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Ogólne informacje na temat badania  

Celem projektu TOC (Transport Operators Competence) jest stworzenie mapy kompetencji dla operatora 

transportu. Aby osiągnąć ten cel, opracowano ankiety, których celem jest określenie poziomu ważności 

umiejętności zawodowych, jakie powinni posiadać koordynatorzy transportu w rozwoju ich działalności w 

przedsiębiorstwach transportowych. Niniejsza ankieta stanowi wstępne zadanie w tym projekcie i jest skierowana 

do kierowników transportu w celu określenia ich potrzeb. 

Ponadto, celem kwestionariuszy jest zrozumienie ogólnej wiedzy operatorów transportowych w celu 

przygotowania działań szkoleniowych dostosowanych do rzeczywistych potrzeb firm oraz do ciągłych zmian 

legislacyjnych i najlepszych praktycznych przykładów szkoleń. 

PONS Seguridad Vial jest wiodącym partnerem IO1. Organizacja ta opracowała kwestionariusze w oparciu o 

potrzeby określone przez każdego z partnerów w swoich krajach. Kwestionariusz dla menedżerów zawierał 11 

grup pytań, dotyczących ogólnych informacji o respondencie, wiedzy związanej z rozporządzeniem UE 1071/2009, 

innymi dyrektywami UE oraz wykorzystaniem technologii w ich codziennej pracy. 

Badanie zostało przeprowadzone w tych krajach w następujący sposób: 

Austria 

 Data badania: 05.02.-28.02.2020 

 Liczba osób, które wypełniły kwestionariusz: 20. 

Menedżerowie, z którymi przeprowadzono rozmowy, to głównie osoby w wieku od 30 do 45 lat, a 

95% z nich to mężczyźni. 60% respondentów ma praktykę pomiędzy 10 a 19 rokiem życia. 

Bułgaria 

 Data badania: 20.01.-28.02.2020 

 Liczba osób, które wypełniły kwestionariusz: 23 z 35. 

Menedżerowie, z którymi przeprowadzono rozmowy, mają od 25 do 62 lat, a 76% z nich to mężczyźni. 

Prawie połowa respondentów ma praktykę od 1 do 9 lat, jedna czwarta od 10 do 19 lat, a kolejna 

jedna czwarta ma większe doświadczenie. 

Finlandia 

 Data badania: 02.03.-20.03.2020 

 Liczba osób, które wypełniły kwestionariusz: 20 z 80. 

Menedżerowie, z którymi przeprowadzono rozmowy, mają od 28 do 63 lat, a 85% z nich to mężczyźni. 

Większość respondentów praktykuje od ponad 17 lat. 

Włochy 

 Data badania: 15.01.-10.02.2020 

 Liczba osób, które wypełniły kwestionariusz: 25 z 29. 

Menedżerowie, z którymi przeprowadzono rozmowy, mają od 33 do 72 lat, a 96% z nich to 

mężczyźni. Większość respondentów pracuje w tym sektorze od ponad 20 lat. 

Polska 

 Data badania: 03.02.-28.02.2020 

 Liczba osób, które wypełniły kwestionariusz: 20 

 Menedżerowie, z którymi przeprowadzono rozmowy, mają od 32 do 55 lat. Większość 

respondentów ma od 10 do 20 lat doświadczenia. 



  
 

 

 

Hiszpania  

 Data badania: 03.02.-28.02.2020 

 Liczba osób, które wypełniły kwestionariusz: 20 

Menedżerowie, z którymi przeprowadzono rozmowy, mają od 26 do 75 lat, a 70% z nich to mężczyźni. 

Większość respondentów ma od 5 do 15 lat doświadczenia. 

Szwajcaria. 

 Data badania: 12.02-04.03.2020 r. 

 Liczba osób, które wypełniły kwestionariusz:4 na 24. 

Menedżerowie, z którymi przeprowadzono rozmowy, mają od 49 do 72 lat, a 75% z nich to mężczyźni. 

