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/ POWSTANIE RAPORTU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transport jest jedną z najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki, 
generując ponad 6% PKB oraz zatrudniając pośrednio i bezpośrednio 

ok. 1 mln osób. Odgrywa też istotną rolę w rozwoju każdego kraju, 
dlatego często nazywany jest krwioobiegiem gospodarki. 

 
Z roku na rok rośnie jednak świadomośd firm w zakresie zarówno 

zrównoważonego rozwoju, jak i CSR. Jednym celów TLP jest 
tworzenie pozytywnego wizerunku branży transportowej, również 

poprzez promowanie działalności naszych członków. 
 

W raporcie prezentujemy praktyki, którymi podzieliły się firmy 
członkowskie w kilku wybranych obszarach: spraw pracowniczych, 
ochrony środowiska i bezpieczeostwa oraz społeczności lokalnych. 

Tą publikacją chcemy podziękowad członkom TLP  
za ich odpowiedzialnośd, zaangażowanie oraz wkład w budowę 

pozytywnego wizerunku polskiej branży transportowej.  
Poprzez popularyzację tych działao, chcemy również pokazad opinii 
publicznej, że jesteśmy nie tylko świadomi kosztów zewnętrznych 

transportu, ale również aktywnie działamy, aby ten negatywny 
wpływ minimalizowad. Każde, nawet najmniejsze działanie, jest 
ważną cegiełką dla realizacji celów zrównoważonego rozwoju. 

  
Wierzymy, że te dobre praktyki zmobilizują kolejne przedsiębiorstwa 

do podejmowania wysiłków na rzecz społeczeostwa. 
 

Niech inspiracją dla tych działao będą słowa Winstona Churchilla: 
„Ceną wielkości jest odpowiedzialność”. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

/  HENRYKA BOCHNIARZ
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rynek pracownika, rosnąca konkurencja pomiędzy 

pracodawcami, starzejące się społeczeostwo, najniższy  
od 25 lat wskaźnik stopy bezrobocia, a z drugiej strony rosnące 

oczekiwania względem firm jeśli chodzi o proekologiczne 
nastawienie, wspieranie lokalnych środowisk i uczciwe praktyki 

zatrudniania - to tylko niektóre z wyzwao  
współczesnego pracodawcy.  

Konfederacja Lewiatan edukuje i wspiera pracodawców  
w radzeniu sobie z tymi wyzwaniami. Cieszy mnie,  

że członkami naszej organizacji są takie związki, jak TLP.  
Ponadto, jako Prezydent Konfederacji Lewiatan dostrzegam  

ich pozytywny wkład w budowanie wzorców, dobrych praktyk  
i wyznaczanie wysokich standardów polskiego rynku pracy.  

 
Jestem dumna z tego, że mamy w kraju coraz więcej firm, które 

do kwestii społecznej odpowiedzialności biznesu przykładają 
bardzo dużą wagę i właśnie na tym budują swoją przewagę 

konkurencyjną. Gratuluję! 
 

 
 
 
 

 
 
         Prezydent Konfederacji Lewiatan 
        Henryka Bochniarz 

 
 



 
 

 

/  MACIEJ WROŃSKI 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Firmy zrzeszone w Transport i Logistyka Polska  

mają świadomośd ciążącej na nich odpowiedzialności  
i w swojej codziennej działalności urzeczywistniają  

cele zrównoważonego rozwoju.  
 

Co więcej, dostrzegam, że zaangażowanie społeczne  
na różnych płaszczyznach, nie jest tylko elementem wpisanym 

od niechcenia lub dla celów promocyjnych do strategii,  
ale jest rzeczywiste. Jestem głęboko przekonany  
o potrzebie włączenia się biznesu w realizację  

celów zrównoważonego rozwoju,  
dlatego jako TLP już w 2015 roku staliśmy się częścią inicjatywy  

Organizacji Narodów Zjednoczonych - Global Compact. 
  

Wierzę również w to, że za przykładem firm, których działania 
opisujemy w niniejszej publikacji, pójdą kolejne. 

 
 
 
 

 
 
      Prezes Transport i Logistyka Polska 
      Maciej Wrooski 
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  / TLP  
 
 
 
 
 
 
„Transport i Logistyka Polska” została utworzona  
1 sierpnia 2014 r w Uniejowie, jako organizacja 
pracodawców działająca na podstawie ustawy  
o organizacjach pracodawców z dnia 23 maja 1991 r. 
Wśród założycieli znalazły się firmy transportowo-
logistyczne będące poważnymi pracodawcami - każda 
z tych firm zatrudnia po kilkuset pracowników. 
 
