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§1. Organizatorzy 

1. Organizatorami Profesjonalnego Testu Flotowego Alternative są: 

• Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych, 

• Firma Creative Communication Halszka Gwiżdż 
 

§2. Definicje pojęć, skrótów 

Zawarte w niniejszym Regulaminie pojęcia / skróty, należy rozumieć́ w następujący 
sposób:  

• PTFA, Test – Profesjonalny Test Flotowy Alternative Stowarzyszenia 
Kierowników Flot Samochodowych, 

• SKFS, STOWARZYSZENIE – Stowarzyszenie Kierowników Flot 
Samochodowych, 

• Kapituła PTFA, Kapituła – grupa członków SKFS, Fleet managerowie 
odpowiedzialni za realizację projektu, stanowiący o aktywnościach i przebiegu 
PTFA, 

• Segment, Kategoria – grupa pojazdów usystematyzowana w ramach swoich 
parametrów technicznych lub na podstawie decyzji Kapituły, 

• Praktyczna część PTFA, PcPTFA, jazdy testowe – okres jazd testowych 
samochodami nominowanymi w ramach PTFA, wykonywanych przez członków 
SKFS, 

• Importer, Właściciel – oficjalny przedstawiciel producenta samochodów, 
właściciel testowanego samochodu. 

• Karta Pojazdu – formularz zawierający dane techniczne nominowanego 
pojazdu. 

§3. Cel, przedmiot i zakres  

1. Celem Profesjonalnego Testu Flotowego Alternative jest: 

• wskazanie najlepszych samochodów dla branży flotowej w oparciu  
o autorskie kryteria oceny, opracowane przez członków SKFS, 

• przedstawienie członkom SKFS aktualnej oferty rynkowej samochodów 
flotowych, 

• szczegółowe zapoznanie członków SKFS z parametrami technicznymi, 
eksploatacyjnymi oraz specyfikacją wyposażenia testowanych samochodów, 

• dostarczenie branży flotowej profesjonalnie opracowanej informacji na temat 
PTFA, będącej wynikiem jazd testowych, analiz, ocen i opinii, służących 
poszerzeniu oraz upowszechnianiu wiedzy przydatnej w zarządzaniu flotami 
samochodowymi, 

2. Wyniki PTFA oraz informacje zgromadzone w trakcie Testu zostaną 
opublikowane i udostępnione wszystkim członkom i partnerom SKFS oraz, 
szeroko rozumianej branży flotowej.  
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§4. Kapituła PTF SKFS 

1. Nad organizacją i prawidłowym przebiegiem PTFA czuwać będzie powołana 
przez Organizatora Kapituła PTFA. 

2. W skład Kapituły wchodzą tylko członkowie SKFS.  
3. Skład Kapituły PTFA zawiera Załącznik nr 9. 
4. Adres korespondencyjny z Kapitułą:  

• info@skfs.pl 

• Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych ul. Klaudyny 1,  
01-684 Warszawa;  

§5. Nominacja pojazdów do TESTU – zasady ogólne 

1. Auta nominowane do Testu zostaną wskazane przez Kapitułę. 
2. Modele do testu nominuje Kapituła. W teście udział może wziąć jeden model 

marki w danym segmencie. W przypadku, kiedy w danym segmencie Kapituła 
dokona nominacji kilku modeli danej marki, decyzję dotyczącą udziału 
wybranego spośród nominowanych aut podejmuje Importer.   

3. Kapituła może uwzględnić również po dwie nominacje w każdym segmencie w 
ramach tak zwanych „dzikich kart” na podstawie wniosku członków SKFS. 

