem w procesie pozyskiwania samochodów do fl ot.

Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć sobie i Państwu, aby kolejne edycje testu były z roku na rok jeszcze bardziej profesjo-

nalne, zaś Vademecum PTF SKFS’14 stało się nieodzownym elementem biblioteki fl eet managera oraz managerów branży 

auto – moto.

Wierząc, że nic tak nie kreuje innowacyjności, jak wymiana informacji oraz konstruktywna krytyka, zapraszam do lektury. Wierząc, że nic tak nie kreuje innowacyjności, jak wymiana informacji oraz konstruktywna krytyka, zapraszam do lektury. 
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Takie doświadczenie i umiejętności nie mogły być wysoko oceniane w nowej sytuacji, 

gdy na rynku pojawiły się znaczące liczebnie fl oty dużych korporacji. Przed zarządzają-

cymi pojawiły się zupełnie nowe wyzwania, niemożliwe do spełnienia bazując na jedynie 

ówcześnie dostępnych w kraju rozwiązaniach. Prym wiodły tu fi rmy z sektora FMCG, dla 

których pojazdy są jednym z kluczowych narzędzi dotarcia do rynku. W takiej sytuacji 

wiele korporacji posiadających własne fl oty, decydowało się na zatrudnianie lokalnie Fleet 

Managerów i ich odpowiednie, teoretyczne i praktyczne, przeszkolenie. Jednakże specy-

fi ka polskiego rynku nie pozwalała na bezpośrednie przełożenie rozwiązań stosowanych 

z powodzeniem od lat w krajach wysokorozwiniętych. Tu Fleet Managerowie byli skazani 

nie tylko na wypracowanie własnych, ale także musieli odpowiednio uzasadnić odstęp-

stwa od ustalonych procedur. W jeszcze bardziej wymagającej sytuacji pozostawali Fleet 

Managerowie obejmujący stanowiska bez doświadczenia i wcześniejszego przeszkolenia. 

Dodatkowo na rynku fl otowym pojawiły się nowe usługi, takie jak CFM czy chociażby 

alternatywne sposoby fi nansowania, które czasami były postrzegane nie jako narzędzie, 

lecz zagrożenie. Oczekiwania pracodawców względem Fleet Managerów również rosły. 

Z całą pewnością okres ten możemy nazwać początkiem powstawania rynku fl otowego 

w Polsce. 

W takiej sytuacji, w latach 2002-2003 zawiązała się nieformalna grupa Fleet Manage-

rów reprezentujących znaczną ilościowo i dobrze zorganizowaną fl otę. Stopniowo kwestie 

zarządzania operacyjnego przestawały być problemem, ustępując pola bardziej istotnym, 

związanym z zarządzaniem strategicznym oraz interakcjami z klientami wewnętrznymi i 

zewnętrznymi. Tu oprócz już posiadanej wiedzy technicznej, konieczne było posiadanie 

szerszej wiedzy z zakresu komunikacji, autoprezentacji, negocjacji, HR, itp. Te nieformalne 

spotkania Fleet Managerów stanowiły forum wymiany doświadczeń, rozpowszechnia-

nia „best practise”, ale także i „benchmarkingu”. W ich efekcie, w ciągu krótkiego czasu, 

została zauważona potrzeba powołania formalnej organizacji zrzeszającej osoby zajmujące 

się zawodowo zarządzaniem fl otami pojazdów i tak, po przejściu wymaganej prawem pro-

cedury, w połowie roku 2005 Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych zostało 

usankcjonowane odpowiednimi wpisami w KRS. Była to właściwa odpowiedź na rosnące 

Pojęcie „zarządzanie fl otą pojazdów samochodowych” oraz „Fleet Manager” pojawiło się w Polsce wraz z 

wejściem na rynek doskonale zorganizowanych przedsiębiorstw zagranicznych, czyli w drugiej połowie 

lat 90-tych. Nie było to jednak zupełnie nowe zjawisko, a raczej forma odróżnienia od poprzednio używa-

nego nazewnictwa typu: „zarządzanie parkiem samochodowym”. W tym nowym pojęciu zawierała się jednak 

bardzo istotna zmiana jakościowa. Otóż w dekadach poprzedzających, zarządzanie parkiem samochodowym 

było określone dość szczegółowo różnymi przepisami ustawowymi oraz branżowymi, zaś ilość wymaganej 

dokumentacji była odwrotnie proporcjonalna do jego efektywności. Przyczyną był praktyczny brak istnienia 

fl ot innych, niż należących do przedsiębiorstw państwowych, a te, nawet jeśli były z nazwy przedsiębior-

stwami komercyjnymi, to zarządzane były w sposób nie przystający do wymagań rynkowych. 

HISTORIA SKFS 

Ryszard Windyga 
V-ce Prezes Zarządu 
SKFS
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potrzeby wymiany doświadczeń, kontaktów zawodowych, a przede wszystkim na uzy-

skanie możliwości zorganizowanego wpływu na rynek fl otowy. 

Zgodnie ze statutem SKFS prowadzi od samego początku działalność non-profi t, której 

celem jest:

• Upowszechnianie wiedzy o zarządzaniu fl otami samochodowymi.

• Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

• Ochrona środowiska.

• Opiniowanie i popularyzowanie produktów i usług wspierających zarządzanie fl otami 

pojazdów.

• Wspieranie inicjatyw i aktywności społecznej członków Stowarzyszenia.

• Integrację środowiska zarządców fl ot samochodowych. 

Dziś SKFS skupia w swych szeregach ponad 130 osób zarządzających fl otami w fi rmach 

różnej wielkości, dysponujących różnorakim taborem oraz działających na terenie całego 

kraju, choć nierzadko stowarzyszony Fleet Manager zarządza też pojazdami poza grani-

cami kraju czy EU. Przez blisko 10 lat działalności, SKFS zorganizowało kilkadziesiąt wła-

snych spotkań, zaś w wielu innych wydarzeniach fl otowych uczestniczyło czynnie przy 

wsparciu członków, poprzez różnego rodzaju prelekcje i prezentacje. 

Choć te lata można zaliczyć do owocnych, to pozostaje niedosyt związany z chęcią jesz-

cze bardziej skutecznego oddziaływania na rynku fl otowym, nawiązania współpracy z 

podobnymi organizacjami za granicą lub innymi organizacjami związanymi z rynkiem fl o-

towym w kraju, a przede wszystkim z możliwością budowania prestiżowego wizerunku 

Fleet Managera, którego zakres wiedzy i umiejętności spełnia istniejące i przyszłe wyma-

gania. W obecnym kształcie oraz perspektywach rynku fl otowego osiągnięcie tych celów 

wymagać będzie zarówno zmian organizacyjnych jak i statutowych. Zmiany te już zostały 

zapoczątkowane i jesteśmy przekonani, że nowa formuła działania SKFS przełoży się na 

wysoką skuteczność realizacji wszystkich opisanych powyżej celów. 

2001 rok – Pierwsze nieformalne spotkania pod szyldem Towarzystwo Kierowników Flot Samochodowych

Styczeń 2005 roku – Zebranie komitetu założycielskiego SKFS. Uchwalenie statutu, wybór członków Zarządu 

oraz Komitetu Założycielskiego

24 czerwca 2005 roku – Wpis do ewidencji KRS

Styczeń 2014 roku – Powołanie Biura Zarządu SKFS

Lipiec 2014 roku – Logotyp SKFS – zastrzeżenie znaku towarowego

Wrzesień 2014 roku – Pierwsza niezależna edycja Profesjonalnego Testu Flotowego SKFS
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CZĘŚĆ PRAKTYCZNA TESTU

PTF SKFS 2014

PTF SKFS zdaniem 
fl eet managerów
W  dniach 17-18 września odbył się 

PTF, organizowany po raz pierwszy 

samodzielnie przez SKFS. Do testów 

przeznaczone były pojazdy nomi-

nowane na podstawie zestawienia 

SAMAR. Zestawienie obejmowało 

po 15 samochodów na każdy seg-

ment najczęściej kupowanych przez 

Klientów instytucjonalnych w  Polsce. 

Pogoda była przepiękna, trasa rewe-

lacyjnie wyznaczona. Dzięki temu trud 

testowania samochodów i  przejeżdżania dziennie ok 280 km 

nie był taki znojny. Dobrym pomysłem był podział testowanych 

samochodów wg segmentów i przeznaczenie każdego dnia na 

inny segment. Dzięki temu łatwiej można było dokonać oceny. 

Strzałem w dziesiątkę był montaż GPS-ów w  każdym testowa-

nym samochodzie. Dzięki temu mogliśmy też sprawdzić jakie jest 

realne spalanie testowanych samochodów. Sprawna organizacja 

testu pozwoliła łatwo opanować licznie napływających fl eet mana-

gerów – zwłaszcza drugiego dnia testu.

Natasza Jarońska – 
Ignatiuk 
Specjalista ds. Floty 
i Kontaktów 
z Instytucjami Finan-
sowymi 
Laboratorium Kosme-
tyczne Dr Irena Eris
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Trzeci tydzień września na długo zapisze się 

w  pamięci członków Stowarzyszenia Kierowni-

ków Flot Samochodowych. W dniach 16-18 września 

w Zegrzu Południowym niedaleko Warszawy odbyła 

się praktyczna część fl agowego projektu realizowa-

nego przez stowarzyszenie – PTF SKFS 2014. 

Część teoretyczna PTF SKFS rozpoczęła się w  lutym b.r. 

W tym roku, po raz pierwszy w historii projektu, auta do testu 

nominowane były na podstawie zestawienia przygotowanego 

przez Partnera Merytorycznego projektu – SAMAR Instytut Badań Rynku Motoryzacyj-

nego. Zestawienie obejmowało po 15 samochodów na każdy segment najczęściej kupo-

wanych przez Klientów instytucjonalnych w Polsce. W teście udział brały pojazdy w ana-

logicznej wersji wyposażenia. Kapituła PTF SKFS, którą tworzy aż 15 osób z szeregów 

SKFS, określiła także rodzaj nadwozia oraz napędu pojazdów, jakie mają wziąć udział 

w teście. Wartości rezydualne pojazdów biorących udział w PTF SKFS 2014 przygotował 

Partner Merytoryczny – fi rma EurotaxGlass’s.
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PTF SKFS zdaniem 
fl eet managerów
Myślę, że testowanie pojazdów 

segmentami daje właściwe pole 

odniesienia, skalę porównaw-

czą mieszczącą się w  podob-

nych kryteriach, co daje możli-

wość przedstawienia wiarygod-

nej opinii o  testowanym samo-

chodzie; zawsze osoba testująca samochód w wyższym 

segmencie np. D, a następnie przesiadająca się do seg-

mentu A, odniesie złe wrażenie dotyczące komfortu za 

kierownicą, wygody siedzenia, wyposażenia a  chodzi 

nam przecież o  to, żeby wynik był jak najbardziej obiek-

tywny i dający się obronić w razie krytyki. Montaż GPS-ów 

to na pewno ruch w dobrą stronę. Dzięki tym urządze-

niom, możliwe będzie uzyskanie wielu interesujących nas 

danych, które pozwolą na zaoszczędzenie czasu osobom 

zliczającym to do tej pory dane “ręcznie”. Począwszy od 

wyników, które potrzebne nam będę do testu: średnie 

spalanie, ilość odbytych jazd, przejechanych kilometrów 

itp.; po ciekawostki, np. ilość łącznie przejechanych kilo-

metrów czy średnia prędkość przejazdu. Moim zdaniem 

to bardzo udany Test i co najważniejsze, bardzo profesjo-

nalnie i  rzetelnie przeprowadzony, a  to jest chyba w tym 

wszystkim najważniejsze.

Krzysztof Lemmle
Kierownik ds. Floty 
i Administracji 
Klima-Therm



8

Vademecum PTF SKFS 2014

Łącznie do drugiego etapu, części praktycznej testu, zakwa-

lifi kowało się 49 pojazdów w pięciu segmentach: A, B, C, D, 

auta małe dostawcze. Przez trzy dni ponad 90 managerów fl ot 

testujących pojazdy wypełniło blisko 700 arkuszy ocen samo-

chodów. Każdego dnia testowane były pojazdy wg segmen-

tów, aby nie zakłócać obiektywnej oceny fl eet managerów (16 

września – Segment „A” i B, 17 września – Segment „C” i D, 

18 września – Segment Auta małe dostawcze). Kapituła PTF 

SKFS zdecydowała się na wprowadzenie innowacji w formule 

projektu i każdy pojazd został wyposażony w GPS, co pozwo-

liło na precyzyjne określenie zużycia paliwa. Rozwiązanie 

umożliwiło także pozycjonowanie pojazdów oraz wyznaczenie 

prędkości poruszania pojazdów. Partnerem Technologicznym, 

który zapewnił GPS, była fi rma Finder. Trasa testu obejmowała 

35 km w  okolicach Serocka i  obejmowała zarówno odcinki 

miejskie, jak i  podmiejskie. W  tym roku, po raz pierwszy 

w  historii projektu, odbyło się spotkanie z  przedstawicielami 

koncernów motoryzacyjnych, mające na celu wymianę opinii 

na temat PTF SKFS.

PTF SKFS 2014 zda-
niem fl eet managerów
Często biorę udział w  różnych 

testach fl otowych dostęp-

nych na polskim rynku. PTF 

SKFS jest pierwszym w  100% 

profesjonalnym oraz dalekim 

od wszechobecnej komercji. 

Stworzona przez ekspertów ze 

Stowarzyszenia Kierowników 

Flot Samochodowych innowacyjna formuła tego wyda-

rzenia, zakłada praktyczne spojrzenie na zakupy pojaz-

dów dla fl ot. Pojazdy do testów zostały wytypowane na 

podstawie zestawienia SAMAR i  rzeczywiście testowane 

były te, najczęściej kupowane na polskim rynku dla fl ot. 

W  każdym z  nich zamontowano GPS i  przetestowano 

wielokrotnie na trasie o  długości 35 km, co umożliwiło 

określenie rzeczywistego spalania w cyklu mieszanym, jak 

i podniosło poziom bezpieczeństwa podczas jazd testo-

wych. Dla każdego z nich policzono TCO, czym ograni-

czono wpływ subiektywnych odczuć z jazd testowych na 

końcowe wyniki całego PTF SKFS. 

W moim odczuciu PTF SKFS to najbardziej fachowy test 

fl otowy dostępny na rynku, a  jego wyniki będę mogła 

wykorzystywać w codziennej pracy. 
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Urszula Bogdan
pełniąca obowiązki 
Zarządzającego 
Transportem 
Barter 
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PTF SKFS 2014 zda-
niem fl eet managerów
Tegoroczny PTF SKFS odbie-

ram jako godny tej nazwy event, 

w  który zaangażowani zostali 

ponownie kierownicy fl ot 

samochodowych, na co dzień 

odpowiedzialni za pojazdy 

w  różnych fi rmach, z  wielu 

branż. W każdej kolejnej edycji 

próbujemy oceniać samochody dostępne na polskim rynku 

w  jak najbardziej obiektywny i  sprawiedliwy sposób, biorąc 

pod uwagę wszystkie aspekty, którymi kierujemy się na co 

dzień przy wyborze samochodów do naszych fl ot. Nowymi 

elementami w tym roku był montaż urządzeń GPS, pozwa-

lających miarodajnie określić średnie spalanie pojazdów przy 

rejestrowanym sposobie jazdy. Pozwoliło nam to bardziej 

skupić się na ocenie innych, ważnych aspektów. Kolejną 

modyfi kacją było testowanie samochodów podobnych kate-

gorii tego samego dnia. Było to bardzo dobre rozwiązanie, 

gdyż przesiadaliśmy się np. z samochodu dostawczego do 

kolejnego samochodu dostawczego. Wrażenia uzyskane 

z  jazd jednym samochodem, mogliśmy bardzo szybko 

porównać z kolejnym będącym jego bezpośrednim konku-

rentem. Powyższe dwa rozwiązania wprowadzone w  tym 

roku, pozwoliły nam jeszcze dokładniej ocenić poszczególne 

pojazdy i znaleźć czasem jedynie drobne niuanse je różniące.
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Bartłomiej Wiśniewski
Kierownik ds. Floty 
Samochodowej 
i Telekomunikacji
Provident Polska
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Ocena fl eet managerów jest tylko składową, przeliczaną na punkty w procedurze wyłaniania 

aut szytych na miarę polskich fl ot. Na wynik końcowy wpływa także koszt zakupu danego 

modelu, koszty serwisowania, wartość rezydualna, zużycie paliwa oraz emisja CO2.

Partnerami Merytorycznymi PTF SKFS 2014 byli: Instytut Badań Rynku Motoryza-

cyjnego SAMAR, fi rma EurotaxGlass’s, Polska Izba Paliw Płynnych oraz Polska Izba 

Motoryzacji. 

Patronat medialny nad testem objęły również czasopisma branżowe: Biznes Car, Eurofl ota, 

Flota, Paliwa Płynne oraz portal Lokalizacja.info, a także Fleetmanager.pl. 

Halszka Gwiżdż 
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Jej zadaniem było opracowanie regulaminu, ustalenie kryteriów oceny, ich właściwości 

(wagi) oraz harmonogram działań. 

Skład Kapituły:

Test składał się trzech etapów. 

ETAP PIERWSZY – NOMINACJE 

Auta nominowano na podstawie zestawienia przygotowanego przez Partnera Merytorycz-

nego projektu – SAMAR Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego.

Przygotowane zestawienie obejmowało 75 samochodów, najczęściej kupowanych przez 

Klientów Instytucjonalnych w Polsce (po 15 z każdego segmentu: A, B, C, D oraz LCV-

małe dostawcze). 

Następnie Kapituła uszczegółowiła rodzaj nadwozia oraz napędu pojazdów, jakie miały 

wziąć udział w teście. 

Segment A B C D
LCV-małe 
dostawcze

Rodzaj zasilania PB ON ON ON ON

Minimalne 
wyposażenie

Klimatyzacja 
manualna, lakier 
podstawowy bez 
dopłaty 

Klimatyzacja 
manualna, lakier 
podstawowy bez 
dopłaty 

Klimatyzacja 
manualna, lakier 
metalizowany

Klimatyzacja 
automatyczna, 
lakier 
metalizowany 

Klimatyzacja 
manualna, lakier 
podstawowy bez 
dopłaty 

Założono również, że w teście wezmą udział pojazdy o porównywalnej wersji wyposażenia. 

Do drugiego etapu testu (jazd testowych) zakwalifi kowano 50 pojazdów w pięciu segmen-

tach: A, B, C, D, LCV – auta małe dostawcze. Niestety, nie wszystkie koncerny, których 

modele były nominowane, udostępniły swoje pojazdy, w związku z czym, w praktycznej 

części testu wzięły udział 43 samochody.

• Częścik Jacek

• Dławichowski Michał

• Fiutka Mirosław

• Gello Piotr

• Kalinowska Katarzyna

• Kopysiewicz Krzysztof

• Koszewski Krzysztof

• Lemmle Krzysztof

• Michta Tomasz

• Petryka Mariusz

• Piliszek Włodzimierz

• Szlęzak Tomasz

• Torchała Andrzej

• Wojcieszek Wioletta

• Wypych Magdalena

PTF SKFS 2014 – etapy 
realizacji projektu
W  lutym 2014r. rozpoczął się Profesjonalny Test Flotowy Stowarzyszenia Kierowników Flot Samocho-

dowych (PTF SKFS). Nad jego prawidłowym przebiegiem czuwała Kapituła, w skład której wchodziło 

15 członków SKFS. 
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Segment „A” Segment „B” Segment „C” Segment „D”
Segment 

LCV – m.dost.
Citroën C1 

1,0 VTi 68 KM
Ford Fiesta 

1,6 TDCi 95 KM
Citroën C4 

1,6 HDi 92 KM
Audi A4 

2,0 TDI 150 KM
Citroën Berlingo 
1,6 HDI 90 KM

Fiat 500 
1,2 69 KM

Kia Rio 
1,4 CRDi 90 KM

Ford Focus 
1,6 TDCi 95 KM

Citroën C5 
2,0 HDi 160 KM

Fiat Fiorino 
1,3 MultiJet 16 V 75 KM

Fiat Panda 
1,2 69 KM

Nissan Note 
1,5 dCi 90 KM

Hyundai i30 
1,6 CRDi 110 KM

Hyundai i40 
1,7 CRDi 136 KM

Ford Connect 
1,6 TDCi 95 KM

Hyundai i10 
1,0 MPI 66 KM

Peugeot 208 
1,4 Hdi 68KM

Kia Cee’d 
1,6 CRDi 110 KM

Kia Optima 
1,7 CRDi 136 KM

Ford Courier 
1,6 TDCi 95KM

Kia Picanto MPI 
1,0 69 KM

Seat Ibiza 
1,6 TDI 90 KM

Peugeot 308 
1,6 HDi 115 KM

Mazda 6 
2,2 150 KM

Mercedes Citan 
1,5 CDI 90 KM

Seat Mii 
1,0 75 KM

Škoda Fabia 
1,6 TDI 75 KM

Seat Leon 
1,6 TDI 105 KM

Mercedes Klasa C 
2,1 170 KM

Nissan NV 200 
1,5 dCi 90 KM

Škoda Citigo 
1,0 75 KM

Toyota Yaris 
1,4 D-4D 90 KM

Škoda Octavia 
1,6 TDI 105 KM

Škoda Superb 
2,0 TDI 140 KM

Peugeot Partner 
1,6 HDI 90 KM

Toyota Aygo 
1,0 VVT-i 69 KM

Volkswagen Polo 
1,4 TDI 90 KM

Toyota Auris 
1,4 D-4D 90 KM

Toyota Avensis 
2,2 D-4D 150 KM

Volkswagen Caddy 
1,6 TDI 75 KM

Volkswagen UP! 
1,0 75 KM

Volkswagen Golf 
1,6 TDI 105 KM

Volvo V60 
2,0 D3 136KM

ETAP DRUGI – JAZDY TESTOWE, ANKIETY, SUBIEKTYWNA OCENA FLEET MANAGERA
Część praktyczna (jazdy testowe) trwała trzy dni (16-18 września’14). 

Trasa testu liczyła 35 km i obejmowała zarówno obszar zabudowany oraz odcinki poza miejskie.

Po wykonanej jeździe testowej, fl eet manager (testujący samochód) wypełniał ankietę „Kartę Oceny Pojazdu” (ankieta) – 

punktacja od 1 do 10 pkt., gdzie 10 pkt. stanowiło maksymalną wartość. Oceniano: wygląd zewnętrzy, wygląd wewnętrzny, 

ergonomię pojazdu, dodatki (schowki, uchwyty,…), bagażnik (funkcjonalność), hałas, widoczność, układ hamulcowy, sys-

temy bezpieczeństwa, zawieszenie, dynamikę oraz działanie skrzyni biegów. 

Ilość przyznanych punktów obliczono jako iloczyn średniej arytmetycznej ocen z ankiet oraz Wagi przypisanej do każdego 

z ocenianych elementów (tabela Wag – poniżej).

 ankieta – Karta Oceny Pojazdu WAGA
Wygląd i ergonomia
1. Design zewnętrzny / reprezentacyjność 30
2. Design wewnętrzny – jakość materiałów 40
3. Ergonomia – wygoda kierowcy i pasażerów, łatwość obsługi przyrządów 40
Funkcjonalność i komfort
1. Dodatki – uchwyty, schowki i ich dostępność 40
2. Funkcjonalność przestrzeni bagażowej 40
3. Poziom hałasu 40
Bezpieczeństwo
1. Widoczność 40
2. Działanie układu hamulcowego 50
3. Systemy bezpieczeństwa – biernego / czynnego 50
Właściwości jezdne
1. Zawieszenie 40
2. Dynamika jazdy 40
3. Działanie skrzyni biegów 40
RAZEM Z ANKIET 490
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ETAP TRZECI – ANALIZA, WYŁONIENIE ZWYCIĘZCY

Dodatkowo (oprócz ankiet), nominowane pojazdy zostały poddane analizie wg. następu-

jących kryteriów:

SERWIS + KOSZT ZAKUPU – koszt: przeglądów w okresie 36 m-cy lub 120 tys, 

tarcz i klocków hamulcowych, piórek wycieraczek, wymiany sprzęgła (koło dwumasowe, 

docisk…), rozrządu (jeśli wymagany w  badanym okresie) oraz koszt zakupu (wartość 

pojazdu uwzględniona przez Eurotax przy kalkulacji wartości rezydualnej).

WARTOŚĆ REZYDUALNA – wartość testowanego modelu w  okresie 36 m-cy. 

Dane pozyskane od patrona merytorycznego fi rmy Eurotax.

PALIWO – konsumpcja paliwa [litry/100 km] mierzona w oparciu o odczyt z urządzeń 

GPS zamontowanych przez patrona technologicznego fi rmę FINDER.

EMISJA CO2 – średnia emisja CO2  zgodnie z danymi producenta.

Podobnie jak w przypadku ankiet, punktacja wyniosła od 1 do 10 pkt. Największą ilość 

punktów otrzymał pojazd, który osiągnął najniższe/najkorzystniejsze wartości – np. najniż-

sze spalanie, najniższe koszty serwisowe... Uzyskana punktacja została następnie prze-

mnożona przez odpowiednią dla każdego kryterium Wagę (tabela poniżej), co przełożyło 

się na wartość punktową dla poszczególnych elementów oceny. 

Elementy oceny pojazdu WAGA
1. ANKIETY 490
2. SERWIS 160
3. WARTOŚĆ REZYDURALNA 150
4. ZUŻYCIE PALIWA 140
5. EMISjA CO2 60
RAZEM Z ANKIET 1 000

Zwycięzcą został pojazd, który otrzymał w sumie największą liczbę punktów w danym seg-

mencie. Zakładając, że w każdym z elementów oceny, pojazd zdobędzie maksymalną ilość 

pkt. – 10, to wartość punktowa dla idealnego auta wyniesie 10 000 pkt. 

Jacek Częścik, Halszka Gwiżdż
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PTF SKFS 2014 – 
Podsumowanie 
ankiet
W tej części Vademecum zaprezentowano:

• szczegółową analizę punktacji z ankiet (drugi etap PTF),

• podsumowanie całości danych, na podstawie których wyłoniono zwycięzców i wyróż-

nionych w PTF SKFS. 

Należy dodać, iż przy obliczaniu punktacji zastosowano zaokrąglenia liczbowe (nie poka-

zano wart. dziesiętnych) oraz formatowanie warunkowe (trzy najwyżej ocenione pojazdy 

zaznaczono kolorami). 

SEGMENT “A”
W segmencie małych samochodów osobowych, różnice punktowe w ocenie pierwszej 
trójki samochodów są naprawdę niewielkie, co świadczy o wyrównanej stawce. Maksy-
malna ilość punktów, jaką mógł zdobyć samochód wynosiła 4900. Wśród nominowa-
nych pojazdów, praktycznie prawie wszystkie uzyskały łączną punktację – powyżej śred-
niej dla tego segmentu. Świadczy to o pozytywnej ocenie fl eet managerów wszystkich 
tych modeli.

Podsumowanie ankiet

L.p. Model
Suma punktów

z ankiet
Różnica do 

100%

1 i10 1,0 MPI 66 KM 3 121 1 779

2 Aygo 1,0 VVT-i 69 KM 3 056 1 844

3 Citigo 1,0 75 KM 3 000 1 900

4 UP! 1,0 75 KM 2 845 2 055

5 Picanto MPI 1,0 69 KM 2 783 2 118

6 500 1,2 69 KM 2 659 2 241

7 C1 1,0 VTi 68 KM 2 631 2 269

8 Mii 1,0 75 KM 2 517 2 383

9 Panda 1,2 69 KM 2 317 2 583

Tabela 1A – Segment „A” – suma punktów z ankiet PTF SKFS’14

 I miejsce z ankiet  II miejsce z ankiet  III miejsce z ankiet
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3 500

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0
i10 Aygo Citigo

Suma punktów

UP! Picanto 500 C1 Mii Panda

Wykres 1A – Segment „A” – suma punktów z ankiet PTF SKFS’14

Panda

Mii

C1

500

Picanto

Up!

Citigo

Aygo

i10

Suma punktów 
z ankiet

Różnica do 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2 317

2 517

2 631

2 659

2 783

2 845

3 000

3 056

3 121

Wykres 2A – Segment „A” – suma punktów vs ocena maksymalna z ankiet PTF SKFS’14

Najwyższą ocenę z  ankiet, osiągnął Hyundai i10 – model z  silnikiem 1,0 litrowym o mocy 66 KM. Zdobył szczególnie 

wysoką ocenę w zakresie: ergonomii wnętrza, pojemności bagażnika, dodatkowego wyposażenia i poziomu hałasu w trak-

cie jazdy. Najwyżej oceniano również zawieszenie oraz płynność skrzyni biegów.