 
TLP W LICZBACH:  
 

2014 rok powstania TLP 
 

63 firmy członkowskie 
 

38 000 zatrudnionych pracowników 
 

4 stowarzyszenia przewoźników na prawach  
członka wspierającego, które łącznie zrzeszają ponad 

1200 firm 
 
 

 
POLSKI TRANSPORT W LICZBACH: 
 

6,5% PKB generuje transport 
 

Ponad 33 000 firm zajmujących  
się międzynarodowym transportem 
 

230 000 pojazdów należących  
do polskich firm 
 

1 mln osób zatrudnionych w polskim  
sektorze transportu 
 

25% europejskiego rynku przewozów  
międzynarodowych obsługują polskie firmy 

 

 
 
 
 
 
 
Nasze cele:  
1. ochrona, promowanie i reprezentowanie wspólnych 

etycznych, ekonomicznych i prawnych interesów 
swoich członków, związanych z działalnością 
polegającą na wykonywaniu przewozów drogowych 
oraz działalności w zakresie spedycji i logistyki, 

2. tworzenie wśród polskiej i zagranicznej opinii 
publicznej pozytywnego wizerunku polskiego 
transportu drogowego oraz wpływanie na właściwe 
zrozumienie celów TLP zarówno przez szeroko pojętą 
opinię publiczną, jak i organy paostwa i administracji. 

 
Podejmujemy działania na rzecz: 
1. likwidacji barier ograniczających prowadzenie 

działalności gospodarczej i statutowej przez 
członków TLP w zakresie krajowego  
i międzynarodowego transportu drogowego, 
przewozów na potrzeby własne, spedycji i logistyki, 

2. racjonalizacji warunków i zasad prowadzenia 
działalności gospodarczej, 

3. dostosowania warunków i zasad prowadzenia 
działalności gospodarczej do norm obowiązujących 
w Unii Europejskiej, 

4. poprawy konkurencyjności polskiego transportu 
drogowego na rynku europejskim, jak i w stosunku 
do innych gałęzi transportu, 

5. poszanowania zasad uczciwej konkurencji, 
6.  poprawy szeroko rozumianego bezpieczeostwa 

zarówno w obrocie handlowym, jak też  
w przewozach i ruchu drogowym, 

7. inicjowania działao środowiska pracodawców 
transportu drogowego na rzecz społeczeostwa, 
tworzenie społecznej misji branży transportu 
drogowego, 

8. poszanowania praw pracowniczych i zapewnienia 
pracownikom właściwych warunków pracy  
z uwzględnieniem specyfiki transportu drogowego, 

9. podejmowania dialogu społecznego pracodawców  
z pracownikami, przedstawicielami pracowników  
w celu rozwiązywania sporów oraz wypracowania 
najlepszych praktyk budowania dialogu społecznego. 
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1 CSR – CZYLI CO?  
 
 
 
 
 
 
 
 
W tym obszarze istnieje wiele terminów,  
które często są używane zamiennie. Dodatkowe 
zamieszanie wprowadzają różne definicje. 
Najważniejszym jest jednak łącząca je idea – etyczne  
i uczciwe działanie firm, które uwzględnia wpływ 
wywierany na otoczenie. 
 
 
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (Corporate 
Social Responsibility) – CSR – to koncepcja, zgodnie  
z którą przedsiębiorstwa na etapie budowania swojej 
strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne 
i ochronę środowiska, a także relacje z kluczowymi 
grupami interesariuszy. 
 
CSR wg normy ISO26000 – 
„Guidance on social responsibility” 
Odpowiedzialność organizacji za wpływ 
jej decyzji oraz działań na społeczeństwo  
i środowisko, zapewniana poprzez przejrzyste 
i etyczne postępowanie, które: 
▪ przyczynia się do zrównoważonego rozwoju  

w tym dobrobytu i zdrowia społeczeństwa, 
▪ uwzględnia oczekiwania interesariuszy, 
▪ jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne  

z międzynarodowymi normami postępowania, 
▪ jest zintegrowane z działaniami organizacji  

i praktykowane w jej relacjach. 
 
