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– Polacy dostrzegają problemy, z ja-
kimi boryka się publiczna opieka 
zdrowotna, dlatego też coraz częściej 
sami inwestują w swoje zdrowie. Już 
teraz wydają ponad 40 mld zł, a nie-

które zestawienia pokazują, że nawet 
46 mld zł. to ogromna kwota – za-
uważa Dorota M. fal, ekspert ds. 
ubezpieczeń zdrowotnych Polskiej 
izby Ubezpieczeń. – z najnowszego 

europejskiego Konsumenckiego in-
deksu zdrowia wynika, że nasz kraj 
znalazł się na szóstym miejscu od 
końca. to pokazuje, że konieczne są 
zmiany legislacyjne. wzór powinni-
śmy czerpać z takich krajów europej-
skich, które znajdują się na szczycie 
rankingu, jak Holandia, szwajca-
ria, czy z państw skandynawskich. 
Duży wpływ na wzrost kosztów pu-
blicznej opieki zdrowotnej ma także 
rozwój coraz nowszych technologii 
medycznych oraz leków. Ponadto 
obciążony i słabo regulowany bez-
płatny dostęp do świadczeń medycz-
nych powoduje m.in. nadmierne 
wykorzystywanie publicznej opieki 
zdrowotnej przez część pacjentów. 
– Dodatkowe ubezpieczenia zdro-
wotne gwarantują szybki dostęp do 

lekarza pierwszego kontaktu, więk-
szość zapewnia go w ciągu jednego, 
maksymalnie dwóch dni. to po-
zwala na szybką interwencję w przy-
padku zwykłego przeziębienia 
lub grypy. gwarantowane najczę-
ściej w polisach 5-7 dni oczekiwa-
nia na specjalistę, w  porównaniu 
z  czasem oczekiwania w  publicz-
nej opiece zdrowotnej, to ogromna 
różnica – podkreśla Dorota M. fal. 
–  Jak pokazują ostatnie statystyki, 
na wizytę u ortopedy trzeba czekać  
9-10 miesięcy, na tomografię dol-
nego odcinka kręgosłupa blisko pół 
roku, a  na rezonans magnetyczny 
blisko 10 miesięcy.
Dodatkowe ubezpieczenia zdro-
wotne stanowią również dużą war-
tość dla pracodawców. Jak wynika 

z  raportu PiU „Jak ubezpiecze-
nia zmieniają Polskę i  Polaków” 
opublikowanego w  listopadzie 
ubiegłego roku, dostęp do opieki 
medycznej jest w  stanie skutecz-
nie ograniczać nawet o  70  proc. 
absencję chorobową pracowni-
ków. to w  dużej mierze wpływa 
na fakt, że obserwuje się dziś nie 
tylko wzrost liczby osób objętych 
ochroną, ale także rozszerzenie jej 
zakresu. wyniki raportu potwier-
dzają, że przedsiębiorcy dostrzegają 
wartość prywatnej opieki zdrowot-
nej i zdają sobie sprawę z kosztów 
związanych z  nieobecnością pra-
cowników z  powodu choroby. 
straty określają nawet na 30 tys. zł 
w przeliczeniu na jednego pracow-
nika rocznie.

Coraz więcej dodatkowych ubezpieczeń 
Z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń wynika, że dzięki 
dodatkowym ubezpieczeniom zdrowotnym już 2,17 mln 
Polaków korzysta z prywatnej opieki zdrowotnej. 
Wg prognoz liczba ta będzie nadal rosła, zwłaszcza 
w kontekście zmniejszających się wydatków na 
świadczenia specjalistyczne zapewniane w ramach 
publicznej opieki zdrowotnej oraz coraz niższą ocenę 
jakości publicznej opieki zdrowotnej.
W III kwartale 2017 r. składka przypisana brutto na 
rynku dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych wzrosła 
o 21 proc. rok do roku i osiągnęła wartość 482,4 mln zł. 
Jak wynika z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń, liczba 
korzystających z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych 
wzrosła aż o 23 proc. po III kwartale ubiegłego roku.
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Przed polską gospodarką pojawiło się 
nowe wyzwanie. Już ponad 50 proc. 
firm deklaruje, że ma trudności re-
krutacyjne, a to wpływa na ich roz-
wój. z  raportu „Barometr Rynku 
Pracy Viii” przygotowanego przez 
agencję work service wynika, że 
1/3 przedsiębiorstw narzekających 
na braki kadrowe, nie jest w stanie 
z tego powodu zawierać nowych kon-
traktów z klientami. Kłopoty z po-
zyskiwaniem wykwalifikowanych 
pracowników deklaruje 50,8  proc. 
firm – o 15 p. proc. więcej niż rok 
temu. Do podobnych wniosków do-
szli konsultanci firmy doradczej De-
loitte. w raporcie „trendy HR 2017. 
zmiana zasad w erze cyfryzacji” za-
uważają, że rozwój technologii po-

zwala pracownikom na dużo bardziej 
swobodne poruszanie się pomiędzy 
stanowiskami, zarówno w  obrębie 
jednego przedsiębiorstwa, jak rów-
nież poza nim. Pracodawcy zaczynają 
więc coraz częściej traktować swoich 
pracowników z równie dużą staran-
nością jak klientów. Do najważniej-
szych benefitów, na które zwracają 
uwagę pracownicy, należą te zwią-
zane ze zdrowiem i bezpieczeństwem. 
Dodatkowe grupowe ubezpieczenia 
zdrowotne i na życie stanowią dużą 
wartość dla pracodawców. takie po-
lisy to jedne z najbardziej pożądanych 
benefitów pozapłacowych, które bu-
dują dobry wizerunek firmy. sprawna 
opieka medyczna, dostosowana do 
potrzeb pracownika, pozwala obniżyć 
koszty absencji związane ze zwolnie-
niami lekarskimi. Pracownicy wysoko 
cenią objęcie ich ubezpieczeniem 
zdrowotnym przez pracodawcę, gdyż 
kolejki do specjalistów w  publicz-
nej służbie zdrowia są zwykle dość 

długie. z  kolei wsparcie finansowe 
w trudnych sytuacjach, takich jak np. 
pobyt w szpitalu, ciężkie choroby, wy-
padki, operacje, które zapewnia gru-
powe ubezpieczenie na życie, także 
dobrze postrzeganym dodatkowym 
bonusem dla pracowników. Badania 
potwierdzają, że dzięki takim udo-
godnieniom pracownicy czują więk-
szą satysfakcję ze współpracy z firmą, 
doceniają ją, co przekłada się na ich 
zaangażowanie i lojalność w stosunku 
do pracodawcy. 

Syndrom XXI wieku i choroby 
zawodowe Polaków
Postęp cywilizacji spowodował, że 
żyjemy w czasach, które często wy-
magają od nas życia na najwyższych 
obrotach. a  to, wraz z  zanieczysz-
czeniami środowiska,   przełożyło 
się na rozkwit chorób XXi wieku. 
Do najczęstszych zaliczamy scho-
rzenia układu krążenia, które są 
przyczyną śmierci co drugiej osoby 
w Polsce. eksperci alarmują też, że 
plagami obecnych czasów są stres 
i przepracowanie. z badań londyń-
skiego Uniwersytetu College wy-
nika, że przepracowanie zwiększa 
ryzyko udaru o 33 proc., a  zawału 
– o 13 proc. stres może powodować 
też wrzody żołądka, wysokie ciśnienie 
krwi, stany lękowe, niespodziewane 
zasłabnięcia, zawroty głowy, a nawet 
udar i zawał serca. istnieje już nawet 
nazwa jednostki chorobowej zwią-
zanej z  przepracowaniem,  złą dietą 

i małą aktywnością fizyczną – to syn-
drom XXi wieku,
z  danych głównego Urzędu sta-
tystycznego wynika, że głównymi 
przyczynami zgonów w  Polsce są 
choroby układu krążenia i  nowo-
twory, które odpowiadają za po-
nad 70  proc. wszystkich zgonów. 
na kolejnych miejscach znajdują 
się choroby układu oddechowego 
oraz urazy i zatrucia, które są przy-
czyną ok. 5–6 proc. wszystkich zgo-
nów. Umieralność z powodu chorób 
układu krążenia od kilku lat nie-
znacznie spada. w 2015 r. choroby te 
spowodowały ponad 51 proc. wszyst-
kich zgonów kobiet (dla porówna-
nia: w 2000 r. – ok. 53 proc). wśród 
mężczyzn udział ten spadł w ciągu 15 
lat z ok. 43 do ok. 41 proc.
z kolei jak wynika z raportu „Cho-
roby zawodowe w Polsce w 2016 r”., 
przygotowanego przez instytut Me-
dycyny Pracy im. prof. J.  nofera, 
wśród chorób zawodowych w  na-
szym kraju najczęściej występują 
pylice płuc, choroby zakaźne lub pa-
sożytnicze, przewlekłe choroby narzą-
dów głosu oraz przewlekłe choroby 
obwodowego układu nerwowego. 
Łącznie w całej Polsce w 2016 r. na 
choroby zawodowe zapadło 2119 
osób. najczęściej na takie choroby 
zapadają pracownicy w  wojewódz-
twach: śląskim, wielkopolskim, ma-
łopolskim i mazowieckim.
niezbędna jest więc profilaktyka, 
dostęp do odpowiedniej opieki me-

dycznej, a  w  razie nieszczęśliwego 
zdarzenia –  odpowiednia rekom-
pensata. grupowe ubezpieczenia 
zdrowotne i na życie nie tylko więc 
stanowią pozapłacowy benefit dla 
pracownika i  jeden z  elementów 
budowania wizerunku firmy, ale 
przede wszystkim są realną inwesty-
cją w zdrowie zatrudnionego. takie 
ubezpieczenie staje się dla pracowni-
ków coraz bardziej atrakcyjne, tym 
bardziej, że jak wynika z  raportu 
Światowej organizacji zdrowia, 
z  powodu chorób cywilizacyjnych 
na świecie co roku umiera przed-
wcześnie aż 16 mln osób. Dbałość 
o zdrowie pracownika jest więc także 
w interesie samego pracodawcy. nie 
jest to tylko rozwiązanie dla dużych 
firm. Małe i średnie przedsiębiorstwa 
także mogą sięgnąć po takie benefity 
dla swoich pracowników. 
Żyjemy w XXi wieku, wieku chorób 
cywilizacyjnych, jesteśmy zabiegani, 
zestresowani, często przemęczeni. zła 
dieta, siedzący tryb pracy, mała aktyw-
ność fizyczna – wszystko to zwiększa 
ryzyko choroby. zmiana stylu życia, 
w połączeniu z profilaktyką prozdro-
wotną zdecydowanie poprawi jakość 
naszego życia. Pracodawco, dzięki 
grupowemu ubezpieczeniu swojej 
załogi, możesz skutecznie elimino-
wać problemy zdrowotne swoich pra-
cowników, skracać czas ich absencji 
chorobowej i zwiększać efektywność 
pracy. Dostępna i skuteczna opieka 
medyczna to korzyść dla obu stron.