Wszyscy z nich pracują w tym sektorze od ponad 20 lat, od 22 do 50 lat. 

 

   



  
 

 

 

 

Wyniki kwestionariuszy - Menedżerowie logistyki1 

Jeśli chodzi o ogólne informacje o respondentach, większość z nich to mężczyźni i obywatele krajów, w których 

przeprowadzono badanie.  

 

Osoby zarządzające Informacje  

Większość menedżerów (85%) pracuje w krajowym lub międzynarodowym transporcie towarów, podczas gdy 

tylko 20% respondentów pracuje w krajowym i międzynarodowym transporcie pasażerskim. 50% z nich to osoby 

pracujące na własny rachunek, pozostali to pracownicy najemni (choć istnieje istotna różnica we Włoszech, gdzie 

większość z nich to osoby pracujące na własny rachunek). Liczba pojazdów, z którymi mają do czynienia, jest różna 

- 60% od 1 do 10 pojazdów; od 30% do 49 pojazdów i istnieje niewielka grupa z 12%, która ma do czynienia z 

ponad 50 pojazdami. 

Jeśli chodzi o sposób uzyskania Świadectwa Kompetencji Zawodowych Przewoźnika, większość z nich uzyskała 

dostęp do egzaminu za pośrednictwem ośrodka szkoleniowego:  

 

 

 

 

                                                           
1
 W celu uzyskania informacji na temat poszczególnych krajów należy sprawdzić załączniki, w których znajduje się 

sprawozdanie krajowe danego kraju.  
 



  
 

 

 

Wiedza związana z rozporządzeniem UE 1071/2009. 

Jeśli chodzi o prawo cywilne, w odniesieniu do transportu drogowego towarów i osób, właśnie to przewoźnicy 

drogowi uważają za istotne: 

 znać główne rodzaje umów stosowanych w transporcie drogowym oraz wynikające z nich prawa i obowiązki: 

bezwzględnie ważne (55 %), bardzo ważne (36 %) i o średnim znaczeniu (9 %) 

 być w stanie wynegocjować prawnie wiążącą umowę transportową, zwłaszcza w odniesieniu do warunków 

przewozu: absolutnie istotną (49%), bardzo istotną (41%) i o średnim znaczeniu (8%) 

W odniesieniu do transportu drogowego:  

 być w stanie rozpatrywać roszczenia zleceniodawcy dotyczące odszkodowań z tytułu utraty lub uszkodzenia 

towarów podczas transportu lub z tytułu opóźnienia w dostawie, a także rozumieć, w jaki sposób takie 

roszczenie wpływa na jego odpowiedzialność umowną: absolutnie istotną (54%), bardzo istotną (40%), o 

średnim znaczeniu (4%) i nieistotną (2%); 

 znać zasady i obowiązki wynikające z Konwencji CMR o umowie międzynarodowego przewozu drogowego 

towarów: bezwzględnie ważne (52%), bardzo ważne (35%), o średnim znaczeniu (2%), mało ważne (4%) i 

nieważne (4%). 

W odniesieniu do transportu drogowego osób: 

 być w stanie rozpatrywać roszczenia zleceniodawcy dotyczące odszkodowań z tytułu obrażeń odniesionych 

przez pasażerów lub uszkodzenia ich bagażu spowodowanych wypadkiem podczas transportu lub z tytułu 

opóźnień oraz rozumieć, w jaki sposób takie roszczenie wpływa na jego odpowiedzialność umowną: 

bezwzględnie ważne (36 %), bardzo ważne (32 %), o średnim znaczeniu (15 %), o niewielkim znaczeniu (1 %) i 

w ogóle nieważne (10 %). 