Kluczowe obszary, to: 
▪ ład organizacyjny, 
▪ prawa człowieka, 
▪ praktyki z zakresu pracy, 
▪ środowisko, 
▪ uczciwe praktyki operacyjne, 
▪ zagadnienia konsumenckie, 
▪ zaangażowanie i rozwój społeczności lokalnej. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
CSR – definicja Komisji Europejskiej  
W 2011 r. w komunikacie „Odnowiona strategia UE  
na lata 2011-2014” dotyczącym społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw, KE przedstawiła 
zrewidowaną definicję CSR: „odpowiedzialność 
przedsiębiorstw za ich wpływ na środowisko”. 
 
Przedsiębiorstwa, w ścisłej współpracy  
z zainteresowanymi stronami, powinny zintegrować  
ze swoją działalnością i strategią również kwestie 
społeczne, środowiskowe, etyczne, a także te związane 
z prawami człowieka oraz problemami konsumentów.   
 
Co ciekawe, jeszcze kilka lat wcześniej Komisja 
przyjmowała, że CSR jest „koncepcją, zgodnie  
z którą przedsiębiorstwa dobrowolnie uwzględniają 
problematykę społeczną i środowiskową w swojej 
działalności gospodarczej oraz w stosunkach  
z zainteresowanymi stronami”.  
 
Komisja podkreśla, że społeczna odpowiedzialność 
przedsiębiorstw leży w ich interesie, gdyż pozytywnie 
wpływa na konkurencyjność. Może również przynieść 
korzyści w wielu obszarach, w tym m.in.: zarządzania 
ryzykiem, oszczędności kosztów, dostępu do kapitału, 
relacji z klientami, zarządzania zasobami ludzkimi  
oraz potencjału innowacyjnego.  
 
Zrównoważony rozwój - jest pojęciem szerszym  
niż CSR. U jego podstaw leży przekonanie,  
że powinniśmy w taki sposób zaspokajać obecne 
potrzeby ludzi, aby nie ograniczać takiej możliwości 
przyszłym pokoleniom. Kluczowe dla osiągnięcia 
zrównoważonego rozwoju są trzy elementy: wzrost 
gospodarczy, integracja społeczna oraz ochrona 
środowiska. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cele Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable 
Development Goals – SDGs) – zostały ustanowione 
 w 2015 roku przez 193 państwa Organizacji Narodów 
Zjednoczonych.  
 
Stanowią one wytyczne dla tych krajów na najbliższe 
15 lat (do 2030 roku) do realizacji działań w 
najważniejszych dziedzinach:  
▪ ludzie, 
▪ nasza planeta, 
▪ dobrobyt, 
▪ pokój na świecie, 
▪ partnerstwo. 

 
SDGs zastąpiły oceniane bardzo pozytywnie Milenijne 
Cele Rozwoju, które jednak miały znacznie węższy 
zakres. 
 
Na nową Agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju 
2030, składa się 17 celów podzielonych na 169 zadań. 
Mają one charakter globalny, jednak ich realizacja  
jest dopasowana do krajowych możliwości. 
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Również przedsiębiorstwa mogą przyczyniać  
się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju. 
Jedną z inicjatyw wspierających ich wysiłki w tym 
zakresie jest UN GLOBAL COMPACT. 
 
Global Compact zainaugurował swoją działalność 26 
lipca 2000 roku. Obecnie jest siecią ponad 9 000 firm 
oraz 4 000 organizacji, które współdziałają na rzecz 
promocji wspólnych wartości, zaangażowania 
społecznego oraz dobrych praktyk. Jest to największa 
platforma angażująca biznes w realizację  
Celów Zrównoważonego Rozwoju. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 zasad Global Compact: 
 

PRAWA CZŁOWIEKA 
1. firmy powinny przestrzegać i wspierać ochronę       
międzynarodowo uznanych praw człowieka oraz 
2. eliminować wszelkie przypadki łamania praw 
człowieka przez firmę. 

 
 
 
 
 
 
 

STANDARDY PRACY 
3. firmy powinny wspierać wolność zrzeszania się  
i w praktyce uznawać prawo do zbiorowych negocjacji, 
4. wspierać eliminację wszelkich form niewolnictwa  
i pracy przymusowej, 
5. przyczyniać się do faktycznego zniesienia pracy 
dzieci oraz 
6. przeciwdziałać dyskryminacji w sferze zatrudnienia. 
 

OCHRONA ŚRODOWISKA 
7. firmy powinny wspierać zapobiegawcze podejście 
do problemów środowiska naturalnego, 
8. podejmować inicjatywy propagujące większą 
odpowiedzialność środowiskową oraz 
9. wspierać rozwój i upowszechnianie technologii 
przyjaznych środowisku. 
 