4. Ostateczną decyzję dotyczącą liczby segmentów / kategorii oraz ilości 
nominowanych pojazdów podejmuje Kapituła. 

5. Zestawienie kategorii/ segmentów oraz nominowanych pojazdów znajduje się 
w Załączniku nr 10 Regulaminu. 

6. Kategoria dodatkowa - Subiektywny Debiut Roku (SDR). 
Subiektywny Debiut Roku jest dodatkową kategorią ustanowioną przez Kapitułę 
SKFS. Warunkiem nominacji w kategorii SDR jest zgłoszenie przez Importera  
lub członków SKFS maksymalnie jednego pojazdu nienominowanego  
w pozostałych kategoriach /segmentach,  
6.1 samochód do kategorii SDR można zgłaszać w terminie do 31 sierpnia 

bieżącej edycji PTFA, 
6.2 wyłonienie zwycięzcy SDR odbędzie się na podstawie ankiet (bez jazd 

testowych) wypełnionych przez członków SKFS uczestniczących  
w Praktycznej części PTFA. 

6.3 zgłoszenie pojazdów i udział w kategorii SDR jest nieodpłatne, 
6.4 ostateczną decyzję dotyczącą liczby nominowanych pojazdów w kategorii 

SDR podejmuje Kapituła. 
7. Kapituła dopuszcza możliwość zgłoszenia przez Importerów dodatkowych 

pojazdów, celem ich oceny i wydania opinii przez członków SKFS biorących 
udział w Teście.  
7.1 Dodatkowe pojazdy można zgłaszać do Kapituły w terminie do 31 sierpnia 

bieżącej edycji PTFA 
7.2 Pojazdy te nie będą klasyfikowane w żadnym segmencie, czy kategorii 

PTFA. 
7.3 Ich ocena będzie polegać na wykonaniu jazdy testowej i wypełnieniu przez 

członków SKFS stosownych ankiet.  
7.4 Podsumowanie ankiet zostanie przekazane Importerom do końca listopada 

bieżącej edycji PTFA 
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§6. Udostępnienie pojazdów do testu, Praktyczna części PTFA (PcPTFA) 

1. Harmonogram Praktycznej części PTFA zawiera Załącznik nr 11 Regulaminu. 
2. W PTFA udział biorą jedynie pojazdy nominowane i zatwierdzone przez 

Kapitułę zgodnie z §5 Regulaminu. 
3. Formalnego potwierdzenia udziału w Teście nominowanych pojazdów dokonuje 

przedstawiciel Importera poprzez: 
3.1 Wysłanie wypełnionych formularzy otrzymanych uprzednio od Organizatora, 
3.2 Dokonania opłaty w wysokości 2 500 zł netto (dwa tysiące pięćset złotych) 

przemnożonej przez ilość nominowanych samochodów. W przypadku kiedy 
z przyczyn niezależnych część praktyczna się nie będzie mogła się odbyć, 
to koszt udziału za każdy model auta w teście wyniesie 800 zł netto 
(osiemset złotych) na numer konta 09 1050 1012 1000 0090 3126 9153. 

4. Razem ze zgłoszeniem samochodu do PTFA, lecz nie później niż 14 dni 
roboczych przed Praktyczną częścią PTFA, Importer jest zobowiązany 
dostarczyć do Kapituły (email na adres h.gwizdz@skfs.pl) wypełnioną „Kartę 
Pojazdu” (Załącznik nr 2 Regulaminu). Kapituła zastrzega sobie możliwość 
weryfikacji otrzymanych w „Karcie Pojazdu” danych. 

5. Aby nominowany samochód został oceniony w ramach PTFA, Importer musi 
udostępnić auto zgodnie z wymogami Kapituły. Dotyczy to w szczególności 
zgodności marki, modelu, rodzaju nadwozia, rodzaju silnika, jego pojemności 
oraz mocy, a także poziomu i wersji wyposażenia.  

6. Kapituła może zakwestionować udostępniony przez Importera pojazd, jeśli nie 
spełni o wymogów wskazanych w §6.p4 Regulaminu.  

7. W przypadku dostarczenia przez Importera auta niezgodnego ze wskazaną 
przez Kapitułę specyfikacją, ocena może być obniżona do 25% za każdą 
nieprawidłową kategorię będącą odstępstwem od nominowanej wersji zgodnie 
z Kartą Oceny Pojazdu (Załącznik nr 1 Regulaminu).  

8. Weryfikacja samochodów udostępnionych do PTFA pod kątem poziomu 
niezgodności specyfikacji zostanie wykonana przez członków Kapituły 
bezpośrednio w dniu dostarczenia samochodów do Praktycznej części PTFA. 