  



  
 

 

 

Jeśli chodzi o prawo handlowe, w odniesieniu do transportu drogowego towarów i osób, właśnie to przewoźnicy 

drogowi uważają za istotne: 

 znać warunki i formalności związane z prowadzeniem działalności handlowej, ogólne obowiązki 

spoczywające na przewoźnikach (rejestracja, prowadzenie rejestrów itp.) oraz konsekwencje bankructwa: 

bezwzględnie ważne (40%) bardzo ważne (48%), o średnim znaczeniu (6%), niewielkie znaczenie (1%) i 

wcale nieważne (3%). 

 posiadać odpowiednią wiedzę na temat różnych form spółek handlowych oraz zasad ich zakładania i 

funkcjonowania: absolutnie ważne (33%), bardzo ważne (49%), o średnim znaczeniu (13%), mało ważne 

(2%) i wcale nieważne (3%). 

 

Podsumowując, trudno jest nie brać pod uwagę żadnego z tych tematów, ponieważ zdecydowana większość 

respondentów uważa, że jest on ważny lub bardzo ważny. 

 

Jeśli chodzi o prawo socjalne, w odniesieniu do transportu drogowego towarów i osób, właśnie to przewoźnicy 

drogowi uważają za istotne: 

 znać rolę i funkcje różnych instytucji społecznych zajmujących się transportem drogowym (związki 

zawodowe, rady zakładowe, mężowie zaufania, inspektorzy pracy itp.): absolutnie ważne (43%), bardzo 

ważne (60%), o średnim znaczeniu (24%) i niewielkim znaczeniu (1%); 

 znać obowiązki pracodawców w zakresie zabezpieczenia społecznego: absolutnie ważne (70%) i bardzo 

ważne (50%), o średnim znaczeniu (14%) i niewielkim znaczeniu (1%); 

 znać przepisy mające zastosowanie do czasu prowadzenia pojazdu, okresów odpoczynku i czasu pracy, w 

szczególności przepisy rozporządzenia (EWG) nr 3821/85, rozporządzenia (WE) nr 561/2006, dyrektywy 

2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1 ) i dyrektywy 2006/22/WE oraz praktyczne środki 

dotyczące stosowania tych przepisów: bezwzględnie konieczne (72 %), bardzo ważne (24 %), o średnim 

znaczeniu (3 %); 



  
 

 

 

 znać przepisy mające zastosowanie do wstępnej kwalifikacji i ustawicznego szkolenia kierowców, w 

szczególności przepisy wynikające z dyrektywy 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2 ): 

bezwzględnie ważne (56 %), bardzo ważne (34 %), o średnim znaczeniu (8 %) i o niewielkim znaczeniu (2 

%). 

 

Podsumowując, prawo socjalne można by uznać za mniej interesujące niż prawo handlowe, ale i tak jest ono 

ważne dla większości respondentów. 

 

Jeśli chodzi o prawo podatkowe, w odniesieniu do transportu drogowego towarów i osób, to właśnie to 

przewoźnicy drogowi uważają za istotne, aby znać obowiązujące przepisy: 

 podatek od wartości dodanej (VAT) od usług transportowych: absolutnie ważny (62%) bardzo ważny 

(28%), o średnim znaczeniu (5%) i niewielkim znaczeniu (2%); 

 podatek od pojazdów silnikowych: absolutnie ważny (41%), bardzo ważny (41%), o średnim znaczeniu 

(11%) i niewielkim znaczeniu (2%) oraz nieistotny (5%); 

 podatki nakładane na niektóre pojazdy transportu drogowego oraz opłaty za przejazd i opłaty za 

korzystanie z infrastruktury: bezwzględnie ważne (56%), bardzo ważne (26%) i o średnim znaczeniu (10%) 

oraz o niewielkim znaczeniu (5%); 

 podatek dochodowy: absolutnie ważny (37%) i bardzo ważny (41%), o średnim znaczeniu (16%) i 

niewielkim znaczeniu (3%) oraz nieważny (2%). 



  
 

 

 

 

Podsumowując, prawo podatkowe ma również znaczenie średnie, ze szczególnym uwzględnieniem podatku VAT 

od usług transportowych i podatków od niektórych pojazdów transportu drogowego oraz opłat za przejazd i opłat 

za korzystanie z infrastruktury. 