PRZECIWDZIAŁANIE KORUPCJI 
10. firmy powinny przeciwdziałać korupcji  
we wszystkich jej formach, w tym łapówkarstwu  
i wymuszeniom. 
 
Zaangażowanie TLP - przekonani o potrzebie 
popularyzacji idei zrównoważonego rozwoju,  
31 sierpnia 2015 roku skierowaliśmy na ręce 
Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów 
Zjednoczonych list intencyjny zawierający deklarację 
zaangażowania w Global Compact oraz przestrzegania 
10 zasad, a także zobowiązanie do składania raportu  
o swoich działaniach.  
 
Od 8 września 2015 roku  TLP jest oficjalnie aktywnym 
członkiem inicjatywy UN Global Compact. 
 
We wrześniu 2017 roku podsumowaliśmy swoje 
działania na rzecz praw człowieka i standardów pracy, 
ochrony środowiska oraz przeciwdziałania korupcji, 
a także potwierdziliśmy swoje dalsze zaangażowanie  
w program.

 
 

 
 



 

 

2 PRACOWNICY  
 
 
 
 
 
 
 
Pracownicy są fundamentem i kluczem rozwoju 
każdej firmy, powinni również być jednymi  
z głównych interesariuszy strategii w zakresie 
społecznej odpowiedzialności biznesu. Znaczący 
niedobór pracowników, z jakim boryka się branża 
transportu drogowego, zwrócił uwagę firm  
na potrzeby i oczekiwania tej właśnie grupy. 
Skuteczne wdrożenie zasad społecznej 
odpowiedzialności biznesu skutkuje obopólnymi 
korzyściami. Dzięki podejmowanym działaniom  
nie tylko wzrasta motywacja pracowników,  
ale również ich produktywność i identyfikacja  
z firmą. Przekłada się to na większą sprawność 
funkcjonowania przedsiębiorstw, a także spadek 
nieetycznych zachowań oraz absencji.   
 
 
O rosnącej świadomości firm transportowych w tym 
zakresie świadczą chociażby słowa przedstawicieli 
firmy HSF: „Większość zatrudnionych w HSF Logistics 
Polska stanowią kierowcy. Doskonale zdajemy sobie 
sprawę z tego, jak trudna może być ich praca. Dlatego 
też dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić  
im dogodne warunki do odpoczynku.” 
 
Zarząd HSF Logistics Polska realizuje nowoczesne 
podejście do kwestii CSR, dlatego firma nie ogranicza 
się tylko do działalności na zewnątrz w tym zakresie. 
Jest ona odpowiedzialna społecznie nie tylko poza 
murami swojej siedziby, ale także wewnątrz niej 
samej. HSF buduje pozytywne relacje z pracownikami, 
co w dalszej perspektywie zwiększa ich aktywność  
w życiu firmy. Proces ten zaczyna się już na etapie 
szkolenia – każdy nowy pracownik ma zapewnione 
profesjonalne przygotowanie do nowej pracy.  
Dotyczy to w głównej mierze kierowców, ale również  
dyspozytorów. 
 
W siedzibie HSF kierowcy mają zapewniony dostęp do 
Internetu przez sieć WiFi, salę telewizyjną, w pełni  

 
 
 
 
 
 
 
wyposażoną kuchnię, pokój socjalny do spania, 
siłownię, salę telewizyjną, stół do gry w bilard, tenisa 
stołowego oraz tzw. piłkarzyki.  
Każdy z zatrudnionych w HSF Logistics kierowców ma 
również zapewniony transport do miejsca rozpoczęcia 
pracy. Wszyscy pracownicy objęci są dodatkowym 
ubezpieczeniem. W przypadku wypadku lub choroby, 
kiedy pracownik przebywa za granicą, HSF organizuje 
mu niezbędną pomoc medyczną na miejscu oraz  
powrót do Polski. 
 
Równie kompleksowe podejście do kwestii 
pracowniczych prezentuje Grupa Raben. W ramach 
troski o pracowników, Grupa od sześciu lat organizuje 
Tydzień Zdrowia, który opiera się na pięciodniowym 
programie promującym zdrowy tryb życia.  
Do pracowników codziennie wysyłane są newslettery 
zachęcające do szeroko pojętego zdrowego trybu życia 
(program co roku jest modyfikowany). Dodatkowo, 
uczestnicy programu mogą brać udział w spotkaniach  
z dietetykami, trenerami fitness, ergonomistami, 
lekarzami, kosmetyczkami oraz masażystami.  
Od sześciu lat każdy z pracowników codziennie 
otrzymuje też zdrową przekąskę. 
 