Ubezpieczenie pracownika  to zysk dla pracodawcy 
Gdy na rynku brakuje rąk do pracy, firmy starają się 
zatrzymać pracowników na wszelkie sposoby. Benefity 
pracownicze stają się więc w dzisiejszych czasach nie 
przywilejem, lecz koniecznością. Jednym z nich są grupowe 
ubezpieczenia zdrowotne i na życie. Zyskuje nie tylko 
pracownik, ale przede wszystkim pracodawca – lepsza 
motywacja pracowników oraz budowanie pozytywnego 
wizerunku firmy na rynku pracy. Współczesny tryb życia 
spowodował rozkwit chorób XXI wieku – schorzenia 
układu krążenia, stres, przepracowanie, otyłość, to tylko 
niektóre z nich. Profilaktyka jest najlepszym lekarstwem, 
a ubezpieczenia zdrowotne zdecydowanie ją ułatwiają.  

dyrektor biura ubezpieczeń 
zdrowotnych w Towarzystwie 

Ubezpieczeń INTER Polska 

Teresa Domańska

zgodnie z nowymi przepisami jed-
nym z  obowiązków firm z  branży 
finansowej będzie powołanie in-
spektora ochrony Danych, którego 
zadaniem jest nadzór nad przepro-
wadzaniem wewnętrznych procedur. 
taki wymóg będą musiały spełnić 
przedsiębiorstwa, które w  ramach 
swojej głównej działalności regular-

nie i na dużą skalę monitorują osoby 
lub jeżeli ich działalność polega stricte 
na przetwarzaniu w szerokim zakre-
sie szczególnych kategorii danych 
osobowych. wraz z wejściem w ży-
cie RoDo wszystkie bazy danych 
dotyczące klientów będą musiały być 
znacznie bardziej uporządkowane. Je-
śli dana osoba wycofa upoważnienie 
do przetwarzania jego danych osobo-
wych to firma będzie musiała usunąć 
ze swoich systemów wszelkie infor-
macje na jego temat. Może to po-
wodować problemy, z uwagi na fakt, 
że niektóre przepisy wymagają prze-
chowywania danych o umowach lub 
klientach przez określony czas – cza-
sami dłuższy niż klient by sobie tego 
życzył, wycofując wcześniej zgodę 

na przetwarzanie danych.  istotną 
sprawą dla firm związanych z  sek-
torem finansowym jest kwestia au-
tomatyzacji procesów profilowania 
klienta. RoDo wymaga, aby mimo 
wszechobecnych chatbotów i nowych 
technologii pozwalających na auto-
matyczną wycenę wysokości ubez-
pieczenia lub pożyczki, w  procesie 
decyzyjnym uczestniczył człowiek, 
który ostatecznie oceni możliwości 
klienta. oznacza to, że firmy nie będą 
mogły podejmować decyzji wyłącznie 
na podstawie działania systemu auto-
matycznego profilowania.  

Sankcje za niestosowanie się 
firm do nowych przepisów
za  złamanie przepisów dotyczą-
cych ochrony danych osobowych 
po 25 maja będą groziły nowe sank-
cje karne, administracyjnoprawne 
oraz cywilnoprawne. RoDo wpro-
wadza dodatkowo wysokie kary 
pieniężne, których wartość będzie 
określana indywidualnie w odniesie-
niu do każdego przedsiębiorcy w za-
leżności od tego, jakiego uchybienia 

się dopuścił. Rozporządzenie wyróż-
nia dwa przedziały kar: do 10 milio-
nów euro lub do 2  proc. wartości 
rocznego globalnego obrotu przed-
siębiorstwa (w  przypadku narusze-
nia art. 25 oraz art. 29-32) albo do 
20 milionów euro lub do 4  proc. 
wartości rocznego globalnego obrotu 
przedsiębiorstwa (w przypadku na-
ruszenia art. 5, art. 7 lub art. 15-16) 
– przy czym w obu przedziałach za-
stosowanie będzie miała zawsze kara 
wyższa. Środki finansowe pocho-
dzące z kar pieniężnych będą stano-
wić dochód budżetu państwa, przy 
czym 1 proc. zgromadzonych środ-
ków zostanie przeznaczonych na fun-
dusz ochrony Danych osobowych 
– państwowy fundusz celowy powo-
łany w celu upowszechniana wiedzy 
o prawach i obowiązkach związanych 
z ochroną danych osobowych. 

Bez zgody klienta ani rusz
nowe regulacje mają za zadanie 
przede wszystkim chronić interesy 
konsumentów i  zadbać o bezpie-
czeństwo ich danych osobowych, 

zwłaszcza, że dotychczas problemy 
w egzekwowaniu istniejących ure-
gulowań były powszechne. istotną 
kwestią dla klientów będzie wyra-
żanie przez nich zgody na przetwa-
rzanie ich danych osobowych. od 
25 maja przedsiębiorstwa nie tylko 
będą musiały szczegółowo okre-
ślić zakres i  cel przetwarzania da-
nych, ale również poinformować 
klientów o  możliwości cofnięcia 
na to zgody. taka informacja musi 
się również znaleźć w  e-mailach 
ofertowych.
zmiany w przepisach mają zakoń-
czyć, a  przynajmniej ograniczyć 
przypadki, w których dzwoniący te-
lemarketer nie chce ujawnić infor-
macji, skąd posiada numer telefonu 
danej osoby. na firmach kupują-
cych bazy będzie spoczywał obo-
wiązek udowodnienia, że uzyskały 
zgodę na przetwarzanie zawartych 
w nich danych od poszczególnych 
osób. w  przypadku, gdy klient 
stwierdzi, że jednak takowej zgody 
nie wyrażał, to firma musi udowod-
nić, że było inaczej.

Dane pod szczególną ochroną,  czyli jak RODO wpłynie na branżę finansową
Już 25 maja w życie wchodzi Rozporządzenie 
o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które ma na 
celu zwiększenie kontroli nad tym, w jaki sposób firmy 
korzystają i przechowują dane o swoich klientach. 
Wprowadzane zmiany znacząco wpłyną na działanie firm 
z branży finansowej, zwłaszcza w zakresie wewnętrznych 
procedur dotyczących obrotu danymi osobowymi oraz 
automatyzacji procesów profilowania klienta.

członek zarządu Aasa Polska

mec. Paweł Pawlukiewicz
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Według danych KNF 
składka przypisana brutto 
w III kwartale 2017 r. była 
o ponad 5 mld wyższa niż 
rok wcześniej. Jak obecnie 
kształtuje się sprzedaż 
ubezpieczeń grupowych 
w Nationale-Nederlanden?
Ostatni rok zakończyliśmy zna-
czącymi sukcesami – co miesiąc 
grono naszych klientów poszerza 
się o kilkaset nowych firm. Obec-
nie jesteśmy w  pierwszej trójce 
ubezpieczycieli o  najwyższym 
wzroście sprzedaży, a  w  ciągu 
ostatniego roku awansowaliśmy 
w tym rankingu aż o sześć pozycji. 

Jaki jest kluczowy 
kierunek rozwoju 
ubezpieczeń grupowych 
w Nationale-Nederlanden? 
Jednym z  najważniejszych ele-
mentów naszej strategii w  per-
spektywie kilku najbliższych lat 
są grupowe ubezpieczenia na ży-
cie dla małych i średnich przed-
siębiorstw (MŚP). Zależy nam, 
aby zwiększyć udział w  rynku 
wśród najmniejszych przedsię-
biorców, dlatego stale monitoru-
jemy potrzeby oraz oczekiwania 
firm i na ich podstawie wprowa-
dzamy do oferty nowe rozwią-
zania. Widzimy duży potencjał 
w  sprzedaży tego rodzaju pro-
duktów i dopasowujemy ofertę 
nawet do małych firm.

Dlaczego kierują Państwo 
swoją ofertę właśnie 
do małych i średnich 
przedsiębiorstw?
Z raportu Nationale-Nederlan-
den „Sektor MŚP w  obliczu ro-
tacji pracowników” wynika, że 
mali przedsiębiorcy borykają się 
z dużą rotacją, związaną z panu-
jącym obecnie rynkiem pracow-
nika. Wśród problemów, na które 
zwracają uwagę osoby zarządza-
jące kadrami w  MŚP, dominują 
rosnące oczekiwania płacowe 
– wskazuje na to więcej niż po-
łowa badanych. Pracodawcy nie 
zawsze mają możliwość pod-
nieść pensję, starają się więc 
przyciągać kandydatów poza-
płacowymi elementami wy-
nagrodzenia. Co trzeci badany 
przez nas pracownik wskazuje, 
że wysoko ceni tego typu bene-
fity, w  tym ubezpieczenie gru-
powe chroniące zdrowie i życie. 
Oferując je, wielu małych pra-
codawców może w  ten spo-
sób uatrakcyjnić ofertę pracy 
w  swoim przedsiębiorstwie. 
Możliwość przystąpienia do 

grupowego ubezpieczenia na 
życie to dla pracownika znak, że 
przedsiębiorca dba o zatrudnio-
nych. Dzięki ubezpieczeniu na 
życie pracownicy zyskują gwa-
rancję wsparcia finansowego 
oraz poczucie bezpieczeństwa 
w przypadku nieprzewidzianych 
zdarzeń. Jednocześnie więk-
szy komfort psychiczny prze-
kłada się na jakość ich pracy 
i motywację. 

Czym wyróżnia się 
oferta Nationale-
Nederlanden dla MŚP?
Istotną rolą we wzmocnieniu 
naszej pozycji na rynku małych 
i  średnich przedsiębiorstw od-
grywa elastyczność oferty –  to 
nas wyróżnia. Dzięki niej po-
lisa „Razem dla Siebie” umoż-
liwia dopasowanie wysokości 
sumy ubezpieczenia oraz za-
kresu ryzyka do potrzeb pra-
cowników i pracodawcy. Jedna 
polisa obejmuje kompleksowe 
ubezpieczenie zdrowia ubezpie-
czonego pracownika: aż do 60 
chorób (m.in. zawał serca, udar 
mózgu, nowotwory) i  inne nie-
przewidziane zdarzenia, w  tym 
otwarty katalog operacji. Po-
nadto, produkt obudowany jest 
szeregiem umów dodatkowych. 
Są to m.in. „Miesięczna wy-
płata”, która zapewnia ubezpie-
czonemu regularne wypłaty na 
wypadek niezdolności do pracy 
trwającej dłużej niż pół roku, czy 
umowa na wypadek uszczerbku 
na zdrowiu dziecka pracownika, 
która charakteryzuje się odrębną 
kwotą ubezpieczenia na każde 
dziecko w rodzinie.

Czy Polacy mają świadomość 
istnienia takich produktów?
Niewątpliwie Polacy są coraz 
bardziej świadomymi konsu-
mentami –  także jeśli chodzi 
o  produkty finansowe. Z  na-
szego raportu wynika, że 95 proc. 
badanych słyszało o możliwości 
zorganizowania ubezpieczeń 
grupowych na życie dla swo-
ich pracowników. Dlatego sta-
ramy się dopasować ofertę do 
indywidualnych potrzeb i ocze-
kiwań klienta. W  Nationale-Ne-
derlanden wprowadziliśmy m.in. 
umowy dodatkowe na wypadek 
zachorowania na choroby serca 
i  nowotwory. Dodatkowo, limit 
przystąpienia do ubezpieczenia 
grupowego może wynosić na-
wet 75 lat. To odpowiedź na zgła-
szane do nas pytania ze strony 
potencjalnych klientów.

Skoro mówimy 
o indywidualizacji 
oferty, to czy zakres 
ubezpieczanych ryzyk różni 
się w zależności od branży?
Specyfika niektórych miejsc pracy 
sprawia, że zatrudnieni są nara-
żeni na nieco inne zagrożenia. 
Pierwsza myśl to zwykle zawody, 
które kojarzymy z  narażaniem 
życia i  zdrowia. Jednak specy-
ficzne ryzyka pojawiają się także 
w  branżach postrzeganych jako 
całkowicie bezpieczne. Dlatego 
w Nationale-Nederlanden oferu-
jemy pakiety dla poszczególnych 
grup zawodowych, w  których 
szczególnie uwydatnione są kon-
kretne aspekty zdrowotne, jak 
np. choroby związane z  długo-
trwałym przebywaniem w  po-
zycji siedzącej dla pracowników 
biurowych czy zespół cieśni nad-
garstka u  osób pracujących na 
stanowisku kasjera. Dzięki temu 
pracownicy mogą przystąpić do 
ubezpieczenia grupowego, które 
jest dostosowane do charakteru 
wykonywanej pracy. 

Jak wielu pracodawców 
jest skłonnych zapewnić 
zatrudnionym taką opcję?
Można tu zauważyć pewną roz-
bieżność. Choć niemal wszyscy 
badani przedsiębiorcy deklarują, 
że wiedzą o możliwości przystą-
pienia do ubezpieczenia grupo-
wego, w praktyce robi to mniej niż 
40 proc. z nich. Kolejne 24 proc. 
byłoby gotowych zaoferować 
pracownikom ubezpieczenie 
grupowe przygotowane zgodnie 
z  potrzebami i  specyfiką swojej 
firmy. Pozostali prawdopodobnie 
boją się kosztów, które wiązałyby 
się z  wprowadzeniem takiego 

benefitu –  zupełnie niesłusznie. 
Przewidujemy jednak, że wraz ze 
wzrostem świadomości klientów, 
liczba posiadaczy polis – zarówno 
ubezpieczeń indywidualnych, jak 
i grupowych – będzie rosła w ko-
lejnych latach. 