 

Jeśli chodzi o zarządzanie gospodarcze i finansowe przedsiębiorstwa, są to wyniki w odniesieniu do transportu 

drogowego towarów i osób: 

 znać przepisy i praktyki dotyczące posługiwania się czekami, wekslami, wekslami własnymi, kartami 

kredytowymi i innymi środkami lub sposobami płatności: absolutnie ważne (28%), bardzo ważne (52%), o 

średnim znaczeniu (17%) i o niewielkim znaczeniu (1%); 

 znać różne formy kredytu (kredyt bankowy, akredytywa dokumentowa, depozyty gwarancyjne, hipoteki, 

leasing, wynajem, factoring, itp.) oraz wynikające z nich opłaty i zobowiązania: absolutnie ważne (39%), 

bardzo ważne (48%) i o średnim znaczeniu (13%); 

 wiedzą, co to jest bilans, jak jest on przedstawiony i jak go interpretować: absolutnie ważny (42%), bardzo 

ważny (41%), o średnim znaczeniu (12%) i o niewielkim znaczeniu (1%); 

 umieć czytać i interpretować rachunek zysków i strat: absolutnie ważny (51%), bardzo ważny (36%), o 

średnim znaczeniu (12%) i niewielkim znaczeniu (1%); 

 być w stanie ocenić rentowność i sytuację finansową przedsiębiorstwa, w szczególności na podstawie 

wskaźników finansowych: absolutnie istotnych (51%), bardzo istotnych (36%), o średnim znaczeniu (8%) i 

o niewielkim znaczeniu (1%); 

 być w stanie przygotować budżet: absolutnie ważny (43%), bardzo ważny (32%), o średnim znaczeniu 

(12%), mało ważny (12%) i nieważny (1%); 

 znać składniki kosztowe przedsiębiorstwa (koszty stałe, koszty zmienne, kapitał obrotowy, amortyzacja 

itp.) oraz być w stanie obliczyć koszty w przeliczeniu na pojazd, na kilometr, na przejazd lub na tonę: 

bezwzględnie konieczne (53%), bardzo ważne (35%) i o średnim znaczeniu (8%); 

 być w stanie sporządzić schemat organizacyjny odnoszący się do całego personelu przedsiębiorstwa oraz 

zorganizować plany pracy itp.: absolutnie ważne (43%), bardzo ważne (33%), o średnim znaczeniu (17%), 

mało istotne (8%); 



  
 

 

 

 znać zasady marketingu, reklamy i public relations, w tym usług transportowych, promocji sprzedaży i 

przygotowania teczek klientów itp.: absolutnie ważne (28%), bardzo ważne (41%), o średnim znaczeniu 

(22%), mało istotne (6%); 

 znać różne rodzaje ubezpieczeń związanych z transportem drogowym (odpowiedzialność cywilna, 

ubezpieczenia wypadkowe/na życie, ubezpieczenia inne niż na życie i ubezpieczenia bagażu) oraz 

gwarancje i wynikające z nich obowiązki: absolutnie ważne (53%), bardzo ważne (32%), o średnim 

znaczeniu (10%) i niewielkim znaczeniu (5%); 

 znać zastosowania elektronicznej transmisji danych w transporcie drogowym: absolutnie ważne (42%), 

bardzo ważne (39%), o średnim znaczeniu (16%) i niewielkim znaczeniu (1%); 

 być w stanie stosować przepisy regulujące wystawianie faktur za usługi transportu drogowego towarów 

oraz znać znaczenie i konsekwencje Incoterms: bezwzględnie ważne (43%), bardzo ważne (37%), o 

średnim znaczeniu (13%), o niewielkim znaczeniu (5%) i nieważne (2%); 

 znać różne kategorie pomocniczych środków transportu, ich rolę, funkcje oraz, w stosownych 

przypadkach, ich status: absolutnie ważne (34%), bardzo ważne (45%), o średnim znaczeniu (15%), mało 

ważne (2%) i nieważne (2%). 