Kolejny samochód, najwyżej oceniony w ankietach, w zakresie wyglądu, wygody wnętrza oraz dynamiki jazdy to Toyota 

Aygo. Testowany model Toyoty, wyposażony był w 1,0 litrowy silnik o mocy 68 KM. Najwyżej oceniano również układ 

hamulcowy tego samochodu oraz jego systemy bezpieczeństwa.

Warto dodać, że Skoda Citigo z silnikiem 1,0 o mocy 75 KM, pozytywnie zwróciła uwagę oceniających w zakresie ergono-

mii wnętrza, pojemności bagażnika i przełożeń skrzyni biegów. 

Należy również podkreślić cechy, które szczególnie pozytywnie były oceniane przez testujących fl eet menagerów. Wska-

zać należy Fiata 500 (1,2 69 KM) za design, VW Up (1,0 75 KM) za widoczność dla kierowcy oraz układ hamulcowy i dyna-

mikę jazdy, Kia Picanto (1,0 69 KM) za wielkość bagażnika i poziom wyciszenia.

Szczegółową punktację, uzyskaną na podstawie ankiet zebranych od testujących, przedstawiają poniższe tabele i wykresy.
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Wygląd i ergonomia

L.p. Model Wyg.zew. Wyg.wew.
Ergonomia

wew.
1 C1 1,0 68 KM 171 244 228
2 500 1,2 69 KM 210 249 204
3 Panda 1,2 69 KM 129 176 164
4 i10 1,0 66 KM 183 276 284
5 Picanto 1,0 69 KM 169 205 220
6 Mii 1,0 75 KM 150 213 240
7 Citigo 1,0 75 KM 206 265 280
8 Aygo 1,0 68 KM 215 284 269
9 UP! 1,0 75 KM 161 240 245

Tabela 2A – Segment „A” – ankiety PTF SKFS’14, punktacja: wygląd i ergonomia

 I miejsce z ankiet  II miejsce z ankiet  III miejsce z ankiet

Wykres 3A wygląd i ergonomia – Segment „A” – ankiety PTF SKFS’14 
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Funkcjonalność i komfort

L.p. Model Dodatki Bagażnik Hałas
1 C1 272 176 148
2 500 196 187 222
3 Panda 176 196 188
4 i10 280 249 253
5 Picanto 255 230 235
6 Mii 218 218 213
7 Citigo 235 230 225
8 Aygo 276 196 196
9 UP! 220 205 200

Tabela 3A Segment „A” – ankiety PTF SKFS’14, punktacja: funkcjonalność i komfort

 I miejsce z ankiet  II miejsce z ankiet  III miejsce z ankiet

Wykres 4A funkcjonalność i komfort – Segment „A” – ankiety PTF SKFS’ 14
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Bezpieczeństwo

L.p. Model Widoczność Ukł. ham. Sys. bezp.
1 C1 212 285 255
2 500 204 294 283
3 Panda 212 255 245
4 i10 253 294 306
5 Picanto 235 288 281
6 Mii 244 261 283
7 Citigo 250 300 294
8 Aygo 233 318 323
9 UP! 255 313 281

Tabela 4A – Segment „A” – ankiety PTF SKFS’14, punktacja: bezpieczeństwo

 I miejsce z ankiet  II miejsce z ankiet  III miejsce z ankiet
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200

220

240

260

280

300

320

340

500

Panda

i10

PicantoMii

Citigo

Aygo

UP!

C1

Wykres 5A bezpieczeństwo – Segment „A” – ankiety PTF SKFS’14 
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Właściwości jezdne

L.p. Model Zawieszenie Dynamika Skrz.biegów
1 C1 216 204 220
2 500 196 191 222
3 Panda 192 176 208
4 i10 253 236 253
5 Picanto 210 235 220
6 Mii 227 151 98
7 Citigo 245 230 240
8 Aygo 251 258 236
9 UP! 240 245 240

Tabela 5A – Segment „A” – ankiety PTF SKFS’14, punktacja: właściwości jezdne

 I miejsce z ankiet  II miejsce z ankiet  III miejsce z ankiet
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Wykres 6A właściwości jezdne – Segment „A” – ankiety PTF SKFS’14
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SEGMENT “B”

Wszystkie samochody nominowane w segmencie B, wyposażone były w silniki wysoko-

prężne o pojemnościach od 1400 (Kia Rio, Toyota Yaris, Volkswagen Polo) do 1600 cm 

(Ford Fiesta, Peugeot 208, Seat Ibiza, Skoda Fabia).

Pojazdy testowane przez członków Stowarzyszenia, były oceniane na podstawie ankiet. 

Maksymalna ilość punktów do zdobycia wynosiła 4900.

Podsumowanie ankiet

L.p. Model
Suma

punktów 
z ankiet

Różnica do 
100%

1 Fiesta 1,6 TDCi 95 KM 3265 1635
2 Ibiza 1,6 TDI 90 KM 3093 1807
3 Polo 1,4 TDI 90 KM 3036 1864
4 Note 1,5 dCi 90 KM 3018 1882
5 208 1,4 Hdi 68 KM 2973 1928
6 Rio 1,4 CRDi 90 KM 2912 1988
7 Yaris 1,4 D-4D 90 KM 2695 2205
8 Fabia 1,6 TDI 75 KM 2654 2246

Tabela 1B – Segment „B” – suma punktów z ankiet PTF SKFS’14

 I miejsce z ankiet  II miejsce z ankiet  III miejsce z ankiet

3 500
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2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

Suma punktów z ankiet

Fiesta Ibiza Polo Note 208 Rio Yaris Fabia

Wykres 1B – Segment „B” – suma punktów z ankiet PTF SKFS’14
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Fabia

Yaris

Rio

208

Note

Polo

Ibiza

Fiesta

2654

2694

3912

2972

3018

3036

3092

3265

Suma punktów 
z ankiet

Różnica do 100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Wykres 2B – Segment „B” – suma punktów vs ocena maksymalna 
z ankiet PTF SKFS’14

W ocenie testujących, największą ilość punktów z ankiet osiągnął Ford Fiesta, zdobywa-
jąc 3265 pkt. Fiesta była bezkonkurencyjna w sześciu ocenianych kategoriach: wygląd 
zewnętrzny, dodatki, widoczność, zawieszenie, dynamika oraz funkcjonalność skrzyni 
biegów. Jak widać samochód ten największe uznanie zdobył za to, co najbardziej cieszy 
osoby pokonujące setki kilometrów – wnętrze i polepszające komfort jazdy (oraz pracy) 
i dodatki.

Kolejnym autem, które zdobyło uznanie w ankietach, był Seat Ibiza. Testujący docenili ten 

produkt w trzech, równie bardzo istotnych kategoriach: funkcjonalność przestrzeni baga-

żowej (co nie jest bez znaczenia w  tych niewielkich samochodach), widoczność (iden-

tyczna ilość pkt. co Fiesta) oraz działanie układu hamulcowego. Testowane auto zdobyło 

łącznie 3093 pkt.

Tuż za Ibizą, z bardzo małą stratą, uplasował się Volkswagen Polo. Produkt koncernu 

z Wolfsburga zdobył 3036 pkt. Według wypełniających ankiety, Volkswagen był bez-

konkurencyjny, biorąc pod uwagę ergonomię wnętrza oraz perfekcyjne wyciszenie 

samochodu. 

Analizując wyniki ankiet tego segmentu, widać wyraźnie, że o  kolejności decydowały 

detale, a różnice punktowe były niewielkie.

Szczegółowe dane dotyczące ilości zdobytych punktów, zebranych na podstawie ankiet 

wypełnionych przez oceniających, przedstawiają poniższe tabele i wykresy.

P
T
F
 S

K
F
S
 2

0
1
4
 P

O
D

S
U

M
O

W
A

N
IE

 A
N

K
IE

T



K
O

M
E

N
T
A

R
Z

23

www.skfs.pl

K
O

M
E

N
T
A

R
Z

Wygląd i ergonomia

L.p. Model Wyg.zew. Wyg.wew.
Ergonomia

wew.
1 Fiesta 214 275 260
2 Rio 183 228 248
3 Note 183 252 252
4 208 221 270 245
5 Ibiza 191 233 247
6 Fabia 145 193 223
7 Yaris 173 213 215
8  Polo 187 258 262

Tabela 2B – Segment „B” – ankiety PTF SKFS’14, punktacja: wygląd i ergonomia

 I miejsce z ankiet  II miejsce z ankiet  III miejsce z ankiet
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Wykres 3B wygląd i ergonomia – Segment „B” – ankiety PTF SKFS’14
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Funkcjonalność i komfort

L.p. Model Dodatki Bagażnik Hałas
1 Fiesta 270 245 260
2 Rio 252 240 232
3 Note 244 260 240
4 208 235 245 235
5 Ibiza 229 265 251
6 Fabia 203 237 203
7 Yaris 213 200 197
8  Polo 253 244 280

Tabela 3B – Segment „B” – ankiety PTF SKFS’14, punktacja: funkcjonalność i komfort
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Wykres 4B funkcjonalność i komfort – Segment „B” – ankiety PTF SKFS’14
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Bezpieczeństwo

L.p. Model Widoczność Ukł. ham. Sys. bezp.
1 Fiesta 255 313 319
2 Rio 253 300 300
3 Note 252 290 325
4 208 240 294 288
5 Ibiza 255 314 305
6 Fabia 230 279 267
7 Yaris 240 313 292
8  Polo 235 306 278

Tabela 4B – Segment „B” – ankiety PTF SKFS’14, punktacja: bezpieczeństwo
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Właściwości jezdne

L.p. Model Zawieszenie Dynamika Skrz.biegów
1 Fiesta 290 295 270
2 Rio 232 220 224
3 Note 244 236 240
4 208 255 240 205
5 Ibiza 258 276 269
6 Fabia 223 223 227
7 Yaris 223 177 240
8  Polo 249 240 244

Tabela 5B – Segment „B” – ankiety PTF SKFS’14, punktacja: właściwości jezdne
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Wykres 6B właściwości jezdne – Segment „B” – ankiety PTF SKFS’14
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SEGMENT “C”

Wszystkie samochody z segmentu C, testowane w tegorocznym PTF SKFS 2014, zasilane były silnikami Diesla. 

Maksymalna, możliwa ilość punktów z ankiet do zdobycia w teście wynosiła 4900 pkt.

Podsumowanie ankiet

L.p. Model
Suma

punktów z ankiet
Różnica do 

100%
1 Leon 1,6 TDI 105 KM 3 677 1223
2 Golf 1,6 TDI 105 KM 3 398 1502
3 Cee’d 1,6 CRDi 110 KM 3 202 1698
4 308 1,6 HDi 115 KM 3 146 1754
5 Auris 1,4 D-4D 90 KM 3 082 1818
6 C 4 1,6 HDi 92 KM 3 056 1844
7 Octavia 1,6 TDI 105 KM 3 036 1864
8 Focus 1,6 TDCi 95 KM 2 853 2047
9 i30 1,6 CRDi 110 KM 2 528 2373

Tabela 1C – Segment „C” – suma punktów z ankiet PTF SKFS’14
 I miejsce z ankiet  II miejsce z ankiet  III miejsce z ankiet
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Wykres 1C – Segment „C” – suma punktów z ankiet PTF SKFS’14
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Wykres 2C – Segment „C” – suma punktów vs ocena maksymalna z ankiet PTF SKFS’14
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Największą ilość punktów z ankiet, w swojej kategorii uzyskał Seat Leon 1.6 TDI ( 105 KM) zdobywając 3677 punktów. 
Testujących ujął swoją sylwetką oraz wyglądem i ergonomią wnętrza. Fleet managerowie docenili jego układ hamulcowy 
oraz liczne systemy bezpieczeństwa. Seat okazał się również niekwestionowanym leaderem jeżeli chodzi o właściwości 
jezdne.

Kolejnym autem, które zdobyło uznanie w segmencie C samochodów, to Volkswagen Golf z silnikiem 1.6 TDI (105 KM) ze 

stratą do Leona 279 punktów. Najwięcej pozytywnych ocen otrzymał on za funkcjonalny i przestronny bagażnik, a także za 

bardzo dobrą widoczność oraz zawieszenie.

Warto również zwrócić uwagę na Kię Cee’d 1.6 CRDi ( 110 KM). Została wysoko oceniona za funkcjonalność wnętrza i za 

dodatki – liczne schowki i przegródki powoli stają się znakiem rozpoznawczym samochodów tej marki.

Szczegółowe dane, dotyczące ilości zdobytych punktów z  ankiet wypełnionych przez fl eet managerów, przedstawiają 

poniższe tabele i wykresy.

Wygląd i ergonomia

L.p. Model Wyg.zew. Wyg.wew.
Ergonomia

wew.
1 C4 164 236 240
2 Focus 174 200 212
3 i30 146 205 190
4 Cee’d 185 283 273
5 308 183 244 236
6 Leon 238 313 300
7 Octavia 168 228 240
8 Auris 190 220 257
9 Golf 198 274 274

Tabela 2C – Segment „C” – ankiety PTF SKFS’14, punktacja: wygląd i ergonomia
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Wykres 3C wygląd i ergonomia – Segment „C” – ankiety PTF SKFS’14
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Funkcjonalność i komfort

L.p. Model Dodatki Bagażnik Hałas

1 C 4 258 244 247

2 Focus 192 228 216

3 i30 240 210 210

4 Cee’d 280 247 230

5 308 229 284 291

6 Leon 280 273 283

7 Octavia 256 300 248

8 Auris 240 260 260

9 Golf 274 305 274

Tabela 3C – Segment „C” – ankiety PTF SKFS’14, punktacja: funkcjonalność i komfort
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Wykres 4C funkcjonalność i komfort – Segment „C” – ankiety PTF SKFS’14
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Bezpieczeństwo

L.p. Model Widoczność Ukł. ham. Sys. bezp.

1 C4 265 332 332

2 Focus 244 335 280

3 i30 220 263 244

4 Cee’d 253 317 350

5 308 269 332 323

6 Leon 267 383 400

7 Octavia 272 290 310

8 Auris 257 325 317

9 Golf 277 342 346

Tabela 4C Segment „C” – ankiety PTF SKFS’14, punktacja: bezpieczeństwo
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Wykres 5C bezpieczeństwo – Segment „C” – ankiety PTF SKFS’14
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Właściwości jezdne

L.p. Model Skrz.biegów Dynamika Zawieszenie
1 C4 247 258 233
2 Focus 268 252 252
3 i30 190 210 200
4 Cee’d 267 250 267
5 308 244 258 255

6 Leon 327 323 290

7 Octavia 240 228 256
8 Auris 263 243 250
9 Golf 255 280 298

Tabela 5C – Segment „C” – ankiety PTF SKFS’14, punktacja: właściwości jezdne
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Wykres 6C właściwości jezdne – Segment „C” – ankiety PTF SKFS’14
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SEGMENT “D”

Wszystkie auta, reprezentujące najwyższy z  testowanych segmentów, czyli D, wyposa-

żone były w silniki wysokoprężne. Najniższa pojemność 1700 cm3, reprezentowana była 

przez koncerny Kia i Hyundai. Najwięcej testowanych modeli wyposażonych było w silniki 

o pojemności dwóch litrów – Audi, Citroen, Mazda, Skoda oraz Volvo. Największe pojem-

ności skokowe reprezentowały auta z koncernu Mercedesa 2100 cm3 oraz Toyoty 2200 

cm. Przedział mocy generowany w tych jednostkach, wahał się od 136 KM do 170 KM. 

Podsumowanie ankiet

L.p. Model
Suma punktów 

z ankiet
Różnica do 

100%

1 Klasa C 2,1 170KM 4 004 896

2 A4 2,0 TDI 150KM 3 952 948

3 V60 2,0 D3 136KM 3 746 1154

4 C5 2,0 HDi 160KM 3 599 1301

5 Mazda 6 2,2 150KM 3 415 1485

6 Optima 1,7 CRDi 136KM 3 175 1725

7 Superb 2,0 TDI 140KM 3 120 1780

8 Avensis 2,2 D-4D 150KM 3 022 1878

9 i40 1,7 CRDi 136KM 2 903 1997

Tabela 1D – Segment „D” – suma punktów z ankiet PTF SKFS’14

 I miejsce z ankiet  II miejsce z ankiet  III miejsce z ankiet
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Wykres 1D – Segment „D” – suma punktów z ankiet PTF SKFS’14
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Wykres 2D – Segment „D” – suma punktów vs ocena maksymalna 
z ankiet PTF SKFS’14

Maksymalna ilość punktów w subiektywnej ocenie testujących wynosiła 4900. Najwięcej 

punktów z ankiet, z wynikiem 4004 punktów, zdobył Mercedes C220, który został wyróż-

niony za wygląd zewnętrzny i wewnętrzny, ergonomię, dodatki, widoczność oraz zawie-

szenie. Uznanie testujących zdobył również za układ hamulcowy, dynamikę oraz systemy 

bezpieczeństwa, za które otrzymał również wysokie oceny

Kolejnym, najwyżej punktowanym samochodem, z równie imponującym wynikiem 3952 

punktów, jest Audi A4. Audi było bezkonkurencyjne w ważnej kategorii – systemy bez-

pieczeństwa, układ hamulcowy, widoczność a także hałas. Nasi członkowie, testujący 

ten model, docenili jego wygląd wewnętrzny i zewnętrzny, ergonomię, wielkość i funk-

cjonalność bagażnika, działanie skrzyni biegów, zawieszenie dynamikę oraz dodatkowe 

wyposażenie. 

Na bardzo dobrym miejscu uplasowało się również Volvo V60, z  ilością 3746 punktów. 

Volvo zdobyło najwięcej ocen w kategorii dynamika auta oraz działanie skrzyni biegów. 

Testujący, z  uznaniem wyrazili się również o  systemach bezpieczeństwa, oferowanych 

dodatkach, hałasie, układzie hamulcowym oraz ergonomii. 

Wynik 4004 punktów, uzyskany przez Mercedesa, był najlepszą oceną z ankiet wśród 

wszystkich aut biorących udział w naszym teście, we wszystkich kategoriach. Można zary-

zykować stwierdzenie, że Mercedes C220 to marzenie każdego fl eet managera.

Segment „D” został klasyfi kowany na podstawie danych otrzymanych z  fi rmy SAMAR, 

gdzie powyższe modele znajdują się właśnie w  tej kategorii. Jesteśmy świadomi, że 

w/w marki mogą być kwalifi kowane do wyższego segmentu premium, ale było to dla nas 

ciekawe porównanie tych aut z autami typowymi dla segmentu D. Testujący docenili te 

auta, a wyniki w tabelach mówią same za siebie. 

Szczegółowe dane dotyczące ilości zdobytych punktów, zebranych na podstawie ankiet 

wypełnionych przez oceniających, przedstawiają poniższe tabele i wykresy.
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Wygląd i ergonomia

L.p. Model Wyg.zew. Wyg.wew. Ergonomia
1 A4 242 325 320
2 C5 231 304 280
3 i40 193 262 244
4 Optima 210 266 266
5 Mazda 6 244 264 285
6 Klasa C 263 344 336
7 Superb 183 258 249
8 Avensis 188 247 253
9 V60 215 295 312

Tabela 2D – Segment „D” – ankiety PTF SKFS’14, punktacja: wygląd i ergonomia
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Wykres 3D wygląd i ergonomia – Segment „D” – ankiety PTF SKFS’14
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Funkcjonalność i komfort

L.p. Model Dodatki Bagażnik Hałas
1 A4 291 299 325
2 C5 268 304 308
3 i40 227 253 213
4 Optima 269 243 254
5 Mazda 6 266 292 273
6 Klasa C 324 284 307
7 Superb 258 271 267
8 Avensis 233 270 243
9 V60 291 258 309

Tabela 3D – Segment „D” – ankiety PTF SKFS’14, punktacja: funkcjonalność i komfort
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Wykres 4D funkcjonalność i komfort – Segment „D” – ankiety PTF SKFS’14
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Bezpieczeństwo

L.p. Model Widoczność Ukł. ham. Sys. bezp.
1 A4 320 433 437
2 C5 312 345 395
3 i40 218 339 322
4 Optima 266 311 314
5 Mazda 6 280 344 335
6 Klasa C 320 419 419
7 Superb 267 294 322
8 Avensis 250 296 313
9 V60 291 391 427

Tabela 4D – Segment „D” – ankiety PTF SKFS’14, punktacja: bezpieczeństwo
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Wykres 5D bezpieczeństwo – Segment „D” – ankiety PTF SKFS’14
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Właściwości jezdne

L.p. Model Zawieszenie Dynamika Skrz.biegów
1 A4 317 320 323
2 C5 320 276 256
3 i40 236 187 209
4 Optima 254 254 269
5 Mazda 6 280 280 273
6 Klasa C 342 327 318
7 Superb 222 267 262
8 Avensis 257 230 243
9 V60 298 327 331

Tabela 5D – Segment „D” – ankiety PTF SKFS’14, punktacja: właściwości jezdne
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Wykres 6D właściwości jezdne – Segment „D” – ankiety PTF SKFS’14 P
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SEGMENT „LCV” “MAŁE DOSTAWCZE”

Pomimo iż testowanie pojazdów w  innych segmentach wydaje się dostarczać więcej 

emocji, chociażby ze względu na różnorodność oferty rynkowej, to właśnie pojazdy z seg-

mentu LCV (light commercial vehicles) stają się jednym z  najważniejszych wyzwań dla 

testujących. Przede wszystkim, są to pojazdy bardziej o charakterze użytkowym i  funk-

cjonalnym, niż prestiżowym. Szczególnego znaczenia nabierają tu koszty, niezawod-

ność, przestrzeń ładunkowa, czy też możliwość dostosowania do specyfi cznych zasto-

sowań, na przykład poprzez modyfi kację zabudowy. Ze względu na charakter eksploata-

cji, auta narażone są także na więcej nieco innych uszkodzeń, niż np.: samochody com-

pact, tak bardzo popularne wśród aut służbowych. Pojazdy LCV, choć nie podlegają tak 

często zabiegom liftingującym, to jednak starają się nadążyć za trendami i  wyglądem, 

a tym samym, wcale nie ustępują nowoczesnym autom miejskim. Ekologia, postęp, więk-

sze oczekiwania pod kątem funkcjonalności i komfortu, ale także konstrukcja umożliwia-

jąca przemieszczanie się z prędkościami autostradowymi, są już standardem.

W  PTF SKFS 2014 w  kategorii LCV (małe dostawcze) ocenie podlegały następujące 

pojazdy: Citroën Berlingo, Fiat Fiorino, Ford Courier,  Ford Transit Connect, Mercedes 

Citan, Nissan NV200, Peugeot Partner oraz Volkswagen Caddy.

Podsumowanie ankiet

L.p. Model
Suma punktów 

z ankiet
Różnica do 

100%
1 Connect 1,6 TDCi 95 KM 3 230 1 670
2 Citan 1,5 CDI 90 KM 2 998 1 902
3 Courier 1,6 TDCi 95 KM 2 963 1 937
4 Caddy 1,6 TDI 75 KM 2 680 2 220
5 Fiorino 1,3 MultiJet 16V 75 KM 2 627 2 273
6 Partner 1,6 HDI 90 KM 2 606 2 294
7 Berlingo 1,6 HDI 90 KM 2 562 2 338
8 NV 200 1,5 dCi 90 KM  2 406 2 494

Tabela 1 LCV – Segment „LCV” – suma punktów z ankiet PTF SKFS’14

 I miejsce z ankiet  II miejsce z ankiet  III miejsce z ankiet
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Suma punktów z ankiet

Connect Citan Courier Caddy Fiorino Partner Berlingo NV 200

Wykres 1 LCV – Segment „LCV” – suma punktów z ankiet PTF 
SKFS’14
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NV 200

Berlingo

Partner

Fiorino

Caddy

Courier

Citan

Connect

2406

2562

2605

2627

2680

2963

2998

3229

Suma punktów 
z ankiet

Różnica do 100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Wykres 2 LCV – Segment „LCV” – suma punktów vs ocena maksy-
malna z ankiet PTF SKFS’14
Prezentowane pojazdy są tylko pojedynczymi przedstawicielami swoich modeli, gdyż 

każdy z nich występuje w szerszej gamie wersji silnikowych, wyposażeniowych, nad-

woziowych, a  niektóre z  nich oferują także różne rozstawy osi. Wśród testowanych 

modeli były też pojazdy bliźniacze, sprzedawane pod różnymi markami. 

Nietrudno zauważyć, że choć wszystkie te pojazdy mieszczą się w pojęciu LCV, to nie-

które wyraźnie różniły się gabarytami. Także generacje modeli są dość zróżnicowane. 

Najwięcej punktów z ankiet przyznano modelom Ford Connect, Mercedes Citan oraz 

Ford Courier. Są ta najnowsze generacje spośród testowanych pojazdów i takie rezul-

taty nie powinny zaskakiwać. Po prostu producenci „odrobili” lekcje i są teraz o krok 

przed nadal silną konkurencją. Jak wielki jest to krok, okaże się za rok, w czasie kolej-

nego PTFu. 

Ford Connect uzyskał 3230 punktów, zdobywając dominującą pozycję, w  ośmiu 

z  dwunastu ankietowanych zakresów. Jest to tym bardziej warte podkreślenia, że 

pojazdy tych gabarytów z reguły są mniej komfortowe i mają gorsze właściwości jezdne, 

niż nieco mniejsze, bardziej zbliżone do osobowych aut, takie jak np.: Ford Courier. 

Widać, że to auto wywarło mocne wrażenie na testujących. 

Kolejny model stracił do Connect-a 232 punkty, a był to Mercedes Citan, który osią-

gnął wynik z ankiet na poziomie 2998 pkt. To również świetny wynik, poświadczający, 

że producent ma duże doświadczenie na rynku lekkich samochodów dostawczych 

i potrafi  dobrze wykorzystać zalety znanego modelu, który posłużył za bazę. Citan został 

wysoko oceniony w trzech ankietowanych aspektach: wygląd zewnętrzny, układ prze-

niesienia napędu oraz układ hamulcowy. 

Za Mercedesem uplasował się Fordowi Courier uzyskując 2963 punkty i  tracąc do 

Citana zaledwie 35 punktów. 

Jak pokazują wyniki, najwyższe miejsce na podstawie ankiet bezdyskusyjnie zajął Ford 

Connect, ale prawdziwa walka rozgrywała się na miejscu 2 i 3. Kolejne, 4 miejsce to już 

strata do lidera na poziomie 550 punktów (różnica pomiędzy 3 a 4 miejscem: 283 pkt). 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi danymi dotyczącymi ilości zdobytych 

punktów, zebranych na podstawie ankiet wypełnionych przez oceniających fl eet mana-

gerów, przedstawionych na poniższych tabelach i wykresach.
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Wygląd i ergonomia

L.p. Model Wyg. zew. Wyg. wew. Ergonomia wew.

1 Berlingo 170 196 200

2 Fiorino 162 212 220

3 Connect 198 247 298

4 Courier 201 284 244

5 Citan 202 222 240

6 NV 200 161 185 180

7 Partner 147 182 191

8 Caddy 168 216 222

Tabela 2 LCV – Segment „LCV” – ankiety PTF SKFS’14, punktacja: wygląd i ergonomia

 I miejsce z ankiet  II miejsce z ankiet  III miejsce z ankiet
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Wykres 3 LCV wygląd i ergonomia – Segment „LCV” – ankiety PTF SKFS’14
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Funkcjonalność i comfort

L.p. Model Dodatki Bagażnik Hałas
1 Berlingo 191 205 196
2 Fiorino 220 228 216
3 Connect 273 262 277
4 Courier 268 253 240
5 Citan 227 238 231
6 NV 200 175 235 150
7 Partner 222 253 200
8 Caddy 212 228 204

Tabela 3 LCV – Segment „LCV” – ankiety PTF SKFS’14, punktacja: funkcjonalność i kom-

fort
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Wykres 4 LCV funkcjonalność i komfort – Segment „LCV” – ankiety PTF SKFS’14
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Bezpieczeństwo

L.p. Model Widoczność Ukł. ham. Sys. bezp.
1 Berlingo 236 278 272
2 Fiorino 220 280 265
3 Connect 269 325 292
4 Courier 260 275 245
5 Citan 267 328 289
6 NV 200 220 256 244
7 Partner 222 278 261
8 Caddy 218 275 245

Tabela 4 LCV – Segment „LCV” – ankiety PTF SKFS’14, punktacja: bezpieczeństwo
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Wykres 5 LCV bezpieczeństwo – Segment „LCV” – ankiety PTF SKFS’14
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Właściwości jezdne

L.p. Model Zawieszenie Dynamika Skrz.biegów
1 Berlingo 200 215 204
2 Fiorino 196 204 204
3 Connect 280 270 240
4 Courier 264 192 236
5 Citan 253 247 256
6 NV 200 185 220 195
7 Partner 213 218 218
8 Caddy 232 232 228

Tabela 5 LCV – Segment „LCV” – ankiety PTF SKFS’14, punktacja: właściwości jezdne

 I miejsce z ankiet  II miejsce z ankiet  III miejsce z ankiet
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Wykres 6 LCV właściwości jezdne – Segment „LCV” – ankiety PTF SKFS’14

Praca zbiorowa: J.Częścik, P.Gello, K.Kalinowska, K.Kopysiewicz, T.Szlęzak, A.Torchała, R.Windyga
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Po żmudnej analizie i wyliczeniach, zwycięzcami w segmentach zostały auta:

Segment „A”  Toyota Aygo 1.0 68 KM, Pb – 6481 punktów

Segment „B” Kia Rio 1.4 90 KM, ON – 6540 punktów

Segment „C” Volkswagen Golf 1.6 105 KM, ON – 6601 punktów

Segment „D” Kia Optima 1.7 136 KM, ON – 7013 punktów

Segment „LCV” Mercedes Citan 1.5 90 KM, ON – 6226 punktów

Analiza wyników końcowych, dla grupy nagrodzonych, daje możliwość sformułowania 

dodatkowych interesujących stwierdzeń, i  tak, w  subiektywnej ocenie testujących fl eet 

managerów zawartej w ankietach, największą liczbę – 3398 punktów otrzymało auto seg-

mentu C Volkswagen Golf 1.6 105 KM, a najmniejszą liczbę – 2912 punktów otrzymało 

auto segmentu B Kia Rio 1.4 90 KM.