Polskiego pracodawcę stać 
na oferowanie ubezpieczenia 
grupowego w swojej firmie?
Zdecydowanie tak. Warto wie-
dzieć, że udział pracodawcy 
w składce nie jest obligatoryjny. 
Może on zdecydować, że jedy-
nie podpisze polisę ubezpie-
czeniową, a  późniejsze składki 
będą pobierane z  pensji pra-
cowników. Istnieją oczywiście 
także inne rozwiązania: solidarne 
współfinansowanie wpłat albo 
pełne pokrywanie kwoty przez 
pracodawcę. 

Które z tych rozwiązań cieszy 
się największą popularnością 
wśród przedsiębiorców?
Gotowość do pokrycia więcej niż 
połowy miesięcznej składki dekla-
ruje co dziesiąta osoba skłonna 
zaproponować ubezpieczenia 
swoim pracownikom. Prawie po-
łowa tej grupy byłaby gotowa 
zapłacić pełną kwotę. W  dekla-
racjach dominuje jednak model, 
w którym pracodawca i pracow-
nik dzielą się kosztami po poło-
wie –  taką odpowiedź wskazał 
co drugi respondent. Ponadto 
więcej niż 60  proc. badanych 
chętnie wprowadziłoby w firmie 
możliwość ubezpieczenia także 
członków rodzin zatrudnionych 
(małżonków, partnerów i  dzieci 
pracowników). To pokazuje, że 
o poczucie bezpieczeństwa chcą 
dbać obie strony kontraktu.

Czy deklaracje pracodawców 
przekładają się na 
realne działania?
Obserwujemy, że właściciele 
firm z sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw coraz częściej są 
gotowi sponsorować składkę pra-
cownikom. W  Nationale-Neder-
landen nawiązujemy współpracę 
z ok. 600 przedsiębiorcami mie-
sięcznie, co plasuje nas w pierw-
szej trójce pod względem nowej 
sprzedaży. 8 proc. tej grupy klien-
tów pokrywa cały koszt składki 
albo dzieli go z  pracownikiem. 
Wierzymy, że ten udział będzie 
wzrastał –  tak wskazuje obecny 
trend. Jeszcze kilka lat temu tylko 
najwięksi rynkowi gracze decy-
dowali się na takie rozwiązanie. 
Obecnie także pracodawcy z sek-
tora MŚP zauważają, że współfi-
nansowanie ubezpieczenia dla 
pracowników zwiększa ich przy-
wiązanie do firmy i  satysfakcję 
z pracy.

Zadowolenie pracownika 
jest warte poniesienia 
dodatkowych nakładów?
Bez wątpienia to inwestycja z wy-
soką stopą zwrotu. Pozyskanie 
i utrzymanie wartościowego pra-
cownika to dziś niełatwe zadanie 
– wielu pracodawców miało już 
okazję przekonać się o tym oso-
biście. Tymczasem według bada-
nia Nationale-Nederlanden już 
co trzeci Polak uważa ubezpie-
czenia grupowe za jeden z istot-
nych benefitów pozapłacowych, 
który wpływa na ich decyzję 
o  zmianie miejsca pracy. Warto 
mieć to w pamięci, zastanawiając 
się, jak poprawić wizerunek firmy 
wśród obecnych i potencjalnych 
pracowników.

UbezpieCzenie gRUpOwe – inwestycja z wysoką stopą zwrotu
Rozmowa z Michałem Jakubowskim, Dyrektorem 
Departamentu Klienta Korporacyjnego i Partnerów 
Zewnętrznych w Nationale-Nederlanden TUnŻ 
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w pierwszym kwartale, na potrzeby 
wynajmu długoterminowego za-
kupiono o  26,4  proc. więcej aut 
osobowych niż rok wcześniej. w po-
równaniu do pozostałych form finan-
sowania samochodów służbowych, 
czyli m.in. do klasycznego leasingu 
finansowego, liczba nowych aut 
w wynajmie długoterminowym rosła 
zdecydowanie, bo ponad 2,5-krotnie, 
szybciej. Bardzo wysokie tempo wzro-
stu w pierwszych trzech miesiącach 
2018 roku osiągnęła również branża 
Rent a Car (wypożyczalnie samocho-
dów) – w  jej przypadku dynamika 
rozwoju wyniosła aż 36,2 proc. r/r. 
wiele wskazuje na to, że 2018 rok 
może być kolejnym bardzo uda-
nym dla rynku motoryzacyjnego 
w  Polsce. zdaniem ekspertów, po-
ziom sprzedaży nowych samocho-
dów w  salonach może być jeszcze 
wyższy niż w  zeszłym roku, a  ten 
–  warto zaznaczyć –  był pod tym 
względem rekordowy w  ostat-

nich 18 latach. za rosnącą sprze-
daż w salonach, podobnie jak już od 
kilku lat, odpowiadały w i kwartale 
2018 roku przede wszystkim firmy, 
które zgodnie z danymi iBRM sa-
mar, były nabywcami blisko 2/3 
(65,3 proc.) nowych aut osobowych.  
firmy zakupiły o  13,2 proc. więcej 
samochodów osobowych, niż rok 
wcześniej. 

Liczba nowych aut w wynajmie 
długoterminowym rosła 2,5 – 
krotnie szybciej niż w klasycznym 
leasingu finansowym
sposobem na sfinansowanie aut 
służbowych, którego popularność 
rosła wśród przedsiębiorców w Pol-
sce w  pierwszym kwartale 2018  r. 
w najwyższym tempie, był tzw. wy-
najem długoterminowy, czyli mó-
wiąc precyzyjniej, leasing operacyjny 
z pełną lub częściową obsługą pojaz-
dów. to właśnie w jego przypadku 
liczba kupowanych nowych samo-

chodów osobowych zwiększała się 
najszybciej – o 26,4 proc. w porów-
naniu z analogicznym okresem rok 
wcześniej. Co więcej, wzrost wy-
najmu długoterminowego był pod 
tym względem aż 2,5 –  krotnie 
większy, niż w przypadku pozosta-
łych dostępnych form finansowa-
nia aut dla firm. Dla porównania, 
liczba nowych samochodów naby-
wanych przez przedsiębiorców ze 
środków własnych, w kredycie oraz 
przy użyciu klasycznego leasingu fi-
nansowego (wyłącznie finansowa-
nie pojazdów leasingiem, bez ich 
obsługi) razem, była w  i  kwartale 
2018 r. większa o 10,3 proc. r/r. 

Podobna sytuacja miała miejsce 
w  przypadku porównania z  naj-
bardziej konkurencyjnym wobec 
wynajmu długoterminowego, kla-
sycznym leasingiem finansowym, 
przy użyciu którego przedsiębiorcy 
w naszym kraju nabyli w pierwszych 
trzech miesiącach bieżącego roku 
o 10,4 proc. samochodów więcej, ani-
żeli w i kwartale 2017 r.

Biorąc pod uwagę główny wskaźnik 
dynamiki rozwoju rynku wynajmu 
długoterminowego aut, a więc łączną 
liczbę samochodów znajdujących 
się w  full serwis Leasingu (jedna 
z  dwóch usług zaliczanych do wy-

Rośnie popularność wynajmu długoterminowego aut 
W pierwszym kwartale 2018 roku popularność wynajmu 
długoterminowego samochodów wśród firm i 
przedsiębiorców w Polsce nadal rosła. Jak wynika z danych 
Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów, tempo 
rozwoju rynku wynajmu długoterminowego wyniosło na 
koniec pierwszego kwartału 15,1 proc. r/r, co oznacza, że było 
wyższe o prawie dwa punkty procentowe niż rok wcześniej 
i aż o ponad sześć procent, aniżeli dwa lata temu. Wysoką 
popularność  wynajmu potwierdzają dane na temat liczby 
zakupionych przez branżę nowych samochodów osobowych. 

+26,4%

+10,3%

+26,4%

+10,3%

+3,7 tys. aut

+3,9 tys. aut
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najmu długoterminowego), branża 
na koniec i kwartału 2018 r. odno-
towała wzrost na poziomie 15,1 proc. 
r/r. tempo rozwoju rynku dynamicz-
nie rośnie od kilku lat – w pierwszych 
trzech miesiącach bieżącego roku 
było bowiem o blisko dwa punkty 
procentowe wyższe niż w i kwartale 
2017 r. oraz o ponad sześć procent 
większe niż w  analogicznym okre-
sie roku 2016. we flocie w wynajmie 
długoterminowym firm należących 
do PzwLP, liczącej nieco ponad 163 
tys. samochodów*, 84,3 proc. pojaz-
dów znajdowało się w usłudze full 
serwis Leasingu (leasing operacyjny 
z pełną obsługą), a 15,7 proc. w Le-
asingu z serwisem (leasing operacyjny 
z częściową obsługą aut). 

– Popularność wynajmu długotermi-
nowego wśród polskich przedsiębior-
ców rośnie dynamicznie już od kilku 
lat, co jest dowodem, że polski rynek 
jest jeszcze wciąż bardzo daleki od na-

sycenia tą usługą – mówi 
Grzegorz Szymań-

ski, prezes zarządu 
PZWLP, dyrektor 
generalny Arval 
Polska. – na przy-

kładzie sprzedaży 
nowych samochodów 

do firm w i kwartale 2018 
roku, po raz kolejny już w ostatnim 
czasie widać, że wynajem długoter-
minowy rozwija się znacznie szybciej 
od pozostałych form finansowania 
floty. Do niedawna, wynajem dłu-
goterminowy był kojarzony przede 
wszystkim z dużymi międzynarodo-
wymi korporacjami, a obecnie sięga 
po to rozwiązanie coraz większa liczba 
przedsiębiorców z sektora MŚP. to je-
den z głównych czynników stymulu-
jących dużą i wciąż rosnącą dynamikę 
rozwoju branży. Dodatkowo, na efekt 
ten składa się również ważna zmiana 
w podejściu przedsiębiorców w na-
szym kraju do finansowania aut służ-
bowych. Jeszcze kilkanaście lat temu 
firmy, podobnie jak użytkownicy 
prywatni, dążyły do posiadania sa-
mochodów, w związku z czym finan-
sowały je przede wszystkim własnymi 
środkami lub kredytem. obecnie jed-
nak postawy w tym zakresie znacznie 
się zmieniły – ok. 2/3 aut jest finan-
sowanych którąś z  form leasingu, 
a więc klasycznego leasingu finanso-
wego, operacyjnego lub operacyjnego 
z obsługą, czyli wynajmu długoter-
minowego. Podobnie jak miało to 
miejsce na starszych i bardziej rozwi-

niętych rynkach zachodnioeuropej-
skich, przedsiębiorcy decydując się 
na leasing, w pierwszej kolejności się-
gali w naszym kraju przede wszystkim 
po zwykły leasing finansowy. Jak po-
kazują doświadczenia z zachodniej 
europy, po pewnym czasie i przeko-
naniu się do finansowania aut leasin-
giem, firmy zaczynają sięgać po formy 
bardziej zaawansowane, gwarantujące 
nie tylko finansowanie samochodów, 
ale również ich pełną obsługę, a więc 
po tzw. wynajem długoterminowy. 
innymi słowy, zaczynają zastępować 
klasyczny leasing finansowy wynaj-
mem długoterminowym. Proces ten 
w Polsce już się rozpoczął i w przy-
szłości może wpłynąć na jeszcze bar-
dziej dynamiczny rozwój branży 

wynajmu długoterminowego w na-
szym kraju. 
w pierwszym kwartale już co piąty 
przedsiębiorca w  Polsce decydował 
się na wynajem długoterminowy aut 
zgodnie z danymi iBRM samar, w 
pierwszym kwartale 2018 roku firmy 
zakupiły w polskich salonach łącznie 
91,3 tys. nowych aut osobowych. Jak 
wynika z danych PzwLP, co piąty 
(20,5 proc.) nowy samochód oso-
bowy zakupiony w tym czasie przez 
przedsiębiorców znajdował się w wy-
najmie długoterminowym. Branża 
nabyła łącznie 18,7 tys. aut (z czego 
14,6 tys. samochodów firmy CfM 
należące do PzwLP).   