 

Dlatego też wszystkie te kwestie są oceniane przez przewoźników jako bardzo ważne. 

 

 

 

 



  
 

 

 

W odniesieniu do transportu drogowego osób: 

 możliwość stosowania przepisów dotyczących taryf i cen w publicznym i prywatnym transporcie 

pasażerskim: bezwzględnie konieczne (38%), bardzo ważne (33%), o średnim znaczeniu (10%), mało 

istotne (4%), nieważne (15%); 

 możliwość stosowania przepisów regulujących wystawianie faktur za usługi drogowego transportu 

pasażerskiego: bezwzględnie ważne (32%), bardzo ważne (35%), o średnim znaczeniu (9%), mało ważne 

(3%) i nieważne (14%). 

 

w odniesieniu do pasażerskiego transportu drogowego maleje zainteresowanie, ale może to wynikać z mniejszej 

liczby respondentów zaangażowanych w ten sektor. 

  



  
 

 

 

Jeśli chodzi o dostęp do rynku, w odniesieniu do transportu drogowego towarów i osób, zwróciliśmy się z 

pytaniem o znaczenie, jakie ma znajomość wnioskodawcy: 

 przepisy zawodowe regulujące zarobkowy transport drogowy, wynajem pojazdów przemysłowych i 

podwykonawstwo, a w szczególności przepisy regulujące oficjalną organizację zawodu, dostęp do 

zawodu, zezwolenia na wykonywanie przewozów drogowych na terenie Wspólnoty i poza nią, kontrole i 

kary: bezwzględnie konieczne (43 %), bardzo ważne (43 %) i o średnim znaczeniu (12 %); 

 zasady zakładania przedsiębiorstwa transportu drogowego: bezwzględnie ważne (47 %), bardzo ważne 

(39 %), o średnim znaczeniu (14 %); 

 różne dokumenty wymagane do świadczenia usług w zakresie transportu drogowego oraz wprowadzenie 

procedur kontroli w celu zapewnienia, że zatwierdzone dokumenty dotyczące każdej operacji 

transportowej, w szczególności dokumenty odnoszące się do pojazdu, kierowcy, towarów i bagażu, są 

przechowywane zarówno w pojeździe, jak i na terenie przedsiębiorstwa: bezwzględnie ważne (61%), 

bardzo ważne (26%) i o średnim znaczeniu (7%); 

 

W odniesieniu do transportu drogowego: 

 przepisy dotyczące organizacji rynku usług w zakresie transportu drogowego towarów, a także przepisy 

dotyczące przeładunku towarów i logistyki: absolutnie ważne (41%), bardzo ważne (43%), o średnim 

znaczeniu (8%), mało istotne (3%) i nieistotne (2%); 

 formalności graniczne, rola i zakres dokumentów T i karnetów TIR oraz obowiązki i odpowiedzialność 

wynikające z ich stosowania: absolutnie ważne (66%), bardzo ważne (21%), o średnim znaczeniu (8%), 

niewielkie znaczenie (2%) i nieistotne (3%). 



  
 

 

 

 

W odniesieniu do transportu drogowego osób: 

 przepisy dotyczące organizacji rynku drogowego transportu osób: bezwzględnie ważne (32%), bardzo 

ważne (31%), o średnim znaczeniu (18%), mało ważne (4%) i nieważne (12%); 

 zasady wprowadzania usług drogowego transportu pasażerskiego i sporządzania planów transportowych: 

absolutnie ważne (36%), bardzo ważne (37%), o średnim znaczeniu (7%), mało istotne (3%) i nieważne 

(17%). 

 

Dostęp do rynku wydaje się być obszarem, który nie jest tak interesujący, chociaż ma pewne problemy z 

mówieniem o niezbędnej dokumentacji.  