Najlepszy wynik w obszarze wartości rezydualnej (RV) – 1125 punktów osiągnęło auto 

z segmentu D Kia Optima 1.7 136 KM i z segmentu A Toyota Aygo 1.0 68 KM. Najniższy 

wynik – 891 punktów otrzymał Volkswagen Golf 1.6 105 KM.

W obszarze kosztów serwisowania max. wynik – 1600 punktów osiągnęło auto z seg-

mentu D Kia Optima 1.7 136 KM, a najniższy wynik – 600 punktów przypadło w udziale 

autu segmentu C Volkswagen Golf 1.6 105 KM.

Zwycięzcy w segmentach otrzymali maksymalne oceny w następujących obszarach:

Toyota Aygo – ocena fl otowców, RV, zużycie paliwa, CO2

Mercedes Citan – RV, zużycie paliwa

Kia Rio – koszty serwisu 

Volkswagen Golf – ocena fl otowców i CO2

Kia Optima – ocena fl otowców, koszty serwisu, RV

Natomiast wśród wyróżnionych, najwyższe oceny w obszarach otrzymały auta:

- ocena fl otowców ( ankieta) Ford Transit Connect – 3230 punktów

- koszty serwisu Toyota Avensis – 1550 punktów

- RV Toyota Auris – 1219 punktów

- zużycie paliwa Toyota Yaris – 1225 punktów

- CO2 Fiat Fiorino – 506 punktów
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PTF SKFS 2014 – 
WYNIKI KOŃCOWE 
Wyniki końcowe Profesjonalnego Testu Flotowego PTF 2014 dla poszczególnych segmentów przedsta-

wiono w postaci tabel i wykresów grafi cznych
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Segment 
„A”

ANKIETY SERWIS REZYDUAL PALIWO CO2 SUMA

Toyota Aygo 3 056 1 050 1 125 744 506 6 481
Škoda Citigo 3 000 1 350 1 031 744 263 6 388
Kia Picanto 2 783 1 300 984 744 450 6 261

Tabela 1: Zwycięzcy – Segment „A” – tabela fi nałowa pierwszej trójki PTF SKFS’14; suma punktów z: 

ankiet, kosztów serwisowych, wart. rezydualnej, konsumpcji paliwa, emisji CO2

 I miejsce PTF SKFS’14  II miejsce PTF SKFS’14  III miejsce PTF SKFS’14

Kia Picanto

Skoda Citigo

Toyota Aygo
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Wykres 1: Zwycięzcy – Segment „A” – wykres fi nałowy pierwszej trójki PTF SKFS’14; suma punktów 

z: ankiet, kosztów serwisowych, wart. rezydualnej, konsumpcji paliwa, emisji CO2
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Segment „B” na rynku fl otowym w Polsce jest najczęściej wykorzy-

stywany służbowo dla handlowców małych fi rm oraz w segmencie 

bankowo-ubezpieczeniowym. Jest to uzależnione również zapo-

trzebowania na rodzaj formy fi nansowania. Jeżeli bierzemy zakup za 

gotówkę i  leasing fi nansowy to tańszy samochód w zakupie i eks-

ploatacji jest bardziej pożądany. W przypadku samochodów wyko-

rzystywanych jako benefi t wtedy znaczenie ma również rozmiar i pre-

stiż. W przypadku segmentu B i wygranej Kia Rio przemawia przede 

wszystkim praktyczność i  stosunek ceny do wyposażenia i  jakości 

i pewnie nowe trendy. 

Dariusz 
Deuszkiewicz
Dział Zarządzania 
Łańcuchem Dostaw
Siemens Sp. z o.o.
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Segment 
„B”

ANKIETY SERWIS REZYDUAL PALIWO CO2 SUMA

Kia Rio 2 912 1 350 1 078 919 281 6 540
Toyota Yaris 2 695 550 1 125 1 225 356 5 951
Nissan Note 3 018 600 1 031 1 050 169 5 868

Tabela 2: Zwycięzcy – Segment „B” – tabela fi nałowa pierwszej trójki PTF SKFS’14; suma punktów z: 

ankiet, kosztów serwisowych, wart. rezydualnej, konsumpcji paliwa, emisji CO2

 I miejsce PTF SKFS’14  II miejsce PTF SKFS’14  III miejsce PTF SKFS’14
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Wykres 2: Zwycięzcy – Segment „B” – wykres fi nałowy pierwszej trójki PTF SKFS’14; suma punktów 

z: ankiet, kosztów , serwisowych, wart. rezydualnej, konsumpcji paliwa, emisji CO2
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W dzisiejszych czasach przyjemnością dla fl otowca, który ma 

w swojej fl ocie samochody z segmentu małych aut dostaw-

czych, jest ich zakup i  wydanie użytkownikowi. Standardy 

i możliwe specyfi kacje samochodów tej klasy nie odbiegają 

od pozostałych segmentów. Z przerażeniem w tym miejscu 

wspomnę (nie tak odległe wciąż) czasy blaszaków z tłukącą 

się kratką, gdzie kontakt telefoniczny z kierowcą nie był moż-

liwy także z powodu hałasu w przestrzeni pasażersko/baga-

żowej. Dziś to samochody do zadań specjalnych.

Funkcjonalność i komfort, połączone z wyglądem i ergo-

nomią, zapewniające optymalne właściwości jezdne 

i  odpowiedni poziom bezpieczeństwa pracy i w  końcu... 

w akceptowalnej cenie zakupu, kosztach i okresach prze-

glądów. Szeroki wybór specyfi kacji pozwala dostosować 

samochody tego typu do wymagań fi rmowych. Może to 

być wyposażenie typowo bagażowe – czyli mały dostaw-

czak z  potrzebną ładownością jak również samochód 

typowo 4-5 osobowy ale i z dużą przestrzenią bagażową. 

KOMENTARZ DO WYNIKÓW PTF SKFS 2014 DLA SEGMENTU AUT MAŁYCH DOSTAWCZYCH. 
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Segment 
„C”

ANKIETY SERWIS REZYDUAL PALIWO CO2 SUMA

VW Golf 3 398 600 891 1 225 488 6 601
Toyota Auris 3 082 950 1 219 963 356 6 569

Škoda Octavia 3 036 900 797 1 400 375 6 508

Tabela 3: Zwycięzcy – Segment „C” – tabela fi nałowa pierwszej trójki PTF SKFS’14; suma punktów z: 

ankiet, kosztów serwisowych, wart. rezydualnej, konsumpcji paliwa, emisji CO2

 I miejsce PTF SKFS’14  II miejsce PTF SKFS’14  III miejsce PTF SKFS’14
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Wykres 3: Zwycięzcy – Segment „C” – wykres fi nałowy pierwszej trójki PTF SKFS’14; suma punktów 

z: ankiet, kosztów , serwisowych, wart. rezydualnej, konsumpcji paliwa, emisji CO2
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Bogumiła Czernecka
Kierownik Floty i Transportu, 
Główny Specjalista ds. 
Bezpieczeństwa Pracy 
SIG Sp.z o.o. 
Członek Zarządu SKFS

Jakość materiałów i  wykończenia, klimatyzacja, 

fabryczne zestawy głośnomówiące, ilość poduszek 

bezpieczeństwa, nawigacje, szeroki wybór silników 

zapewniają zarówno komfort pracy, jak i  szeroko 

rozumiane bezpieczeństwo, w  tym możliwość bez-

piecznego przewożenia i mocowania ładunków. Małe 

dostawcze samochody po zakończeniu eksploatacji 

we fl ocie fi rmowej szybko też znajdują nabywców na 

rynku wtórnym. 
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Segment „D” ANKIETY SERWIS REZYDUAL PALIWO CO2 SUMA
Kia Optima 3 175 1 600 1 125 963 150 7 013

Toyota Avensis 3 022 1 550 1 125 1 094 50 6 841
Škoda Superb 3 120 1 150 844 1 225 375 6 714

Tabela 4: Zwycięzcy – Segment „D” – tabela fi nałowa pierwszej trójki PTF SKFS’14; suma punktów z: 

ankiet, kosztów serwisowych, wart. rezydualnej, konsumpcji paliwa, emisji CO2

 I miejsce PTF SKFS’14  II miejsce PTF SKFS’14  III miejsce PTF SKFS’14
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Wykres 4: Zwycięzcy – Segment „D” – wykres fi nałowy pierwszej trójki PTF SKFS’14; suma punktów 

z: ankiet, kosztów , serwisowych, wart. rezydualnej, konsumpcji paliwa, emisji CO2
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Analizując powyżej przedstawione dane, Profesjonalny 

Test Flotowy PTF SKFS 2014 nie był zabiegiem marke-

tingowym. Wyniki końcowe w jednym, a nawet w dwóch 

obszarach, wcale nie gwarantowały końcowego sukcesu. 

Fleet managerowie, zrzeszeni w Stowarzyszeniu Kierow-

ników Flot Samochodowych, przeprowadzili dogłębne 

oględziny aut i wykonali jazdy testowe według przyjętych 

założeń. Najważniejsze znaczenie dla fl otowców, przy for-

mułowaniu ocen, miały takie zagadnienia jak: ergonomia, 

funkcjonalność wnętrza, stylistyka podkreślająca własną 

odrębność auta, poczucie kontroli nad pojazdem wraz ze 

wzrostem prędkości, oczekiwany i wystarczający komfort, 

stopień dopasowania dynamiki do właściwości jezdnych 

auta, praca podzespołów (zawieszenie, układ hamul-
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Segment „LCV” ANKIETY SERWIS REZYDUAL PALIWO CO2 SUMA
Mercedes Citan 2 998 850 984 963 431 6 226

Fiat Fiorino 2 627 1 350 844 875 506 6 202
Ford Transit Connect 3 230 550 844 875 413 5 911

Tabela 5: Zwycięzcy – Segment „LCV” – tabela fi nałowa pierwszej trójki PTF SKFS’14; suma punktów 

z : ankiet, kosztów serwisowych, wart. rezydualnej, konsumpcji paliwa, emisji CO2

 I miejsce PTF SKFS’14  II miejsce PTF SKFS’14  III miejsce PTF SKFS’14
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Wykres 5: Zwycięzcy – Segment „LCV” – wykres fi nałowy pierwszej trójki PTF SKFS’14; suma punk-

tów z : ankiet, kosztów , serwisowych, wart. rezydualnej, konsumpcji paliwa, emisji CO2 
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cowy), wyciszenie kabiny, jakość użytkowa materiałów, 

układy bezpieczeństwa czynnego i  biernego, zużycie 

paliwa i deklarowana emisja CO2, i na nich skupili swoją 

uwagę dokonując ocen. Natomiast grupy eksperckie, 

wyłonione z Kapituły Testu, dokonały precyzyjnych analiz 

zebranych danych. Nie zapomniano także o  aspektach 

ekonomicznych, takich jak: cena zakupu, koszty serwisu, 

wartość rezydualna. Wielość obszarów, w których doko-

nano profesjonalnej oceny aut, jest gwarancją obiektywi-

zmu końcowych wyników.

Zdaniem środowiska fl otowego, samochód fl otowy, to 

głównie narzędzie pracy, a  następnie wizerunek i  prestiż 

fi rmy. Sukces fi rmy, to głównie wynik ekonomiczny i  on 

decyduje o jej kondycji. 

Włodzimierz Piliszek
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Z czasem stracił na znaczeniu Segment „A”, najtańszych i najmniejszych samochodów 

miejskich, uznawanych wyłącznie za przedmioty ułatwiające pracę. Obecnie dominującą 

grupą stały się kompaktowe auta z segmentu C, łączące praktyczne cechy z elementami 

komfortu charakterystycznego dla wyższych klas, czyli segmentów D i E.

Vany w ciągu tych lat zostały zastąpione przez SUV-y, a pojazdy bez klimatyzacji i dodatko-

wego wyposażenia stanowią obecnie rzadkość. Liczba poduszek powietrznych znacznie 

wzrosła i w topowych modelach – razem z kurtynami – zbliża się do dziesięciu.

Otwierając maskę nowego samochodu 15 lat temu doświadczony kierowca był w stanie 

wykonać wiele czynności obsługowych lub ogólnie zdiagnozować potencjalną awarię. Jak 

jest teraz? Inaczej, ponieważ do większości układów i podzespołów nie można się dostać, 

nie mówiąc już o ich naprawieniu.

 � Ewolucja? Na pewno!
Które segmenty są obecnie najpopularniejsze w fi rmowych fl otach*? W leasingu i wynaj-

mie długoterminowym zdecydowanie króluje wspomniany już Segment „C”, czyli samo-

chody kompaktowe. Wśród wszystkich aut zewnętrznie fi nansowanych lub zarządzanych 

ma 34-procentowy udział. Drugie miejsce zajmują pojazdy typu SUV, które łącznie mają 

21 procent. Brązowy medal zdobywa Segment „D”, z  ponad 16-procentowym udzia-

łem. Flota Grupy Masterlease, która przypomnę przekracza obecnie 22 tys. pojazdów, 

odzwierciedla tę tendencję.

Tylko te trzy segmenty łącznie obejmują 71 procent aut w  leasingu i wynajmie. A są to 

samochody sporo droższe od przeciętnego automobilu z polskich dróg.

Jakie z tego płyną wnioski? Otóż takie, że fi rmy w Polsce są coraz zamożniejsze. Przed-

siębiorstwa w Polsce rozwijają się i doceniają zalety fi nansowe i fi skalne outsourcingu. 

Są już oswojone – przynajmniej te większe – z leasingiem i wynajmem długoterminowym.

 � Rewolucja? Na pewno!
W jakim kierunku pójdzie rozwój leasingu i wynajmu na polskim rynku? Na pewno coraz 

bardziej będzie się liczyć jakość obsługi klientów. Kto o nią nie zadba – przegra. Samo-

chody staną się nierozerwalnie związane z całym systemem usług, obejmującym serwis, 

ubezpieczenia, assistance, monitoring, door-to-door. Produkty fi nansowe zaczną się zmie-

niać tak, aby były dostępne – czytaj: bardziej przyjazne – dla coraz szerszej grupy odbior-

ców i coraz mniejszych fi rm, z mikroprzedsiębiorstwami włącznie. Jednym słowem: nastąpi 

systematyczna uniwersalizacja usług fl otowych i związanych z zapewnieniem mobilności.

 � To wróżenie z fusów? Niekoniecznie!
Ja w każdym razie z przyjemnością będę obserwował ten proces. 

* Dane PZPM po III kwartale 2014 w: dziennik Rzeczpospolita z dn. 24.11.2014.

Ewolucja, rewolucja 
i wróżby
Polska branża wynajmu i  leasingu pojazdów wciąż ewoluuje. W ciągu ostatnich 10-15 lat zmieniały się 

oczekiwania klientów, ich nastawienie do outsourcingu fi nansowania i  zarządzania fl otą oraz sposób 

podejścia do kosztów w fi rmie. Razem z użytkownikami fl ot samochodowych zmieniała się również ranga 

poszczególnych segmentów aut w parkach pojazdów. I same pojazdy.

Grzegorz Czarnecki 
Dyrektor ds. Sprzedaży 
Korporacyjnej Grupy 
Masterlease

Grupa Masterlease jest nieza-
leżnym podmiotem świadczą-
cym w Polsce usługi leasingowe 
i usługi zarządzania fl otą, tj. Car 
Fleet Management, w szczegól-
ności usługi Full Service Leasing 
(wynajem długoterminowy).
Pod względem liczebności 
fl oty pojazdów Grupa Master-
lease jest jednym z  liderów na 
rynku usług CFM w Polsce oraz 
jednym z  wiodących podmio-
tów świadczących usługi leasin-
gowe. Firma ma w  posiada-
niu fl otę blisko 22 000 pojaz-
dów, z których ponad 14 000 
użytkowanych jest w wynajmie 
długoterminowym dla dużych 
i małych fi rm. 
W kwietniu 2014 Spółka Prime 
Car Management SA, jed-
nostka dominująca Grupy 
Masterlease, zadebiutowała 
na głównym parkiecie Giełdy 
Papierów Wartościowych w 
Warszawie. Jest to pierwsza 
fi rmą rynku CFM notowaną na 
giełdzie w Polsce.
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Firma, która potrzebuje w  swoim parku samochodowym pojazdów z  seg-

mentu „A”, a więc samochodów najmniejszych, staje de facto przed tożsa-

mym dylematem co przy wyborze aut z wyższych segmentów: na jaką markę się 

zdecydować, ile przeznaczyć na zakup, który samochód najlepiej sprawdzi się 

w użytkowaniu fl otowym?

Kryteria wyboru aut z segmentu „A” należałoby podzielić na kryteria ogólne (wspólne przy 

wyborze aut z każdego segmentu) oraz kryteria szczególnie istotne w  tym konkretnym 

segmencie.

Najważniejsze kryteria ogólne to:

• Cena zakupu

• Ekonomiczność

• Marka/model (ogólnie, możliwość dalszego budowania parku samochodowego w opar-

ciu o tę markę, wcześniejsze doświadczenia z marką, modelem, nowość modelu)

• Niezawodność

• Wygląd

• Wygoda/wielkość samochodu

• Funkcjonalność

• Bezpieczeństwo

• Wyposażenie

• Serwis

• Ekologiczność

Z uwagi na specyfi kę pojazdów segmentu „A”, jako najważniejsze 

z powyższych wydaje się zasadne wymienić:

• Cena zakupu

• Ekonomiczność

• Marka/model (ogólnie, możliwość dalszego budowania parku samochodowego 

w oparciu o tę markę, wcześniejsze doświadczenia z marką, modelem)

Jak zawsze przy wyborze auta – fi rma, która zdecydowała się na zakup samochodu seg-

mentu „A”, powinna w pierwszej kolejności określić dokładnie swoje wymagania i oczeki-

wania w stosunku do dostawcy oraz budżet, którym dysponuje.

Na przestrzeni ostatnich lat niewątpliwie zmieniło się przeznaczenie pojazdów z tego seg-

mentu – jeszcze kilka lat temu Fiaty Seicento, później Fiaty Panda były powszechnie uży-

wanymi pojazdami przez przedstawicieli handlowych zarówno w  dalszych trasach jak 

i miastach. Dziś ta sytuacja ewoluowała i wraz ze wzrostem gospodarczym, a w ślad za 

tym poprawą sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, wymienione samochody ustąpiły 

Michał Grabowski
Kierownik Regionu 
Sprzedaży, 
Fleet Manager 
Amtra

KRYTERIA WYBORU SAMOCHODU DO FIRMY 

SEGMENT „A” zdaniem 
Fleet Managera 
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miejsca pojazdom z  segmentu B oraz C, a  samochody segmentu A pozostają głów-

nym narzędziem do przemieszczania się w miastach bądź krótkich trasach od czasu do 

czasu. Stąd takie kryteria jak wygląd, funkcjonalność samochodu czy jego wyposaże-

nie, schodzą na dalszy plan, ponieważ ich czas pracy w trakcie dnia jest z reguły znacz-

nie mniejszy niż w przypadku aut z wyższych segmentów.

Istotna zmiana, jaka zaszła w ostatnich latach, dotyczy także zróżnicowania modeli, obec-

nie kierownicy fl ot mają do dyspozycji w segmencie „A” 24 modele samochodów. Są nimi:

• Fiat Abarth

• Chevrolet Spark

• Citroen C-Zero

• Citroen C1

• Fiat 500

• Fiat Panda

• Ford KA

• Hyundai i10

• Kia Picanto

• Mini

• Mitsubishi i-MiEV

• Opel Agila

• Opel Adam

• Peugeot iOn

• Peugeot 108

• Renault Twingo

• Seat Mii

• Skoda Citigo

• Smart Fortwo/Forfour

• Suzuki Alto

• Suzuki Celerio

• Suzuki Splash

• Toyota Aygo

• VW Up!

Z uwagi na cenę zakupu oraz eksploatacji, ciekawym wyborem nadal pozostają samo-

chody marki Fiat, zwłaszcza model Panda. Nie mniej jednak ten producent w ostatnich 

latach nie rozbudował swojej gamy modelowej, co powoduje, że ciężko budować kom-

pleksowo park samochodowy w oparciu o  tę markę. Z  kolei pojawiły się w  ostatnich 

latach dwie grupy „graczy”, które warto wziąć pod uwagę. Pierwsza to samochody pro-

dukcji koreańskiej: Hyundai i10, Kia Picanto, a druga to wspólny projekt koncernu Volks-

wagen, który zaowocował trzema bliźniaczymi modelami: Seat Mii, Skoda Citigo, VW Up!. 

W przypadku aut koreańskich niewątpliwym atutem jest korzystny stosunek ceny do jako-

ści oraz bezkonkurencyjne warunki gwarancji, a ostatnio także modny design. Z kolei za 

produktami koncernu VW przemawia jakość wykonania oraz uzyskana przez producenta 

niesłychana wręcz przestronność z przodu kabiny (a pamiętajmy, że tymi autami podró-

żować będą zazwyczaj 1-2 osoby). Wspomnieć należy także o modelach marki Smart, 

których popularność znacznie wzrasta, nie tylko w użytkowaniu prywatnych posiadaczy 

ale także fi rmowych, jako że wydają się być idealnym wręcz autem miejskim. Dodatkowo, 

z  uwagi na swój nietuzinkowy wygląd, 

są doskonałym nośnikiem reklamowym 

– pojazdy te zaopatrzone w  ciekawą 

reklamę fi rmy zdecydowanie wyróżniają 

się na ulicy. 

Na sam koniec, zawsze dobrym roz-

wiązaniem przed podjęciem ostatecznej 

decyzji odnośnie wyboru samochodu, 

będą referencje innych fl eet manage-

rów – stanowią oni bezpośrednie źródło 

informacji,jak sprawdzają się poszcze-

gólne modele samochodów w  prak-

tyce. Dlatego po wstępnym wyselek-

cjonowaniu interesującego nas modelu, 

zapytajmy o opinię innych. 
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Daniel Trzaskowski
Dyrektor Sprzedaży 
Flotowej 
Volkswagen Leasing

SEGMENT „A” ZDANIEM FLEET MANAGERA 

SEGMENT „A” – mniej 
popularny we fl otach
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Volkswagen Leasing GmbH 

Sp. z o.o. Oddział w Polsce 

jest częścią międzynarodo-

wego koncernu Volkswagen 

Leasing GmbH. W  ramach 

działalności w  Polsce fi rma 

oferuje klientom szereg usług 

z zakresu CFM, m.in. leasing 

operacyjny, wynajem długo-

terminowy, zarządzanie fl otą 

oraz International Fleet Mana-

gement. W 2014 roku Volks-

wagen Leasing otrzymał trzy 

nagrody branży fl otowej: Out-

sourcing Stars, Fleet Awards 

za wynajem długoterminowy 

oraz Fleet Derby w  katego-

rii „Serwis” za pakiety serwi-

sowe. Rok wcześniej spółka 

została nagrodzona statu-

etkami Fleet Awards, Fleet 

Derby i „Perła Rynku – Wybór 

Detalistów 2013”. 

We fl otach samochodowych najmniejsze auta stanowią nieliczną 

grupę, mimo niskich kosztów bieżącej eksploatacji i umiarkowanej 

ceny wyjściowej. 

Według danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, Segment 

„A”  w  leasingowanych lub wynajmowanych fl otach stanowi obecnie zaledwie 

2,3 proc. w ogólnej liczbie tych pojazdów.

Pojazdy z segmentu A są traktowane przez przedsiębiorców wyłącznie jako narzę-

dzie pracy. W tyle pozostają kwestie wizerunkowe czy dążenie do zmotywowania 

pracowników. Miejskie samochody nie są używane jako narzędzie wynagrodze-

nia, tak jak to się dzieje w przypadku aut z segmentu B oraz – najpopularniejszego 

wśród samochodów fi rmowych, obejmującego niemal 34 proc. leasingowanych 

i wynajmowanych aut – segmentu C.

 � Priorytetem jest cena
Dla stosunkowo niewielkiej grupy fi rm, które decydują się na mini auta, niewątpli-

wie kluczowa jest cena zakupu. To kryterium decyduje również o doborze silni-

ków (niemal wyłącznie benzynowych) i  deklarowanych niskich przebiegach. Do 

wyposażenia chętnie montowanego w pojazdach z segmentu A należy klimaty-

zacja, jeżeli nie występuje ona w podstawowym pakiecie wyposażenia. Czasem 

dochodzi również lakier metalik, jednak lista dodatków na tych pozycjach często 

się kończy. 

Jakie są przyczyny małego zainteresowania przedsiębiorców autami miejskimi 

relatywnie w stosunku do segmentu B? Wystarczy porównać koszt wynajmu dłu-

goterminowego ŠKODY Citigo (Segment „A”) z  Fabią (Segment „B”). Citigo jest 

tańsze przy porównywalnym okresie i przebiegu o ok. 100 zł miesięcznie. Z dru-

giej strony dopłacając tylko taką kwotę można mieć większy, wygodny i nadający 

się do dalszych tras samochód dla kierowcy i czterech pasażerów, z obszernym 

bagażnikiem i do tego dobrze wyposażony. 

 � Ewolucja służbowych aut
Pod względem popularności w fi rmowych parkach pojazdów, Segment „A” sta-

nowi dobry przykład ewolucji potrzeb i oczekiwań przedsiębiorców wobec służ-

bowej fl oty. Jeszcze 5-10 lat temu częstym widokiem było Seicento z zamonto-

waną kratką, a we fl otach królowały segmenty najmniejsze, A i B. Obecnie osoby 

odpowiedzialne za rozwój fi rmy i służbowe samochody, nieco inaczej niż kilka lat 

temu, liczą wydatki. Wiedzą, że taki pojazd jest doskonałym źródłem motywowania 

pracowników, a jednocześnie stanowi dla fi rmy koszt nieporównanie mniejszy, niż 

podwyżka. Z tego względu fi rmy częściej sięgają po segmenty wyższe niż A. Nie 

zmienia to jednak faktu, że część fi rm, szczególnie lokalnych, nadal używa star-

szych pojazdów. I właśnie w wymianie tych aut na nowe z segmentu A dostrze-

gamy potencjał wzrostu sprzedaży i fi nansowania fl ot. 
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Za każdym razem bardzo wnikliwie podejmujemy decyzję dotyczącą zakupu samocho-

dów. Jednym z załączników naszej Polityki Flotowej jest Wykaz stanowisk, którym przysłu-

gują samochody służbowe. Stanowiska przypisane są do poszczególnych grup. Grupy 

są cztery i każda nowo wdrażana marka musi mieć swojego reprezentanta w 3 najniż-

szych grupach. 

Wszystkie nasze samochody są leasingowane. Mamy 2 CFM-y, co pozwala nam, przy 

ofertowaniu samochodu, uzyskać najbardziej korzystną stawkę na rynku.

Każdy fl eet manager, wybierając samochód opiera się na stworzonej przez siebie matrycy 

TCO-Total Cost of Ownership. W mojej fi rmie przy wyliczaniu TCO bierzemy pod uwagę:

• wartość samochodu z wyposażeniem, które preferujemy (mamy graniczną kwotę zaku-

pu samochodu w każdej grupie, której nie możemy przekroczyć)

• wartość rezydualną

• spalanie, a co za tym idzie wartość paliwa przy konkretnym przebiegu (opieramy się na 

danych podawanych przez producentach, mimo że zdajemy sobie sprawę, że często 

odbiegają od rzeczywistości)

• ratę leasingową i serwisową, w której zawarte jest ubezpieczenie 

• tzw. uwagi – czyli komentarze na temat danego modelu, zbierane zarówno z rynku, jak 

i od samych użytkowników

Samochody handlowców robią rocznie przebiegi rzędu 50-60 tys. km, w związku z tym 

wszystkie mają silniki Diesla. Głównym kryterium wyboru samochodów dla naszych 

przedstawicieli handlowych jest bagażnik. Wybór silnika jest dopiero na drugim miejscu. 