Diesel nadal traci – zyskują 
auta benzynowe i ekologiczne

w pierwszym kwartale bieżącego 
roku kontynuowany był trend 
spadku udziału aut z silnikami Die-
sla w łącznej flocie samochodów w 
wynajmie długoterminowym. sa-

mochody wyposażone w silniki 
wysokoprężne traciły swój udział 
kosztem aut benzynowych i z 
napędami ekologicznymi (hy-
brydowymi i elektrycznymi). 
we flocie 163 tys. samocho-
dów, Diesle stanowiły na ko-
niec marca 2018 roku 64,9 proc., 
co oznacza spadek ich udziału o 1,4 
proc. w ciągu jednego kwartału (w 
porównaniu ze stanem na 31 grud-
nia 2017r.) oraz o 5,2 proc. r/r. 
zyskiwały auta z silnikami benzy-
nowymi, których udział na koniec 
i  kw. 2018  r. wynosił 33,9  proc. 
i  zwiększył się w  ciągu roku 
o  4,3  proc. Jeśli chodzi o  samo-
chody z napędami ekologicznymi, 
to na koniec marca bieżącego roku 
w  ich przypadku osiągnięta zo-
stała symboliczna bariera 2000 aut, 
przy udziale w łącznej flocie na po-
ziomie 1,2 proc. auta ekologiczne 
stanowiły więc nadal marginalną 
część całego parku pojazdów, ale 
warto zaznaczyć, że w ciągu roku 
ich udział zwiększył się 4-krotnie 
(z  poziomu 0,3  proc. na koniec 
i kw. 2017 r.). na 2 tys. pojazdów 
ekologicznych składały się przede 
wszystkim hybrydy, których liczba 
wynosiła 1974 auta (wzrost z  416 
aut na koniec marca 2017 r.). samo-
chodów elektrycznych było jedynie 
26, co więcej, ich liczba pozostała 
niezmienna w  stosunku do stanu 
sprzed roku. 

– obserwowany już od dłuższego 
czasu spadek udziału aut z silnikami 
wysokoprężnymi we flotach w wy-
najmie długoterminowym to efekt 

przede wszystkim ogólnych tren-
dów rynkowych, u  których pod-
staw leży dokonująca się na naszych 
oczach w  bardzo szybkim tempie 
rewolucja w  motoryzacji –  mówi 

Sławomir Wontrucki, członek za-
rządu PZWLP, prezes 

LeasePlan Polska. 
– należy się spo-
dziewać, że Diesle 
we flotach będą w 
najbliższym czasie 

nadal zastępowane 
silnikami benzynowymi 

oraz napędami ekologicznymi. 
Ciężko ocenić do jakiego poziomu 
może spaść ich udział. z całą pew-
nością można jednak stwierdzić, że 
dopóki będą produkowane, to będą 
obecne we flotach, np. w segmencie 
aut dostawczych czy klasy premium. 
na uwagę zasługuje rosnący szybko 
udział aut ekologicznych, pomimo 
że relatywnie do łącznej floty, jest 
ich nadal bardzo mało. Przy czym, 
rośnie tylko liczba aut hybrydo-
wych, a pojazdów elektrycznych jest 
nie tylko zaledwie 26, ale ich liczba 
w  ciągu ostatniego roku w  ogóle 
się nie zmieniła. Mamy nadzieję, 
że sytuację w tym zakresie poprawi 
Ustawa o elektromobilności. weszła 
ona w życie w pierwszym kwartale 
2018 roku, a więc na jej ewentualny 
wpływ należy jeszcze poczekać. 
w łącznej flocie aut w wynajmie 
długoterminowym firm PzwLP, 
wśród najpopularniejszych modeli 
samochodów znalazły się na koniec 
marca bieżącego roku: skoda octa-
via, Volkswagen Passat, ford focus 
i toyota Yaris. 

nabywane przez firmy skupione 
w  PzwLP pojazdy na potrzeby 
wynajmu długoterminowego były 
coraz bardziej przyjazne dla śro-
dowiska, jeśli chodzi o  emisję 
dwutlenku węgla. w  przypadku 
kupowanych w  i  kw. 2018  r. sa-
mochodów osobowych średnia 

emisja Co
2
 wyniosła 123,33 g/km  

i była o 4,9 proc. (6,39 g/km) niż-
sza niż w  analogicznym okresie 
rok wcześniej. Jeśli chodzi o auta 
dostawcze, to średnia emisja Co

2
 

nabywanych w  pierwszym kwar-
tale bieżącego roku pojazdów tego 
typu wyniosła 151,43 g/km i była 
o  4,4  proc. (6,9 g/km) mniej-
sza niż w porównywalnym czasie 
roku 2017. 

Branża Rent a Car w 
pierwszym kwartale 2018 
roku - wzrost aż 36,2% r/r
Pierwszy kwartał 2018 r. okazał 
się być również bardzo udanym 
dla branży Rent a Car, reprezento-
wanej w PzwLP przez 7 dużych 
sieciowych, polskich i międzyna-
rodowych wypożyczalni samo-
chodów. na koniec marca łączna 
flota firm Rent a Car w PzwLP** 
w usługach wynajmu krótkoter-
minowego (1-30 dni) oraz śred-
nioterminowego (1 miesiąc – 2 
lata) wynosiła ponad 16 tys. aut 
(16.163), co oznacza, że branża 
odnotowała wzrost na poziomie 
aż 36,2% r/r. 

Członkowie PZWLP generują 
1/3 sprzedaży nowych aut 
osobowych do firm w Polsce
Biorąc pod uwagę całokształt dzia-
łalności 20 firm należących do 
Polskiego związku wynajmu i Le-
asingu Pojazdów (PzwLP), a więc 
przede wszystkim usługi wynajmu 
krótko-, średnio- i długotermino-
wego samochodów, ale również le-
asing finansowy aut, firmy PzwLP 
zakupiły w pierwszym kwartale 
2018 roku łącznie 29,5 tys. nowych 
samochodów osobowych. oznacza 
to, że 1/3 (32,4 proc.) nowych aut 
osobowych kupowanych w pierw-
szym kwartale 2018 roku przez 
przedsiębiorców w polskich salo-
nach oraz ponad 1/5 (21,1  proc.) 
samochodów sprzedanych w  tym 
czasie ogółem (do klientów insty-
tucjonalnych i  osób prywatnych 
łącznie) zostało nabyte przez firmy 
należące do PzwLP ***.

* - bez floty firmy Athlon Car Lease

** - bez floty firmy Avis Budget / Jupol - Car

***- Firmy PKO Leasing, Volkswagen Le-

asing i mLeasing są również członkami ZPL 

(Związku Polskiego Leasingu).

129,72  
g/km

123,33  
g/km

158,33  
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-4,9% 
(-6,39 g/km)

-4,4% 
(-6,99 g/km)

8,9%

13,2%

15,1%



18 – 24 maja 2018 r.
gazeta finansowa26 Biznes RaPoRt

flota

według oficjalnych danych staty-
stycznych, w  naszym kraju zareje-
strowanych jest około dwa miliony 
aktywnych firm, z których wiele po-
siada samochody. zarządzając par-
kiem pojazdów w dużych firmach, 
menadżerowie korzystają z różnych 
narzędzi umożliwiających skuteczne 
zbilansowanie i  ograniczanie wy-
datków przeznaczanych na auta. 
w tym celu wykorzystują m.in. pro-
gramy analityczne, ale także korzy-
stają z własnego doświadczenia oraz 
z analizy tCo. ten ostatni element, 
znany osobom związanym z flotami, 
to angielski skrót oznaczający cał-
kowity koszt posiadania (total cost 
of ownership). określa on wszyst-
kie wydatki, jakie ponosi firma 
w związku z posiadaniem i użytko-
waniem samochodu. w skład tCo 
wchodzi m.in. koszt zakupu samo-
chodu, koszty jego użytkowania 
i codziennego utrzymania, ale także 
wartość pojazdu po okresie eksplo-
atacji. stąd tak ważne jest poprawne 

określenie wszystkich elementów 
wpływających na jak najbardziej 
opłacalny wybór samochodu do 
firmy. Jedną z podstawowych kwe-
stii w przypadku analizy tCo jest 
dobór odpowiedniej metody finan-
sowania zakupu auta. w przypadku 
gotówki lub klasycznego leasingu 
z  wykupem na poziomie 1  proc., 
przedsiębiorcy dużo uwagi przykła-
dają do ceny auta. Pomijają jednak 
kwotę, za którą będą mogli je sprze-
dać na rynku wtórnym po okresie 
użytkowania. Dlatego tak istotna 
jest dobrze oszacowana wartość 
końcowa (czyli inaczej: rezydualna), 
która w dużej mierze kształtuje war-
tość tCo. należy dodać, że koszty 
finansowania należy wziąć pod 
uwagę nawet wtedy, gdy flota samo-
chodowa firmy jest finansowana za 
gotówkę. 

Rzetelność danych
Kalkulację należy opierać na rzeczy-
wistych wydatkach, jakie firma po-
nosi przy okazji korzystania z auta. 
w przypadku korporacji zebranie 
danych potrzebnych do kalkulacji 
nie powinno stanowić problemu. 
inaczej sprawa wygląda w nowych 
przedsiębiorstwach lub nowo two-
rzonych flotach, w których nie ma 
rzetelnych informacji „historycz-
nych” na temat utrzymania aut. 
wówczas należy opierać się na sza-
cunkowych kosztach, biorąc pod 

uwagę następujące elementy: fi-
nansowanie, ubezpieczenie, paliwo, 
opony, serwis oraz wszelkie inne 
koszty związane z użytkowaniem sa-
mochodu. Bez tej wiedzy niemoż-
liwe do przewidzenia będą koszty 
parku samochodowego w firmie, a w 
szczególności ich skuteczna optyma-
lizacja. na tCo wszak składają się 
przede wszystkim wydatki związane 
z zakupem auta (z uwzględnieniem 
jego wartości końcowej), paliwem, 
ubezpieczeniem i serwisowaniem. 
Ponadto nieuwzględnienie rezerwy 
budżetowej na nagłe naprawy może 
spowodować, że osoby zarządzające 
firmowymi autami będą miały pro-
blemy z realizacją założeń budżeto-
wych na utrzymanie floty.

Od czego zacząć?
na wstępie należy ustalić metodę fi-
nansowania auta: czy będzie to go-
tówka, leasing czy kredyt. Drugim 
etapem jest określenie potrzeb firmy. 
wówczas możliwe będzie określenie, 
na jakie auta oraz w jakiej wersji wy-
posażenia dane przedsiębiorstwo 
powinno się zdecydować. spośród 
wstępnie wybranych marek i mo-
deli należy następnie sprawdzić, 
jaka jest ich wartość na rynku wtór-
nym po zakładanym okresie użyt-
kowania, najczęściej po 3-4 latach. 
wybór ten należy rozsądnie prze-
myśleć, gdyż początkowe oszczęd-
ności mogą w ogólnym rozrachunku 

spowodować stratę.  – załóżmy, że 
mamy dwa samochody do wyboru. 
Pierwszy w cenie 70 tys. zł., a drugi 
75 tys. zł. Po trzech latach użytko-
wania ich wartości rezydualne to od-
powiednio ok. 30 tys. zł. i ok. 40 tys. 
zł. wynika z tego, że droższe w za-
kupie auto, w rezultacie – przy od-
sprzedaży pojazdu po trzech latach 
na rynku wtórnym – kosztuje firmę 
o 5 tys. zł. mniej. 
zakup gotówkowy wielu przedsię-
biorcom może wydawać się najbar-
dziej opłacalną formą pozyskania 
auta do firmy. Jednak pomijają w tym 
przypadku fakt, że przeznaczone na 
kupno pieniądze zostają „zamrożone” 
w postaci auta. – wybierając ofertę le-
asingową opartą na rynkowej warto-
ści końcowej aut, klienci otrzymują 
szereg korzyści. w ramach budżetu 
zbliżonego do klasycznego leasingu 
mogą sobie pozwolić na wyższy mo-
del wybranej marki lub bogatszą wer-
sję wyposażenia. Dodatkowo mogą 
dokonać odliczeń podatkowych. Je-
żeli nie dysponują środkami lub nie 
chcą wydawać pieniędzy na opłatę 
wstępną, mogą jej nie uiszczać. Pod 
koniec umowy, która zazwyczaj trwa 
2, 3 albo 4 lata, mają do wyboru dwie 
drogi: jednorazową spłatę pozostałej 
wartości samochodu lub oddanie go 
i – jeżeli firma tego potrzebuje – pod-
pisanie kolejnej umowy leasingu na 
nowy samochód w niskich miesięcz-
nych ratach.