9. Oceniającymi i testującym auta podczas PcPTFA będą wyłącznie członkowie 
SKFS. 

10. Kapituła nie przewiduje obecności przedstawiciela/przedstawicieli Importera lub 
właścicieli testowanych samochodów podczas jazd testowych PcPTFA. 
Obecność taka będzie możliwa jedynie podczas „Wieczoru Integracyjnego 
PTF” (termin eventu zgodnie z Harmonogramem PcPTFA – Załącznik nr 11 
Regulaminu).  

11. Testujący ocenią auta stosując wytyczne zawarte w „Procedurze jazd 
testowych i oceny pojazdów” zawartych w Załączniku nr 3 Regulaminu oraz 
wypełniając Kartę Oceny Pojazdu według wzoru Załącznik nr 4 Regulaminu (w 
formie elektronicznej); 
11.1 każdy z testujących będzie realizować jazdy testowe wyłączenie na 

wyznaczonej przez Kapitułę trasie, 
11.2 przed rozpoczęciem jazdy, testujący zapozna się z informacją o 

testowanym pojeździe na podstawie zawartej w „Karcie Pojazdu” -Załącznik 
nr 2 Regulaminu, 
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11.3 dla zapewnienia obiektywnej oceny pojazdów, Kapituła przewiduje 
przeprowadzenie jazd testowych w grupach tzn. dany segment / segmenty 
w wyznaczonym dniu. 

12. W czasie trwania PcPTFA, testowane pojazdy mogą być wyposażone w 
urządzenia lokalizacyjne GPS. Dane będą monitorowane przez dedykowany do 
tego celu profesjonalny system monitoringu pojazdów. 

13. Dostarczone do PcPTFA pojazdy muszą być zatankowane do pełna; 
13.1 testowane samochody będą dwukrotnie tankowane: pierwsze tankownie 

przed rozpoczęciem jazd testowych, drugie po zakończeniu jazd PcPTFA, 
13.2 w celu weryfikacji dotankowania pojazdów przed i po PcPTFA, 

wypełniona będzie „Karta Drogowa” - wzór Załącznik nr 8 Regulaminu. 
14. Do każdego testowanego samochodu musi być dołączona Karta Informacyjna 

zawierająca m.in. dane: markę, typ, model, pojemność silnika (jeśli dotyczy), 
rodzaj zasilania, moc w KW, pojemność baterii w KW, czas ładowania w KW na 
1h, wersja / poziom wyposażenia, wyposażenie dodatkowe, systemy 
bezpieczeństwa czynnego i biernego, rodzaj komunikacji z Apple CarPlay lub  
Android Auto, rodzaj zastosowanego tempomatu, rodzaj zastosowanych 
świateł głównych. 
14.1 przekazanie Karty Informacyjnej powinno nastąpić przez Importera lub 

właściciela pojazdu wraz z dostarczeniem samochodu do PcTFA, lecz nie 
później niż dniu rozpoczęcia jazd testowych,  

15. Każdy testowany pojazd musi posiadać aktualne i ważne ubezpieczenie 
komunikacyjne: Odpowiedzialności Cywilnej, Auto Casco oraz Następstw 
Nieszczęśliwych Wypadków.  

16. Importer lub właściciel udostępniający samochód / samochody do PcPTFA, 
wyrazi pisemną zgodę na zamontowanie w nich systemu GPS (Załącznik nr 5 
Regulaminu). 

17. Zabronione jest dokonywanie podczas PcPTFA zamiany testowanych 
pojazdów, z wyjątkiem awarii unieruchamiającej testowane auto i tym samym 
uniemożliwiającej kontynowanie udziału w jazdach testowych.  

§7. Opracowanie wyników PTF 

1. Opracowanie oraz podsumowanie wyników PTFA wykonuje Kapituła. 
2. Samochody biorące udział w PTFA oceniane będą na podstawie niniejszego 

Regulaminu, w oparciu o zebrane materiały, według autorskich kryteriów i wag 
opracowanych przez Kapitułę, zgodnie z Kryteriami Oceny Pojazdu (Załącznik 
nr 1 Regulaminu). 