Silnik musi być na tyle mocny, żeby użytkownik, mając pełny bagażnik, mógł dynamicz-

nie wyprzedzić inny pojazd na drodze. Pracujący w naszej fi rmie przedstawiciele handlowi 

mają przydzielone samochody klasy B. Ich praca związana jest z odwiedzaniem różnych 

punktów handlowych, wożą więc ze sobą próbki, materiały reklamowe, nierzadko pro-

dukty. W  związku z  czym muszą dysponować dużym bagażnikiem, dlatego bierzemy 

pod uwagę tylko samochody z nadwoziem combi. W klasie B takie wymagania spełniają: 

Skoda Fabia, Seat Ibiza i Renault Clio. Od sześciu lat nasi przedstawiciele jeżdżą Fabiami 

combi. Cały czas jednak bacznie przyglądamy się i Renault, i Seatowi. 

Skoda może pochwalić się 505 litrowym bagażnikiem (Seat Ibiza 430l, Renault Clio 

439l). Asymetrycznie dzielona tylna kanapa pozwala powiększyć przestrzeń i dopaso-

wać ją do własnych potrzeb. Czasami rzeczy wożonych przez naszych handlowców jest 

tak dużo, że nie mieszczą się w bagażniku, cześć z nich, niestety, przewożona jest na 

tylnej kanapie, dlatego od pewnego czasu, konfi gurując samochód dokładamy również 

pakiet sunset – przyciemnianie tylnych szyb. Samochody, którymi poruszają się użyt-

kownicy mają silnik 1.6, 105 KM. Ponieważ teraz wchodzi III generacja Fabii, nie mamy 

jeszcze informacji w jakie silniki będzie wyposażony nowy model. 

KRYTERIA WYBORU SAMOCHODU DO FIRMY 

SEGMENT „B” zdaniem 
Fleet Managera
Flota Grupy Dr Irena Eris liczy ok. 75 samochodów. Najwięcej samochodów z segmentu B jeździ w spółce 

Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris Sp. z o.o. 

Natasza 
Jarońska-Ignatiuk
Specjalista ds. Floty 
i Kontaktów z Instytu-
cjami Finansowymi
Laboratorium Kosme-
tyczne Dr Irena Eris 
Członek SKFS
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Oprócz wartości TCO, bardzo ważnym dla nas kryterium jest pokrycie kraju siecią serwi-

sów danej marki, współpracujących z wybranym CFM-em. Strata czasu handlowca zwią-

zana z dojazdem do serwisu, oczekiwaniem na naprawę, nierzadko samochód zastęp-

czy na przedłużający się okres oczekiwania na części, powoduje, że bardzo obiecująco 

wyglądająca marka w TCO, odpada na tym właśnie etapie. 

Istotną kwestią przy wyborze nowego samochodu jest również awaryjność danego 

modelu. Wiadomości o tym zbieramy zarówno z rynku, z prasy, Internetu, od znajomych 

fl eet managerów, jak i od współpracujących z nami CFM-ów. Nie możemy sobie pozwolić 

na częste przestoje w pracy kierowców, spowodowane wizytami w serwisach.

W trakcie badania rynku staramy się, aby niektórzy handlowcy mieli okazję przejechać się 

modelami, które bierzemy pod uwagę. Sprawdzamy w ten sposób rzeczywiste spalanie 

i dynamikę jazdy przy zwyczajowym obciążeniu. Zwracamy również uwagę na łatwość 

załadunku i wyładunku towarów z bagażnika. 

W tym roku promujemy w fi rmie bezpieczeństwo i zdecydowaliśmy się na wyposażenie 

samochodów w Bluetootha. Zestawy głośnomówiące, montowane do tej pory, nie spraw-

dziły się. Dobrą dla nas wiadomością było obowiązkowe od 2014 roku wprowadzenie 

do nowych samochodów systemów ESP. Niestety przy ostatniej wymianie samochodów 

„nie załapaliśmy się” na obowiązkowy od 1. listopada 2014 czujnik ciśnienia w oponach. 

Wszystkie nasze auta wyposażone są w karty ratunkowe.

Pojazdy naszych przedstawicieli handlowych wyposażone są również w GPS-y. Monitoru-

jemy codzienne jazdy handlowców, odwiedzane punkty. Raporty pozwalają nam również 

łatwo obliczyć ilość godzin przeznaczonych na użytkowanie prywatne. 

Staramy się nie zamawiać w fi rmie modeli, które dopiero co wchodzą na rynek i nie mają 

jeszcze znanej historii serwisowej. W tym roku udało nam się wymienić samochody tuż 

przed wejściem na rynek Fabii III generacji. Nowa Fabia zyskała nowy wygląd, wymieniono 

jej przednią część, zastosowano nowe silniki, a co dla nas najważniejsze nowa Fabia, już 

w podstawowej wersji, została wyposażona w poduszki czołowe i boczne dla kierowcy 

i  pasażera. Niestety, nie znamy jeszcze gamy silników wersji combi, ani nic nie wiemy 

o awaryjności nowych modeli silników. Będziemy niecierpliwie czekać, obserwując jedno-

cześnie z zainteresowaniem poczynania Seata i Renault. 
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Od 2000 roku, kiedy fi rmy rozwijały się najdynamiczniej, tworzyły coraz większe działy 

handlowe, gdzie podstawowym narzędziem pracy każdego przedstawiciela był samo-

chód, zdecydowanie największy udział we fl otach miały samochody segmentów A  i B. 

W  tamtych czasach największą wagę przykładano do realizacji zadań, minimalizując 

przy tym koszty użytkowania. Nie zwracano szczególnej uwagi na aspekt komfortu, ani 

prestiż. Auto służbowe nie było wówczas elementem benefi tu pozapłacowego dla pra-

cownika. Z biegiem czasu i rozwoju fi rm coraz większe znaczenie zaczął mieć wizerunek 

fi rmy, a także proces motywacyjny pracownika. Wiele fi rm stopniowo modyfi kowało polityki 

fl otowe wprowadzając samochody wyższych segmentów, zwiększając udział we fl otach 

samochodów klasy C. 

Bardzo duże znaczenie na rozwój polityki fl otowej ma sytuacja ekonomiczna kraju, jak 

i świata, gdzie w czasie każdego kryzysu gospodarczego wyraźnie widać, że fi rmy bardzo 

ostrożnie podchodzą do każdego dodatkowego wydatku, co skutkuje wydłużeniami okre-

sów najmu na samochody zamiast wymiany na nowe, a także utrzymywanie dotychcza-

sowej polityki lub nawet częste obniżanie budżetów na fl otę.

Do najpopularniejszych modeli klasy B we fl ocie Arval należą: Skoda Fabia, Ford Fiesta 

oraz Hyundai I20. W tym segmencie na wybór marki wpływa przede wszystkim całkowity 

koszt użytkowania pojazdu. Coraz większą popularnością cieszą się samochody w wersji 

kombi, np. Skoda Fabia, Renault Clio lub samochody, które należy zaliczyć do międzykla-

sowych pojazdów segmentu B/C, np. Skoda Rapid, Kia Venga czy Hyundai IX20, które 

pozwalają przewozić większe ilości towarów oraz mogą stanowić namiastkę samochodu 

rodzinnego. 

Analizując fl otę fi rmy Arval w latach 2000-2014 widoczny jest jednak trend podnoszenia 

klasy samochodu. Średni udział samochodów klasy B we fl ocie Arval stale spada. Coraz 

więcej klientów decyduje się podwyższyć klasę samochodu dla handlowca na klasę C 

i połączyć samochód jako narzędzie pracy z benefi tem pozapłacowym, czyli możliwością 

wykorzystywania samochodu do użytku prywatnego, w  tej sytuacji samochód będzie 

także samochodem rodzinnym. 

Duży wpływ na wybór klasy samochodu służbowego ma branża, w której działa dana fi rma, 

a co za tym idzie to jakich zatrudnia handlowców. W branżach, gdzie największy odsetek 

handlowców stanowią ludzie młodzi dominuje zazwyczaj klasa B, np. w branży spożywczej, 

czy bankowej. Ważnym i coraz bardziej perspektywicznym odbiorcą samochodów klasy B 

stają się fi rmy sektora publicznego. W branżach wyżej wyspecjalizowanych, a także bran-

żach, gdzie przywiązuje się coraz większą wagę do budowania wizerunku fi rmy coraz czę-

ściej dominuje klasa C, np. w branży farmaceutycznej, elektrycznej, budowlanej. 

SEGMENT „B” – TCO 
należy do najniższych 
Samochody segmentu B stanowiły już na początku rozwoju fl ot samochodów służbowych dominującą 

grupę pojazdów w większości fi rm. Szczególną popularnością cieszyły się one w fi rmach o charakterze 

handlowym, gdzie przedstawiciele handlowi stanowili najliczniejszą grupę pracowników przemierzającą dzie-

siątki tysięcy kilometrów rocznie. Auta te cechują się łatwością użytkowania zarówno w mieście, jak i w trasie, 

a  także – co najważniejsze – całkowite koszty użytkowania tych pojazdów (TCO – total cost of ownership) 

należą do najniższych. Według danych GUS, ta grupa zawodowa stanowi obecnie już ponad 100.000 osób.

Robert Glegoła
Business Development 
Manager 
Arval
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Na znaczeniu zyskuje też komfort samochodu, poziom bezpieczeństwa oraz wyposaże-

nie samochodu klasy B. W odpowiedzi na potrzeby rynku producenci przeobrazili samo-

chody klasy B z  narzędzi do pracy w  komfortowe, dobrze wykończone i wyposażone 

pojazdy. Obecnie porównując poziom komfortu, wykończenia i wyposażenia samocho-

dów klasy B na tle segmentu C nie widzimy diametralnych różnic. Klienci zwracają coraz 

większą uwagę na wygląd samochodu, moc silnika, bezpieczeństwo, a także wyposa-

żenie. Standardem w tej klasie stały się: lakier metalizowany, centralny zamek, elektrycz-

nie sterowane szyby, 4 poduszki bezpieczeństwa, radio, a także klimatyzacja manualna. 

Firma Arval współpracuje z Klientami przy skonfi gurowaniu samochodów, w taki sposób, 

aby wyposażenie dodatkowe wpływało na podwyższenie wartości rezydualnej pojazdu, 

a tym samym minimalny wzrost miesięcznej raty.

Najważniejszym czynnikiem determinującym wybór modelu w tym segmencie jest zazwy-

czaj budżet, w związku z tym ogromny wpływ na wysokość miesięcznych kosztów użyt-

kowania pojazdu ma silnik. Analizując fl otę klasy B użytkowaną przez Klientów Arval prze-

ważają duże przebiegi, zazwyczaj pomiędzy 40 a 60 tysięcy rocznie. Przy przebiegach 

powyżej 40 tysięcy rocznie najbardziej ekonomicznie uzasadnioną decyzją jest wybór sil-

nika Diesla. Znacznie rzadziej wybierane są silniki benzynowe z instalacją LPG. Koszty eks-

ploatacji silników z instalacją LPG są porównywalne do kosztów silników Diesla, a serwis 

instalacji jest dużo bardziej kłopotliwy. Dodatkowo nie wszyscy producenci akceptują insta-

lacje oraz nie wszystkie silniki są przystosowane do współpracy z instalacjami LPG.

Parametrem coraz częściej branym pod uwagę i mającym coraz większe znaczenie na 

wybór fl oty jest ochrona środowiska, a dokładniej emisja dwutlenku węgla (CO2). Do tej 

pory w Polsce emisja CO2 nie wpływała na koszty utrzymania fl oty, jednak w Europie 

Zachodniej czynnik ten brany jest pod uwagę ze względu na podatek uzależniony od 

emisji spalin samochodu. W coraz większej liczbie fi rm, ponieważ polityka samochodowa 

uchwalana jest dla całego regionu, czynnik emisji CO2 jest brany pod uwagę. Duża część 

fi rm przyjmuje, że emisja CO2 dla klasy B nie może przekroczyć 100 g/km. 

Z analizy Arval pod kątem czasu użytkowania pojazdu, maksymalnego przebiegu oraz 

utraty wartości pojazdu wynika, iż najbardziej 

optymalnym rozwiązaniem jest najem pojazdu 

na okres nie przekraczający 60 miesięcy 

i z maksymalnym przebiegiem całkowitym 180-

200 tysięcy km w zależności od modelu. Zazwy-

czaj samochody tego segmentu ze względu na 

duże przebiegi wynajmowane są na okres 36 

lub 48 miesięcy.

Analiza rynku wskazuje, że samochód służbowy 

staje się coraz bardziej benefi tem pozapłacowym. 

W związku z czym szacujemy, że fi rmy coraz czę-

ściej będą się decydowały na poniesienie dodat-

kowych kosztów w wysokości 300-400 zł mie-

sięcznie, w  celu poprawienia komfortu i  warun-

ków pracy, co z  kolei spowoduje, że tendencja 

spadku udziału segmentu B we fl otach zostanie 

utrzymana. 



58

Vademecum PTF SKFS 2014

S
E

G
M

E
N

T
 „C

”

Wybór samochodów tej, jak i  innych kategorii jest dla Provident niezwykle istotny ze 

względu na bezpieczeństwo pracowników, którzy spędzają w nich znaczną ilość czasu, 

jak i na poszanowanie środowiska naturalnego. 

Samochody segmentu C użytkują pracownicy niższej kadry managerskiej. Są to zarówno 

osoby korzystające z  samochodów stanowiących narzędzia pracy, które pozwalają im 

docierać do placówek terenowych, jak i managerowie pracujący stacjonarnie w wybra-

nej lokalizacji.

Samochody użytkowane przez Provident Polska są pojazdami pozyskiwanymi od fi rm 

świadczących usługę Full Service Leasing, nie stanowią więc własności spółki.

Wybór pojazdów jest procesem przemyślanym, w którym analizie poddawane są różne 

aspekty istotne dla spółki, jak i dla użytkowników. Operacja taka przeprowadzana jest co 

3-4 lata.

Korzystając z  pojazdów wynajmowanych, bardzo uważnie przyglądamy się nie tylko 

ich cenie zakupu, ale również wartości, jaką stanowią po okresie użytkowania. Jednym 

słowem ważne jest dla nas ile pojazdy tracą na wartości, gdyż przekłada się to bezpośred-

nio na wysokość raty leasingowej. 

Pierwszym etapem rozpoczynającym wybór pojazdów jest stworzenie matrycy, w której 

umieszczamy elementy poddawane ocenie i są to: koszty fi nansowe, paliwa, ubezpiecze-

nia, poziom bezpieczeństwa, bezawaryjność i opinia użytkownika. Do elementów doda-

jemy wagi, które określają ich ważność dla nas.

Kolejnym etapem selekcji jest właściwe określenie wyposażenia, jakim musi charakteryzo-

wać się pojazd. Są to m.in. elementy podwyższające bezpieczeństwo (np. zintegrowany 

zestaw głośnomówiący, światła przeciwmgłowe czy czujniki parkowania), jak i  mające 

wpływ na komfort pracy (radio z CD i  odtwarzaczem plików MP3, elektrycznie regulo-

wane lusterka i szyby). Jeśli mamy wątpliwości, co do wyposażenia dodatkowego wpły-

wającego na komfort pracy, staramy się pytać użytkowników co jest dla nich ważne. 

Jak widać na tym etapie nie decydujemy o rodzaju paliwa, jakim będzie zasilany pojazd, 

gdyż o jego wyborze decydować będą aspekty fi nansowe, które analizowane są w póź-

niejszym czasie. Nie podkreślamy na początku również rodzaju nadwozia, skupiając się 

jednak, aby rozważane pojazdy były minimum sedanami. Nasze samochody nie służą 

do przewożenia towarów, dlatego o tym czy będzie to sedan czy kombi decydują koszty.

Mając określone elementy, w  jakie chcemy, aby był wyposażony pojazd, występujemy do 

importerów o zbudowanie samochodów w oparciu o te założenia. Po uzyskaniu ofert spraw-

dzamy ich wartość rezydualną, posługując się wskazaniami katalogów EuroTaxGlass’s. Odej-

mując tak uzyskane dane, uzyskujemy utratę wartości, czyli koszt fi nansowy. 

Licząc koszty odpowiadające paliwu, bazujemy na danych producentów i nawet, gdy nie 

KRYTERIA WYBORU SAMOCHODU DO FIRMY 

SEGMENT „C” zdaniem 
Fleet Managera
Provident Polska użytkuje samochody osobowe różnych segmentów. Pierwszą największą grupę stanowią 

samochody segmentu B. Drugą największą grupę stanowią samochody z segmentu C.

Bartłomiej Wiśniewski 
Kierownik ds. Floty 
Samochod. i Telekom. 
Provident Polska
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do końca się z nimi zgadzamy, musimy je przyjąć jako punkt wyjścia, gdyż nie ma real-

nej możliwości przetestowania wszystkich rozważanych modeli. Koszt ubezpieczenia sza-

cujemy, jako procentową wartość ceny zakupu. Dane o bezpieczeństwie rozważanych 

samochodów uzyskujemy z raportów EuroNCAP, a dotyczące szkodowości – z DEKRA.

Istotna jest dla nas również opinia użytkowników, gdyż to oni będą podróżować tymi pojaz-

dami przez kolejne lata, dlatego tez pozwalamy się im wypowiedzieć w ankiecie, której 

wyniki bierzemy do dalszych rozważań. Tak uzyskane dane dotyczące kosztów fi nanso-

wania, paliwa, ubezpieczenia, awaryjności i opinie użytkowników umieszczamy w przy-

gotowanej matrycy, która automatycznie generuje nam wynik porównania. Do kolejnego 

etapu kwalifi kujemy sześć pojazdów, czasem kilka należących do jednego producenta, 

a różniących się jedynie rodzajem silnika czy nadwoziem. Matrycę, aby mogła nam dalej 

służyć, nieznacznie modyfi kujemy, zamieniając koszty fi nansowania na koszty leasin-

gowe, opinie użytkowników na ocenę fl eet managera oraz niektóre wagi, jeśli uznamy 

to za słuszne. Pojazdy, które znalazły się na shortliście, przesyłamy do współpracują-

cych z nami fi rm wynajmu długoterminowego (CFM), które określają łączną, miesięczną 

ratę, im odpowiadającą. Uzyskane dane od CFM uśredniamy dla każdego pojazdu. Po 

raz kolejny umieszczamy dane w matrycy. Jako zwycięzców wybieramy dwa samochody 

od różnych producentów. Przy tak dużej fl ocie, jak ta użytkowana przez Provident Polska, 

uważamy, że pozostawienie dwóch dostawców w każdym segmencie pozwala uzyskać 

nam kilka korzyści, jednocześnie nie tracąc efektu skali. Pierwszym z nich jest uzyska-

nie dywersyfi kacji, dzięki której dostawcy konkurują ze sobą, a w przypadku nieprzewi-

dzianych wydarzeń, zawsze pozostaje nam alternatywa. Drugim powodem niezmiernie 

istotnym dla motywacji użytkowników jest pozostawienie im wyboru i  lepsze dopasowa-

nie auta do swoich potrzeb. W tym okresie przyglądamy się wyselekcjonowanym pojaz-

dom w przypadku wprowadzania ich nowych generacji i wpływowi na ważne dla nas ele-

menty wyboru. Przedstawiony proces wyboru stosujemy od kilku lat i bazując na naszym 

doświadczeniu, oceniamy, że trafnie spełnia on nasze oczekiwania w kontekście wszyst-

kich ważnych, rozpatrywanych przez nas elementów. 
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Kiedyś na podium najchętniej kupowanych aut w  Polsce królowały samochody seg-

mentu A i B. Jednak ta sytuacja uległa zmianie. Od kilku lat to właśnie auta kompaktowe 

konsekwentnie plasują się w czołówkach zestawień zarówno samochodów dla fi rmy jak 

i Klienta indywidualnego. W rankingu 50 najbardziej popularnych „osobówek” na polskim 

rynku z września 2014, przygotowanego przez Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego 

SAMAR, pierwszą trójkę zestawienia zdominowały auta właśnie z segmentu kompaktów: 

Skoda Octavia, Volkswagen Golf i Opel Astra. Te marki niezmiennie królują również w pol-

skich fl otach. 

 � Kompakty we fl otach
Według danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i  Kierowców w  2014 roku fi rmy CFM 

zarejestrowały aż 4214 nowych aut z modelu Skoda Octavia, co stanowiło 6,5% udziału 

w  rynku. Wśród top modeli w  klasie C, zamawianych przez fi rmy wynajmu długoter-

minowego, uplasowały się również kolejno marki: Ford Focus (3061/4,7%), Opel Astra 

(2341/3,6%), Toyota Auris (2102/3,2%) oraz Volkswagen Golf (1671/2,6%).

Wskazane top marki w  klasie C od kilku lat królują też we fl otach zarządzanych przez 

LeasePlan. Opel Astra, Ford Focus, Skoda Octavia i Volkswagen Golf/Jetta to auta cie-

szące się niesłabnącą popularnością wśród Klientów LeasePlan Polska wybierających 

kompakty. Te cztery modele stanowiły 22% zamówień nowych samochodów w  roku 

2013, a do września 2014 roku ten odsetek sięgnął już blisko 30%.

Auta kompaktowe, które zasilają fl oty naszych Klientów, są coraz lepiej wyposażone. Stan-

dardem w tej klasie od kilku lat jest ABS, 4 poduszki powietrzne, zamek centralny, klima-

tyzacja manulana, ESP, komputer pokładowy, radio. Najczęściej wybieranym dodatko-

wym (ekstra płatnym) wyposażeniem jest klimatyzacja automatyczna, alarm, światła prze-

ciwmgielne, felgi aluminiowe, czujniki parkowania, zestaw głośnomówiący, lakier metalik. 

Ponad połowa aut klasy C w LeasePlan Polska leasingowana jest na okres 4 lat, a prze-

szło 25 % na okres 3 lat. Dłuższe okresy wynajmu są rzadziej praktykowane, głównie 

z uwagi na fakt, że auta tej klasy są wybierane dla przedstawicieli handlowych, a ci gene-

rują zwykle duże przebiegi.

 � Poprawa jakości
Biorąc pod uwagę cztery główne marki z segmentu C i analizując ilość zdarzeń, jakie reje-

strujemy w naszym assistance, widać, że awaryjność tych modeli poprawia się z roku na 

rok i jest coraz mniejsza. Trzeba również wspomnieć, że takie samochody jak Opel Astra, 

Ford Focus czy Volkswagen Golf mają najwyższe przebiegi, co oznacza, że poddawane 

są najbardziej intensywnej eksploatacji. Pomimo tego, ilość zdarzeń dotycząca wspomnia-

SEGMENT „C” – 
kompakty na rynku
Samochody kompaktowe stanowią bardzo ważny segment rynku. Każda licząca się marka oferuje co naj-

mniej jedną propozycję w  tej klasie pojazdów. Samochody te służą zarówno do jazdy po mieście, jak 

i w trasie, dzięki czemu stanowią rodzaj kompromisu pomiędzy samochodami małymi i dużymi. Łączą w sobie 

zwinność i łatwość prowadzenia cechującą zwykle mniejsze pojazdy, oferując przy tym namiastkę komfortu 

zarezerwowaną dla segmentu D.

Sławomir Wontrucki 
dyrektor zarządzający 
LeasePlan Fleet 
Management Polska
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nych modeli i zarejestrowanych w assistance zmniejszyła się z 32% w zeszłym roku do 

30% w roku bieżącym, przy czym niezmienne pozostają zarówno okres ich eksploatacji, 

jak i częstotliwość przeglądów.

Obserwujemy także malejącą częstotliwość wizyt serwisowych związanych z mniej kosz-

townymi naprawami. Przyczyn jest kilka. Na pewno warto wziąć pod uwagę wyższy stan-

dard wyposażenia modeli w klasie C, które np. coraz częściej wyposażane są w refl ek-

tory xenonowe – duże i mniej awaryjne niż tradycyjne oświetlenie. Kolejny aspekt to mniej-

sza ilość wizyt serwisowych związanych z koniecznością uzupełnienia oleju, czy płynów 

eksploatacyjnych. Można zatem postawić tezę, że mniejsza awaryjność oraz malejąca 

potrzeba wizyt serwisowych 

celem dokonania drobnych 

napraw, to dowód na popra-

wiającą się jakość produktów 

z  autosegmentu C, uważa-

nego za niższą, średnią klasę 

samochodów osobowych.

 � Koszty na stałym 
poziomie
Częstotliwość wizyt serwi-

sowych związanych z  drob-

nymi naprawami maleje na 

rzecz rzadszych, ale droż-

szych napraw w  warszta-

tach. W  efekcie jednak cał-

kowite koszty u  większości 

producentów utrzymują się 

na stałym poziomie. Jedynie 

w przypadku nielicznych pro-

ducentów koszty serwisowa-

nia pokazują trend wzrostowy, 

głównie z uwagi na podniesie-

nie cen roboczogodziny. 
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Flota Unilever liczy ponad 600 aut, całość objęta jest fi nansowaniem w  ramach usługi 

Full Service Leasing. Auta segmentu D to kilkadziesiąt pojazdów, z  tego tylko ok. 25% 

użytkowanych jest intensywnie przez regionalnych kierowników w dziale sprzedaży. Pozo-

stałe, to samochody wykorzystywane przez kadrę managerską średniego szczebla jako 

samochody stricte benefi towe. 

Z punktu widzenia organizacji istotne jest, aby zapewnić zatrudnionym pracownikom auta 

porównywalne ze standardem rynkowym dla danego szczebla. Warto zadbać, aby auta 

adresowane do danego grona pracowników, stanowiły jednolitą grupę (pod względem 

specyfi kacji / wyposażenia) ułatwia to redystrybucję parku aut.

Dlatego wybór pojazdów musi być procesem spójnym, usystematyzowanym i przejrzy-

stym. Jego kluczowe elementy to:

 � Lista preferowanych dostawców/producentów pojazdów
Jako organizacja globalna, Unilever skutecznie negocjuje umowy na szczeblu regional-

nym. W przypadku fl oty samochodowej, mówimy tu zarówno o producentach aut, jak i fi r-

mach CFM. Na short listę dostają się marki spełniające wymagania stawiane przez Unile-

ver. Zestawienie takie jest punktem wyjścia do lokalnych negocjacji podejmowanych przez 

specjalistów z działu zakupów i fl oty samochodowej.

KRYTERIA WYBORU SAMOCHODU DO FIRMY 

SEGMENT „D” zdaniem 
Fleet Managera
W  przypadku fl ot, auta segmentu D z  reguły nie mają największego udziału w  puli eksploatowanych 

w fi rmie aut. Z drugiej strony, auta klasy średniej adresowane są do szeroko pojętej kadry managerskiej 

i poza zapewnieniem mobilności pracownikowi, mają również za zadanie określenie jego statusu. W większo-

ści przypadków samochód nie jest tutaj narzędziem pracy, traktowany jest jako część wynagrodzenia i istotny 

element pakietu benefi tów oferowanych przez pracodawcę.

Tomasz Osipiak 
Car Fleet Coordinator 
Poland & Baltics, 
Workplace Services, 
Enterprise & Techno-
logy Solutions 
Unilever Polska 
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 � Konfi guracja 
wyposażenia
W oparciu o dane zebrane 

od producentów aut, prze-

prowadzana jest analiza 

i wybór optymalnego wypo-

sażenia każdego z  oferto-

wanych samochodów. Klu-

czową rolę pełnią tu wskaź-

niki wartości rezydual-

nej (dane: EuroTaxGlass’s). 

Podstawowa wersja wypo-

sażenia nie zawsze idzie 

w  parze z  wysoką warto-

ścią rezydualną na koniec 

kontraktu. Na tym etapie 

auto ubierane jest w  takie 

dodatki, które zwiększają 

wartość RV na koniec kontraktu, optymalizując w ten sposób wartość pozostałą do sfi -

nansowania w  ramach kontraktu leasingowego, stanowiąc jednocześnie dodatkowy 

benefi t dla użytkownika.

 � Oferty CFM
Wyselekcjonowane specyfi kacje pojazdów przesyłane są do fi rm współpracujących 

z Unilever. Jako informację zwrotną otrzymujemy miesięczne koszty związane z fi nanso-

waniem, serwisowaniem i ubezpieczeniem pojazdów.

 � Koszty eksploatacji/awaryjność aut
Kalkulacje dostarczone przez CFM sprawdzane są pod kątem raportów niezawodno-

ści (GTU/Dekra). Odrzucamy tutaj pojazdy, których poziom niezawodności niesie ze sobą 

ryzyko zwiększonych kosztów związanych z ich serwisowaniem.

Kolejną istotną informację stanowią koszty paliwa. Ich uśrednione wartości nakładane są 

na kalkulacje rat leasingowych. W ten sposób otrzymujemy hipotetyczne koszty związane 

z eksploatacją pojazdów w ramach limitu zakontraktowanych kilometrów.