Fleet Brand Manager  
w Volkswagen Financial Services

Maciej Zwiewka

prezes zarządu Bacca

Cezary Świerszcz

Firma Statystyka  
po I kwartale 

2018 r. (sztuki) 

1 LeasePlan Polska 24 237

2 Arval Polska 23 296

3 Alphabet Polska 15 920

4 Carefleet 15 205

5 ALD Automotive 12 336

6 mLeasing 10 401

7 Volkswagen 
Leasing

8 763

8 Hitachi Capital 
Polska *

8 136

9 Business Lease 5 950

10 PKO Leasing 5 522

11 Express 3 138

12 NFM 2 778

13 Idea Fleet 1 786

Pełny wynajem 
długoterminowy

Firma Statystyki  
po I kwartale 

2018 r.  (sztuki)

1 Volkswagen 
Leasing

17634

2 mLeasing 4083

3 PKO Leasing 2976

4 LeasePlan Polska 448

5 Alphabet Polska 174

6 NFM 129

7 Hitachi Capital 
Polska *

123

Leasing z serwisem - LS

Firma Statystyki  
po I kwartale 

2018 r. (sztuki)

1 Express 8620

2 Hertz / Motorent 1858

3 99rent 1703

4 PANEK 1597

5 Rentis 1298

6 Sixt rent a car 
/ Eurorent

1087

Wynajem krótko 
i średnioterminowy – STR&MTR

wypadki pociągają za sobą ogromne 
koszty, które zakładają opłacenie 
pracy służb ratowniczych, postę-
powań sądowych, odszkodowań, 
a nawet strat firm, w których za-
trudnieni byli poszkodowani. Jeśli 
chodzi o sam poziom wypłacanych 
odszkodowań i świadczeń, według 
podsumowania Ubezpieczeniowego 
funduszu gwarancyjnego, w 2017 
roku ubezpieczyciele wypłacili blisko 
10,2 mld zł odszkodowań i świad-
czeń z tytułu wypadków drogowych 
w Polsce (w tym łącznie oC i aC). 
to 40 proc. więcej niż 5 lat temu. 
w latach 2013-2014 roczne wypłaty 
tego typu były poniżej 7,5 mld zł. 
Jednym ze sposobów na ogranicze-
nie strat społecznych i ekonomicz-
nych jest poprawa bezpieczeństwa 
drogowego przez edukowanie kie-
rowców na podstawie ich osobistych 

danych telematycznych i uzależnie-
nie ceny ubezpieczenia od stwierdzo-
nego stylu jazdy.

Telematyka w branży 
ubezpieczeniowej 
systemy monitorujące styl jazdy 
kierowców zyskują w Polsce wielu 
sympatyków. Rynek ubezpieczycieli 
intensywnie rozwija rozwiązanie, 
które umożliwia nie tylko oszczęd-
ności dla kierowców, ale także po-
prawę bezpieczeństwa wszystkich 
uczestników ruchu drogowego. 
technologia telematyczna to system, 
który pozwala naliczać zniżki w oC 
za dobry styl jazdy i przestrzeganie 
przepisów drogowych. a jak wynika 
z badania przeprowadzonego przez 
ośrodek sw Research na zlecenie 
firmy Bacca, już 44 proc. ankietowa-
nych jest zainteresowanych urządze-
niem monitorującym styl ich jazdy. 
z kolei 60 proc. ankietowanych zgo-
dziłoby się na zainstalowanie aplika-
cji monitorującej jazdę w zamian za 

zniżki. Prognozy dla rozwoju sys-
temu telematycznego w  Polsce są 
bardzo optymistyczne. zalety tego 
rozwiązania sprawiają, że monito-
ring jazdy może niebawem stać się 
codziennością. to dobra wiadomość 
przede wszystkim dla kierowców, 
którzy będą mogli uzyskać niższą 
składkę w zależności od stylu jazdy 
lub po prostu kolejne wzrosty cen na 
rynku nie będą ich dotyczyć. Dzięki 
telematyce możliwa jest ocena ry-
zyka i  dostosowanie do niego od-
powiedniej ceny. to także szansa dla 
ubezpieczycieli na przyciągnięcie 
i utrzymanie klientów, którzy często 
zmieniają firmy ubezpieczeniowe, 
kierując się w swoim wyborze głów-
nie wysokością składki.

Bezpieczna jazda się opłaca 
wprowadzenie systemu telematycz-
nego do ubezpieczeń może zrewolu-
cjonizować rynek i przyczynić się do 
znacznej poprawy warunków bezpie-
czeństwa na polskich drogach. Moż-
liwości zmniejszenia ilości wypadków 
oraz ograniczenia kosztów z  nimi 
związanych, pozwoliłoby na uzyska-
nie znacznych oszczędności w budże-
cie domowym lub firmowym. Poza 
tym obniżenie składek dla kierowców 
oraz zmniejszenie ilości oszustw ubez-
pieczeniowych, to korzyści odnoszące 
się bezpośrednio do portfela samych 
kierowców i zysków ubezpieczycieli. 

telematyka wydaje się być opty-
malnym dla wszystkich sposobem 
na  oszczędności oraz rozwiązaniem, 
które może sprawić, że Polacy zaczną 
jeździć bezpieczniej.

Jak działa telematyka? 
aplikacja mobilna lub urządzenie 
montowane w samochodzie zbierają 
dane z wielu dostępnych czujników 
(akcelerometr, żyroskop, kompas, 
nadajnik gPs) oraz serwisów (ma-
powych, pogodowych itp.). od-
czytane dane podlegają ocenie pod 
względem prędkości jazdy, częstości 
i gwałtowności hamowań i przyspie-
szeń, zachowania w zakrętach oraz 
dostosowania do panujących warun-
ków zewnętrznych (pory dnia, po-
gody, natężenia ruchu). algorytm 
oceny jest tak ustawiony, żeby wyła-
pywać zachowania ryzykowne i in-
formować kierowcę o tym, co i jak 
może poprawić dla swojego bez-
pieczeństwa. Kierowca ma dostęp 
do oceny za każdy przejazd oraz do 
oceny całkowitej  w badanym okre-
sie. na bazie tego ubezpieczyciel 
określa, czy kierowca zachowuje się 
bezpieczniej niż inni i jaka zniżka mu 
przysługuje. system telematyczny to 
bardzo zaawansowane rozwiązanie. 
wiedząc o  tym, tak przygotowali-
śmy swój system, że w dwa tygodnie 
jesteśmy w stanie wdrożyć pełne roz-
wiązanie pod marką ubezpieczyciela.

Kto zyska na telematyce w motoryzacji?
Polska wciąż znajduje się w niechlubnej czołówce państw 
Unii Europejskiej pod względem liczby wypadków 
drogowych oraz zdarzeń, w których ginie najwięcej osób. 
Według ostatnich danych raportu przygotowanego przez 
Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego koszty 
wszystkich zdarzeń drogowych w 2015 roku, wyniosły 
48,2 mld zł. W 2016 roku liczba wypadków oraz ich ofiar 
wzrosła. Na szczęście 2017 rok zakończyliśmy z niższą liczbą 
wypadków oraz zabitych i rannych.

TCO – jak wpływa na koszty firmowych aut?
Pojęcie floty firmowych pojazdów jeszcze niedawno 
kojarzyło się z przynajmniej kilkunastoma służbowymi 
autami. Obecnie jednak za „flotę” można uznać na 
przykład dwa samochody. Niezależnie od liczby, jednym 
z najważniejszych czynników związanych z firmowym 
parkiem pojazdów jest koszt jego utrzymania. Do obliczenia 
wydatków najlepiej wykorzystać analizę TCO, która jest 
zestawieniem wszystkich kosztów, jakie ponosić będzie firma 
z tytułu posiadania aut.

źródło: PZWLP, oprac.: CBSF
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zainteresowanie pojazdami elektrycznymi 
zwiększa się nie tylko w segmencie transportu 
osób, ale również towarów. Koncerny motory-
zacyjne przygotowują się do wypuszczenia na 
rynek samochodów dostawczych i ciężarowych 
wyposażonych w napęd elektryczny. 
- elektromobilność cieszy się coraz większą po-
pularnością. Kierowcy, wraz z postępującym 
upowszechnieniem tej technologii, są coraz bar-
dziej zainteresowani pojazdami napędzanymi 
energią elektryczną. zmianie ulega jednak także 
podejście firm do elektromobilności i paliw al-
ternatywnych, które w niskiej emisji upatrują 
przyszłość transportu, licząc nie tylko na korzy-
ści środowiskowe, ale i ekonomiczne – mówi 
Maciej Mazur, Dyrektor zarządzający Polskiego 
stowarzyszenia Paliw alternatywnych (PsPa). – 
w przyszłości na rozwoju tego segmentu trans-
portu skorzystają także miasta, tworzące strefy 
czystego transportu. Jest to trend obowiązujący 
w wielu europejskich metropoliach, w których 
wysokie stężenia zanieczyszczeń powietrza, nie 
tylko Co2, ale też tlenków azotu, siarki i pyłów, 
spowodowały wprowadzenie ograniczeń dla ru-
chu wysokoemisyjnych pojazdów. 
wprowadzenie stref dało wymierne korzyści 
m.in. w Londynie, Mediolanie, Lipsku czy Ko-
penhadze, a co za tym idzie poprawę zdrowia 
mieszkańców. z tego względu, w opinii PsPa, 
ustanawianie stref w polskich miastach, zwłasz-
cza dotkniętych smogiem, jest wysoce pożądane. 
nie tylko będzie to prowadzić do poprawy jako-
ści powietrza, ale też faktycznie wymusi korzy-
stanie z bardziej ekologicznych pojazdów, także 
w logistyce, przyczyniając się tym samym do ich 
upowszechnienia. 
- Póki co, rynek pojazdów elektrycznych nie jest 
jeszcze gotowy do świadczenia usług logistycz-
nych. oferta pojazdów jest dość ograniczona, 
choć wkrótce się to zmieni. analizując zapowie-
dzi koncernów, przyszłość branży transportu to-
warów jest zdecydowanie elektryczna – mówi 
Jan wiśniewski z obserwatorium Rynku Paliw 
alternatywnych oRPa.PL.