Organizowana jest także Rabeniada – coroczny bieg 
sztafetowy pracowników, którego celem jest 
promowanie zdrowego trybu życia i aktywnego 
wypoczynku. Dodatkowo, zwycięskie drużyny Grupy 
Raben mają możliwość przekazania wygranej kwoty 
pieniężnej na organizację pozarządową. 
 
Grupa Raben stara się, aby rodzinna atmosfera 
towarzyszyła pracownikom też w pracy. Grupie zależy 
na utrzymaniu najlepszych pracowników – także  
w zdrowiu – dlatego zdecydowano o zorganizowaniu 
corocznego konkursu dla operatorów wózków 
widłowych „Tańczący z paletami”. Akcja ma za zadanie 
wpieranie precyzji i uważności oraz eliminację 
ryzykownych praktyk, takich jak nadmierna prędkość. 
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Konkurs składa się z dwóch części: teoretycznej, 
warsztatowej, polegającej na przedstawianiu dobrych 
praktyk i pożądanych zachowań oraz praktycznej, 
podczas której operatorzy wózków widłowych 
pokonują trasę z przeszkodami, obrazującymi wagę 
precyzyjności. 
 
Z kolei firma WEGA A podkreśla, że kluczowe 
znaczenie ma dla niej zapewnienie wysokiej kultury  
i bezpieczeństwa pracy oraz terminowości wypłaty 
wynagrodzeń. Przy tym dba też o równość szans 
kobiet i mężczyzn w zakresie zajmowanych stanowisk  
i wynagrodzenia. WEGA A cyklicznie inwestuje w 
rozwój kapitału ludzkiego - organizuje szkolenia, kursy  
i studia podyplomowe dla pracowników firmy, mające 
na celu aktualizację oraz zdobywanie nowej wiedzy  
i umiejętności. W ostatnich 2 latach firma 
zorganizowała ok. 40 szkoleń z zakresu zagadnień 
finansowo-księgowych, prawa transportowego, IT, 
kursy języków obcych, etc. 
 
Poza tym, wydawany jest newsletter „Transportowe 
GADUGADU” adresowany do zarządu i pracowników 
firmy, prezentujący bieżące wydarzenia i osiągnięcia 
zespołu. Firma przedstawia też swoje osiągnięcia  
w mediach społecznościowych i realizuje programy 
integracyjne dla zespołu, w tym np. spływy kajakowe 
wzdłuż rzeki Prosny, czy uczestnictwo w spektaklach  
w teatrze im. W. Bogusławskiego w Kaliszu. Istotne dla 
tego pracodawcy jest też wspieranie pracowników w 
trudnych sytuacjach życiowych, np. pomoc finansowa 
jednej z pracownic po pożarze jej domu. 
 
XPO Logistics dzieli swoją aktywność na trzy obszary – 
prawa człowieka, warunki socjalne oraz identyfikację  
z firmą. W każdym z nich podejmuje działania  
w wymiarze globalnym i lokalnym.     
 
XPO zatrudnia swoich pracowników z poszanowaniem 
praw człowieka oraz traktując wszystkich równo,  
z poszanowaniem ich praw.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W ramach działań globalnych XPO Logistics Europe 
wprowadziła niezależną procedurę audytu CSR. Firma 
uczestniczy w  projektach organizacji takich jak SEDEX, 
mających na celu przeglądanie praktyk etycznych i HR. 
W 2016 r. wskaźnik SEDEX ich praktyk pozostawał taki 
sam, jak w 2015 r., czyli 98,4% zgodności. 
Lokalnie priorytetem dla firmy jest respektowanie 
praw człowieka poprzez wypełnienie polityki 
odpowiedzialnego biznesu. XPO Polska już w 2012 
roku zrozumiało, jak ważne jest poczucie 
równouprawnienia dla wszystkich pracowników.  
 
W tym roku właśnie aneksem do regulaminu pracy 
został wprowadzony zapis o równym traktowaniu oraz 
niedyskryminacji i przeciwdziałaniu mobbingowi. 
 
