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Wprowadzenie

Bezpośredni wpływ światowego kryzysu gospodarczego na rozwój transportu drogowego nie był 
mocno odczuwalny. Na początku wystąpił krótki okres stagnacji i braku zleceń transportowych na ła-
dunki. Obecnie  ponownie rośnie liczba firm działających w przewozach międzynarodowych zwiększa-
jąc swoje usługi transportowo-spedycyjne. Pomimo  trudniejszej sytuacji niż w roku 2008  posiadana 
przez nie flota transportowa jest coraz nowocześniejsza ( EURO 5) i spełnia wysokie wymogi technicz-
ne przepisów międzynarodowych. Pomimo tego, skutki kryzysu objawiają się wciąż, chociaż w inny 
sposób, powodując problemy z płynnością finansową przedsiębiorstw czy terminowymi płatnościami 
za wykonane przewozy. Na kondycję przewoźników drogowych  mają wpływ m.in. nieuregulowane 
wzrosty cen paliw i  wprowadzenie od 01.07.2011 roku e-myta na wybranych drogach krajowych. 

Paliwo w kosztach firm przewozowych stanowi ok. 40 – 50 proc. wydatków. Każdy ruch w jego 
cenach ma natychmiastowy i duży wpływ na całość kosztów przewoźników . 

Od 1 lipca 2011 r. został uruchomiony już wspomniany system elektronicznego pobierania opłat 
drogowych za infrastrukturę liniową w Polsce, który zastąpił system winietowy.  Jednak  wzrost kosz-
tów nie spowodował w znaczący sposób zahamowania w inwestycje, w tabor przewozowy, który 
w Polsce jest jeden z najlepszych w krajach europejskich. W momencie wejścia do Unii Europejskiej 
mieliśmy w transporcie międzynarodowym ok. 40 tys. samochodów. Obecnie jest ich ok. 140 tys. W ko-
lejnych latach inwestycje w tabor będą zmierzały raczej w kierunku jego udoskonalenia niż samego 
powiększenia floty. Jednak wysoki poziom kosztów sprawia również, że można obawiać się spadku 
konkurencyjności polskich przewoźników w stosunku do firm z innych krajów. Problemem są też skom-
plikowane stosunki z Rosją (problemy z odpowiednią ilością zezwoleń zagranicznych), która jest trady-
cyjnym rynkiem dla polskich przewoźników. 

Transport drogowy w Polsce uzyskał pozycję lidera na rynku europejskim. Świadczy o tym chociaż-
by to, że w 2010 r. polskie samochody zapłaciły na niemieckich autostradach najwięcej myta, oczywi-
ście poza tamtejszymi pojazdami. 

Od 4 grudnia 2011 roku wchodzą w życie nowe przepisy prawne, w sposób istotny zmieniające 
organizację pracy przedsiębiorstw transportowych. Na przygotowanie do tych zmian firmy transpor-
towe miały 2 lata, ale nie wykorzystały go w odpowiedni sposób. Można z całą pewnością powiedzieć, 
że pod tym kątem  jest to rok zmian rewolucyjnych. Począwszy od zmian prawnych obowiązujących 
w państwach Unii Europejskiej do zmian w przepisach międzynarodowych (Umowa ADR 2011-2013). 
Do najważniejszych zmian prawnych wchodzących w życie w dniu 04.12.2011 r, należy zaliczyć:

 Trzy Rozporządzenia Unijne opublikowane 14 listopada 2009 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Eu-
ropejskiej (Dz. Urz. UE L 2009.300.51) data wydania 04.12.2009 r., regulujące  nowe zasady wykonywa-
nie transportu drogowego w Europie. Są to:

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 
2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika 
drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. U. UE L 2009.300.51),

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 
2009 r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogo-
wych (Dz. U. UE. L. 2009.300.72),

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr  1073/2009 z dnia 21 października 
2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych, 
autobusowych i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 (Dz. U. UE L 2009.300.88).
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Regulacje zawarte w tych aktach prawnych muszą być stosowane od dnia 4 grudnia 2011 r. w każ-
dym państwie członkowskim. Ogromna skala zmian zwłaszcza dla nowo powstających podmiotów na 
rynku oraz wymagania stawiane państwom członkowskim w zakresie ujednolicenia przepisów krajo-
wych z materią zawartą w pakiecie rozporządzeń, stawia cały polski obszar prawny przed  dostosowa-
niem polskiego porządku prawnego do przepisów wspólnotowych

Następnym bardzo ważnym aktem prawnym w transporcie drogowym - Unii Europejskiej jest Roz-
porządzenie 1266/2009 z dnia 16 grudnia 2009 roku (Dz. Urz. UE 09.339.1266/2009). Rozporządzenie 
dostosowujące  po  raz dziesiąty do postępu technicznego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 
w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym.