Waga ciężka
tesla swoją pierwszą zeroemisyjną ciężarówkę 
zaprezentowała w listopadzie ubiegłego roku. 
semi, w zależności od wersji, przejedzie od 480 
km do 800 km na jednym ładowaniu. Mimo że 
pod względem zasięgu pojazd nie będzie kon-
kurował z klasycznymi dieslami, sprawdzi się 
na krótszych dystansach (około 30 proc. towa-
rowego transportu drogowego w Usa odbywa 
się na trasach o długości od 160 do 320 km). 
oprócz osiągów, tesla ujawniła także ceny elek-
trycznej ciężarówki. za odmianę dysponującą 
zasięgiem 480 km będzie trzeba zapłacić 150 tys. 
dolarów (ok. 538 000 zł). Cenę wersji o zasięgu 
800 km ustalono na 180 tys. dolarów (ok. 646 
000 zł). Dla porównania, średnie ceny konwen-
cjonalnych samochodów ciężarowych w Usa 
wynoszą ok. 120 000 dolarów (ok. 431 000 zł). 
tesla poinformowała, że środki finansowe za-
inwestowane w kupno elektrycznej ciężarówki 
zwrócą się w przeciągu dwóch lat. Koszty ope-

racyjne mają wynosić 1,26 dolara na milę. w 
przypadku samochodów ciężarowych z silni-
kiem diesla współczynnik ten wynosi 1,51 do-
lara na milę.
- semi trafi do produkcji dopiero w 2019 r., 
a tesla już otrzymał szereg zamówień na po-
jazd, m.in. od takich przedsiębiorstw jak UPs 
(125 sztuk), PepsiCo (100 sztuk) czy amery-
kańskiego producenta piwa Budweiser – kon-
cernu anheuser-Busch (40 sztuk). Rezerwacje 
na semi można już składać na wybranych ryn-
kach w europie (norwegia, wielka Brytania, 
Holandia). asko, norweski dystrybutor żywno-
ści, otrzyma 10 sztuk ciężarowego eV – dodaje 
Jan wiśniewski.
Kolejna firma z Usa, Cummins, zademonstro-
wała w sierpniu ubiegłego roku w pełni elek-
tryczny, prototypowy ciągnik siodłowy – aeos. 
Pojazd otrzymał zestaw baterii o pojemności 140 
kwh, zapewniający 160 km zasięgu na jednym 
ładowaniu. zastosowanie dodatkowych akumu-
latorów ma pozwolić na przejechanie 480 km. 
Thor trucks, kalifornijski startup z siedzibą w 
Los angeles, zaprezentował pod koniec 2017 r. 
koncept w pełni elektrycznego samochodu cię-
żarowego. Model et-one zostanie wyposażony 
w silniki o mocy do 300 do 700 KM i maksy-
malnym momencie obrotowym na poziomie 6 
400 nm. Pojazd, w zależności od wersji, prze-
jedzie na jednym ładowaniu do 300 mil (480 
km). to identyczny zasięg jak ten, który ma 
oferować podstawowa tesla semi. Bazowe od-
miany et-one będą jednak w stanie przejechać 
znacznie mniejszy dystans: 100 mil, czyli ok. 160 
km. Thor podaje, że akumulatory pojazdu zo-
staną specjalnie zaprojektowane pod kątem za-
stosowań komercyjnych i dużych obciążeń. nie 
ujawniono ich pojemności, wiadomo jednak, że 
dostarczy je Lg Chem. Czas ładowania akumu-
latorów określono na 90 minut.
- według Thor trucks, koszt utrzymania cięża-
rowego eV na każdą przejechaną milę ma być 
o 60 proc. niższy niż jego spalinowych odpo-
wiedników, zaś koszty paliwa mniejsze o 70 
proc. wersja o zasięgu 160 km będzie koszto-
wać 150 tys. dolarów (ok. 536 000 zł), zaś od-
miana, która przejedzie na jednym ładowaniu 
480 km – 250 tys. dolarów (ok. 893 000 zł). 
trudno uznać te ceny za atrakcyjne, biorąc pod 
uwagę fakt, że podstawową wersję semi również 
wyceniono na 150 tys., tyle że ma ona dyspono-
wać trzykrotnie dłuższym zasięgiem niż bazowy 
et-one – mówi Jan wiśniewski.
wypuszczenie na rynek elektrycznej ciężarówki 
zapowiedział także szerzej nieznany producent 
z węgier – etruck Motor Company. Podobnie 
jak tesla semi, pojazd ma trafić do produkcji 
w 2019 r.
wielkie koncerny motoryzacyjne również są 
zainteresowane rozwojem elektrombilności w 
transporcie towarów. Podczas zeszłorocznych 
targów motoryzacyjnych w tokio, należące do 
Daimlera Mitsubishi fuso truck and Bus Cor-
poration (MftBC) ogłosiło plany elektryfikacji 
wszystkich pojazdów ciężarowych i autobusów 
w swojej gamie modelowej. firma zapowie-

działa jednocześnie wprowadzenie na rynek 
marki e-fUso, pod logo której na rynek trafią 
elektryczne pojazdy użytkowe.
MftBC zaprezentowało ponadto model e-
-fUso Vision one – koncepcyjny, napędzany 
prądem samochód ciężarowy o zasięgu 350 km 
na jednym ładowaniu. Maksymalna masa wła-
sna pojazdu wynosi około 23 ton. samochód 
może przewieźć ok. 11 ton ładunku – o 2 tony 
mniej niż jego odpowiednik z silnikiem diesla. 
Vision one jest zasilany przez akumulatory li-
towo-jonowe o pojemności 300 kwh. Pojazd 
ma się najlepiej sprawdzać w transporcie cięż-
kich towarów w obszarach miejskich. wersja 
produkcyjna Vision one prawdopodobnie trafi 
do sprzedaży w ciągu kilku lat na rozwiniętych 
rynkach takich jak Japonia, europa czy Usa.

Waga średnia
w ofercie Daimlera znajduje się obecnie mniej-
szy, dostawczy pojazd elektryczny – ciężarówka 
fuso eCanter. samochód dysponuje sześcioma 
pakietami akumulatorów litowo-jonowych o 
łącznej pojemności 82,8 kwh. eCanter roz-
pędza się maksymalnie do 80 km/h, a na jed-
nym ładowaniu może przejechać ponad 100 
km. Masa akumulatorów trakcyjnych wynosi 
ok. 600 kg. w porównaniu do swoich odpo-
wiedników z silnikiem diesla, dostawczy eV za-
pewnia oszczędności na poziomie 1 tys. euro na 
każde przejechane 10 tys. km. Pierwsze sztuki 
modelu zostały już dostarczone klientom w eu-
ropie, m.in. takim przedsiębiorstwom jak DHL, 
DB schenker, Rhenus czy Dachser).
- Daimler w niedalekiej przyszłości wprowadzi 
do sprzedaży szereg kolejnych pojazdów użytko-
wych napędzanych prądem. w drugiej połowie 
2018 r. do klientów trafi elektryczny Mercedes 
eVito. w ślad za nim, na rynku pojawią się na-
pędzane prądem wersje sprintera (w 2019 r.) i 
Citana. zamówienia na eVito można składać 
w niemczech już teraz. Ceny (bez Vat) roz-
poczynają się od 39 990 euro (ok. 170 tys. zł) 
– mówi Jan wiśniewski. - Mercedes-Benz Vans 

planuje wprowadzić do oferty elektryczne od-
miany wszystkich swoich modeli użytkowych. 
w najbliższych latach firma wyda na ten cel 150 
milionów euro. niemiecki producent dostarczy 
samochody elektryczne m.in. firmie logistycznej 
Hermes. Do 2020 r. w skład floty Hermesa bę-
dzie wchodzić 1 500 sztuk Vito i sprinterów na-
pędzanych energią elektryczną.
Volvo trucks ogłosiło w styczniu, że w 2019 r. 
rozpocznie sprzedaż elektrycznych samocho-
dów ciężarowych w europie, zaś pierwsze po-
jazdy zostaną, w porozumieniu z wybranymi 
klientami, przekazane do eksploatacji jesz-
cze w tym roku. Jak poinformował szwedzki 
producent, elektryczne ciężarówki zapewniają 
radykalne ograniczenie emisji hałasu i spalin 
oraz utorują drogę dla nowych sposobów za-
rządzania logistyką. Dzięki nim więcej zadań 
transportowych może być wykonywanych 
nocą, co skutkuje zmniejszeniem liczby po-
jazdów ciężarowych na ulicach w godzinach 
szczytu.
o podobnych planach poinformowało Re-
nault trucks, które współpracuje z Volvo w 
zakresie zeroemisyjnych samochodów użyt-
kowych. francuski producent w 2019 r. 
wprowadzi do sprzedaży gamę pojazdów cię-
żarowych z napędem elektrycznym. w 2010 
r. na rynku pojawił się, produkowany na nie-
wielką skalę, 4,5-tonowy elektryczny po-
jazd ciężarowy electric Maxity, opracowany 
wspólnie przez Renault i PVi. w wersji pod-
stawowej samochód został wyposażony w 
akumulatory litowo-jonowe o pojemności 42 
kwh, jego ładowność przekracza 2 tony, zaś 
prędkość maksymalna wynosi 70 km/h. Re-
nault trucks testuje elektryczne pojazdy cięża-
rowe od 10 lat przy pomocy takich partnerów 
jak guerlain, nestlé, Delanchy i Carrefour.
znaczne inwestycje w dziedzinie niskoemi-
syjnego transportu planuje także Volkswagen. 
firma przeznaczy 1,4 miliarda euro na nowe 
technologie, takie jak napędy elektryczne, sys-
temy autonomicznego prowadzenia oraz opro-

Rok 2018 przełomowy dla rozwoju     ekotransportu
Elektromobilność wkracza na nowy obszar motoryzacyjnego rynku. Po 
transporcie osób, nadchodzi czas na niskoemisyjny transport towarów. 
W tym roku spodziewana jest ofensywa premier elektrycznych 
pojazdów dostawczych, których do tej pory w ofercie koncernów 
brakowało. Skorzysta branża logistyczna, ale w przyszłości odetchną 
także miasta – prognozuje Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych 
ORPA.PL, które przeanalizowało ofertę marek motoryzacyjnych w tym 
zakresie.
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gramowanie oparte na chmurze. elektryfikacja 
obejmie m.in. należącą do niemieckiego kon-
cernu markę scania. elektryczny samochód 
ciężarowy Volkswagena, nazwany e-Delivery, 
zacznie zjeżdżać z taśm produkcyjnych w Bra-
zylii począwszy od 2020 r. Ponadto, od wrze-
śnia 2018 r. w sprzedaży ukaże się napędzany 
prądem Volkswagen e-Crafter o zasięgu ok. 200 
km. Pierwsze egzemplarze pojazdu zostały już 
przekazane do testów wybranym klientom w 
europie.
- na rynkowy debiut oczekują także inne elek-
tryczne modele dostawcze m. in. Renault Ma-
ster z.e. Podobnie jak e-Crafter, pojazd będzie 
w stanie przejechać ok. 200 km na jednym ła-
dowaniu. w ubiegłym roku ford zaprezentował 
prototyp transita w wersji plug-in hybrid. se-
ryjna produkcja modelu rozpocznie się w 2019 
r. samochód na napędzie elektrycznym będzie 
w stanie przejechać ponad 50 km – mówi Jan 
wiśniewski.
elektryfikacja nie ominie także pick-upów, bar-
dzo popularnych na rynku amerykańskim. 
wprowadzenie na rynek eV tego typu zapowie-
działa m.in. tesla. spółka workhorse z siedzibą 
w ohio już teraz oferuje zelektryfikowanego 
pick-upa w15, który został wyposażony rów-
nież w silnik spalinowy pełniący funkcję range 
extendera. workhorse zebrał na samochód ok. 
5 500 zamówień, a pierwsze dostawy rozpoczną 
się jeszcze w 2018 r.

Technologia wodorowa 
wśród pojazdów użytkowych nie zabraknie 
również modeli zasilanych wodorem (fCeV). 
Do 2021 r. w sprzedaży pojawią się samochody 
ciężarowe opracowane wspólnie przez Boscha 
oraz nikola Motor Company, wyposażone w 
wodorowo-elektryczny układ napędowy. Po-
jazdy, nazwane nikola one i nikola two, mają 
dysponować mocą przekraczającą 1000 KM, 
momentem obrotowym na poziomie 2700 
nm, zasięgiem rzędu ok. 1280-1600 km i za-
pewnią całkowicie bezemisyjny transport to-
warów. nMC planuje rozbudować własną sieć 
punktów tankowania wodoru, która docelowo 
będzie liczyć 16 stacji. 
wodorem zainteresowani są również produ-
cenci obecni na rynku od wielu lat. Podczas te-
gorocznego Consumer electronics show w Las 
Vegas, Kenworth zaprezentował publiczności ze-
roemisyjny samochód ciężarowy zasilany ogni-
wami paliwowymi. Model t680 wykorzystuje 
sprężony wodór oraz powietrze by wytwarzać 
energię elektryczną napędzającą silnik. Produk-
tem ubocznym reakcji jest jedynie para wodna. 
Pojazd został wyposażony w baterie litowo-jo-
nowe o pojemności 100 kwh, magazynujące 
nadmiar energii, która może być wykorzystana 
później w miarę potrzeby. Kenworth pracuje po-
nadto nad niskoemisyjną odmianą hybrydową 
pojazdu, wykorzystującą silnik zasilany sprężo-
nym gazem ziemnym. obie wersje są w stanie 
przejechać na napędzie elektrycznym (bez uży-
wania wodoru lub Cng) ok. 50 km.
- testy wodorowych samochodu ciężarowego w 
porcie Los angeles rozpoczęła także toyota. Co 
ciekawe, pojazd japońskiego producenta został 
oparty na ciężarówce Kenwortha – mówi Jan 
wiśniewski.
największą na świecie flotą wodorowych pojaz-
dów dostawczych w 2018 r. będzie dysponował 
szanghaj. na ulice miasta wyjedzie 500 cięża-
rowych fCeV opracowanych przez kanadyjską 
spółkę Ballard Power systems oraz pochodzące 
z Chin Dongfeng i Re-fire.