Ponadto, XPO jako pracodawca stara się zapewnić 
możliwie najlepsze warunki pracy, postępując zawsze  
z obowiązującym prawem i kodem etycznym. W 2016 
roku odbyło się 249 spotkań negocjacyjnych pomiędzy 
pracodawcą a reprezentantami pracowników. W 2016 
r. przeprowadzono 17 audytów w spółkach XPO  
w pierwszym półroczu. Drugi semestr został 
przeznaczony na wdrażanie prawodawstwa  
Sarbanes-Oxley (SOX) oraz wewnętrznych testów. 
Wizyty kontrolne to przede wszystkim obserwacja,  
czy stosowane procedury zapewniają przestrzeganie 
zasad pracy w środowisku pracy. 
 
W XPO Polska funkcjonuje Rada Pracownicza oraz dwa 
związki zawodowe, regularnie spotykające się z 
pracodawcą.  
 
Jako rzetelna firma, XPO Polska zapewnia wypłaty na 
czas, płatne nadgodziny oraz wykorzystanie należytych 
urlopów przez pracowników. Zapewniona jest 
realizacja szkoleń, w tym szkolenia BHP, zapoznanie  
z oceną ryzyka zawodowego, zapewnienie odzieży 
ochronnej spełniającej normy bezpieczeństwa pracy 
oraz przestrzeganie ergonomii i higieny miejsca. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inicjatywa #wearexpo pozwala firmie o zasięgu 
globalnym zredukować dystans i stworzyć miejsce,  
w którym wszyscy czują się „bliżej siebie”. Istotne jest 
tu dzielenie się informacją – komunikacja wszelkich 
nowości w XPO z każdej dziedziny, w tym promocja 
osób, zespołów, rodzin, wspólnych zainteresowań. 
Daje to niewymierne korzyści, pozwalając na wymianę 
doświadczeń i dzielenie się dobrymi praktykami.  
W wymiarze lokalnym, organizowane są coroczne 
spotkania pracowników XPO Polska ze wszystkich 
oddziałów. Częścią spotkania integracyjnego są 
wspólne warsztaty. XPO Polska wspiera oddział 
dziecięcy w szpitalu wojewódzkim w Zielonej Górze.   
Organizowany jest też „Kwadrans dla nas” – cykliczne 
spotkania zespołu i omawianie tematów wybranych 
przez pracowników, ważnych z ich punktu widzenia. 
 
Priorytetową sprawą dla władz spółki PIOMAR jest 
zapewnienie pracownikom najwyższego poziomu 
bezpieczeństwa. Z tego też względu w zeszłym roku 
zorganizowane zostały szkolenia dla kierowców 
podnoszące ich świadomość w tej kwestii.  
Ponadto, opracowane zostały procedury porządkujące 
m.in. kwestie zgłaszania zagrożeń. Na bezpieczeństwo 
kierowców wpływa również fakt, iż spółka inwestuje  
w nowoczesny tabor i duży nacisk kładzie na kontrolę  
oraz utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego 
pojazdów. 
 
KRONE jest kolejną firmą zorientowaną na potrzeby 
pracowników. Przedsiębiorstwo dba o młode 
pokolenie i wspiera kwalifikacje oraz dalszą edukację 
swoich pracowników. Inwestuje w struktury 
edukacyjne w regionie i rozwija się w branży dzięki 
specjalistom. Firma docenia dokonania i integruje 
osoby z niepełnosprawnością.  
 
Bardzo ważna dla Krone jest również inicjatywa 
„DocStop für Europäer e.V.”.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DocStop chce zapewnić lepszą opiekę medyczną w 
trasie wszystkim kierowcom w transporcie 
dalekobieżnym na transeuropejskich trasach, a także 
walczy o bezpieczeństwo na drodze i humanitarne 
miejsca pracy. 
 
Krone opracowało i wdrożyło katalog zasad, którymi 
kieruje się w zakresie dbałości o pracowników:  
 
KRONE zapewnia. Jako przedsiębiorstwo rodzinne, 
KRONE oferuje swoim pracownikom bezpieczne  
i atrakcyjne miejsca pracy. Płaskie systemy hierarchii 
umożliwiają szybkie decydowanie. 
 
KRONE buduje. Fundamentem przedsiębiorstwa jest 
gotowość do wysiłku, uczciwość i lojalność 
pracowników wobec przedsiębiorstwa i jego celów. 
 
KRONE szanuje. Każdy pracownik traktowany jest jako 
osobna jednostka i cieszy się uznaniem za swoje 
dokonania. Jako odpowiedzialny pracodawca KRONE 
integruje także osoby z niepełnosprawnością. 
 