 � Bonusy posprzedażne
Ostatnim rozważanym czynnikiem są roczne bonusy posprzedażne wypłacane przez pro-

ducentów aut (per samochód). Ich wysokość może dość znacznie wpłynąć na TCO 

danego pojazdu.

Efektem końcowym tak przeprowadzonego procesu wyboru auta będzie samochód, 

który spełnia wymagania kadry managerskiej, a koszty jego fi nansowania i eksploatacji 

stanowią przewidywalne i optymalne obciążenie dla fi nansów fi rmy. 
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Segment „D” stanowi zatem defi nicję limuzyny klasy średniej z takimi przedstawicielami jak 

Skoda Superb, Volkswagen CC czy Mazda 6. Poza typowo fl otowymi modelami, jak Ford 

Mondeo czy Opel Insignia znajdziemy w nim również auta charakteryzujące się niebanalną 

stylistyką, jak Citroen DS5 i Alfa Romeo 159, czy sportowym charakterem jak BMW Serii 

4 i Audi A5. 

Aby lepiej zrozumieć charakterystykę tej kategorii aut w kontekście fl ot samochodowych, 

warto poświęcić chwilę na analizę popularności poszczególnych modeli. Za punkt odnie-

sienia będzie tutaj służyć struktura fl oty klientów Alphabet Polska, w której auta z Segment 

„D” stanowią aż 20 proc. całości portfela samochodów.

Najpopularniejszym modelem w tej kategorii jest Ford Mondeo, którego wybiera aż co 4. 

Klient segmentu D i co 20, jeśli wziąć pod uwagę wszystkie klasy aut. Na drugim miejscu, 

ze zbliżonymi wynikami, znalazły się Volkswagen Passat (18 proc. aut z segmentu D) oraz 

Opel Insignia (16 proc.), a zaraz za nimi plasują się Skoda Superb (9 proc.) i Toyota Avensis 

(8 proc.).

Szybki rzut oka na wymienione modele już sugeruje do jakiej grupy docelowej są one 

kierowane. Auta z segmentu D są najczęściej dedykowane kadrze managerskiej śred-

niego i wyższego szczebla, a polityki fl otowe klientów fi rm CFM coraz częściej dają tej 

grupie także pewną dowolność w wyborze czy to marki służbowego pojazdu, czy też jego 

wyposażenia dodatkowego. Badania pokazują, że auto służbowe jest jednym z najbardziej pożądanych benefi tów pozapła-

cowych (raport płacowy Sedlak & Sedlak, 2013r.), a możliwość jego prywatnego wykorzystania jest stawiana na równi z np. 

elastycznym czasem pracy, czy ubezpieczeniem na życie. Jeśli więc pracodawca utrzymuje fl otę służbowych pojazdów, 

niezbędnych do realizacji swoich działań biznesowych, to wykorzystanie jej jako dodatkowego narzędzia motywacyjnego 

może stanowić dla niego jedno z najefektywniejszych rozwiązań polityki kadrowej. 

Segment „D” stanowi doskonałą reprezentację takiego podejścia. Do realizacji zadań służbowych niejednokrotnie wystar-

czyłoby pracownikowi mniejsze lub tańsze auto z segmentu B lub C, jednak aspekt prywatnego wykorzystania samochodu 

jest nierozerwalnie związany z charakterem tej grupy pojazdów. Takie aspekty jak prestiż, wygoda, czy możliwość komforto-

wego podróżowania dla całej rodziny pracownika, stanowią w tym przypadku właśnie tę wartość dodaną. 

Samochód z segmentu D może więc stanowić dla pracodawcy nie tylko doskonałe narzędzie motywacyjne, ale także dodat-

kową alternatywę dla podwyżki, w sytuacji kiedy z różnych względów nie ma możliwości podniesienia wynagrodzenia pra-

cownika. Zwiększenie kwoty raty wynajmu długoterminowego już o 300 czy 500 zł może sprawić, że pracownik będzie mógł 

użytkować auto wyższej klasy niż dotychczas. Dla pracodawcy taka inwestycja nie oznacza dodatkowych kosztów, wręcz 

przeciwnie – umożliwia odliczenie takiego kosztu od podatku, a motywacyjna rola takiego benefi tu dla pracownika, jak poka-

zują badania, jest znacznie większa. 

SEGMENT „D” – 
dodatkowy benefi t
W przypadku fl ot, samochody z segmentu D to najczęściej pojazdy, których celem jest łączenie w sobie 

funkcji auta służbowego oraz dodatkowego benefi tu pozapłacowego. Przedstawicielami tej katego-

rii będą duże i wygodne samochody rodzinne, zapewniające komfortowe warunki podróżowania dla pięciu 

dorosłych osób oraz posiadające przestronny bagażnik. Wśród wersji nadwozia znajdziemy tutaj zarówno 

sedany, hatchbacki, jak i kombi, a dzięki bogatemu wyposażeniu tych aut, nie bez powodu są one nieofi cjalnie 

określane również jako klasa „premium”. 

Leszek Pomorski
Prezes Zarządu 
Alphabet Polska Fleet 
Management
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Zgodnie z obowiązującą w fi rmie polityką fl otową, pojazdy w tym segmencie użytkowane 

są w fi rmie w cyklu 4 letnim do przebiegu 160 tys. kilometrów. Powoduje to, że każdego 

roku wymianie w tym segmencie średnio podlega około 150 pojazdów.

Dział Zarządzania Flotą wspólnie z Działem Zakupów, każdorazowo, przy realizacji zakupu, 

bardzo wnikliwie analizuje aktualne oferty rynkowe dla tego segmentu.

W roku 2013 przeprowadzono szczegółową weryfi kację zakupu, rozpoczynając od zapo-

znania się z aktualnym potencjałem modelowym oferowanym na rynku motoryzacyjnym 

właśnie dla segmentu małych aut dostawczych modeli 4 lub 5 miejscowych.

Bardzo szczegółowo określono oczekiwaną specyfi kację pojazdu: auto 4 lub 5 miejscowe, 

z określoną przestrzenią ładowności, jednak łatwo powiększanej z posiadanej części oso-

bowej. Takie właśnie pojazdy były określone jako konieczne gabaryty do realizacji zadań 

biznesowych przez siły sprzedaży. 

Bardzo istotne dla Kompanii Piwowarskiej są aspekty bezpieczeństwa i ekologii. One rów-

nież znalazły swoje odzwierciedlenie w  specyfi kacjach. Oprócz standardowego wypo-

sażenia wpływającego na komfort użytkownika(klimatyzacja, elektryczne szyby przód, 

ergonomia wnętrza), pojazdy musiały być wyposażone w czujniki parkowania, komputer 

pokładowy wspomagający ecodriving oraz zestawy głośnomówiące. Silniki musiały cha-

rakteryzować się minimalną emisją spalin dla założonej oczekiwanej mocy modelu.

W odpowiedzi na przestawioną specyfi kację, wszyscy importerzy przedstawili Kompanii 

Piwowarskiej oferty na swoje pojazdy. W pierwszym etapie porównań wyłoniono grupę 

potencjalnych liderów porównując ofertę cenową, koszty eksploatacyjne oraz zweryfi kowano raporty awaryjności. 

Na tej podstawie, zdecydowano się na przeprowadzenie testów rzeczywistych pojazdów demo podstawionych przez 

importerów i dokonano oceny funkcjonalności, komfortu jazdy oraz faktycznego zużycia paliwa w cyklu miejskim. Oczywi-

ście dla tych ocen zostały nałożone odpowiednie wagi mające wpływ na dalsze kluczowe decyzje.

Kolejnym etapem było zaproszenie do przetargu liderów branży CFM, które ofertowały wybrane pojazdy w  jednolitych 

określonych warunkach fi nansowania i  zarządzania (zakres obsługi został określony na podstawie wypracowanych już 

wcześniej oczekiwań). Aby dokonać optymalnego wyboru również okresu, zapytanie obejmowało kilka okresów i przebie-

gów (np. 36 m-c/120 tys, 48 m-c/160 tys). 

Szczegółowe przeanalizowanie rynku nie tylko modelowego, ale również rynku wynajmu spośród fi rm CFM, pozwoliło nam 

zdecydować o najbardziej optymalnym wyborze pojazdu na rok 2013/2014 z segmentu małych aut dostawczych.

Jestem pewna, że w kolejnych latach zakupowych nadal będziemy utrzymywać wypracowany schemat postępowania 

dla realizacji kolejnych zakupów, aby cyklicznie weryfi kować rynek oraz własne optymalne wybory, uwzględniając zarówno 

zmiany organizacyjne w fi rmie, jak również dynamiczne zmiany w rynku motoryzacyjnym i fi nansowym. 

KRYTERIA WYBORU SAMOCHODU DO FIRMY 

Segment „LCV” zdaniem 
Fleet Managera
Kompania Piwowarska dysponuje fl otą składająca się z 1220 pojazdów osobowych i dostawczych do 3,5 t, z czego 

prawie połowę stanowią pojazdy wykorzystywane przez siły sprzedażowe właśnie z segmentu małych aut dostaw-

czych. Obecnie reprezentantami tego właśnie segmentu w Kompanii Piwowarskiej są VW Caddy oraz Peugeot Partner.

Katarzyna Orłowicz–
Grzymkowska 
Manager ds. fl oty 
Kompania Piwowarska
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Wartość rezydualna ma bezpośredni wpływ na image i postrzeganie danej marki i modelu. 

Wybrane modele, jako nowe mogą kosztować tyle samo, ale później jako używane trzy-

mają wartość bardzo dobrze lub tracą na wartości bardzo szybko. Jeżeli wybierzemy 

model, który dobrze zachowuje wartość, to taki wybór buduje lojalność do marki, do 

modelu, „ochrania” zainwestowany kapitał na zakup kolejnego, nowego auta i  skutkuje 

pozytywnymi doświadczeniami. Gdy natomiast wybierzemy auto nowe, które później lawi-

nowo straci na wartości, to taki wybór może zachęcać do zmiany marki w przyszłości, do 

zejścia segment niżej, kapitał zostaje pochłonięty przez utratę wartości, a wszystko kończy 

się raczej negatywnym doświadczeniem. Psuje to opinię o danym modelu i o marce. 

Wartość rezydualna jest niezwykle istotna dla producentów i importerów. Szczególnie dla 

tych, których modele cechują się słabszymi RV. Każdy punkt wartości rezydualnej w górę 

skutkuje mniejszą potrzebą wspierania sprzedaży fl otowej poprzez dodatkowe rabaty czy 

subwencje. A to czysta oszczędność w budżecie.

Wartość rezydualna jest ważna, ponieważ jest kluczowym elementem całkowitych kosz-

tów użytkowania pojazdu. W kluczowych segmentach „B”, „C” czy „D”, RV stanowi około 

połowy wszystkich kosztów użytkowania. A już ponad połowa klientów fl otowych uważa 

TCO (total cost of ownership) jako kluczowy element wpływający na decyzję zakupową – 

nie cenę nowego. Klienci indywidualni szybko podążają za tym trendem.

Wartość rezydualna jest ważna, ponieważ auto jest „używane” przez zdecydowaną więk-

szość swojego „życia”. Nowe jest tylko przez chwilę w salonie. Później co chwilę powraca 

zagadnienie wartości rezydualnej, czyli wartości auta używanego w danym momencie. 

Po około roku auta wracają w krótkiego wynajmu. Po trzech latach z fl ot. Po pięciu – sze-

ściu latach od osób prywatnych. Później w cyklach 3-4 letnich auto znowu zmienia właści-

ciela. W każdym z tych punktów pojawia się zagadnienie wartości auta. Samochody, które 

kosztowały tyle samo jako nowe, jako używane mogą osiągać różne wartości. 

Wartość rezydualną kształtuje szereg elementów, wśród których można wyróżnić kilka klu-

czowych. Z pewnością ważne dla producenta jest, aby planował portfel swoich modeli 

zgodnie z  trendami panującymi na rynku. Dla przykładu, obecnie posiadanie w ofercie 

crossovera lub SUVa jest bardzo dobrym posunięciem, gdyż auta z  tych segmentów 

cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, a co za tym idzie ich wartości na rynku wtór-

nym są bardzo wysokie. Ważne jest również optymalne defi niowanie listy wyposażenia 

standardowego i opcjonalnego. Są elementy, które muszą znaleźć się w aucie zależnie od 

segmentu. Ich brak negatywnie wpływa na atrakcyjność auta oraz na cenę. Dodatkowo 

dobrze zdefi niowana lista wyposażenia dziś, przewidująca niejako trendy oraz kierunek 

w jakim podąży rynek, pozytywnie wpłynie na wartość auta za 3-4 lata. 

Ważnym czynnikiem kształtującym wartość rezydualną jest design pojazdu. Zmiany 

w autach osobowych zachodzą często. Cykl życia pojazdu skrócił się. Średnio do 3 lata 

zachodzi lifting, a co 6-7 lat zmiana modelowa. Na rynku można zaobserwować dwie 

Bartłomiej Binkiewicz 
Kierownik Działu 
Badania Rynku 
EurotaxGlass’s Polska 
Sp. z o.o.

WARTOŚCI rezydualne
Wartość rezydualna mówi nam, jaka będzie przeciętna rynkowa wartość pojazdu w przyszłości, po zakoń-

czeniu kontraktu. Dlaczego specjaliści z fi rm leasingowych tak bacznie się jej przyglądają? Dlaczego 

producenci i importerzy dbają by ich samochody miały jak najwyższą wartość rezydualną? Dlaczego jest ona 

tak ważna? 
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szkoły dokonywania zmian. Modele o  mocnej i  ugruntowanej pozycji przeprowadzają 

raczej zmiany ewolucyjne. Każdy kolejny model nawiązuje do historii oraz najmocniejszych 

atrybutów marki. Taka stabilność z reguły korzystnie wpływa zarówno na nowy model jak 

też na poprzednika, który nie staje się „stary” momentalnie po wprowadzeniu następcy na 

rynek. Drugi sposób wprowadzania nowego modelu, to zmiana całkowita wyglądu auta 

przy pozostawieniu tej samej nazwy. Często wpływa to pozytywnie na notowania nowego 

modelu. Nowym wyglądem zachęca do zakupu, nierzadko pozwala dotrzeć do nowych 

grup klientów. Jednak taki ruch często kończy się bardzo źle dla poprzednika. Nagle, 

z dnia na dzień, staje się „starym” modelem, a  jego wartość spada coraz szybciej. Na 

rynku można zauważyć też trzeci przypadek: modele, które nie są mistrzami wartości rezy-

dualnej, zostają zastąpione zupełnie nowymi, inaczej wyglądającymi oraz z nową nazwą. 

Pozwala to na zerwanie z przeszłością i nowe rozdanie. W wielu przypadkach odnosi to 

zamierzony skutek i pozytywnie wpływa na RV. 

Ważne, ze względu na wartość, jest też prawidłowe pozycjonowanie auta, aby była 

jasność do jakiego segmentu należy oraz jakie funkcje ma spełniać. Niejasne pozycjo-

nowanie prowadzi do niepewności klientów i wynikającego z tego mniejszego popytu. 

Tworzenie linii wyposażeniowych i  ich optymalna specyfi kacja skutkuje wyższymi war-

tościami RV niż swobodne dobieranie opcji. Najkorzystniejsza z punktu widzenia RV jest 

wersja wyposażenia, która posiada wszystkie niezbędne w danym segmencie elementy, 

aby nie było potrzebne już dobieranie zbyt wielu opcji z  listy. Nawet marki z segmentu 

premium zaczęły oferować linie wyposażeniowe do typów podstawowych, wyposażone 

w szereg najczęściej wybieranych opcji, aby utrzymywać RV na wyższym poziomie.

Kluczowa ze względu na RV jest polityka cenowa i rabatowa importera. Generalna zasada 

w tym obszarze jest prosta: im większe rabaty od ceny katalogowej tym procentowa war-

tość rezydualna jest niższa (liczona jako procent spodziewanej wartości na koniec kon-

traktu do ceny katalogowej). Wyższe niż przeciętne rabaty negatywnie wpływają na RV 

oraz mogą mieć skutki uboczne dla innych modeli danej marki, nawet tych mniej raba-

towanych. Rozważać należy zastąpienie rabatu kwotowego innego rodzaju korzyściami 

dla klienta. Oferowanie pakietów wyposażenia jest korzystniejsze dla RV. Podnoszą one 

atrakcyjność modelu, a są mniej agresywne niż rabat kwotowy. Importerzy powinni rozwa-

żyć hierarchię działań promocyjnych z punktu widzenia otwartości komunikacji. Wysoka 

otwartość komunikacji (czyli rabat kwotowy) niszczy RV, ale niska otwartość (np. pakiety, 

dodatki, edycje specjalne, preferencyjne fi nansowanie) wspiera RV. 

Elementem, który bardzo korzystnie wspiera wartości rezydualne jest zorganizowany 

system sprzedaży samochodów używanych importera. System taki umożliwia sprawne 

odkupowanie samochodów własnej marki z  rynku. Jest również wsparciem sprzedaży 

aut nowych. Wielu klientów przychodząc po nowe auto mają używane, którego chcą się 

pozbyć. Samochody sprzedawane w zorganizowanym systemie są certyfi kowane, spraw-

dzone, nierzadko z dodatkową gwarancją, co pozwala na sprzedawanie ich w nieco wyż-

szych cenach niż przeciętna rynkowa. To z kolei w dłuższej perspektywie przekłada się na 

wyższe wartości rezydualne. Nie można zapominać, że dobrze zorganizowana sprzedaż 

Wartość rezydualna jest ważna, ponieważ jest kluczowym elementem całkowitych kosztów 
użytkowania pojazdu.

Spółki Eurotax i Glass’s Infor-

mation Services połączyły 

się w  grudniu 2000 roku 

tworząc spółkę EurotaxGlas-

s’s International AG. Obecnie 

jesteśmy liderem w dziedzinie 

zapewniania danych moto-

ryzacyjnych oraz rozwiązań 

w  zakresie oprogramowania 

i  serwisów biznesowych na 

rzecz sektora motoryzacyj-

nego. Zapewniamy bez-

pieczny punkt odniesienia na 

złożonym rynku, posiadając 

ogólnoeuropejską wiedzę 

połączoną ze spójnymi 

i  porównywalnymi w  skali 

międzynarodowej danymi 

oraz innowacyjnymi rozwią-

zaniami.

lata 30-te

1933 William Glass publikuje 

po raz pierwszy „Glass’s 

Guide to Car Values”, porad-

nik spółki Glass w  zakresie 

wartości samochodów. 

Publikacja ta szybko staje się 

„biblią” brytyjskiego handlu 

motoryzacyjnego.

lata 50-te

Hanns W. Schwacke sto-

suje tą samą prostą i udaną 

koncepcję w  Niemczech. 

Jego cennik samochodów 

używanych staje się pierw-

szą publikacją tego rodzaju 

w  Europie kontynentalnej. 

W tym samym czasie spółka 

O EurotaxGlass’s 
International AG
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samochodów używanych jest dodatkowym, znaczącym źródłem dochodu dla dealera. 

 � Wartości rezydualne samochodów dostawczych
Na początku warto wspomnieć, że rynek samochodów dostawczych nie jest jedno-

rodny. Dzieli się na trzy podstawowe segmenty: lekki, bazujący na samochodach oso-

bowych, średni, o dopuszczalne masie całkowitej (DMC) 2,5-3t, oraz ciężki, o DMC 3,5t. 

W każdym z nich występują drobne niuanse, które mają wpływ na ostateczną wartość 

rezydualną (RV). Dla przykładu, w  lekkich samochodach częściej pojawiają się wersje 

typowo osobowe, w  związku z czym dostępna jest większa ilość opcji podnoszących 

komfort jazdy. Natomiast w pozostałych segmentach o RV ostatecznie decydują warto-

ści ściśle użytkowe. 

Wartości rezydualne samochodów dostawczych są nieporównywalne z  samochodami 

osobowymi, nawet tej samej marki. Wynika to z innego przeznaczenie i sposobu użytko-

wania pojazdów użytkowych. Często wyposaża się je w specjalistyczne zabudowy, któ-

rych wartość nie spada w czasie tym samym tempem, jak samo podwozie, co oznacza, 

że należy je odpowiednio sumować. Poza tym deprecjacja samochodów dostawczych 

dosyć mocno zależy od wersji samochodu, jego dopuszczalnej masy całkowitej (DMC), 

mocy oraz konfi guracji. 

Pierwszą charakterystyczną cechą samochodów dostawczych, w odniesieniu do oso-

bowych, jest ich przeciętnie wyższa wartość RV, która jest konsekwencją mniejszego 

spadku wartości. Różnica między dostawczymi i osobowymi pogłębia się wraz z wiekiem, 

o czym decydują o tym ich walory użytkowe, które nie zmieniają się z czasem. Dopiero 

pojawienie się nowego modelu jest impulsem do większej deprecjacji, co jednak nastę-

puje średnio co 10-15 lat (!). Mniejsze i niezbyt liczne faceliftingi nie wpływają znacząco na 

wartość. 

Kolejnym istotnym czynnikiem podnoszącym wartość RV pojazdów użytkowych są ich 

zabudowy i  wyposażenie. Te najprostsze (skrzynie, kontenery, izotermy) tracą szybciej 

na wartości, niż samo podwozie, ale już zabudowy specjalistyczne, typu agregaty chłod-

Glass’s wchodzi na australij-

ski rynek.

lata 60-te

Spółka Schwacke rozszerza 

swoją działalność w Europie. 

Pod międzynarodową marką 

„Eurotax” tworzone są spółki 

zależne w  Belgii, w  Holan-

dii, we Włoszech, w  Austrii 

i  w Szwajcarii, zapewniające 

lokalnym dilerom samocho-

dowym i  ubezpieczycielom 

informacje na temat aktu-

alnych wartości rynkowych 

pojazdów. Spółka Glass’s 

wprowadza w  Wielkiej Bry-

tanii poradniki w  zakresie 

wyceny używanych pojaz-

dów użytkowych i motocykli.

lata 70-te

Pierwszy system obliczania 

kosztów naprawy zapewnia 

szczegółowe informacje na 

temat cen części i  kosztów 

robocizny dla wszystkich 

marek i  modeli. Od tego 

momentu w  obrocie samo-
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nicze, czy windy hydrauliczne są znacznie więcej warte. Wynika to z faktu, że mogą być 

demontowane i przenoszone na nowe podwozia. Dla użytkowników oznacza to jednak 

dodatkowe koszty związane z ich serwisem lub dozorem UDT. Z kolei wyposażenie kabiny 

kierowcy, dotyczące komfortu, nie ma decydującego wpływu na ostateczną wartość. 

W zasadzie standardem jest już pełne wyposażenia z zakresu bezpieczeństwa, włącznie 

z układem ESP, oraz komfortu obejmującej elektryczną obsługę lusterek i okien. Klimaty-

zacja jest zazwyczaj dodawana gratis. Coraz częściej kabiny są multifunkcjonalne, umoż-

liwiając ich przearanżowanie w biuro lub miejsce chwilowego odpoczynku, co znacząco 

podnosi komfort użytkowania.

Bardzo duże znaczenie dla poziomu RV ma wersja samochodu dostawczego. Wynika 

to z faktu, że pojazd musi być w miarę uniwersalny, co korzystnie wpłynie na jego popu-

larność i wartość na rynku wtórnym. W przypadku furgonów w klasie 3,5t DMC, najlep-

sze RV mają te o objętości nadwozia ok. 12m3 oraz 14-15m3. Mniejsze mają konkurencję 

w postaci furgonów lżejszych modeli o niższej cenie zakupu, a większe są niepraktyczne 

ze względu na mniejszą ładowność i poręczność w codziennym użytkowaniu (znaczne 

gabaryty). Podwozia pod zabudowy charakteryzują się lepszą RV, niż furgony. Muszą 

być wyposażone w zabudowę, co z założenia oznacza specyfi czne przeznaczenie takich 

pojazdów i wyższą wartość na rynku wtórnym. Rozstaw osi w  tym przypadku nie ma 

większego wpływu na RV, chociaż przekłada się na zabudowę o większych gabarytach. 

Patrząc na układ napędowy, segment samochodów dostawczych jest zdominowany 

przez silniki Diesla. Najlepsze RV w klasie 3,5t DMC, osiągają pojazdy o mocach 120-160 

KM. Są wystarczające do większości zastosowań, przy czym w  furgonach zazwyczaj 

używa się silników o niższych mocach, niż w przypadku podwozi. Moc poniżej 120 KM 

mocno ogranicza popyt ze względu na słabe osiągi, a powyżej 160 KM może wiązać się 

ze zwiększonym zużyciem paliwa. Silniki benzynowe praktycznie nie są używane w dużych 

samochodach dostawczych. Ostatnio pojawiają się wersje zasilane CNG, ale ich RV jest 

niska ze względu na bardzo wysoką cenę zakupu oraz ograniczoną ilość stacji tankowa-

nia. Sprowadza się to do nikłego popytu na rynku wtórnym. Tutaj istotne znaczenie ma 

sposób zasilania: tzw. monovalent (tylko CNG) lub bivalent (CNG + benzyna). To drugie 

rozwiązanie jest znacznie bardziej praktyczne w  Polsce, ponieważ umożliwia awaryjną 

jazdę na benzynie. W  układach przeniesienia napędu, automatyczne skrzynie biegów 

są bardzo rzadko stosowane i nie cieszą się większym powodzeniem. W szczególnych 

przypadkach przekłada się to na niższą wartość RV w porównaniu do skrzyni manualnej.

Aktualnie obowiązujące przepisy nie mają większego wpływu na RV samochodów 

dostawczych. Póki co w żaden sposób nie jest promowana ekologia napędu, tak więc 

zmiany norm czystości spalin silnika (norm Euro), czy emisji CO2 nie mają znaczenia. Poza 

tym samochody dostawcze nie są objęte systemem myta viaTOLL.

Na koniec warto zauważyć, że struktura TCO samochodów dostawczych jest inna, niż 

osobowych. RV (spadek wartości) zaczyna odgrywać odrobinę mniejszą rolę. Zwiększa 

się znaczenie zużycia paliwa, ponieważ z  założenia przebiegi pojazdów użytkowych są 

większe od osobowych. Poza tym część paliwa może być zużywana do zasilania dodat-

kowego osprzętu/zabudów. Dochodzą również wyższe koszty fi nansowania (dominuje 

leasing), serwisu (jest on droższy i obejmuje również zabudowy), ogumienia (nawet 6 opon 

trakcyjnych), a także zatrudnienia kierowcy, jeśli jest on pracownikiem. Należy wziąć to pod 

uwagę prognozując całkowite koszty użytkowania. 

chodami używanymi można 

uwzględnić nawet niewielkie 

uszkodzenia.

lata 80-te

Zaczyna się rewolucja infor-

macyjna, komputery zmie-

niają miejsce pracy. Spółki 

Eurotax i  Glass’s uznają, że 

nowa technologia zapewni 

jeszcze pełniejsze informa-

cje oraz umożliwi stosowa-

nie bardziej wymagających 

metod obliczeń. Instalowane 

jest pierwsze oprogramo-

wanie Autowert, które staje 

się standardem dla ponad 

15.000 d i le rów i   ponad 

5 0.0 0 0  u ż y t kow n i ków 

w całej Europie. Spółka Glas-

s’s wprowadza komputerową 

wersję poradnika Glass’sGu-

ide i  przejmuje spółkę Edi-

tions Professionelles Glass 

SARL (EPG), Francja.

lata 90-te

Dane spółek Eurotax i Glas-

s’s stają się standardem 

branżowym i  są wykorzy-

stywane przez europej-

skie rządy dla celów pro-

wadzenia krajowych syste-

mów rejestracyjnych. Two-

rzone są nowe, innowacyjne 

rozwiązania oraz systemy 

dla branży w  celu wspiera-

nia napraw mechanicznych 

i  powypadkowych, a  także 

prognozowania przyszłych 

wartości pojazdów (wartości 

rezydualnych).

2000 rok

Spółki Eurotax i Glass’s łączą 

się w  celu utworzenia euro-

pejskiego lidera rynkowego 

w  zakresie Automotive Busi-

ness Intelligence. 
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 � Postrzeganie leasingu
Postrzeganie leasingu od momentu startu do dzisiaj znacznie się zmieniło. Badania Konfe-

deracji Lewiatan (Monitoring Kondycji Sektora MŚP 2014) pokazują, że leasing uznawany 

jest przez polskich przedsiębiorców za instrument fi nansowy bezpieczniejszy od kredytu 

– twierdzi tak 72 proc.1 przedsiębiorców, którzy korzystają z leasingu. Dla porównania jesz-

cze 16 lat temu przedsiębiorcy uznawali, że leasing jest niebezpieczną formą fi nansowania 

(twierdziło tak 20 proc. badanych)2. Przedsiębiorcy, którzy korzystają z leasingu uważają 

też, że leasing jest instrumentem bardziej elastycznym niż kredyt (71,9 proc. badanych)3, 

a same fi rmy leasingowe bardziej przyjazne niż banki (65,5 proc. wskazań)4. Wyniki badań 

marketingowych odnajdują swoje potwierdzenie w danych rynkowych. Leasing stał się 

dzisiaj instrumentem fi nansowym, przy pomocy którego fi nansowana jest w  co trzecia 

ruchomość. 