3. Podstawę do opracowania wyników stanowią: 
3.1 Punkty nadane przez testujących samochody członków SKFS w Kartach 

Oceny Pojazdu, wypełniane elektronicznie (formularz Google) (Załącznik nr 
4 Regulaminu) 

3.2 Punkty nadane przez członków Kapituły na podstawie danych serwisowych 
i specyfikacji technicznych dostarczonych przez zgłaszających auta  
do Testu oraz danych patronów merytorycznych. 

4. Zwycięzcy poszczególnych segmentów / kategorii zostaną wyłonieni  
na podstawie sumy punktów z poszczególnych kategorii, zgodnie z Kartą Oceny 
Pojazdu, metodą określoną w Załączniku nr 7 Regulaminu.  

5. Zwycięzca danego segmentu otrzyma: 
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5.1 Statuetkę PTFA SKFS, 
5.2 Prawo do używania tytułu „Auto Flotowe Profesjonalnego Testu Flotowego 

Alternative SKFS w segmencie … w roku 2021”. 
6. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas Gali PTF SKFS. W sytuacji, kiedy  

nie będzie możliwe zorganizowanie Gali z powodu stanu epidemicznego  
w Polsce, wyniki ogłoszone zostaną na stronie ptf.skfs.pl oraz www.skfs.pl  

7. Kapituła zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień lub nagród 
specjalnych. 

8. Lista zwycięzców wraz ze szczegółową relacją zostanie opublikowana na 
stronie www.ptf.skfs.pl, na stronach internetowych partnerów merytorycznych, 
w czasopismach branżowych oraz portalach wytypowanych do patronatu 
medialnego. 

§8. Odwołanie, złożenie protestu 

1. Protest dotyczący sposobu przeprowadzania jazd testowych będzie 
przyjmowany tylko w formie pisemnej i wyłącznie od osoby reprezentującej 
zgłaszającego samochód do PTFA. 

2. Protest będzie przyjmowany maksymalnie do 5 dni roboczych od daty 
zakończenia PcPTFA. 

3. Wnoszący protest wpłaca kaucję w wysokości 2 500 zł/netto (dwa tysiące 
pięćset złotych).  

3.1 Kaucja zostanie zwrócona w przypadku uznania protestu. 
4. Protest będzie rozpatrywany przez Kapitułę.  
5. Decyzja za uznaniem lub odwołaniem protestu zostanie podjęta na podstawie 

głosowania Kapituły.  
6. W przypadku odwołania protestu, kaucja przechodzi na rzecz Organizatora 

PTFA. 

§9. Postanowienia końcowe 

1. Zgłoszenie auta do udziału w PTF jest równoznaczne z udzieleniem zgody 
Importera do wykorzystanie jego wizerunku w celach promocji PTF. 

2. Kapituła zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie i 
Harmonogramie PcPTFA. Wprowadzone zmiany zostaną opublikowane na 
stronach www.skfs.pl, przed rozpoczęciem PcPTFA. 

Kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem będą rozpatrywane przez Kapitułę 
w trybie indywidualnym.  
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3.  

 

 

Załączniki 

Załącznik nr 1 – Kryteria Oceny Pojazdów 

Załącznik nr 2 – Wzór Karty Pojazdu 

Załącznik nr 3 – Procedura jazd testowych i oceny pojazdów 

Załącznik nr 4 – Karta Oceny Pojazdów 

Załącznik nr 5 – Oświadczenie właściciela pojazdu na instalację urządzenia GPS 

Załącznik nr 6 – Oświadczenie wykonującego jazdy testowe podczas PcPTFA 

Załącznik nr 7 – Metodologia oceniania pojazdów 

Załącznik nr 8 – Karta Drogowa Pojazdu 

Załącznik nr 9 – Skład Kapituły PTFA 2021r. 

Załącznik nr 10 – Lista nominowanych pojazdów PTFA’21 

Załącznik nr 11 – Harmonogram Praktycznej części PTFA 