KRONE promuje tolerancję. Znaczenie migracji  
i różnorodności jest na stałe zakotwiczone w kulturze 
przedsiębiorstwa KRONE. 
 
KRONE rozwija kwalifikacje. Czy to poprzez naukę, 
dualny system studiów, czy działania w zakresie 
dokształcania. Stale zapewnia i rozwija w ten sposób 
kompetencje swoich pracowników oraz dostosowuje 
do rosnących wymagań. 
 
KRONE rekrutuje. Na przykład poprzez różne programy 
wpierające w szkołach i na uczelniach wyższych, aby w 
przyszłości pozyskać wykwalifikowaną młodą kadrę. 
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Promocję siłowni i aktywnego stylu życia wśród 
kierowców zawodowych wspiera ambasadorka 
fundacji, kobieta za kierownicą pojazdów 
ponadgabarytowych – Iwona „Trucking Girl” 
Blecharczyk. Z jej pomocą fundacja stworzyła również 
filmy instruktażowe z zestawami ćwiczeń dla 
truckerów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poza budową sieci siłowni dla kierowców, fundacja 
prowadzi szereg działań edukacyjnych  
i motywacyjnych. Tworzy Strefy Badań, w których daje 
kierowcom możliwość przebadania się pod okiem 
specjalistów w dziedzinie zdrowego odżywiania  
oraz aktywności fizycznej. Udostępnia materiały 
stanowiące wskazówki dotyczące tego, jak żyć zdrowo 
w trasie.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fundacja wydaje również raporty na temat stanu 
zdrowia kierowców w Polsce i łączy społeczność 
aktywnych kierowców w przestrzeni mediów 
społecznościowych. W ramach tego, fundacja 
zainicjowała kampanię #activetrucker, która ma na 
celu uświadamianie kierowcom, że prowadzenie 
zdrowego stylu życia w trasie jest możliwe,  
a świadomych i aktywnych kierowców w Polsce  
jest coraz więcej.  
 
Za pomocą serwisu Instagram, kierowcy dzielą się 
zdjęciami, dokumentującymi prowadzony przez nich 
zdrowy tryb życia w trasie. Dzięki temu poznają  
się wzajemnie i motywują, a my wszyscy widzimy,  
jak zmienia się wizerunek polskiego kierowcy 
zawodowego i jak liczna jest grupa kierowców 
prowadzących aktywny styl życia w trasie. 
 
W jej działania chętnie włączają się firmy członkowskie 
TLP, jak chociażby Millennium Leasing:  
„Od lat spółka Millennium Leasing jest blisko branży 
transportu ciężkiego, zaangażowanie w takie 
inicjatywy jest dla nas naturalne. Uważamy, że będąc 
istotnym dostawcą usług dla firm z branży 
transportowej, mamy też swoje obowiązki wobec 
klientów i interesariuszy, które realizujemy, angażując 
się w poprawę bezpieczeństwa na drodze oraz zdrowia 
i komfortu pracy kierowców. Dlatego chętnie 
dołączyliśmy do projektu budowy siłowni „pod 
chmurką”, zlokalizowanych przy parkingach w całym 
kraju.” – podkreśla Marcin Balicki, prezes zarządu 
Millennium Leasing.  
 
Z kolei we współpracy z Fundacją Truckers Life, Grupa 
Raben otworzyła siłownię na świeżym powietrzu  
w Niemczech w 2016 roku oraz w 2017 roku  
w Polsce w Gniewomierzu, Gądkach, Strykowie, 
Sosnowcu oraz Grodzisku Mazowieckim. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W ramach odpowiedzialności wobec pracowników, 
firma TARGOR-TRUCK spisała i wdrożyła Politykę 
Antymobbingową i Antydyskryminacyjną. Jej celem 
jest wspieranie działań sprzyjających budowaniu 
pozytywnych relacji pomiędzy pracownikami oraz 
równemu traktowaniu zarówno osób już 
zatrudnionych, jak i starających się o pracę  
w TARGOR-TRUCK. 
 
Zarząd podejmuje wszelkie starania, aby środowisko 
pracy w TARGOR-TRUCK było wolne od mobbingu  
lub dyskryminacji i innych form przemocy oraz  
nie akceptuje jakichkolwiek działań lub zachowań 
noszących znamiona mobbingu lub dyskryminacji. 
 