 � Wyniki i struktura rynku 
Branża leasingowa od stycznia do końca września 2014 sfi nansowała łącznie transak-

cje o wartości 31 mld zł. W tym samym okresie 2013 r., fi rmy leasingowe zaraportowały 

transakcje o wartości 24,3 mld zł, co oznacza, że w trzech pierwszych kwartałach 2014, 

wypracowano wzrost na poziomie 27,4 proc. W  sektorze ruchomości wartość umów 

(30,4 mld zł) była większa o 30,8 proc., w stosunku do tego samego okresu ubiegłego 

roku. Rynek nieruchomości pozostaje w strefi e spadków (-45,7 proc.) przy łącznej warto-

ści nowych umów 594 mln zł.

Dane rynkowe dowodzą, że strategicznymi segmentami rynku leasingu w obszarze rucho-

mości pozostają: pojazdy (na koniec września 2014 stanowiły 63 proc. w strukturze fi nan-

1 Badanie Konfederacji Lewiatan „Sektor MŚP w Polsce” zostało zrealizowane przez Centrum Ba-
dania Opinii Społecznej, metodą wywiadu bezpośredniego, w okresie 6 maja – 18 lipca 2014 r., na 
ogólnopolskiej kwotowej próbie 1111 aktywnych przedsiębiorstw prywatnych, zatrudniających 2 lub 
więcej pracowników.
2 Badanie DEMOSKOP, przeprowadzonej wśród kadry kierowniczej przedsiębiorstw zatrudniających 
powyżej 5 pracowników. Sondaż zrealizowano metodą wywiadu bezpośredniego w dniach 7-20 
stycznia 1998 r., na losowej – kwotowej próbie 706 fi rm „Badanie Demoskopu na temat wiedzy o le-
asingu” – Polski rynek leasingu – Rocznik – Edycja trzecia – rok 1998, Gemini s.c.
3 Badanie Konfederacji Lewiatan „Sektor MŚP w Polsce”, 2014. 
4 Ibidem. 

W ostatnich latach branża leasingowa obserwuje znaczący wzrost zainteresowania fi rm leasingiem. Zain-

teresowanie naturalnie przekłada się na wzrost poziomu wykorzystania tego instrumentu fi nansowego 

w kluczowych sektorach gospodarki. Dla porównania w 2000 roku jedynie 13,7 proc. przedsiębiorstw prze-

mysłowych deklarowało, że korzysta z  leasingu. Dane GUS z  października 2014 wskazują na wzrost tego 

wskaźnika do poziomu 29 proc. Kluczowe było również zwiększenie znaczenia leasingu w branży budowlano 

– montażowej. W okresie od marca 2000 r. do października 2014  r. udział przedsiębiorców deklarujących 

korzystanie z leasingu wzrósł z 23,4 do 36 proc. Dynamiczny rozwój rynku leasingu nastąpił po wejściu Polski 

do Unii Europejskiej, co pokazują liczby. Od 2004 roku branża leasingowa sfi nansowała transakcje o wartości 

blisko 300 mld zł.

DYNAMICZNY rozwój 
rynku leasingu

Andrzej Sugajski
Dyrektor Generalny
Związku Polskiego Leasingu
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sowania ruchomości) oraz maszyny i  urządzenia (32,9 

proc. udziałów). Kolejne miejsca pod względem udzia-

łów w  rynku zajmują: segment IT (sprzęt i  oprogramo-

wanie) oraz segment samolotów, pojazdów szynowych 

i  statków. Odrębną grupę stanowią nieruchomości, 

jednak ich udział, w ostatnich latach, w rynku leasingu, 

na skutek kryzysu na rynkach fi nansowych, wyraźniej się 

zmniejszył.

 � Segment pojazdów
Wartość transakcji w  segmencie pojazdów na koniec 

września 2014r. , a tym samym III. kwartału wyniosła 19 

mld zł i była wyższa o 38,6 proc. od wartości zaraporto-

wanej na koniec września 2013 roku (13,8 mld zł). Jesz-

cze większy wzrost udało się zaobserwować w  przy-

padku transakcji dotyczących samochodów ciężarowych, stanowiących jedną z  gałęzi 

segmentu pojazdów. Łączne wyniki fi nansowania leasingiem oraz pożyczką po trzech 

kwartałach br. wskazują na 95,7 proc. wzrost wypracowany na rynku pojazdów cięża-

rowych i wartość nowych umów na poziomie 5,1 mld zł. Z kolei dane odnoszące się do 

transakcji zakupu autobusów pokazują 108,2 proc. wzrost wypracowany w okresie od 

stycznia do września 2014r. 

W odniesieniu wyłącznie do wyniku III kwartału, wartość umów w segmencie pojazdów 

wyniosła 5,8 mld zł (niemal 23 proc. wzrost), ze szczególnym uwzględnieniem samocho-

dów ciężarowych (wartość nowych umów; 1,17 mld, 21,7 proc. wzrost liczony rok do roku) 

oraz pojazdów lekkich (wartość nowych umów 2,3 mld zł, 21 proc. wzrost w III. kwartale).

W stosunku do trzeciego kwartału ubiegłego roku, znacząco wzrosła kategoria leasingu 

autobusów (wartość umów; 320 mln, niemal 195 proc. wzrost).

Analizując wyniki kategorii samochodów fi rmowych OSD (osobowe i dostawcze do 3,5 t.) 

od początku roku, dostrzegamy stały wzrost będący udziałem tego segmentu. Jeszcze 

na początku 2014 r. mogło się wydawać, że po pierwszym kwartale, kiedy w związku 

z  okienkiem „kratkowym” odnotowaliśmy bardzo duże zainteresowanie fi rm pojazdami 

z homologacją ciężarową, branża leasingowa odczuje znaczący spadek w kolejnych mie-

siącach roku. W rzeczywistości średnia sprzedaż branży w kolejnych kwartałach roku jest 

na stabilnym poziomie, natomiast porównując wyniki rok do roku, możemy pochwalić się 

wzrostem odpowiednio na poziomie 175 proc., 32 proc. i 28 proc. po pierwszym, drugim 

i trzecim kwartale 2014. 

 � Leasingowe korzyści 
Można uznać, że leasing miał od zawsze „dobrą prasę”. To zasługa korzyści wśród któ-

rych najważniejszymi są: korzyści podatkowe, łatwość dostępu do fi nansowania i korzyst-

niejsze niż w przypadku kredytu – warunki fi nansowania. Leasing zapewnia dostęp do 

środków trwałych potrzebnych do prowadzenia działalności operacyjnej, m.in. wspierania 

sprzedaży. Pozwala też małym fi rmom zachować płynność fi nansową, co często byłoby 

trudne, gdyby musiały one fi nansować zarówno działalność operacyjną, jak i inwestycje. 

Leasing można łatwiej uzyskać niż kredyt, ponieważ zabezpieczeniem dla fi rm leasingo-

wych jest fi nansowany przedmiot. I to fi rmy leasingowe do czasu wpłacenia ostatniej raty 

przez leasingobiorcę są właścicielami przedmiotu, ale udzielają klientowi prawa do korzy-

stania z  fi nansowanego środka. Przedsiębiorca uzyskuje potrzebny środek trwały, któ-
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rego na koniec umowy nie musi kupować. 

Kluczowe wydają się jednak korzyści podat-

kowe. W  leasingu operacyjnym pełną ratę 

odsetkową oraz kapitałową wlicza się do kosz-

tów uzyskania przychodów, a  koszty amorty-

zacji zostają po stronie leasingodawcy. Poda-

tek VAT jest rozłożony w czasie i płatny razem 

z  ratami leasingowymi. Po zapłaceniu ostat-

niej raty klient decyduje czy wykupuje przed-

miot za z  góry ustaloną kwotę, czy z  niego 

rezygnuje. W przypadku leasingu fi nansowego 

tylko część odsetkowa raty stanowi koszt uzy-

skania przychodu klienta. Jednocześnie klient 

wprowadzając dany przedmiot do bilansu 

może dokonywać odpisów amortyzacyjnych, 

które z częścią odsetkową rat zalicza do kosz-

tów uzyskania przychodu. W przeciwieństwie 

do leasingu operacyjnego, VAT płacony jest 

w całości z góry przy pierwszej racie leasingu. 

W leasingu fi nansowym klient staje się właści-

cielem przedmiotu po zapłaceniu ostatniej raty.

 � Portret leasingobiorcy5

Na podstawie badań Konfederacji Lewiatan – „Monitoring Kondycji Sektora MŚP 2014” 

(współfi nasowanych przez ZPL oraz PZU) możemy odpowiedzieć na pytanie, kim jest 

przedsiębiorca korzystający z leasingu. 31 proc. przedsiębiorców z sektora MŚP korzysta 

z leasingu. Spośród tej grupy najczęściej z tego narzędzie korzystają mikro-przedsiębiorcy. 

 Obok przyczyn merytorycznych liczy się statystyka – mikro-fi rmy stanowią blisko 60 proc. 

wszystkich fi rm działających w Polsce. Okazuje się, że najbardziej otwarte na korzysta-

nie z leasingu są fi rmy z sektorów: przemysł, opieka zdrowotna i pomoc społeczna, dzia-

łalność profesjonalna, naukowa i  techniczna oraz fi rmy transportowe. Inną, mniej liczną 

grupę stanowią fi rmy prowadzące działalność operacyjną w sektorach takich jak: rolnic-

two, leśnictwo, łowiectwo i rybołówstwo (więcej niż 20 proc.). Patrząc na długość dzia-

łalności operacyjnej: z leasingu w największym stopniu korzystają fi rmy będące na rynku 

od 6 do 11 lat. Struktura płci podpowiada, że leasingobiorcą jest częściej mężczyzna niż 

kobieta, osoba o wyższym wykształceniu. 

Badania wskazują, że MŚP korzystające z  leasingu to fi rmy, które inwestują, głównie 

w rozbudowę i modernizację aparatu wytwórczego, w tym związanego z wykorzystaniem 

nowych technologii, korzystające w sposób zrównoważony z różnych źródeł fi nansowania. 

Filozofi ą prowadzenia przez nie biznesu jest korzystanie z  szans rynkowych i  wykorzy-

stywanie do tego zewnętrznego fi nansowania, a  priorytetami biznesowymi – działanie 

w długim okresie, inwestowanie w innowacje i ekspansja zagraniczna. A wszystko z zasto-

sowaniem nowoczesnych technologii informatycznych.

Jest to oczywiście obraz uśredniony, tak jak średnią są wyniki badań. Jednak pozwala 

nam sobie lepiej wyobrazić dla kogo pracujemy od ponad 20 lat. 

5 Badanie Konfederacji Lewiatan „Sektor MŚP w Polsce”, 2014.

Związek Polskiego Leasingu (ZPL) to organizacja repre-

zentująca polski sektor przedsiębiorstw leasingowych, 

zrzesza 32 fi rmy leasingowe oraz Polski Związek Wynajmu 

i Leasingu Pojazdów, który ma specjalny status członka 

zbiorowego. ZPL reprezentuje 90 proc. rynku leasingu. 

ZPL jest członkiem Leaseurope – organizacji zrzesza-

jącej 44 związki z 34 krajów Europy, uczestniczy w pra-

cach powołanej przez Leaseurope Grupy Roboczej krajów 

Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej 

(CESEE), Grupy Sterującej ds. Motoryzacji, a także 

współpracuje z innymi komitetami i grupami roboczymi 

w Leaseurope. ZPL uczestniczy w pracach grup i zespo-

łów roboczych przygotowujących i opiniujących pro-

jekty regulacji prawnych dotyczących branży leasingowej. 

Przedstawiciele ZPL utrzymują bieżące kontakty z przed-

stawicielami administracji publicznej i parlamentarzystami. 

Ponadto, ZPL prowadzi działania wizerunkowe i eduka-

cyjne na rzecz propagowania leasingu, jako narzędzia 

wspierającego rozwój przedsiębiorczości.
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W artykułach prasowych kształtujących opinię publiczną często widać tendencję do utoż-

samiania wysokich cen paliw ze wzrostem gospodarki. Jest dokładnie odwrotnie. Wyso-

kie ceny to początek upadku, faza schyłkowa. Historia dowodzi, że niskie ceny energii sta-

nowią podstawę rozwoju ekonomicznego. Najlepszym przykładem Stany Zjednoczone, 

których rozkwit w XX w. nie byłby możliwy bez taniej benzyny. Tę zaś Amerykanie mieli 

nie tyleż dzięki własnym zasobom ropy, co niskim, wypływającym z  liberalnej ideologii 

gospodarczej, podatkom. Niskie ceny nośników energii to czynnik, który wpływa zarówno 

na potencjał konkurencyjny przedsiębiorstw, jak i osiągnięcia ekonomiczne całego kraju – 

poprzez wzrost popytu wewnętrznego. Ten ostatni jest bowiem realizowany przez obywa-

teli dzięki adekwatnemu do rozkwitu gospodarki wzrostowi płacy realnej, będącej kosztem 

przedsiębiorcy i stanowiącej o sile nabywczej jego pracowników.

 � Co kształtuje ceny paliw?
Ceny paliw, tak jak pozostałych towarów, zwykle kształtowane są przez relację popyt-po-

daż. Jednakże w realiach „globalnej wioski” zachowanie właściwych proporcji, które nie 

zaburzałyby zasad zdrowej konkurencji, wymaga konsekwentnego programu gospodar-

czego, uwzględniającego bieżące zmiany w otoczeniu rynkowym.

Odnosząc to do interesujących nas realiów: cóż z tego, że o Polsce od lat mówi się jako 

jednym z krajów o nominalnie najniższych cenach paliw, jeżeli siła nabywcza statystycz-

nego polskiego kierowcy uniemożliwia zdyskontowanie tego faktu? Z  punktu widzenia 

operatora stacji z kolei rosnące ceny paliw negatywnie wpływają na jego biznes, ponieważ 

po prostu mniej osób stać na tankowanie. Przy wysokich cenach w rafi neriach do pod-

trzymania popytu na stacji konieczne jest więc cięcie marż, czyli pozbywanie się zysków.

Polska Izba Paliw Płynnych, reprezentując przedsiębiorców branży paliwowej, a jednocze-

śnie stojąc na stanowisku społecznej odpowiedzialności biznesu, od lat zwraca uwagę 

opinii publicznej na mechanizmy kształtowania cen paliw, promując zasady zdrowej kon-

kurencji w obrocie gospodarczym.

 � Dlaczego paliwa są takie drogie?
Polska nie jest producentem ropy naftowej, surowiec do rafi nerii musi więc sprowadzać, 

tak jak większość krajów europejskich. Na to, ile za litr paliwa płacą kierowcy na stacjach, 

wpływ mają zatem głównie dwa czynniki: cena ropy oraz kurs dolara, jako że transakcje na 

rynku naftowym są rozliczane właśnie w tej walucie. Wprawdzie Rosja zapowiada odejście 

od dolara i stworzenie systemu rozliczeniowego bazującego na rozwiązaniach całkowicie 

odcinających się od zachodnich (tu wspominany jest chiński system UnionPay), lecz jak na 

razie brak tu konkretów. Jest to o tyle istotne, że tak jak i dla pozostałych krajów europej-

skich Rosja jest głównym kierunkiem dostaw zarówno do zakładów rafi neryjnych w Płocku 

PKN Orlen, jak i rafi nerii gdańskiej Grupy Lotos.

W 2014 r. gwałtowne spadki cen ropy niwelował ostry wzrost kursu dolara do złotówki (od 

09.06 do 14.11.2014 r. ok. +13%). Czy ten kierunek okaże się stałą rynku walutowego? Stra-

tedzy banku Goldman Sachs prognozują, że już w 2-3 lata dolar zrówna się z euro. W per-

PERSPEKTYWY rynku paliw
O przyszłości polskiego rynku paliw, jak też i branż pokrewnych: transportowej, motoryzacyjnej, czy też 

szerzej: całej polskiej gospodarki, stanowi szereg czynników makro- i mikroekonomicznych. Wśród tych 

pierwszych poczesną rolę grają światowe rynki surowcowe i walutowe.

Zdzisław Pisiński
ekspert rynku paliw, 
dziennikarz, redaktor
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spektywie długoterminowej przewidują zaś tendencję do wzmocnienia dolara i osłabienia euro, czego 

przyczyną ma być rozbieżność kierunków polityki monetarnej: zwiększania stóp procentowych w USA 

i zmniejszania ich w Europie. Złoty wg światowych bankierów ma być na tym tle bardzo stabilną walutą.

 � Od czego zależą ceny ropy?
Od czerwca 2014 r. w wyniku przewagi podaży nad popytem ceny ropy pozostają w trendzie spad-

kowym. Według danych amerykańskiego Departamentu Energii wydobycie ropy w USA wzrosło do 

poziomu najwyższego od roku 1986. Jednocześnie jej zapasy u  tego największego jej konsumenta 

wzrosły do 361,7 mln. Ogromny progres w wydobyciu ropy notuje również Rosja. W październiku 2014 

r. sięgnęło ono 10,61 mln baryłek dziennie. Do tej pory uzasadnieniem był popyt na nośniki energii 

w krajach azjatyckich. Jednak Chiny mają spowolnienie gospodarcze, a o rynek ten ostro walczą rów-

nież Arabia Saudyjska i Iran (oba państwa w przeciwieństwie do Rosji i USA należą do OPEC – organi-

zacji krajów produkujących i eksportujących ropę).

To wszystko czynniki, które bardzo mocno obniżają ceny ropy naftowej. W połowie listopada notowa-

nia europejskiego gatunku ropy Brent spadły poniżej 80 dolarów za baryłkę (miara objętości stosowana 

w notowaniach ropy naftowej, ok. 159 litrów). Czyli o ponad jedną trzecią – jeszcze 23 czerwca żądano 

bowiem 115,43 USD/b. Średnia dla całego 2014 r. utrzymała się jednak w tym okresie na poziomie 

104,09 USD/b, czyli zbieżnie z  założeniami budżetowymi największych producentów ropy, np. Rosji 

czy krajów arabskich. Największą dynamikę spadki przybrały w okresie październik-listopad. Wg agen-

cji Reuters ten ośmiotygodniowy okres załamania cen miał dynamikę nienotowaną od 1988 r. W rezul-

tacie ceny ropy osiągnęły poziom najniższy od września 2010 r. Czy ceny ropy, pokonawszy barierę 80 

USD/b, spadną poniżej 70 USD/b? Czy też może jeszcze niżej?

Nadpodaż na rynku ropy to głównie efekt tzw. rewolucji łupkowej w USA, czyli intensyfi kacji wydobycia 

gazu i ropy z pokładów niekonwencjonalnych (tzw. ścieśnionych, ang. shale gas, shale oil). Dzięki niej 

USA najpierw usamodzielniły się energetycznie, a teraz prą coraz mocniej do pozycji lidera w eksporcie 

surowca rafi neryjnego, dystansując kraje OPEC, ale przede wszystkim Rosję. Ta ostatnia także nie jest 

zainteresowana zmniejszaniem podaży, borykając się z sankcjami gospodarczymi. Wobec ograniczeń 

w kierunku zachodnim, coraz bardziej wiąże się z rynkami azjatyckimi, inwestując np. w rurociąg ESPO, 

przez który zaopatruje m.in. Chiny. Brak jednomyślności krajów europejskich co do wspólnej polityki 

wobec Rosji może sprawić, że najwięcej zyska Iran, również w swoim czasie objęty sankcjami, z którym 

jednak teraz kraje Zachodu znacznie ociepliły stosunki.

 � Do jakiego poziomu mogą spadać ceny ropy?
W październiku 2014 r. Ali al-Omair, kuwejcki minister ds. ropy, i  jeden z decydentów OPEC ocenił, 

że ceny ropy mogą spaść do 76-77 USD/b, bo takie są koszty jej wydobycia w Rosji i USA. Już wiemy, 

że prognozy te były realne. Coraz częstsze są głosy, że granicą opłacalności wydobycia z łupków jest 50 

USD/b. Czy w wyniku wojny cenowej powrócimy do wartości poniżej tej granicy? Cen z lat 70. XX w, bli-

skich realnych kosztów wydobycia ropy z pokładów konwencjonalnych w krajach arabskich? Dla wielu 

członków OPEC poziomem opłacalności jest jednak 100 USD/b. Takie są też założenia budżetowe 

Rosji, która już prowadzi z Wenezuelą rozmowy nt. obrony tego pułapu.

Zdaniem ekspertów ośrodka analitycznego Stratfor w najbliższym czasie podaż ropy utrzyma się na 

wysokim poziomie ze względu na rosnącą produkcję w Ameryce Północnej oraz niezdolność OPEC 

do porozumienia wewnętrznego w celu ograniczenia produkcji. W perspektywie krótkoterminowej na 

rosnącą nadpodaż wpływ ma spowolnienie gospodarcze w Chinach – kraju, który dotąd mocno inwe-

stował w nośniki energii. Sytuacji nie poprawia też perspektywa stagnacji gospodarki europejskiej. Ana-

litycy ze Stratfor uważają, że w dłuższym okresie utrzymanie się cen ok. 85 USD/b uderzy przede 

wszystkim w wydobycie ze złóż niekonwencjonalnych, którego koszty są nieporównywalnie wyższe niż 

w krajach OPEC.
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W opinii fi rmy doradczej Deloitte oraz banku DNB (raport „Kierunki 2014 – sektor energetyczny”) w najbliż-

szych latach cena ropy powinna ustabilizować się ok. 80 USD/b, nie przekraczając 100 USD/b. W USA 

wydobycie surowca ze złóż niekonwencjonalnych rośnie ok. 3 mln ton dziennie przy kosztach ok. 60 

USD/b. W najbliższych trzech latach, po modernizacji terminali morskich, nastawionych do tej pory na 

import, USA będą też gotowe do eksportu. Wysoka podaż bilansuje też spekulacje nt. zagrożenia ciągło-

ści dostaw w wyniku braku stabilizacji na środkowym wschodzie, w krajach arabskich.

 � Polityka klimatyczna. Biopaliwa i paliwa alternatywne
Jednym z elementów dążenia do samodzielności energetycznej jest polityka klimatyczna Unii Europej-

skiej, zakładająca ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych poprzez promowanie biopaliw i  zwięk-

szanie ich udziału w transporcie. Dla producentów paliw oznacza to obowiązek zrealizowania Narodo-

wego Celu Wskaźnikowego, który określa minimalny udział biokomponentów i innych paliw odnawialnych 

w ogólnej ilości paliw. Udział ten jest liczony jest według wartości opałowej biokomponentów, a w latach 

2008-2018 ma wzrosnąć z 3,45% do 8,5%.

Na gruncie polskim NCW jest realizowany poprzez sukcesywne zwiększanie udziału biokomponentów 

zarówno w oleju napędowym, jak i benzynach. O ile jednak bez problemów rynek przyjął w 2012 r. zwięk-

szenie z 5 do 7% zawartości bioestrów w oleju napędowym (problemy z normatywnym obecnie B7 mają 

tylko operatorzy stacji, którzy w związku z nietrwałością tego paliwa są obciążani odpowiedzialnością 

za jego jakość, podczas gdy nie mają na nią żadnego wpływu, jako że mieszanka ta opuszczając bazę 

paliwową może stracić parametry jakościowe już w drodze na stację, lub chwilę po rozładunku cysterny 

na stacji), o tyle z oporami postępuje proces zwiększania zawartości alkoholu w benzynach – z norma-

tywnych obecnie 5 do 10%. Warto też dodać, że po wprowadzeniu B7 praktycznie zamarła sprzedaż 

B100 – bioestrów stanowiących samodzielne paliwa (tzw. biodiesel). Niepowodzeniem zakończyła się też 

próba wprowadzenia na nasz rynek E85 – benzyny o 85-proc. zawartości alkoholu.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z 22 października 2014 r. obliguje też pań-

stwa członkowskie do rozbudowy sieci dystrybucji takich paliw, jak CNG, LNG czy wodór, a także ener-

gii elektrycznej. Czynniki klimatyczne są również podnoszone przez Organizację Współpracy Gospodar-

czej i Rozwoju (OECD), która chce podwyższenia akcyzy dla oleju napędowego. PIPP stoi na stanowisku, 

że w warunkach i tak wysokich obciążeń fi skalnych ciążących nad europejskim rynkiem paliw dalsze ich 

zwiększanie jest wysoce niewskazane.

 � Wpływ polityki fi skalnej na konsumpcję paliw
Wśród czynników kształtujących cenę paliw w warunkach krajowych istotną rolę ma polityka fi skalna. 

Dwa ważne jej elementy to m.in. obowiązek utrzymywania przez importerów i producentów paliw zapa-

sów obowiązkowych czy NCW, tj. obowiązek wprowadzania do obrotu konkretnych ilości paliw ze źródeł 

odnawialnych (biopaliw). Minimalny poziom obciążenia paliw akcyzą określają przepisy unijne, ale PIPP 

od lat zwraca uwagę, że obecna sytuacja (korzystny kurs złotówki do euro) daje pole do obniżki tego 

podatku, a dla pobudzenia konsumpcji wskazane byłoby obniżenie stawek. Tak samo od lat czekamy 

na obniżenie VAT.

Ekonomiści wskazują, że wzrost podatków – zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich – wbrew inten-

cjom fi skusa ma dostrzegalne przełożenie na spadek wpływów budżetowych. Powoduje bowiem wzrost 

udziału w obrocie gospodarczym tzw. szarej strefy, czyli zjawiska unikania sprzedaży towarów i świad-

czenia usług z uiszczeniem pełnych obciążeń fi skalnych.

 � Rafi nerie
Globalny kryzys w 2008 r. znacząco zmienił sytuację europejskiego sektora naftowego. Spadek popytu 

doprowadził do redukcji przerobu ropy oraz marży rafi neryjnej. Ponadto USA, największy odbiorca ben-

zyny, znacząco zmniejszyły import po zwiększeniu własnej produkcji (2008-2013 r. -33,9%). Dzięki taniej 

ropie z łupków USA przekształciły się z największego importera produktów rafi neryjnych w największego 
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eksportera oraz zwiększyły konkurencyjność swych rafi nerii wobec zakładów europejskich. W latach 

2009-2013 w regionie basenu atlantyckiego zamknięto szereg rafi nerii o łącznych mocach przerobo-

wych 3,7 mln b/d. Dotyczyło to zwłaszcza zakładów o niskiej kompleksowości przerobu.

Na tym tle korzystnie wyróżniają się płocka rafi nerie PKN Orlen i gdańska Grupy Lotos, po moderni-

zacjach przeprowadzonych w ostatniej dekadzie uznawane za najnowocześniejsze na kontynencie. 

Warto pamiętać, rozważając dywersyfi kacji dostaw do tych zakładów w celu zwiększenia bezpieczeń-

stwem energetycznym kraju, że jednym z celów tej modernizacji był jak najbardziej efektywny prze-

rób wysokozasiarczonej ropy rosyjskiej. Zmiana kierunku dostaw i tym samym gatunku przerabianego 

surowca może negatywnie wpłynąć na amortyzację tych inwestycji.

Nasze rafi nerie borykają się nie tylko ze spadkiem cen w wyniku zalewu Europy przez produkty impor-

towane, ale również tzw. szarą strefą na rynku wewnętrznym. Dotyczy to głównie oleju napędowego, 

bo to jest głównym paliwem gospodarki. Ma też trzykrotnie większą sprzedaż niż np. benzyny, a spora 

część ON, ok. 25%, jest sprzedawana poza stacjami – bezpośrednio do odbiorców, którzy wykorzy-

stują go na potrzeby własne. Sytuację polskich rafi nerii mogłaby też poprawić gruntowna modyfi ka-

cja logistyki paliwowej, m.in. budowa rurociągów, które umożliwiłyby eksport w kierunku wschodnim.

 � Rynek detaliczny
Na rynek detaliczny w latach 2011-2013 składało się w Polsce ok. 6 800 stacji paliw. Do 30 września 

2014 r. liczba ta zmniejszyła się do 6 551. Oprócz przyczyn natury ekonomicznej ważnym czynnikiem 

było, że po 1. stycznia 2014 r., w związku z końcem okresu przejściowego na modernizację zbiorników 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, stacje, które nie dostosowały się do ww. wymogów 

musiały zaprzestać sprzedaży paliw. Na koniec września 2014 r. płocki koncern dysponował największą 

siecią stacji w Polsce: 1757. Kolejne były BP (469); Lotos (432); Shell (430) i Statoil (350). W porówna-

niu do 2013 r. większość z tej piątki straciła na liczebności zarówno stacji własnych, jak i franczyzowych.