  



  
 

 

 

Jeśli chodzi o normy techniczne i techniczne aspekty działalności, w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy 

i osób, zwróciliśmy się do wnioskodawcy z pytaniem o znaczenie: 

 znać przepisy dotyczące masy i wymiarów pojazdów w państwach członkowskich oraz procedury 

postępowania w przypadku nietypowych ładunków, które stanowią wyjątek od tych przepisów: 

absolutnie ważne (52%), bardzo ważne (32%), o średnim znaczeniu (11%); 

 być w stanie wybrać pojazdy i ich części składowe (podwozie, silnik, układ przeniesienia napędu, układ 

hamulcowy itp.) zgodnie z potrzebami przedsiębiorstwa: absolutnie ważne (49%), bardzo ważne (39%), o 

średnim znaczeniu (10%) i niewielkim znaczeniu (1%); 

 znać formalności związane z homologacją typu, rejestracją i kontrolą techniczną tych pojazdów: 

bezwzględnie konieczne (47%), bardzo ważne (40%), o średnim znaczeniu (9%); 

 zrozumieć, jakie środki należy podjąć w celu zmniejszenia hałasu i zwalczania zanieczyszczenia powietrza 

przez emisje spalin pojazdów silnikowych: bezwzględnie konieczne (37%), bardzo ważne (51%), o średnim 

znaczeniu (9%) i o niewielkim znaczeniu (3%); 

 być w stanie sporządzać plany okresowej konserwacji pojazdów i ich wyposażenia: absolutnie ważne 

(52%), bardzo ważne (36%), o średnim znaczeniu (9%) i nieważne (1%). 

 

 
 

W odniesieniu do transportu drogowego: 

 znać różne typy urządzeń do przeładunku i załadunku (skrzynie ładunkowe, kontenery, palety itp.) oraz 

być w stanie wprowadzać procedury i wydawać instrukcje dotyczące załadunku i rozładunku towarów 

(rozmieszczania ładunku, układania w stosy, sztauowania, blokowania i klinowania itp.): absolutnie ważne 

(48%), bardzo ważne (38%), o średnim znaczeniu (5%), mało ważne (4%) i nieważne (2%); 

 znać różne techniki transportu kombinowanego "piggy-back" i roll-on roll-off: absolutnie ważne (36%), 

bardzo ważne (34%), o średnim znaczeniu (15%), mało istotne (9%) i nieważne (6%); 

 możliwość wdrożenia procedur mających na celu zapewnienie zgodności z przepisami dotyczącymi 

przewozu towarów i odpadów niebezpiecznych, w szczególności tych, które wynikają z dyrektywy 



  
 

 

 

2008/68/WE (1) i rozporządzenia (WE) nr 1013/2006(2): bezwzględnie konieczne (56 %), bardzo ważne 

(24 %), o średnim znaczeniu (10 %), niewielkie znaczenie (2 %) i nieistotne (4 %); 

 być w stanie stosować procedury zgodne z przepisami dotyczącymi przewozu szybko psujących się 

artykułów żywnościowych, w szczególności z przepisami wynikającymi z Umowy o międzynarodowym 

przewozie szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu 

przeznaczonych do tych przewozów (ATP): bezwzględnie konieczne (50%), bardzo ważne (25%), o średnim 

znaczeniu (15%), niewielkie znaczenie (6%) i nieistotne (5%); 

 być w stanie wdrożyć procedury zgodne z przepisami dotyczącymi transportu żywych zwierząt: 

bezwzględnie konieczne (30 %), bardzo ważne (22 %), o średnim znaczeniu (16 %), mało istotne (12 %) i 

nieistotne (15 %). 

 

Można podsumować, że wszystkie aspekty związane z normami technicznymi i technicznymi aspektami działania 

są bardzo ważne z punktu widzenia niemalże ogólnych aspektów. 