Niektórzy uważają, że są to zmiany rewolucyjne, podobne do roku 2001. Oprócz zmian prawnych 
bardzo ważna kwestią w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa transportowego staje się coraz bardziej 
znalezienie odpowiedniego pracownika, który będzie zajmował się zarządzaniem działalnością trans-
portową przedsiębiorstwa. Od 4 grudnia 2011 roku taka osoba ( zarządzający transportem ) musi być 
zatrudniona w firmie transportowej. Jest to wymóg powyższych rozporządzeń unijnych. Następną bar-
dzo ważną kwestią działalności firmy transportowej na rynku międzynarodowym i krajowym jest po-
siadanie odpowiednich spedytorów. Na rynku działa wiele firm spedycyjnych, dlatego wybór rzetelne-
go spedytora nie jest łatwy. Zależy on od potrzeb zleceniodawcy i kierunku działania oraz oczekiwań 
wobec firmy spedycyjnej. Istotną rzeczą, na którą należy zwracać uwagę przy zatrudnieniu spedytora 
jest jego staż oraz doświadczenie na rynku spedycyjnym. Znajomość rynku, na którym działa zlecenio-
dawca decyduje o poczuciu bezpieczeństwa klienta. Równie ważnym elementem jest terminowość 
dostaw.  Jest to szczególnie istotne w sytuacji, gdy towar dostarczany jest na linie produkcyjne, gdzie 
opóźnienie w dostawie może skutkować zatrzymaniem produkcji, co naraża odbiorcę na olbrzymie 
straty finansowe . Decydując się na ofertę konkretnego spedytora, przedsiębiorstwo powinno rów-
nież kierować się reputacją wśród klientów i ogólnym pozytywnym wrażeniem kontaktu i komfortu 
komunikacji z nim. O dobrej współpracy świadczy w szczególności ten drugi aspekt, który ważny jest 
w uzyskiwaniu bieżących informacji oraz rozwiązywaniu ewentualnych problemów. Kolejnym ważnym 
kryterium jest kompleksowość usługi logistycznej. Jeśli spedytor posiada doświadczenie zarówno 
w spedycji morskiej, kolejowej, drogowej, jak również lotniczej, to wybierając sposób dostawy będzie 
kierować się wyłącznie interesem klienta (czas, koszty dostawy) - wtedy zdecyduje się na najbardziej 
optymalne rozwiązania (transport intermodalny) dla zleceniodawcy, a nie na te, które jest w stanie wy-
konać. Bardzo ważnym elementem w tej kwestii jest możliwość skorzystania w usług giełd transporto-
wych których wachlarz usług i produktów jest coraz większy.

Wszystkie firmy biorą pod uwagę także cenę zawierającą stawki frachtu oraz dodatkowe ubez-
pieczenia przesyłek i przygotowanie dokumentacji przewozowej. Zdecydowanie złym pomysłem jest 
jednak wybór oferty z kilku czy kilkunastu porównywanych kierując się jedynie kryterium cenowym. 
Bardzo często zdarza się tak, że oferty nie zawierają wszystkich kosztów np. dodatków paliwowych 
u armatora, a zostają one ujawnione dopiero przy wystawianiu faktury za obsługę. Początkowa niska 
cena bez podania wszystkich kosztów może być myląca, a po wykonaniu zlecenia i zliczeniu wszyst-
kich pozycji na fakturze okazuje się, że wybrany został niekoniecznie najtańszy spedytor. Często taka 
polityka prowadzi do podpisania zlecenia z nieuczciwym przewoźnikiem co niestety może skończyć 
się w drastycznym przypadku utratą ładunku i dużymi stratami finansowymi.
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