Na koniec III kwartału 2014 r. koncerny krajowe miały 33,4% rynku. Operatorzy niezależni, niezrzeszeni 

(podmioty prowadzące do 9 stacji) 31,2%; koncerny zagraniczne 21,3%; sieci niezależne (>10 stacji) 

11,5%, a stacje przy hipermarketach 2,6% rynku. Rozwój sieci koncernowych odbywa się zarówno 

poprzez inwestycje w stacje własne (największy przyrost miał Shell, kupując dawne placówki Neste, 

powiększył się o 88 obiektów), jak i franczyzowe. Stacji na autostradowych Miejscach Obsługi Podróż-

nych było 69. Konsekwentnie postępuje rozwój sieci niezależnych. Największe z  nich, MOYA (99) 

i Huzar (95), oprócz budowy sieci partnerów inwestują w  stacje własne i  automatyczne – dla fl ot. 

Czysto automatyczna jest sieć eMILA spółki BM Refl ex, która przejęła od Shella część dawnych 

Neste. W częściowo bezobsługowej formule działa też część placówek segmentu ekonomicznego 

1-2-3 Statoila. Na rynku pojawiło się też kilka nowych sieci stacji, które odkupują bankrutujące stacje 

niezależne, korzystając z dużego zróżnicowania ofert na rynku hurtowym.

PKN Orlen ok. 150 stacji segmentu ekonomicznego BLISKA poddał rebrandingowi do segmentu pre-

mium, wzbogacając je przede wszystkim o ofertę gastronomiczną. Nie oznacza to, że logo BLISKA 

zniknie z naszego krajobrazu – ze względu na koszty inwestycji w tych barwach wciąż powstają stacje 

franczyzowe (DOFO – ang. dealer owned franchise operated). W segment ekonomiczny OPTIMA 

intensywnie inwestuje z kolei Grupa Lotos – w  III kwartale miała 160 takich stacji (106 CODO i 54 

DOFO).

Duże wahania hurtowych cen paliw mają swoje bezpośrednie przełożenie na rynek detaliczny. Dlatego 

też mimo że ceny płacone przez kierowców ze względu na wysokie obciążenia fi skalne wciąż pozo-

stają powyżej realiów dochodowych przeciętnego „Kowalskiego”, to marże uzyskiwane przez opera-

torów detalicznych nadal kształtują się na poziomie ok. 2% ceny paliwa, co uniemożliwia utrzymanie 

stacji z samej core’owej działalności. 
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W  większości krajów przyzwyczajanie społeczeństwa do tego, 

że takie pojazdy są, rozpoczyna się od administracji państwo-

wej, w tym szczebla rządowego. Przykład płynie od góry. Polska 

z kolei jest krajem, w którym efektywność polityczna przejawia się 

niestety nie w logice związanej z porządkiem działań ekonomicz-

nych i  gospodarczych w  ogóle ale rozgrywkami, grą polityczną 

nakierowaną na myślenie jednokadencyjne czyli utrzymaniem się 

u władzy.

Zawężając do motoryzacji: w naszym kraju niemal zupełnie pomija 

się sprawę emisji CO2. Podchodzi się do problemu jakby w ogóle 

nie istniał, a  dotyczy całego kraju. Dlatego, przy zaniechaniu 

wprowadzania odgórnie jakichkolwiek benefi tów bezpośrednio 

dla potencjalnych użytkowników samochodów elektrycznych, 

a pośrednio dla środowiska, projekt ten jest na takim etapie a nie 

innym. Dzisiaj w ogóle nie postępuje a wręcz odłożony jest ad acta 

– głównie na szczeblu administracji państwowej. W związku z tym 

cały ciężar decyzyjności, przychylności i  wdrażania rozwiązań 

przyjaznych e-mobilności spoczywa na samorządach lokalnych. 

Pozostaje się cieszyć, że w  tym przypadku widać roztropność 

i podejmowanie inicjatyw na rzecz pojazdów ekologicznych. 

Z czego to wynika? Jakie są powody zaniechania ze strony administracji – 

szczebla centralnego? 

Polacy są pod względem motoryzacyjnym społeczeństwem nadal „świeżym”, dosyć słabo 

uporządkowanym w porównaniu Niemcami, Anglią czy tym bardziej z Francją, gdzie tra-

dycje motoryzacyjne są znacznie dłuższe, sięgające nawet stu lat. W Polsce natomiast te 

tradycje to raptem 20 – 30 lat. Nie ma co wspominać czasów, gdzie ilość samochodów 

to były przypadki incydentalne, pomijając przy tym infrastrukturę drogową, którą dopiero 

w ostatnich latach uzupełniamy.

W naszym kraju wciąż pokutuje stereotyp w rodzaju „ile spala litrów paliwa na sto kilometrów 

i w ile sekund przyśpiesza do setki?”. Są to dwa podstawowe parametry, które przeszka-

dzają w rozwoju nowoczesnej motoryzacji: i tej elektrycznej/ekologicznej, i w ogóle nowocze-

snej motoryzacji w Polsce. Nie traktujemy pojazdów jako narzędzia logistycznego ale nadal 

CIĘŻAR decyzyjności 
spoczywa głównie na 
samorządach lokalnych…
Produkcja samochodów elektrycznych i hybrydowych stała się faktem. Widoczna jest też obecność infrastruk-

tury, czyli tzw. słupków do ładowania akumulatorów. Wszystko to jednak w ilościach śladowych – pojazdów 

elektrycznych praktycznie na ulicach nie widać. Trochę lepiej jest z hybrydami. Dlaczego tak się dzieje? 

SAMOCHODY ELEKTRYCZNE I HYBRYDOWE

Rozmowa z Janem Okuliczem, Członkiem 
Rady Polskiej Izby Motoryzacji, Doradcą 
Prezesa Zarządu w Toyota Motor Poland
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jak hobby, a raczej swego rodzaju prestiż, jako fetysz, narzędzie pseudo prestiżowe. 

Wspomniał Pan o przykładach jakie powinny płynąć „z góry”. Jak to wygląda 

w innych krajach?

Tego rodzaju sprawy są traktowane ponad podziałami partyjnymi, gdyż wszyscy oddy-

chamy jednym powietrzem. Stoi przed nami też widmo, wcześniej czy później, braku paliw 

kopalnianych – ropy, gazu, węgla. Na zachodzie Europy jest duże zrozumienie i wspar-

cie dla działań ekologicznych, a skoro są ludzie tym zainteresowani to należy im się jakaś 

premia. W Polsce natomiast stereotyp myślowy dotyczy głównie elektoratu: co się stanie 

jeżeli damy jakieś ulgi Nowakowi, który jeździ elektrycznym? Jak z kolei zareaguje na to cała 

rzesza Kowalskich, którzy jeżdżą samochodami z silnikami tradycyjnymi? No bo przecież 

Nowak, który ma hybrydę jest zapewne bogatym Nowakiem. A skoro bogatym to jak to 

jest, że Państwo faworyzuje bogatych? Ponadto pokutuje opinia sprzed kilku lat kiedy to, 

jako projekty pilotażowe, samochody elektryczne i hybrydowe były faktycznie drogie. Dzi-

siaj już cena takiego standardowego auta jest normalną albo przynajmniej akceptowalną.

Czy są w Polsce miasta, samorządy, które jednak są przychylne e-mobilności? 

Są i pocieszające jest to, że wśród nich świadomość, ale i zainteresowanie przekładające 

się na wdrożenia, rosną. Do tego grona zaliczyć można – w obszarze dużych miast – 

m.in. prezydentów Katowic, Wrocławia, Gdańska, którzy wprowadzili darmowe parkowa-

nie, możliwość wjazdu do ścisłego centrum. Jest jeszcze oczywiście miasto Warszawa, 

gdzie już dawno wprowadzono by pakiet ulg dla pojazdów elektrycznych ale Warszawa 

wprowadziła w ostatnich latach inne, dodatkowe zachęty, niekoniecznie związane z moto-

ryzacją, dlatego też na tego rodzaju wspomaganie nie należy póki co liczyć. Nie zosta-

łoby po prostu zaakceptowane. Taki jest sposób rozumowania niektórych radnych, którzy 

myślą, że może dzięki takim decyzjom, a raczej ich wstrzymaniu łamią zasady demokra-

cji, bo może na bus pasy należy wpuścić matki z dziećmi, a może inwalidów bo samo-

chody elektryczne to może będą faworyzowały nie tych co potrzeba? Jednakże problem 

zanieczyszczenia chociażby Krakowa nadal nie jest rozwiązany i zapewne zbyt prędko nie 

będzie. Położenia miasta, sposób ogrzewania budynków powoduje silne zanieczyszcze-

nie. Do tego dokładają się również samochody z silnikami spalinowymi. Najlepiej by było 

zakazać wjazdu tradycyjnym, a umożliwić ekologicznym. 

Z kolei w miastach mniejszych jak Toruń podejście jest inne. Prezydent, radni mają świa-

domość, że Toruń to miasto, spuścizna narodowa, zabytek UNESCO, więc dlaczego nie 

umożliwić wjazdu samochodów elektrycznych do ścisłego centrum, pozwolić na dar-

mowe parkowanie aby pokazać, że Toruń to również miasto nowoczesne. I  te zachęty 

zostały wdrożone. Również w Zielonej Górze. Ponadto takie działanie uzmysławia innym 

samorządowcom, że może warto się nad takimi inicjatywami pochylić, głębiej zastanowić.

Jakie rozwiązania pro-elektryczne mogą być wprowadzane przez władze 

samorządowe? O czym mowa? 

Mówimy o  pewnych ukłonach w  kierunku właścicieli posiadających samochody nisko 

a wręcz zerowo emisyjne w aspekcie wydzielania spalin. Skoro nie możemy im dać rekom-

pensaty fi nansowej to chociaż w ten sposób doceńmy ich postępowanie, ułatwiajmy im 

życie po to aby inni zobaczyli, że warto. Myślę, że 1,5 tys. złotych ulgi z racji nie ponoszenia 

opłat parkingowych dla sporadycznych właścicieli samochodów elektrycznych to nie jest 

duża strata dla budżetu miasta w skali roku. To jest też dbałość o nasze wspólne dobro – 

naszego środowiska i nas samych w rzeczywistości. 



79

www.skfs.pl

W
Y
W

IA
D

Z iloma prezydentami miast nawiązał Pan kon-

takt w tej sprawie? 

To jest grupa ok. 16 prezydentów miast dużych 

i średnich (w tym m.in.: Szczecin, Wrocław, Kato-

wice, Toruń, Tychy, Grudziądz, Tarnów). W ośmiu 

miastach bardzo przychylnie potraktowano suge-

stie i  ułatwienia dla e-mobilności wdrożono. 

W grupie tej są zarówno miasta średnie jak i duże 

aglomeracje. Przyznać trzeba, że nie jest łatwo 

ludzi przekonać, głównie radnych. Są opory poli-

tyczne, różnego rodzaju uprzedzenia, odwoływa-

nie się do innych potrzeb społecznych. Dlatego 

dużo czasu, energii przy odpowiedniej dozie cier-

pliwości zajmuje przeprowadzenie wszystkiego, 

całej procedury aż po fi nalną uchwałę rady. 

Jakie w takim razie są nastroje wśród producentów samochodów? Czy 

takie postawy, brak zainteresowanie a wręcz odrzucanie takich inicjatyw 

nie zniechęca? 

Nie, ponieważ mieli świadomość takich sytuacji. Tym bardziej, że motoryzacja systema-

tycznie spotyka się z podobnymi problemami. Jednak dlatego podjęli się produkcji samo-

chodów hybrydowych i elektrycznych, ponieważ mają świadomość, że takimi autami – 

wcześniej czy później – będą jeździli wszyscy. Te samochody, w sposób naturalny wyprą 

auta z tradycyjnymi silnikami spalinowymi. 

Istotne jest, że omawiana oporność dotyczy Polski. Póki co przynajmniej. Inaczej mają się 

sprawy na zachodzie Europy, a jeszcze inaczej, tzn. lepiej w USA, gdzie hybrydy bardziej, 

a elektryczne – mniej cieszą się zainteresowaniem. 

Dla motoryzacji, przynajmniej na dzień dzisiejszy, samochody hybrydowe i elektryczne nie są 

wielkim biznesem. Ta mała produkcja, w gruncie rzeczy pokazuje pewne zmiany cywilizacyjne, 

w tym zmiany sposobu myślenia, postrzegania samochodów, zmiany techniki jazdy, znaczenia 

auta. Odzwierciedleniem jest chociażby zwiększanie mocy silników przy równoczesnym minima-

lizowaniu zużycia paliwa czy też całkowitej rezygnacji z paliw tradycyjnych.

Proszę mi wierzyć, że problem zanieczyszczenia środowiska, w tym powietrza, naprawdę 

jest poważny, a świadomość społeczeństwa niepokojąco niska. 

Czy dopiero zmiana pokoleniowa wpłynie pozytywnie na postrzeganie ekologii?

Zmiana pokoleniowa niekoniecznie ponieważ młodzież nadal myśli kategoriami standardo-

wymi – V-max, spalanie, a samo auto ma zachwycać. Dlatego stawiałbym na edukację, 

a sam przykład powinien być odgórny – rząd, ministerstwa, posłowie, ludzie opinii, a nie 

tak jak jest dzisiaj, że zainteresowanie jest oddolne – przez samorządy lokalne, mimo że 

jest to bardzo cenne. 

Kiedy zatem hybrydy i elektryczne zawitają w Polsce?

Elektryczne, takie jakie są proponowane dzisiaj, a dokładniej ich technika i  technologia 

wymagają jeszcze ulepszeń. Hybrydy natomiast są dzisiaj pomostem między autami spa-

linowymi a paliwami wodorowymi w niedalekiej przyszłości. Myślę jednak, że za 7-10 lat 

i hybryd i elektrycznych będzie znacznie więcej na ulicach polskich miast. 

Dziękuję za rozmowę.

Marcin Budziewski 
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Przykładem operatora, który dostrzegł potencjał tego rynku na swoje usługi jest GEFCO 

Polska. Klienci GEFCO mają do dyspozycji trzy profesjonale centra składowania i przy-

gotowania pojazdów zlokalizowane na przedmieściach Warszawy, Poznania i  Katowic. 

Położenie geografi czne tych centrów samochodowych pozwala optymalizować koszty 

logistyczne. Centra przygotowują samochody wykonując usługi zarówno na zlecenie 

importerów oraz dealerów, jak i  zarządzających fl otami samochodowymi (towarzystwa 

leasingowe, wynajem długo i krótko terminowy), w tym fl otami służb i przedsiębiorstw uży-

teczności publicznej.

Centra samochodowe GEFCO posiadają pełne zaplecze warsztatowe dające możli-

wość przygotowania pojazdów pod indywidualne potrzeby klienta oraz przeprowadzenia 

naprawy szkód komunikacyjnych. Operator od wielu lat wykorzystuje swoją specjalistyczną 

ekspertyzę w  zakresie remarketingu fl ot użytkowanych przez służby i  przedsiębiorstwa 

użyteczności publicznej oraz sieci handlowe. W  ramach kompleksowej usługi kastomi-

zacji wykonywane są miedzy innymi takie operacje jak: obrandowanie, przyciemnianie 

szyb, montaż dodatkowych elementów (kratki, ścianki, przegrody plexi, okna, wykładziny, 

kanapy) i urządzeń (systemy głośnomówiące, czujniki parkowania, alarmy, koguty, radio-

stacje) oraz adaptacje specjalistyczne (wykończenie wnętrza z  wysokogatunkowej stali 

nierdzewnej). Do centrum składowania trafi ają również samochody po zakończonym okre-

sie leasingu. GEFCO zajmuje się odbiorem samochodów fl otowych od użytkownika oraz 

transportem do najbliżej zlokalizowanego centrum składowania i przygotowania pojazdów. 

Następnie samochody zostają poddane ekspertyzie technicznej poszerzonej o dokumen-

tację fotografi czną oraz kalkulację wartości rezydualnej itd. Na podstawie przeprowadzo-

nych oględzin sporządzane są wyceny napraw, przekazywane do fl eet managera lub 

CFM, którzy podejmują decyzje dotycząca naprawy samochód. Umiejscowienie zaplecza 

warsztatowego bezpośrednio w centrum składowania pozwala maksymalnie skrócić czas 

przygotowania samochodu do remarketingu. Na terenie centrum składowania samocho-

dów znajduje się także okręgowa stacja kontroli pojazdów dająca możliwość wykonywania 

przeglądów.

7GEFCO poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii oferuje konkurencyjne ceny 

usług warsztatowych. Przykładem jest bezinwazyjna metody usuwania wgnieceń, która 

pozwala na zmniejszenie kosztu ich naprawy o około 30%, w porównaniu z  tradycyjną 

metodą lakierowania części. Taka bezinwazyjna metoda usuwania wgnieceń sprawdza 

się znakomicie w przypadku naprawy samochodów po gradobiciu znacznie redukując 

jej koszty i czas realizacji. W portfolio usług GEFCO znajduje się także usługa mobilnego 

warsztatu wykonującego naprawy w zakresie tzw. Smart Repair, a polegająca na wysłaniu 

zespołu mechaników do miejsca, gdzie znajdują się uszkodzone pojazdy. GEFCO udo-

OPIEKUN Automotive
Zapotrzebowanie na kompleksową logistykę w branży Automotive spowodowało dynamiczny rozwój port-

folio usług dedykowanych na ten rynek przez operatorów logistycznych. Oferta outsourcingu obejmująca 

koordynację transportu samochodów z fabryk, poprzez ich składowanie i przygotowanie, a na końcu dostawę 

pod „drzwi” fi nalnego odbiorcy nie jest już tylko skierowana do producentów i  importerów samochodów. 

Znajdziemy w niej również usługi dedykowane koncesjonowanym dealerom, a także rozwiązania dla leasingu 

oraz fl ot fi rmowych. 
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stępnia również centrum składowania swoim klientom, jako punkty sprzedaży samocho-

dów, w którym zainteresowani mogą zawierać transakcje zakupu. Kompleksowe zaple-

cze warsztatowe jest gotowe wykonać skomplikowane naprawy blacharsko lakiernicze, 

jak również podstawowe usługi typu pranie tapicerki. Kompleksowość wykonania usługi 

przekłada się wprost na atrakcyjność oferty. Konsolidacja wolumenów transportowanych 

samochodów, zarówno nowych jak i  używanych, to optymalizacja kosztów transportu 

i atrakcyjna cena dla Klienta.

Jeżeli zdecydujemy się na outsourcing logistyki to powinniśmy zadbać, by trafi ł on w ręce 

doświadczonego operatora, który zaoferuje pełen pakiet usług transportowo serwiso-

wych, potwierdzony kilkuletnim doświadczeniem. Powierzenie tego obszaru działalności 

GEFCO pozwoli państwu zoptymalizować koszty logistyczne, co z  pewnością można 

przełożyć na atrakcyjność Państwa oferty handlowej dla klientów, poprzez np. zmniejsze-

nie miesięcznej raty wynajmu itp. 

Więcej informacji na www.gefco.pl 
Skontaktuj się z naszym specjalistą:
e-mail: dzial.handlowy@gefco.net 
Tel. 668 595 646
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Cloud Computing polega na przetwarzaniu i  udostępnianiu danych „w  chmurze”, czyli 

na serwerach zewnętrznych z wykorzystaniem urządzeń mających dostęp do Internetu. 

Dzięki takiemu rozwiązaniu nie trzeba inwestować we własną infrastrukturę informatyczną, 

co oznacza spore oszczędności. 

 � On-line to mnóstwo zalet
Coraz więcej dostawców decyduje się na nowoczesne platformy monitoringu działające 

on-line, bo systemy informatyczne oparte o oprogramowanie instalowane na komputerze 

klienta, to już przeszłość. „Jest to zupełnie odmienne podejście od tego, jakiego byliśmy 

świadkami jeszcze 10 lat temu. Wówczas niemal wszyscy Klienci chcieli mieć wersje desk-

topowe, instalowane na konkretnym komputerze. Dzięki temu mieli pewność, iż jedynie 

dedykowany pracownik ma dostęp do danych pracowników mobilnych w fi rmie” – wspo-

mina Paweł Kacperek, redaktor naczelny portalu Lokalizacja.info. Sytuacja ta pokazuje, 

jak na zachowanie i potrzeby klientów wpływa zarówno czas, jak i postęp technologiczny.

Z punktu widzenia użytkownika systemu monitoringu opartego o Cloud Computing, jedną 

z najważniejszych zalet jest możliwość korzystania z usługi w dowolnym miejscu, z dowol-

nego urządzenia z przeglądarką internetową i dostępem do sieci, w tym z poziomu smart-

fona czy tabletu. Brak konieczności instalowania oprogramowania na własnym sprzęcie 

i zapewnienia kompatybilności z tym związanej to kolejny atut. Ponadto aktualizacje i nowe 

funkcjonalności Klient otrzymuje natychmiast po zainstalowaniu ich na serwerze dostawcy 

przez administratora.

„Wystarczą login oraz hasło, aby użytkownik z dostępem do Internetu mógł w nieograni-

czony sposób zarządzać zasobami fl oty. Takie rozwiązanie ma wiele korzyści, a należą do 

nich m.in.: dostęp z dowolnego urządzenia mobilnego, szybsze działanie usługi, bieżące 

i automatyczne aktualizacje oraz brak ingerencji w system operacyjny” – dodaje Mateusz 

Gniewek, brand manager z fi rmy GPS Guardian.

Cloud Computing wdrożyła m.in. Data System Group, która rozwijając współpracę z cen-

trum danych, przeniosła swoje systemy na prywatną chmurę obliczeniową. Umożliwiło to 

redukcję zasobów koniecznych do utrzymania aplikacji oraz wymiernie wpłynęło na czas 

prezentowania raportów czy analiz z systemu DSG. Jak informują przedstawiciele fi rmy, 

dzięki chmurze obliczeniowej obniżono także koszty utrzymania infrastruktury, zwiększono 

wydajność i  stabilność wykorzystywanych aplikacji i  baz danych oraz bezpieczeństwo 

przechowywanych informacji. Bezpieczeństwo polega w tym przypadku na uniezależnie-

niu się od sprzętu należącego do fi rmy. Zapobiega to utracie danych, np. w przypadku na 

tyle poważnego uszkodzenia komputerów, że niemożliwe jest odzyskanie z dysku zawar-

tych na nim informacji.

Do zalet Cloud Computing, z punktu widzenia dostawcy usług, dodać można wykluczenie 

sytuacji, w której Klient kupi licencję na oprogramowanie, zainstaluje je na swoim sprzęcie, 

Maciej Pobocha 
Lokalizacja.info
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Monitoring fl otowy 
w chmurze
Rozwiązania z zakresu monitorowania fl ot samochodowych stają się coraz bardziej zaawansowane i przy-

jazne użytkownikom. Dowodem są usługi oferowane w ramach Cloud Computingu.
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a ono nie będzie działać. Ponadto nie ma konieczności aktualizowania aplikacji u Klienta, 

bo odbywa się ona na serwerze dostawcy. Usługę działającą w chmurze jest łatwiej kon-

trolować i administrować.

 � Wady są, ale do przyjęcia
Wadą rozwiązań opartych o Cloud Computing jest fakt, że dane znajdują się w fi rmie trze-

ciej. Wymaga to prawnego spojrzenia na aspekt użytkowania takiego rozwiązania, bo 

gromadzone są i przetwarzane dane osobowe, a  także pozycje pojazdów czy miejsca 

przebywania pracowników. Pewnym utrudnieniem może okazać się konieczność posia-

dania dostępu do Internetu, zwłaszcza że – mimo zapewnień operatorów – problemy 

z zasięgiem czy przerwy w dostępie do sieci nadal się zdarzają. Z drugiej jednak strony 

trudno traktować to jako wadę, skoro chce się monitorować fl otę on-line. Przy rozwiąza-

niu w postaci aplikacji instalowanej na komputerze Klienta, dostęp do danych o pojazdach 

byłby tylko z biura.

 � Nowoczesna komunikacja
Cloud Computing upowszechnia się również w przypadku ujednoliconej komunikacji (Uni-

fi ed Communications – UC). To kolejne nowoczesne rozwiązanie, które sprawdza się 

w przypadku fi rm zarządzających środkami mobilnymi. UC pozwala bowiem na łączenie 

różnych kanałów komunikacyjnych: telefonii stacjonarnej i komórkowej, faksu, poczty elek-

tronicznej, narzędzi do konferencji audio i wideo czy komunikatorów internetowych. W ten 

sposób powstaje jedno narzędzie, za pomocą którego można wybierać sposób kontaktu.

Efektem jest zwiększenie wydajności w środowi-

sku pracy, ograniczenie kosztów i usprawnienie 

działania fi rmy, bo pracownik ma do dyspozycji 

narzędzie pozwalające na dostęp do wszystkich 

kontaktów czy kalendarzy, niezależnie od uży-

wanego urządzenia (komputer, tablet, telefon) 

i  miejsca, gdzie się znajduje (biuro, dom, hotel 

podczas służbowego wyjazdu). Przy okazji może 

w nieskomplikowany sposób organizować cho-

ciażby konferencje wirtualnych zespołów, współ-

dzielić dokumenty czy pulpity, a to przekłada się na oszczędność czasu. Z punktu widze-

nia fi rmy ważna jest m.in. możliwość określenia dostępności pracowników, np. poprzez 

określenie czy są zalogowani do systemu czy też nie, albo za pomocą odbiorników GPS 

montowanych w pojazdach służbowych.

„Przyszłość Unifi ed Communications to rozwiązania wykorzystujące chmurę obliczeniową. 

Dzięki nim fi rma, która zamierza wprowadzić ujednoliconą komunikację, nie musi inwesto-

wać we własne rozwiązania informatyczne, bo całość operacji wykonywana jest na ser-

werach zewnętrznych, z wykorzystaniem urządzeń mających dostęp do Internetu. Z biz-

nesowego punktu widzenia oznacza to spore oszczędności” – wyjaśnia Dominika Włodar-

czyk, Key Account Manager w fi rmie Gannet Guard Systems S.A. 

Jeśli chodzi o rozwiązania, jakie możliwe są dzięki UC, to oczekiwać można wzmożonego 

zainteresowania współdzieleniem treści pomiędzy użytkownikami. Wymienianie się doku-

mentami, aplikacjami czy widokami ekranu ułatwia prowadzenie działań zarówno pomię-

dzy pracownikami danego przedsiębiorstwa, jak i  pomiędzy przedstawicielami fi rmy, 

a Klientami. W trakcie prowadzonego spotkania – także wideo rozmowy – mogą oni na 

bieżąco korygować wykonywane działania, co stanowi znaczne ułatwienie. 
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Fiat – NOWOŚCI
FIAT 500

FIAT 500X

Fiat 500X to crossover nie tylko ze względu na naturę produktu, ale również dlatego, 

że  zwraca się do różnych typów klientów, różnorodnych pod względem płci, wieku, 

wymagań i upodobań. W tym sensie więc znaczek „X” oznacza skrzyżowanie dróg 

pomiędzy bardzo zróżnicowanymi między sobą segmentami. Nowy Fiat 500X oferowany 

jest w dwóch różnych wersjach, o dwóch różnych charakterach – jednym bardziej 

„miejskim”, drugim idealnym do spędzania wolnego czasu. Wyposażone są w oszczędne 

silniki wysokoprężne i benzynowe, trzy rodzaje napędu – manualny, automatyczny 9-stop-

niowy lub automatyczny 6-stopniowy z podwójnym sprzęgłem oraz w konfi guracji z 

napędem na przód, 4x4 lub napędem na przód z funkcją „Traction Plus”.

FIAT DOBLO NOWY MODEL

Wprowadzany do sprzedaży na początku 2015 roku, Nowy Doblò oferuje najszerszą 

gamę w tym segmencie, składającą się z czterech wersji nadwozia (Cargo, Kombi, Kabina 

ze skrzynią i Platforma do zabudowy), dwa warianty wysokości i dwa długości nadwozia. 

W sumie Klient ma do wyboru około 200 różnych typów nadwozia i ponad 1000 możli-

wych wariantów i rozwiązań od furgonów do szybkich środków transportu, od wersji zabu-
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dowanych przeznaczonych do konkretnych celów do pojazdów specjalnych. Przedział 

ładunkowy charakteryzuje się regularnym kształtem, ergonomicznymi klamkami a także do 

praktycznych, dwuskrzydłowych drzwi tylnych otwieranych na boki pod kątem 180 stopni. 

Pojemność przedziału ładunkowego wynosi imponujące 5 m3 a  ładowność użytkowa 

z kierowcą jest równa 1000 kg. Nowy samochód dostawczy wyposażono w niezależne, 

dwuwahaczowe tylne zawieszenie bi-link zapewniające doskonały komfort jazdy i jedno-

cześnie bezkonkurencyjną ładowność. 