 

Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo na drogach, w odniesieniu do transportu drogowego towarów i osób, 

respondenci uważają, że jest to ważne:  

 wiedzą, jakie kwalifikacje są wymagane od kierowców (prawo jazdy, zaświadczenia lekarskie, świadectwa 

sprawności itp.): absolutnie ważne (62%), bardzo ważne (38%); 

 być w stanie podjąć niezbędne kroki w celu zapewnienia przestrzegania przez kierowców przepisów ruchu 

drogowego, zakazów i ograniczeń obowiązujących w różnych państwach członkowskich (ograniczeń prędkości, 

priorytetów, ograniczeń dotyczących oczekiwania i parkowania, używania świateł, znaków drogowych itp.): 

bezwzględnie konieczne (61%), bardzo ważne (35%) i o średnim znaczeniu (4%); 

 być w stanie sporządzać instrukcje dla kierowców w celu sprawdzenia, czy przestrzegają oni wymogów 

bezpieczeństwa dotyczących stanu pojazdów, ich wyposażenia i ładunku oraz środków zapobiegawczych, które 

należy podjąć: absolutnie niezbędnych (53%), bardzo istotnych (41%), o średnim znaczeniu (6%); 



  
 

 

 

 być w stanie określić procedury postępowania w razie wypadku i wdrożyć odpowiednie procedury 

zapobiegające ponownemu wystąpieniu wypadków lub poważnych wykroczeń drogowych: bezwzględnie 

konieczne (53%), bardzo ważne (44%), o średnim znaczeniu (2%) i o niewielkim znaczeniu (2%); 

 być w stanie wdrażać procedury właściwego zabezpieczania towarów i znać odpowiednie techniki: absolutnie 

ważne (%), bardzo ważne (40 %), o średnim znaczeniu (2 %) i o niewielkim znaczeniu (2 %). 

 

W odniesieniu do transportu drogowego osób: 

 posiadają podstawową wiedzę na temat układu sieci drogowej w państwach członkowskich: absolutnie 

istotną (39 %), bardzo istotną (46 %), o średnim znaczeniu (15 %), mało istotną (1 %) i nieistotną (13 %). 

 

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo ruchu drogowego, prawie wszyscy respondenci uważają, że wszystkie rozważane 

kwestie są bardzo ważne. Jednak w odniesieniu do pasażerskiego transportu drogowego znaczenie to znacznie 

spada. 

 

W odniesieniu do art. 8 ust. 5 i 6 dyrektywy 

1071/2009 58 % zarządzających transportem udzieliło 

pozytywnej odpowiedzi na pytanie, czy powinien on 

mieć zastosowanie do kwestii związanych ze 

szkoleniem ustawicznym.  



  
 

 

 

Dane te nie są jednak tak jednomyślne. Znajdujemy kraje, w których większość respondentów jest za, a także 

inne, takie jak Hiszpania i Finlandia, gdzie akceptacja tego szkolenia wydaje się bardzo niska.   

 

 

 

 

Wykorzystanie nowych technologii i urządzeń cyfrowych 

Najczęściej używane urządzenia cyfrowe w miejscu pracy to smartfony (86%), laptopy (75%) i komputery 

stacjonarne (74%). Tylko 20% korzysta z tabletów. Jednak, aby rozwijać narzędzia szkoleniowe, musimy pamiętać, 

że nikt w Bułgarii nie twierdzi, że korzysta ze smartfonów. 

Zapytaliśmy przewoźników, czy używają sieci społecznościowych 

do celów związanych z pracą, a jeśli tak, to które z nich. 

Najczęściej używane są Facebook (75%), LinkedIn (40%) i 30% 

innych sieci, takich jak Whatsapp, Instagram czy Twitter. 

Jeśli chodzi o doświadczenia z platformami internetowymi, 

zapytaliśmy ankieterów, czy korzystali już z internetowych 

platform edukacyjnych, aby rozwijać swoje umiejętności, a tylko 

45% z nich je posiada. Ponownie stwierdzamy, że istnieją duże 

różnice między poszczególnymi krajami. Podczas gdy hiszpańscy 

i włoscy respondenci wydają się dobrze znać te systemy, w 

Austrii i Polsce jest ich niewiele, a w Bułgarii praktycznie nie ma 

ich wcale. 