Branża logistyczna czeka
Rozwój rynku pojazdów niskoemisyj-
nych związany jest jednak nie tylko z działa-
niem koncernów motoryzacyjnych, ale i firm 
transportowych.
Przykładowo, wspomniany już UPs, który 
zamówił  teslę semi, zamierza zreduko-
wać emisje gazów cieplarnianych wytwarza-
nych w ramach swoich operacji naziemnych 
o 12 proc. do 2025 r. Ponadto, do 2025 r. 
25 porc. energii elektrycznej zużywanej przez 
spółkę będzie pochodzić ze źródeł odnawial-
nych. Do 2020 r. jeden z czterech nowych 
pojazdów nabywanych przez UPs ma być 
zasilany paliwami alternatywnymi lub wy-
korzystywać „zaawansowaną technologię”. 
Dodatkowo, do 2025 r. 40 proc. paliw zu-
żywanych przez spółkę w operacjach naziem-
nych będzie innego rodzaju niż benzyna i olej 
napędowy. obecnie, flota UPs składa się łącz-
nie z ponad 8 500 pojazdów korzystających 
z paliw alternatywnych lub „zaawansowanej 
technologii", m.in. w pełni elektrycznych, 
hybrydowych, zasilanych Cng, Lng, LPg 
czy biometanem. spółka, zamierza wypuścić 
na drogi w Usa własne dostawcze eV, za-
projektowane od podstaw we współpracy z 
workhorse. elektryczne ciężarówki będą dys-
ponować zasięgiem ok. 160 km na jednym ła-
dowaniu i rozpoczną służbę jeszcze w 2018 r. 
- UPs planuje wykorzystać te pojazdy głównie 
do dostaw na terenach miejskich: w atlancie, 
Dallas oraz Los angeles. od 2019 r. zeroemi-
syjne ciężarówki będą produkowane na większą 
skalę. UPs spodziewa się, że koszty utrzyma-
nia eV okażą się znacznie niższe niż ich spa-
linowych odpowiedników, zaś cena zakupu, 
nawet bez  subsydiów, osiągnie zbliżony po-
ziom. w przyszłości pojazdy elektryczne staną 
się podstawą floty, którą dysponuje amerykań-
ska spółka – mówi Jan wiśniewski.
Deutsche Post, jeden z największych na świe-
cie koncernów logistycznych, właściciel m. in. 
marki DHL, zaprezentował w ubiegłym roku 
opracowany we współpracy z fordem w pełni 
elektryczny samochód dostawczy – streetsco-
oter work XL, oparty na podwoziu transita. 
ford zadeklarował niedawno, że pomoże nie-
mieckiej spółce wprowadzić te pojazdy na świa-
towe rynki.
- Deutsche Post zakupił firmę streetscooter, 
producenta dostawczych eV, w 2014 r. obec-
nie, niemiecki koncern logistyczny dyspo-
nuje flotą 5 tys. vanów oraz 2,2 tys. pojazdów 
dwu- i trójkołowych, zbudowanych przez stre-
etscooter. Deutsche Post zamierza docelowo 
świadczyć swoje usługi wyłącznie za pomocą 
zeroemisyjnych środków transportu. Planuje 
również sprzedawać pojazdy streetscooter pod-
miotom zewnętrznym, takim jak np. lotniska. 
w połowie 2018 r. streetscooter otworzy nową 
fabrykę i będzie w stanie produkować 20 tys. 
pojazdów rocznie – dodaje Jan wiśniewski.

Polskie plany
a jak wygląda sytuacja niskoemisyjnego trans-
portu towarów w Polsce? na rynku dostępne są 
dwa dostawcze samochody elektryczne: nissan 
e-nV200 oraz Renault Kangoo z.e. w wersji 
dostawczej e-nV 200 jest dostępny od 134 070 
zł, zaś Kangoo z.e. od 143 787 zł. Klienci mają 
większy wybór wśród pojazdów użytkowych za-
silanych gazem ziemnym. w segmencie lekkich 
pojazdów dostawczych dostępne są takie mo-
dele jak iveco Daily natural Power Cng, opel 
Combo 1.4 turbo Cng ecofLeX, czy fiaty 

Panda van, fiorino, Doblo oraz Ducato w wer-
sjach natural Power.
- wśród samochodów ciężarowych w polskiej 
ofercie znajduje się m.in. zasilane Lng iveco 
stralis nP. Przeprowadzone przez firmy iveco, 
Unilever, Link i Cryogas testy dalekodystansowe 
wykazały, że w porównaniu do swojego odpo-
wiednika na olej napędowy, pojazd zapewnia 
oszczędności na paliwie na poziomie co naj-
mniej 15 proc. Jest ponadto cichszy i znacznie 
bardziej przyjazny dla środowiska naturalnego 
– mówi Jan wiśniewski.
operujące na polskim rynku firmy z branży 
tsL (transport, spedycja, logistyka) w wielu 
przypadkach deklarują zainteresowanie pojaz-
dami niskoemisyjnymi, w tym elektrycznymi. 
DHL poinformował w zeszłym roku, że bada 
możliwość wykorzystania w pracy kurierskiej 
samochodu napędzanego prądem i planuje te-
sty takiego rozwiązania. firma realizuje program 
ochrony środowiska gogreen, w ramach któ-
rego m. in. zamierza się skupić się na korzysta-
niu z ekologicznych paliw i źródeł energii.
Polska spółka no Limit już od 2016 r. realizuje 
dystrybucję za pomocą pojazdów zasilanych 
Cng opatrzonych logo no Limit eko logi-
styka. firma w 2018 r. będzie dysponować flotą 
już kilkunastu samochodów dostawczych napę-
dzanych gazem ziemnym. 
- w przypadku niektórych klientów spółki, 
udział dostaw opierających się na paliwach al-

ternatywnych sięga 20 proc. no Limit rozważa 
ponadto poszerzenie swojej floty o samochody 
zasilane Lng i pojazdy w pełni elektryczne – 
mówi Jan wiśniewski.
oprócz braków infrastrukturalnych, w upo-
wszechnieniu się dostawczych eV na polskim 
rynku przeszkadza niewielki wybór wśród ofero-
wanych modeli, jednak wkrótce ten stan rzeczy 
ulegnie zmianie. oprócz szeregu oczekujących 
na premierę elektrycznych pojazdów zagranicz-
nych producentów, na rynek trafi pierwszy pol-
ski samochód dostawczy napędzany prądem. 
w 2017 r., podczas ii edycji Kongresu 590 w 
Rzeszowie Ursus zaprezentował prototyp eLVi, 
który został wyposażony w innowacyjny system 
szybkiego doładowywania baterii w 15 minut do 
90 proc.
- Całkowita masa pojazdu to 3,5 tony, zaś jego 
ładowność wynosi 1 500 kg. na pełnej baterii sa-
mochód może przebyć 150 km, co odpowiada 
zapotrzebowaniu firm i spółek prowadzących 
działalność w obrębie jednego miasta. Prędkość 
maksymalna eLVi to 100 km/h, zaś napęd jest 
przenoszony na tylne koła – mówi Jan wiśniew-
ski. - samochód jest dedykowany dla firm zaj-
mujących się wywozem odpadów, przewozem 
paczek, budownictwem czy dostawą żywności. 
Może być także skonfigurowany na potrzeby 
służb medycznych lub straży pożarnej.
według zapowiedzi Ursusa, produkcja seryjna 
eLVi ruszy w drugim kwartale 2018 r.

Rok 2018 przełomowy dla rozwoju     ekotransportu

Usługa cieszy się coraz większą popular-
nością wśród polskich przedsiębiorców, 
również tych, którzy posiadają niewiel-
kie ilości samochodów. Polska branża CFM 
konsekwentnie podąża bowiem tą samą 
drogą, którą przeszły kraje Europy Zachod-
niej, gdzie obecnie większość aut służbo-
wych finansowana jest w formie wynajmu 
długoterminowego. Tam również z  usługi 
początkowo korzystały korporacje i  duże 
przedsiębiorstwa, a dopiero później, mniej-
sze podmioty. Jak wynika z badań przepro-
wadzonych na zlecenie Carefleet, obecnie 
niemal 20 proc. przedsiębiorców z sektora 
MŚP w  Polsce finansuje samochody służ-
bowe w  formie wynajmu długotermino-
wego. Jest to rozwiązanie niewymagające 

zamrażania kapitału, a co za tym idzie, po-
zwalające dodatkowo zdynamizować roz-
wój firmy. Tym, co wyróżnia wynajem, jest 
duża elastyczność zakresu usługi, dzięki 
czemu każdy przedsiębiorca może ją dopa-
sować do potrzeb prowadzonego biznesu 
i sposobu korzystania z pojazdów. 
Rosnąca popularność wynajmu długotermi-
nowego w sektorze biznesowym sprawiła, że 
postanowiliśmy zaproponować to rozwiąza-
nie również klientom indywidualnym. W ra-
mach programu „Twój Nowy Samochód” 
oferujemy wynajem wybranych modeli sa-
mochodów wraz z dodatkowymi usługami, 
takimi jak obsługa techniczna, sezonowa 
wymiana opon czy też karta paliwowa lub 
Assistance. Można również skorzystać z pre-
ferencyjnego ubezpieczenia lub pozyskać je 
we własnym zakresie. Podobnie jak w przy-
padku wynajmu dla firm, klient indywidualny 
korzysta z samochodów w ramach atrakcyj-
nej, stałej opłaty miesięcznej. Dodatkowo ma 
możliwość wykupienia pojazdu po zakoń-
czeniu umowy. Dzięki naszej ofercie, korzyści 
z wynajmu długoterminowego, który dotych-
czas dedykowany był dla przedsiębiorstw, 
mogą uzyskać również klienci indywidualni. 

wynajem długoterminowy samochodów dla dużych i małych firm oraz klientów indywidualnych
W 2017 roku pod względem wzrostu liczby zarejestrowanych samochodów, 
wynajem długoterminowy rozwijał się szybciej od pozostałych form 
finansowania pojazdów, czyli zakupu za gotówkę, kredytu i klasycznego 
leasingu finansowego. Rok 2018 zapowiada się równie dobrze, a może 
nawet lepiej. Jak wynika z danych PZWLP, tempo rozwoju rynku wynajmu 
długoterminowego wyniosło na koniec pierwszego kwartału br. 15,1 proc. 
r/r, co oznacza, że było wyższe o prawie dwa punkty procentowe niż rok 
wcześniej i aż o ponad sześć procent niż dwa lata temu. 

dyrektor sprzedaży i marketingu w Carefleet 

Bartosz Olejnik
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flota

Nazwa firmy oferującej kartę Nazwa karty paliwowej Oferta karty paliwowej 

AMIC POLSKA LUKOIL Fleet Card Prepaid Karta przedpłacona to doskonałe rozwiązanie dla wszystkich przedsiębiorców. Charakteryzuje ją minimum formalności związanych z przystapieniem do programu, zbiorcza e-faktura, brak 
jakichkolwiek opłat, dowolność wykonywania przedpłat, dostęp do nowoczesnego serwisu flotowego przystosowanego do urządzeń mobilnych, możliwość zamówienia dowolnej ilości 
kart i ich zaawansowanej personalizacji oraz przede wszystkim atrakcyjne rabaty przyznawane już od 150 litrów/miesiąc. Umowę można podpisać na każdej ze 115 stacji paliw LUKOIL 
w Polsce. Klient ma możliwość wyboru pomiędzy rabatem naliczanym od ceny z dystrybutora lub ceny hurtowej, a jego wysokość ustalana jest w wyniku indywidualnych negocjacji.