Gama silników Nowego Doblò obejmuje sześć silników turbodiesel: 1.3 MultiJet II (o mocy 

75 i 90 KM) i maksymalnym momencie 200 Nm, 1.6 Multijet II (o mocy 100 i 105 KM) 

i maksymalnym momencie 290 Nm, 1.6 Multijet II o mocy 90 KM i maksymalnym momen-

cie 200 Nm ze zrobotyzowaną skrzynią biegów oraz 2.0 Multijet II o mocy 135 KM i mak-

symalnym momencie 320 Nm, i trzy silniki benzynowe: 1.4 o mocy 95 KM i maksymalnym 

momencie 127 Nm, 1.4 TurboJet o mocy 120 KM i maksymalnym momencie 206 Nm 

oraz 1.4 TurboJet o mocy 120 KM i maksymalnym momencie 206 Nm z podwójnym 

zasilaniem (benzyna/metan). Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, Nowy Doblò nie ma sobie 

równych. 

ALFA ROMEO 4C

Wersje Spider zawsze zajmowały szczególne miejsce w ofercie marki Alfa Romeo, ponie-

waż najpełniej wyrażają swobodę i  emocje, jakie może zapewnić jazda samochodem. 

W tym samym duchu utrzymano najnowszy model Alfa Romeo 4C Spider, będący natu-

ralną kontynuacją linii Spider, nieodmiennie budzącej silne emocje, zapewniającej wyjąt-

kową przyjemność z jazdy oraz wyróżniającej się efektowną stylistyką i mocnymi, elastycz-

nymi silnikami.

LANCIA YPSILON

Silniki Lancii Ypsilon to zaskakujące osiągi i niska emisja spalin. Wszystkie silniki spełniają 

wymagania Euro 5: benzyna, diesel. Prawdziwym przykładem ‘zielonego’ ducha jest inno-

wacyjny TwinAir, który w porównaniu z silnikiem benzynowym o podobnej pojemności ma 

10% mocy więcej i 10% mniej emisji.
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 � KIA Venga 
Produkowana wyłącznie w  zakładzie Kia Żylina na Słowacji, zmoderni-

zowana Kia Venga wejdzie do sprzedaży w  Polsce w  pierwszym kwar-

tale tego roku. Na rynku polskim Kia Venga MY 2015 oferowana będzie 

w gamie czterech silników benzynowych i Diesla o pojemności 1,4 oraz 

1,6 litra i mocy od 90 do 128 KM, napędzających koła przednie poprzez 

pięcio- lub sześciostopniową skrzynię manualną lub czterostopniową prze-

kładnię automatyczną. 

Każdy z tych silników zgodny jest z nową normą emisji spalin Euro 6. War-

tość emisji CO2  od 114 g/km (dane dla 1,4-litrowego silnika wysokopręż-

nego U2 z ISG).Mierząca 4 metry długości, zmodernizowana Venga zacho-

wuje niespotykany w swej klasie rozstaw osi (2615 mm) oraz wysokość 

dachu (1600 mm) – wymiary decydujące o znacznej obszerności kabiny 

pasażerskiej. Dzięki zręcznemu rozplanowaniu konstrukcji pojazdu, Venga 

charakteryzuje się pojemnością wnętrza typową dla samochodów seg-

mentu C, należąc faktycznie do segmentu o jeden stopień niżej. Kia Venga 

wyposażona jest w tylną kanapę przesuwaną w poziomie o 130 mm, dzie-

loną i składaną w proporcji 60/40  z możliwością regulacji kąta pochylania 

oparcia. Po jej złożeniu tworzy się obszerna przestrzeń ładunkowa. 

 � Kia Rio po faceliftingu
Oferta zmodernizowanej Rio w Polsce obejmować będzie cztery ekono-

miczne silniki o mocy od 75 do 109 KM napędzające koła przednie za 

pośrednictwem pięcio- lub sześciostopniowej skrzyni manualnej lub czte-

rostopniowej przekładni automatycznej. Lista wyposażenia opcjonalnego 

Kia Rio MY 2015 obejmuje m.in. system audio nowej generacji, szybszy 

w działaniu i kalkulacji trasy przejazdu system AVN (audio-video-nawigacji) – 

z siedmiocalowym ekranem dotykowym. Kabinę Rio rozjaśniają dodatkowe 

chromowane pierścienie  dekoracyjne wokół czterech nawiewów powietrza 

oraz nowy panel systemu audio w konsoli centralnej. Wyższe wersje mode-

lowe otrzymały w standardzie nową tapicerkę materiałową.Hatchback Kia 

Rio produkowany jest w koreańskim zakładzie Kia Sohari, a w polskiej sieci 

sprzedaży spodziewany jest w pierwszym kwartale tego roku. 

 � KIA Sorento
Pięciodrzwiowa, 7-miejscowa KIA Sorento wyróżnia się nową konstrukcją 

nadwozia, lepszymi własnościami jezdnymi i  prowadzenia oraz wyższym 

bezpieczeństwem zderzeniowym. Od swojej poprzedniczki różni się obni-

żeniem NVH oraz radykalną zmianą designu i  jakości wystroju wnętrza. 

Dostępna będzie w   dwóch wersjach silników czterocylindrowych: dwa 

wysokoprężne, napędzające koła przednie i  tylne  poprzez sześciostop-

niową przekładnię manualną lub automatyczną.  

KIA w 2015 roku



K
O

M
E

N
T
A

R
Z

87

www.skfs.pl

K
O

M
E

N
T
A

R
Z

N
O

W
O

Ś
C

I

• Mały samochód, wielkie osiągnięcie. Nowa ŠKODA Fabia

• Wersja Hatchback i Combi

• Ergonomia i przestronność (największy bagażnik w swojej klasie)

• Nowoczesny i dynamiczny design

• Ekonomiczne silniki ( jeszcze niższe spalanie)

• Zachwycająca praktyczność

• Szersze i niższe nadwozie, doskonałe proporcje

• Atrakcyjne fi nansowanie

• Promocyjne pakiety na start

• Już od 39 380 zł

 

Bagażnik od 330/1150l Paliwo od 3,5 l/100km CO2 od 90 g/100km

Rok 2015 upłynie dla SKODY pod znakiem dwóch wielkich premier: wolumenowej 

SKODY Fabia oraz przełomowej dla naszej marki nowej SKODY Superb. Fabia to od lat 

nasz bestseller fl otowy, który niesie ze sobą ogromny potencjał. Nowa generacja zwiastuje 

nowy kierunek rozwoju ŠKODY, w którym tak samo ważne jak dotychczas fundamentalne 

wartości – funkcjonalność i niepobity stosunek jakości do ceny – jest także wzbudzanie 

emocji.

Z  ogromnymi nadziejami czekamy jednak szczególnie na nową SKODĘ Superb, która 

jestem pewien, że zaskoczy wszystkich. Nowy Superb podniesie konkurencji poprzeczkę 

bardzo wysoko i z pewnością stanie się wyznacznikiem komfortu, luksusu oraz prestiżu 

na polskich drogach. I to wszystko w niezwykłym, emocjonującym designie. Jest na co 

czekać. 

Tomasz Koter

Kierownik Sprzedaży Flotowej SKODA

ŠKODA 2015- NOWOŚCI
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W sierpniu 2014 Volvo zaprezentowało w Sztokholmie nową 

wersję największego w ofercie SUV-a, modelu XC90. Auto 

trafi  do salonów w kwietniu 2015 r. i wtedy też swoje samo-

chody odbiorą pierwsi klienci. Z opublikowanego przez Volvo 

cennika wynika, że nowe XC90 będzie można kupić już 

od 229,9 tys. zł. Wersja D5 AWD o mocy 220 KM będzie 

dostępna od 245,8 tys. zł, a  za benzynową T5-kę AWD 

z 2-litrowym silnikiem o mocy 254 KM będzie trzeba zapła-

cić minimum 264,5  tys. zł. Ofertę silników benzynowych 

dopełnia T6-ka o mocy 320 KM. Kilka miesięcy później na 

rynku pojawi się hybrydowa wersja XC90 z  silnikiem T8. 

Będzie to hybryda typu plug-in, czyli z możliwością ładowania 

z gniazdka, o rewelacyjnych osiągach i wyjątkowo niskim spalaniu. Będą w niej współpracować 

dwa silniki. Za napęd przedniej osi będzie odpowiedzialny silnik Drive-E, tylną oś w ruch będzie 

wprawiał silnik elektryczny o mocy 80 KM. Łączna moc układu ma wynieść 400 KM. Wersja T8 

ma spalać 2,6 litra paliwa na 100 km, a akumulatory wystarczą na bezemisyjne przejechanie 40 

km. Oprócz premiery XC90, w okolicy lipca 2015 roku, zadebiutuje nowe V60 Cross Country. 

Wersja Cross Country wyróżnia się od standardowego V60 przede wszystkim zwiększonym prze-

świtem, o ok. 6 cm. Nowe V60 CC będzie dostępne m.in. z silnikami D5 AWD i T5 AWD.

 � Downsizing
W następnym roku w samochodach V40, S60 i V60 pojawią się czterocylindrowe silniki o małych 

pojemnościach. Dzięki nowym motorom samochody będą bardziej dynamiczne i  oszczędne. 

W gamie silników pojawią się zatem małe, 1,5 litrowe silniki benzynowe o mocy 120 i 150 KM. 

Oprócz tego dostępny będzie niewielki silnik czterocylindrowy 

Diesla o wyższej kulturze pracy, który będzie osiągał moc 120 

KM, przy pojemności 2 litrów.

Na rynku pojawi się również V40 Cross Country z nową kon-

fi guracją. W 2015 r. będzie można kupić te auto z silnikiem T5 

AWD z rodziny Drive-E. Nowość pojawi się również w mode-

lach S60, V60 i XC60. Dostępną do tej pory na innych ryn-

kach przednionapędową T6-ka o  mocy 306 KM będzie 

można nabyć także w Polsce. 

ROK NOWOŚCI W VOLVO 
– nowe XC90, V60 Cross 
Country i gama silników
Ze szwedzkiego koncernu motoryzacyjnego Volvo docierają ciekawe wieści. Firma szykuje na 2015 rok 

premierę dwóch modeli – XC90 i V60 Cross Country. Poza tym wiele aut dostanie świeży zastrzyk mocy 

w postaci nowych silników. Na tym nie kończą się nowości zaplanowane przez Volvo.



K
O

M
E

N
T
A

R
Z

89

www.skfs.pl

K
O

M
E

N
T
A

R
Z

N
O

W
O

Ś
C

I

Pierwszym etapem tej ofensywy był 2014 r., w  którym 

powstało zupełnie nowe portfolio samochodów Forda, 

zarówno tych użytkowych (Courier Van, Courier Tourneo, 

Connect Van, Connect Tourneo, Transit Van, Transit Tourneo) 

jak i  osobowych, będących od lat bestsellerami fl otowymi. 

Właśnie wszedł na rynek w nowej odsłonie Ford Focus, naj-

częściej kupowany na świecie samochód w 2013 r. Do oferty 

dołączył również zupełnie nowy Ford Mondeo, dostępny także 

w odmianie hybrydowej, a od marca przyszłego roku w wersji 

z silnikiem „biturbo” (Diesel) i z napędem obu osi (4x4). 

W  2015 r. będziemy świadkami drugiego etapu ofensywy 

modelowej Forda, opartej o kolejne nowe modele i nowinki 

technologiczne, dostępne zarówno w samochodach osobo-

wych jak i użytkowych. Przede wszystkim pokażemy nowe 

minivany Forda. Jednym z nich będzie C-Max, w wersji krót-

szej z nadwoziem kompaktowym i wydłużonej, z nadwoziem 

Grand. Kolejny jednobryłowiec to S-Max, klasyk gatunku 

z niezwykle przestronnym i eleganckim wnętrzem, mogący 

śmiało konkurować z ekskluzywnymi limuzynami. W drugiej 

połowie roku do salonów wjedzie legendarny Ford Mustang, 

zapewniający prestiż na najwyższym poziomie i kultywujący 

najlepsze tradycje Forda w segmencie aut sportowych. Pod 

koniec roku europejską ofertę Forda wzbogaci model Edge, 

rekreacyjny samochód klasy średniej, szeroko wykorzystu-

jący nowoczesne technologie.

Nowoczesność rozwiązań i  techniczne nowatorstwo to jeden 

z  najbardziej istotnych elementów naszych nowych modeli. 

Najwyższy poziom technologiczny przekłada się na większe 

bezpieczeństwo i  lepszy komfort jazdy, a w konsekwencji na 

zadowolenie klientów, którzy jeżdżąc samochodami Forda 

odczuwają satysfakcję i zadowolenie. Nowoczesna technika to 

przede wszystkim silnik EcoBoost, trzykrotny zwycięzca bardzo 

prestiżowego konkursu Engine Of The Year ale również paleta 

napędów poszerzona o układ hybrydowy w Nowym Mondeo. 

Nowoczesne technologie, obecne we wszystkich nowych 

modelach Forda, nie tylko podnoszą bezpieczeństwo 

i wygodę jazdy. Mają one również ogromny wpływ na zmniej-

szenie całkowitych kosztów eksploatacji samochodów. 

Przykładem mogą być choćby takie systemy jak pedestrian 

detection, automatyczne parkowanie czy nadmuchiwane 

tylne pasy bezpieczeństwa. Ich obecność przynosi oszczęd-

ności już na etapie ubezpieczania aut, bowiem fi rmy ubezpie-

czeniowe proponują niższe stawki dla samochodów z tego 

typu wyposażeniem. Z kolei korzystne wskaźniki emisji dwu-

tlenku węgla stanowią zachętę dla wielu fi rm, które w swojej 

działalności zwracają uwagę na taki parametr.

Głównym zadaniem producenta samochodów jest oczywi-

ście sprzedaż aut, ale my wyznajemy fi lozofi ę, że musi się to 

łączyć z odpowiednim poziomem obsługi. Przykładem jest biz-

nesowo-fl otowy program opieki serwisowej Business Service 

Club. Rocznie trafi a do niego aż 28 000 pojazdów fl otowych.

Oferta nowoczesnych modeli, opartych na najnowocześniej-

szych technologiach i objętych profesjonalną obsługą, czyni 

z nas bardzo wiarygodnego partnera dla rynku fl otowego. Ale 

nie poprzestajemy na tym, co osiągnęliśmy. Wciąż poszu-

kujemy nowych form uatrakcyjniania portfolio modelowego, 

proponując klientom niedostępne jak dotąd, a bardzo inte-

resujące rozwiązania. Takie na przykład, jak samochody dla 

przedstawicieli managementu, charakteryzujące się wyjąt-

kową elegancją i  prestiżem, podkreślające pozycję osób 

zasiadających za ich kierownicami. Będą to auta linii Vignale, 

które w  2015 dołączą do gamy Forda. Oprócz luksusu, 

Fordy spod znaku Vignale będą dawały swoim użytkowni-

kom możliwość indywidualizowania niektórych elementów 

oraz korzystania z całego pakietu usług, niezwykle przydat-

nych w wykonywaniu codziennych obowiązków. 

FORD 2015 – fl otowa ofensywa
Jesteśmy fi rmą, która nie tylko sukcesywnie zmienia się, dostosowując swoją ofertę do aktualnych potrzeb 

rynku. Teraz wyraźnie przyśpieszamy, wchodząc w kolejny etap swojej ekspansji modelowej.
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Gamę nowości modelowych otwiera Audi A7 Sportback. Zaprezentowany wiosną i wpro-

wadzony do sprzedaży latem, znacznie zmodernizowany model, łączy w sobie sportowe 

możliwości i emocje jakie wywołuje samochód typu coupé z komfortem limuzyny i użyt-

kowymi właściwościami pojazdu typu Avant. W standardzie montowane są teraz przednie 

refl ektory diodowe, a na życzenie dostępne są refl ektory Matrix LED. Nowe Audi A7 Sport-

back oferowane jest z pięcioma mocnymi i wydajnymi jednostkami napędowymi – dwoma 

silnikami benzynowymi i trzema jednostkami wysokoprężnymi. Zakres ich mocy sięga od 

160 kW (218 KM) do 245 kW (333 KM). Wszystkie spełniają normę Euro 6. 

W  salonach pojawiło się także nowe Audi TT w  trzech wersjach silnikowych: z  jed-

nostką napędową 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro oraz z motorem 2.0 TDI ultra. W porówna-

niu z poprzednią wersją, jego sylwetka nabrała muskularnych kształtów i zyskała na dyna-

mice. Techniczną nowością, zastosowaną po raz pierwszy w  tym właśnie modelu, jest 

Audi virtual cockpit – zapewniające dynamiczne animacje i precyzyjną grafi kę połączenie 

deski rozdzielczej i monitora MMI w jedną cyfrową jednostkę.

Jesienią na drogi wyjechało zmodernizowane Audi A6. W nim również poprawiono wiele 

detali, nadano mu ostrzejszych rysów i wyposażono w szereg technicznych innowacji. 

Ta dynamiczna, luksusowa limuzyna może być napędzana jednym z trzech silników TFSI 

o mocy od 140 kW (190 KM) do 245 kW (333 KM) lub jedną z pięciu jednostek TDI, któ-

rych moc sięga od 110 kW (150 KM) do 240 kW (326 KM). 

Do sprzedaży w tym roku trafi ło również Audi A3 Sportback e-tron. To pierwszy w palecie 

czterech pierścieni model z napędem hybrydowym typu plug-in. Napęd Audi A3 Sport-

back e-tron opiera się na koncepcji wydajnej hybrydy równoległej. Zastosowany tu silnik 

spalinowy to zmodyfi kowana jednostka 1.4 TFSI, generująca moc 110 kW (150 KM) 

i moment obrotowy 250 Nm. Współpracuje ona bezpośrednio z silnikiem elektrycznym 

o mocy 75 kW i momencie obrotowym 330 Nm. Dzięki takiemu hybrydowemu napędowi, 

średnie spalanie A3 Sportback e-tron to zaledwie 1,5 l benzyny na 100 km, a bez tanko-

wania auto może pokonać aż 940 km.

Koncern z Ingolstadt znany jest z wyposażania swoich samochodów 

w nowoczesne i mające możliwość modułowej rozbudowy systemy 

infotainment. Ich najbardziej rozbudowane wersje, np. Audi MMI Navi-

gation plus z panelem dotykowym MMI touch, mają dodatkowo funk-

cję Audi connect, umożliwiającą – co też jest nowością zaprezento-

waną w tym roku – transmisję danych internetowych w szybkim stan-

dardzie LTE. 

W  roku 2015 spodziewamy się kolejnej porcji nowości – zarówno 

modelowych, jak i technicznych. 

AUDI A3 otrzymało tytuł 
„World Car of the Year“
Rok 2014, a zwłaszcza jego druga połowa, przyniósł wiele nowości w ofercie Audi. Koncern, znany z pro-

wadzenia wielu projektów badawczych i późniejszego ich wdrażania do produkcji seryjnej, po raz kolejny 

daje przykład „przewagi dzięki technice”.

Leszek Kempiński
PR Manager
Audi 
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W pierwszym kwartale 2015 roku na rynek trafi ą Golf R oraz GTD w nadwoziu Variant. 

Ten pierwszy charakteryzuje się napędem na 4 koła i  dysponuje mocą 300 KM. Golf 

Variant GTD łączy użytkowe walory samochodu kombi i  auta sportowego. Jego silnik 

wysokoprężny rozwija moc 184 KM, jest bardzo dynamiczny, a jednocześnie oszczędny. 

Nieco później zaprezentujemy trzecią nowość w nadwoziu Golfa – Golfa Alltracka. Jego 

charakterystyczne cechy to napęd na wszystkie koła 4MOTION, zwiększony prześwit 

poprzeczny i poszerzone nadwozie. Samochód będzie wyposażony w mocne jednostki 

napędowe o mocy od 150 do 184 KM. W drugiej połowie roku zadebiutują także dwa 

vany: odświeżony Sharan i zupełnie nowy Touran.

Koszyk premier uzupełnią innowacyjne auta elektryczne i hybrydowe. Na rynku pojawi się 

e-up!, który dysponuje zasięgiem 160 km i dzięki niezwykłej efektywności pozwala przeje-

chać 100 km za zaledwie 6 zł i 55 gr (11,7 kWh). W salonach dostępny będzie także e-Golf, 

którym bez ładowania można przejechać nawet 190 km. Ponadto wprowadzimy do oferty 

hybrydy plug-in, Golfa GTE – samochód, który potrafi  przejechać 50 km w trybie elektrycz-

nym, dysponuje mocą 204 KM, do pierwszej setki przyspiesza w 7,6 sekundy i średnio 

zużywa 1,5 litra paliwa na 100 km. Pod koniec roku zadebiutuje Passat GTE, który będzie 

najmocniejsza hybrydą plug-in Volkswagena, będzie dysponował mocą 218 KM. 

W 2015 roku Volkswagen planuje uzupełnić gamę dostępnych już modeli o  specjalne 

wersje BlueMotion. Dla przykładu Golf w wersji BlueMotion zużywa średnio 3,2 l/100 km 

przy emisji CO2 na poziomie jedynie 85 g/km. 

VOLKSWAGEN – NOWOŚCI
W listopadzie 2014 roku Volkswagen wprowadził do oferty jeden z najważniejszych modeli – Passata. To 

zupełnie nowa, już ósma generacja bestsellera. Samochód jest wyposażony w mocniejsze i wydajniej-

sze silniki oraz wiele rozwiązań wpływających na bezpieczeństwo podróżowania oraz komfort użytkowania. 

Passat Alltrack, który łączy najlepsze cechy SUVa i kombi zadebiutuje pod koniec 2015 roku. 
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Gama Peugeot oferuje pełną ofertę modelową we wszystkich segmentach. Począwszy 

od Peugeot 208 czy miejski crossover 2008, poprzez samochody kompaktowe – Peu-

geot 301, 308, 308 SW, crossovera 3008 i minivana 5008, przez ekscytujące coupe 

RCZ, modele wyższych klas – jak niedawno odmłodzony Peugeot 508, aż po bogatą 

ofertę samochodów dostawczych.

Aktualnie marka Peugeot może poszczycić się najmłodszą na rynku, ale też w  swojej 

historii gamą, która liczy niespełna 3 lata. A ostatnie lata obfi towały w ważne wydarzenia. 

Po wprowadzeniu w 2013 crossovera Peugeot 2008 i kompaktowego 308 już w 2014 

nowy Peugeot 308 otrzymał prestiżowy tytuł „Samochodu Roku 2014” (ang. Car of the 

Year), przyznany przez europejskich dziennikarzy. Wraz z modelem 308 wprowadzono do 

gamy marki nową, rewolucyjną, modułową platformę podłogową EMP2, na której koncern 

zbuduje większość przyszłej gamy modelowej. Rozwiązanie to pozwoliło obniżyć masę 

modelu o przeszło 140 kg w stosunku do poprzednika.

Wiosną 2015 roku ofertę Peugeot 308 uzupełniła wersja kombi, w której wprowadzono 

całkowicie nową rodzinę ultralekkich turbodoładowanych silników benzynowych Pure-

Tech o pojemności 1.2. o mocy 110 oraz 130 KM. W porównaniu do swoich czterocylin-

drowych poprzedników, nowa jednostka pozwala ograniczyć spalanie nawet o 21 proc. 

A wersja 130-konna ustanowiła niedawno rekord spalania osiągają wartość 2,85 litra na 

PEUGEOT – NOWOŚCI
Peugeot, działa w niemal 160 krajach i dysponuje siecią ponad 10 000 punktów obsługi klienta. Działając 

już od 125 lat w motoryzacji i ponad 200 w sferach produkcji przemysłowej, Peugeot sprzedał ponad 60 

milionów samochodów. W roku 2013 łączna, światowa sprzedaż Marki wyniosła 1 553 000 samochodów, co 

umocniło pozycję Peugeot na najważniejszych, silnie rozwijających się rynkach.
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100 kilometrów i 1810 kilometrów przejechanych na jednym, pełnym zbiorniku paliwa!

Ostatnie 3 lata to także rewolucja jaką Peugeot wprowadził do wnętrz i nowa wizja ergo-

nomii. PEUGEOT i-Cockpit, na który składa się mała, wręcz sportowa kierownica, zegary 

w polu widzenia drogi, wysoka konsola środkowa i ekran dotykowy, które odnaleźć można 

w modelach Peugeot 208, 2008, 308 oraz 308 SW .

W marcu wprowadzono model PEUGEOT 301 z instalacją LPG IV generacji z sekwencyj-

nym wtryskiem gazu. W aktualnej ofercie model 301 LPG dostępny jest z silnikiem 1.6 VTi 

115 KM. Średnie koszty eksploatacji w okresie 5 lat użytkowania modelu 301 LPG 115 

KM w stosunku do benzyny są niższe o 23%, a średni okres zwrotu kosztu instalacji LPG 

wynosi zaledwie 13 miesięcy.

Z  kolei Segment „D” reprezentuje nowy Peugeot 508, który wprowadza odmieniony 

i  bardziej wyrazisty styl, nową gamę silników wysokoprężnych o  oznaczeniu BlueHDi 

w mocach 1.6 120, 2.0 150 oraz 2.0 180 KM oraz całkowicie nową generację skrzyń 

automatycznych EAT6.

Odmieniony Peugeot 508 oferuje nowe niezwykle użyteczne technologie: refl ektory 

w technologii Full LED (światła do jazdy dziennej, mijania, drogowe, kierunkowskazy oraz 

światła przeciwmgielne), nowy 7’’ ekran dotykowy, kamerę cofania, czy monitor martwego 

pola w lusterkach wstecznych.

Jako jeden z  czołowych, europejskich producentów pojazdów dostawczych, Peugeot 

wprowadził na rynek w połowie 2014 roku nowego Peugeot Boxera. Oferta obejmuje sze-

roką gamę tego modelu, umożliwiającą jego dostosowanie do zróżnicowanych, indywidu-

alnych potrzeb fi rm poprzez adaptacje. 

N
O

W
O

Ś
C

I



94

Vademecum PTF SKFS 2014

Już od początku roku dostępny będzie napęd 4x4 dla zaprezentowanego we wrześniu 

nowego Vito. Niedługo później, bo już od wczesnej wiosny, dostępny będzie napęd 

4MATIC dla siostrzanej Klasy V. W obu modelach charakterystyczne są rozwiązania tech-

niczne, dzięki którym wersje z napędem na wszystkie koła nie będą wyższe od samocho-

dów napędzanych na przednią lub tylną oś. Ma to szczególne znaczenie w warunkach 

miejskich, umożliwiając wjazd do niskich parkingów podziemnych, z reguły o wysokości 

2 metrów.

Zmiany w wyposażeniu dotkną także najmniejszego samochodu dostawczego Merce-

des-Benz – Citana. Dotyczy to zarówno kwestii mechanicznych, jak i czysto wizualnych 

– wnętrze pojazdu jeszcze bardziej zharmonizuje się pozostałymi modelami Mercedesa.

Ostatnia istotna nowość, dotyczącą wszystkich modeli, wiąże się z  wejściem w  życie 

przepisów wprowadzających obowiązkowo standard emisji spalin Euro 6 we wszystkich 

samochodach z homologacją osobową. Dostawcze Mercedesy posiadają takie silniki już 

od kilku lat, lecz teraz restrykcyjne normy spełniać będą wszystkie jednostki napędowe, 

również te mniejsze. 

Aleksander Rzepecki 

Samochody dostawcze 
MERCEDES-BENZ premiery
Lata 2012-2014 obfi towały dla samochodów dostawczych Mercedes-Benz w  premiery. Dzięki temu 

„Gwiazda” rozpoczyna rok 2015 z  w  pełni odnowioną gamą produktową: Citanem, Vito, Klasą V oraz 

Sprinterem. Oczywiście nie oznacza to końca debiutów – w nadchodzącym roku będą to jednak nowości 

związane z wyposażeniem poszczególnych modeli.
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Eurotax:
wycena i kalkulacja on-line

EUROTAX
Part of EurotaxGlass’s Group

Wycena on-line to prosty i wygodny sposób dokonywania wycen, bez potrzeby 
instalowania oprogramowania na swoim komputerze i pamiętania o aktualizacjach. 
Wystraczy dostęp do internetu. Za pomocą aplikacji można wykonać wycenę, 
wydrukować ją lub zachować, a także zaktualizować zgodnie z potrzebą. Wycena  
on-line to idealne rozwiązanie dla każdego, kto nie potrzebuje regularnego dostępu do 
wartości rynkowych, ponieważ nie jest on ograniczony czasowo. Jeden abonament 
pozwala także dokonywać kalkulacji napraw w systemie ERE-online.

©EurotaxGlass’s Polska sp. z o.o. 

www.eurotax.plul. Janczarów 4
02-960 Warszawa

tel. 22 858 21 75  
biuro@eurotax.pl



DO KOLORU, DO WYBORU. 
DLA MAŁYCH, ŚREDNICH
I DUŻYCH.
Najlepsze ubezpieczenia dla Flot.

Ubezpieczenia flotowe LINK4 wyróżnia:

• Szeroki wachlarz Risk Management Solutions;

• Doradztwo w zakresie obniżania szkodowości;

• Sprawny przebieg procesu likwidacji szkód;

• Rozbudowany system raportów.

Kontakt:

 flota@link4.pl www.link4.pl
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