 

 

 

 

Na koniec zapytaliśmy, czy uważają, że interesujące byłoby zastosowanie nowych technologii, dla dobrego 

zarządzania firmą transportową, w jednym z następujących obszarów: 

 konserwacja techniczna: absolutnie konieczna (51%), bardzo ważna (35%), o średnim znaczeniu (15%); 

 zużycie paliwa przez pojazdy: absolutnie ważne (67%), bardzo ważne (29%) i o średnim znaczeniu (15%); 

 załadunek, sztauowanie, objętość: absolutnie ważne (61%), bardzo ważne (27%), o średnim znaczeniu 

(11%) i niewielkim znaczeniu (1%); 

 lokalizacja floty: absolutnie ważna (52%), bardzo ważna (31%), o średnim znaczeniu (17%); 

 zarządzanie czasem jazdy i odpoczynku: absolutnie ważne (77%), bardzo ważne (22%), o średnim 

znaczeniu (1%); 

 komunikacja z administracją: absolutnie ważna (54%), bardzo ważna (41%), o średnim znaczeniu (5%); 

 dokumentacja transportowa: absolutnie ważna (67%), bardzo ważna (27%) i o średnim znaczeniu (6%). 



  
 

 

 

 

 

Podsumowując, we wszystkich obszarach istnieje duże zapotrzebowanie na nowe technologie, ponieważ 

większość tematów została określona jako absolutnie lub bardzo ważne. W rzeczywistości trudno byłoby je 

uszeregować.  

  



  
 

 

 

 

Wnioski 

W wyniku sondażu mogliśmy mówić ogólnie w kategoriach europejskich, ponieważ objęliśmy próbą siedem 

krajów o bardzo różnych cechach (gospodarczych, geograficznych i społecznych). We wszystkich tych krajach 

przewoźnicy wydają się być dość świadomi znaczenia rozwijania kompetencji i wiedzy na temat każdego aspektu i 

obszaru związanego z rozporządzeniem UE 1071/2009: prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa socjalnego, 

prawa podatkowego, zarządzania przedsiębiorstwem, dostępu do rynku, standardów technicznych i technicznych 

aspektów działalności oraz bezpieczeństwa drogowego. Na podstawie analizowanych wyników można stwierdzić, 

że nie ma zbyt wielu różnic pomiędzy krajami i nie ma zbyt wielu różnic w zbieranych interesach, ponieważ prawie 

wszystkie działania zidentyfikowane w poszczególnych obszarach zostały podkreślone jako ważne lub bardzo 

ważne, z niewielkimi różnicami w odniesieniu do konkretnych przewozów, a nie sektora ogólnego.  

Ponadto istnieje duże zapotrzebowanie na nowe technologie we wszystkich obszarach związanych z pracą 

operatorów transportowych, aby osiągnąć dobre zarządzanie firmą transportową i móc osiągnąć wysoki poziom 

wydajności. Urządzenie, które zostało wskazane jako najczęściej wykorzystywane przez zarządzających 

transportem, to smartfon, co oznacza, że moduły online byłyby pozytywnie przyjęte przez tę grupę docelową, 

ponieważ jest to narzędzie, z którego stale korzystają, ale aby dotrzeć do wszystkich użytkowników, lepiej byłoby 

opracować je dla komputerów. Narzędzia, które należy opracować, powinny być jednak atrakcyjne dla tej trzeciej 

grupy, która twierdzi, że nie jest zainteresowana większą liczbą szkoleń i do której również zamierzamy dotrzeć. 

Podsumowując, powinniśmy zgodzić się, że dla europejskich operatorów transportowych wskazane byłoby 

uwzględnienie wszystkich obszarów rozporządzenia UE 1071/2009 w celu opracowania pełnego programu szkoleń 

edukacyjnych dla operatorów transportowych.  

 

 

 