Anwim / MOYA MOYA Firma Karta akceptowana na wszystkich (obecnie prawie 170) stacjach sieci MOYA, w tym 11 stacjach automatycznych w kluczowych dla przewoźników lokalizacjach. Umożliwia zakup wszystkich paliw 
dostępnych na stacji, płynu AdBlue oraz płynu do spryskiwaczy. W ramach programu klienci mają dostęp do panelu klienta online, w którym mogą zarządzać kartami i rozliczeniami z zakupów 
oraz w czasie rzeczywistym podglądać widok z kamer na stacjach automatycznych. Karta umożliwia płatność zbliżeniowo. Wsparcie techniczne dla klientów jest dostępne 24h/7 dni w tygodniu.

Circle K Circle K Polska Karta Circle K Polska daje możliwość dokonywania bezgotówkowych zakupów w ramach przyznanego limitu kupieckiego z odroczonym terminem płatności. Można nią płacić zarówno 
za zakupy na stacjach, jak i za przejazdy płatnymi drogami na terenie kraju.  Klienci mają możliwość korzystania z niej na wszystkich stacjach zrzeszonych w ramach porozumienia 
Routex w Polsce. Dzięki tej karcie klient otrzymuje faktury zbiorcze oraz dostęp do portalu www.kartypaliwowe.pl, co ułatwia kontrolowanie kosztów utrzymania floty.    

Shell euroShell Karta flotowa euroShell integruje transakcje związane bezpośrednio z transportem m.in. za paliwo, opłaty za przejazdy płatnymi drogami (w Polsce za viaTOLL oraz 
autostrady A1, A2, A4), zakupy na stacjach czy pomoc drogową, w jednym miejscu na zbiorczej fakturze, co znacznie upraszcza procesy administracyjne. Karta pozwala 
także na precyzyjną analizę wydatków floty, dzięki czemu właściciel przedsiębiorstwa może nie tylko zoptymalizować koszty operacyjne, ale również łatwiej planować trasy 
przejazdów biorąc pod uwagę dokładne koszty zużycia paliwa. W Polsce kartą euroShell można uregulować transakcje na 900 strategiczne zlokalizowanych stacjach.

UTA Polska UTA Full Service Card Karta UTA to bezgotówkowe płatności na ponad 54 000 punktów akceptacji w 40 krajach Europy, oferujące wszystko to, co potrzebne kierowcy w trasie m.in. zakup paliwa, opłaty 
drogowe, myjnie, usługi serwisowe, pomoc drogowa, a także zwrot podatku VAT i części akcyzy z zagranicy. Zaletą współpracy z UTA jest także odroczony termin płatności, lepsza kontrola 
wydatków, e-faktury, dostęp do nowoczesnych rozwiązań wspomagających zarządzanie flotą, indywidualne doradztwo, niskie ceny na stacjach oraz możliwość uzyskiwania rabatów. 
UTA udostępnia swoim klientom nowe urządzenie do opłat drogowych w systemie EETS – UTA One®. Urządzenie to ma największy zasięg z dotychczas dostępnych na rynku 
i obsługuje aż 8 systemów myta: Belgia, Włochy, Austria, Francja, Hiszpania, Portugalia i w Polsce (A4). Kolejnym etapem będzie dodanie jeszcze w 2018 roku systemu TC 
w Niemczech. Rozwiązania techniczne zastosowane w nowym urządzeniu pozwalają na zdalne aktywowanie w przyszłości dowolnego systemu opłat drogowych. 

doradca podatkowy,  
Partner w Gekko Taxens

Agnieszka Bieńkowska

Regulacje te wywołują w firmach py-
tania w jaki sposób należy postępo-
wać z  samochodami parkowanymi 
w miejscu zamieszkania pracownika. 
Czy takie podejście automatycz-
nie oznacza, że pojazd powinien być 
uznawany za wykorzystywany rów-
nież do celów prywatnych i wyklucza 
pełne odliczenie Vat od wydatków 
z nim związanych? wszak pojazdem 
takim pracownik dociera z domu do 
pracy i z pracy do domu. 

Użytkowanie pojazdu 
na cele prywatne
fiskus stoi na stanowisku, że takie 
działanie zawsze oznacza użytkowa-

nie pojazdu na cele prywatne, a przy-
najmniej go nie wyklucza. stosowanie 
100 proc. odliczenia Vat naliczonego 
nie jest więc w takim przypadku moż-
liwe. innego zdania natomiast są sądy 
administracyjne w utrwalonej już li-
nii orzeczniczej w tym zakresie. w ich 
ocenie, wszystko zależy od sytuacji, 
w tym przede wszystkim od tego:
• na jakich warunkach pojazdy są 
udostępniane i używane i do jakich 
celów, 
• w  kontekście profilu działalności 
firmy oraz funkcji jaką w jej ramach 
pełni konkretny pracownik.
Jeżeli parkowanie samochodu służ-
bowego pod domem pracownika jest 
związane głównie z możliwością prze-
mieszczania się przez niego z domu do 
biura i odwrotnie, to faktycznie pełne 
odliczenie Vat się nie należy. w wy-
roku w sprawie C-118/11 eon asset 
Management trybunał sprawiedli-
wości Ue rozpatrywał skutki wyko-
rzystywania samochodu służbowego 
przez prezesa spółki, który przydzie-
lone mu auto używał do przemiesz-
czania się z domu do biura. trybunał 

uznał jednoznacznie, że działanie ta-
kie jest realizacją celów prywatnych 
pracownika, a zatem nie ma związku 
z działalnością przedsiębiorstwa tego 
podatnika. Podobnie orzekają polskie 
sądy administracyjne. w wyroku z 12 
czerwca 2015 r., i fsK 1764/13, na-
czelny sąd administracyjny stwier-
dził, że dojazd pracownika do pracy 
–  co do zasady –  nie ma związku 
z  działalnością gospodarczą praco-
dawcy. Pracownik ma obowiązek się 
stawić w  miejscu pracy o  określo-
nej godzinie i sam musi zdecydować 
w jaki sposób tego dokona. zapew-
nienie ułatwienia w tym zakresie ze 
strony pracodawcy realizuje cel pry-
watny (obowiązek wynikający ze sto-
sunku pracy) pracownika, nie zaś cel 
gospodarczy pracodawcy. zasadą jest 
więc, że w przypadku, gdy pracow-
nik dojeżdża samochodem służbo-
wym do miejsca świadczenia pracy, 
ma miejsce wykorzystanie auta do 
celów prywatnych.

Niekoniecznie bezwzględnie 
zdaniem sądów jednak, zasada ta nie 
ma charakteru bezwzględnie obowią-
zującej. nie można bowiem tej samej 
miary co do pracowników biuro-
wych przykładać do pracowników, 
u  których konieczność posiadania 
natychmiastowego dostępu do auta 
służbowego nie wynika z wygody, lecz 
z pełnionej przez nich funkcji i nało-
żonych w związku z tym obowiązków. 
tych, którzy ze względu na charak-
ter wykonywanych zadań muszą mieć 
zapewnioną możliwość dojazdu do 
pracy w każdej chwili i o każdej po-

rze, jak również tych, którzy z miejsca 
zamieszkania przemieszczają się bez-
pośrednio do klientów bądź poten-
cjalnych klientów. 
takie stanowisko naczelny sąd ad-
ministracyjny zajął przykładowo 
w wyroku z 21 lutego 2017 r., i fsK 
1201/15. w ocenie sądu, parkowanie 
auta poza siedzibą firmy nie oznacza 
automatycznie, że samochód nie jest 
wykorzystywany wyłącznie do dzia-
łalności gospodarczej. na gruncie 
ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych wykształcił się po-
gląd, że przejazdy pracowników mo-
bilnych samochodem służbowym 
na trasie pomiędzy wyznaczonym 
miejscem zamieszkania lub w  jego 
pobliżu (parkowania), a  miejscem 
wykonywania pracy – o ile nie służą 
osobistym celom pracowników, lecz 
wykorzystywane są w ramach realiza-
cji zadań służbowych – nie stanowią 
nieodpłatnego świadczenia w  rozu-
mieniu tej ustawy, a zatem ich war-
tości nie można uważać za przychód 
pracowników ze stosunku pracy. zda-
niem sądu nie ma żadnych przeszkód 
ku temu, aby kwestie te podobnie 
rozumieć na gruncie ustawy o Vat. 
Chodzi jedynie o to, by możliwość 
parkowania pojazdu poza siedzibą 
firmy była uzasadniona specyfiką 
prowadzonej działalności, określona 
została w wewnętrznych regulacjach 
obowiązujących u podatnika, zaś po-
datnik zapewnił odpowiednie me-
chanizmy kontroli przestrzegania 
wykorzystania tak postawionych do 
dyspozycji pracowników (użytkowni-
ków) pojazdów wyłącznie dla celów 

związanych z działalnością gospodar-
czą (wykonywaniem obowiązków 
służbowych). 
Jeżeli pracownik (przedstawiciel han-
dlowy) ma w umowie o pracę zapis, 
że miejsce wykonywania jego pracy 
to województwo inne niż wojewódz-
two, w  którym mieści się siedziba 
firmy, jeżeli firma nie ma w  woje-
wództwie pracy pracownika żadnego 
lokalu, a pracownik zaczyna i kończy 
dzień w swoim mieszkaniu, to trudno 
oczekiwać, aby podatnik przyjmo-
wał nieracjonalną procedurę i zobo-
wiązywał pracownika do przyjazdu 
prywatnym środkiem transportu do 
siedziby spółki znajdującej się w in-
nym województwie tylko po to aby 
pobrać samochód służbowy i  wró-
cić do województwa, które obsługuje 
i w którym mieszka, a po zakończe-
niu pracy odstawiać auto służbowe 
do siedziby spółki. takie działanie 
nie ma przecież uzasadnienia ekono-
micznego. zdaniem sądu, nieupraw-
niony jest również pogląd, że praca 
przedstawicieli handlowych charak-
teryzuje się tym, że nie jest możliwe 
dokładne określenie z góry w jakim 
czasie (każdego dnia) samochód bę-
dzie wykorzystywany do realizacji 
obowiązków na rzecz spółki, a  za-
tem istnieje realna możliwość wyko-
rzystania samochodów służbowych 
do celów prywatnych. Jeśli by przy-
jąć stanowisko organu podatkowego 
za słuszne, pełne odliczenie podatku 
Vat naliczonego od aut wykorzysty-
wanych przez pracowników mobil-
nych byłoby niemożliwe u żadnego 
pracodawcy.

parkowanie auta pod domem pracownika mobilnego z pełnym odliczeniem VAT
Zakres odliczenia VAT naliczonego od wydatków 
związanych z nabyciem i użytkowaniem samochodów 
służbowych zależy od sposobu wykorzystywania 
pojazdu. W przypadku samochodów osobowych, pełne 
odliczenie dotyczy pojazdów używanych wyłącznie 
do działalności gospodarczej, a więc tych, których 
sposób wykorzystywania przez podatnika wyklucza ich 
użycie do celów innych niż działalność gospodarcza. 
Podatnik powinien wprowadzić i stosować wewnętrzne 
zasady i regulaminy służące wyeliminowaniu ryzyka, 
że samochód zostanie użyty do celów prywatnych, a na 
potwierdzenie prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu.

Karta paliwowa to podstawowe narzędzie pozwalające na sprawne 
zarządzanie flotą w firmie. Jak ją wybrać? Jak ułatwić funkcjonowanie 

sobie i swoim kierowcom? Mamy nadzieję, że nasze zestawienie 
ułatwi Państwu wybór i przybliży dostępne na rynku rozwiązania. 

zestawienie kart paliwowych