TARGOR-TRUCK inwestuje w podnoszenie kompetencji 
zawodowych pracowników, zarówno poprzez szkolenia 
wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Zatrudnia w swojej 
strukturze pracowników niepełnosprawnych, tym 
samym umożliwiając im normalną pracę i dalszy 
rozwój. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych  
na koniec pierwszego kwartału 2017 roku wynosiło  
29 osób, tj. ok. 7% stanu osobowego. Daje również 
możliwość odbycia praktyki i zdobycia doświadczenia 
młodym ludziom, którzy w przyszłości mogą stać  
się pracownikami tej firmy. 
 
W ramach propagowania zdrowego stylu życia wśród 
pracowników, firma zdecydowała się na utworzenie 
Drużyny Piłki Nożnej TARGOR-TRUCK. 
 
Naturalnym spoiwem działań przedsiębiorców na rzecz 
zdrowia i bezpieczeństwa pracowników sektora 
transportu drogowego jest powołana w 2013 roku 
Fundacja Truckers Life. Organizacja zmienia 
świadomość branży na temat wpływu zdrowia i dobrej 
kondycji na bezpieczeństwo na drogach. Edukuje 
również kierowców zawodowych w zakresie 
prowadzenia zdrowego stylu życia w trasie.  
Jest pierwszą i jedyną organizacją działającą na rzecz 
tej grupy zawodowej w Polsce. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wg danych z „Raportu o stanie zdrowia kierowców 
zawodowych” wydanego przez Fundację wraz z Kołem 
Naukowym Dietetyków z Wydziału Nauk o Żywności  
i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 
ponad 60% przebadanych kierowców pojazdów 
ciężarowych ma nadwagę lub otyłość I stopnia.  
To bezpośrednio przekłada się na zachowanie  
na drodze i bezpieczeństwo jazdy. W odpowiedzi  
na te niepokojące statystyki, Fundacja Truckers Life 
edukuje i wraz z pomocą firm z branży TSL 
prowadzących odpowiedzialny biznes, dostarcza 
narzędzia do zmiany nawyków i poprawy stylu życia 
kierowców. 
 
Organizacja buduje sieć siłowni zewnętrznych przy 
największych parkingach, stacjach paliw, serwisach 
samochodowych i Miejscach Obsługi Podróżnych,  
aby umożliwiać kierowcom aktywny wypoczynek  
w trakcie przerwy w podróży. Obecnie sieć siłowni 
Truckers Life liczy już ponad 70 obiektów w Polsce  
i za granicą. Wszystkie powstały dzięki wsparciu ponad 
40 firm z branży TSL, którym leży na sercu zdrowie  
i bezpieczeństwo pracowników sektora transportu 
drogowego.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wśród fundatorów są m.in. firmy: Mercedes-Benz, 
Raben Group czy Shell. Wszystkie wybudowane 
obiekty są bezpłatne, czynne 24h, pomagają rozruszać 
zastałe podczas jazdy mięśnie, kości i stawy, służą 
zwiększeniu wydolności serca, niwelują skutki pozycji 
siedzącej i wpływają na poprawę koncentracji.  
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Promocję siłowni i aktywnego stylu życia wśród 
kierowców zawodowych wspiera ambasadorka 
fundacji, kobieta za kierownicą pojazdów 
ponadgabarytowych – Iwona „Trucking Girl” 
Blecharczyk. Z jej pomocą fundacja stworzyła również 
filmy instruktażowe z zestawami ćwiczeń dla 
truckerów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poza budową sieci siłowni dla kierowców, fundacja 
prowadzi szereg działań edukacyjnych  
i motywacyjnych. Tworzy Strefy Badań, w których daje 
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w trasie.  
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3 EKOLOGIA I BEZPIECZEŃSTWO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do kosztów zewnętrznych generowanych przez 
transport zaliczamy hałas, zanieczyszczenie 
powietrza, wody i gleby, degradację dróg oraz 
zwiększoną liczbę wypadków. 90% kosztów 
zewnętrznych transportu przypisuje się transportowi 
drogowemu. Jednocześnie jest to ta gałąź transportu 
na której najsilniej opiera się europejska gospodarka. 
W roku 2017 polscy przewoźnicy zajmujący się 
transportem międzynarodowym dysponowali flotą 
przekraczającą 200 000 pojazdów.  
 
 
Świadomi odpowiedzialności zarówno za środowisko 
naturalne, jak i poziom bezpieczeństwa na drogach 
firmy podejmują szereg działań. Tymi najbardziej 
oczywistymi są inwestycje w nowoczesne, ekologiczne 
pojazdy. Nie zapominają przy tym, że najważniejszym  
i najbardziej zawodnym elementem bezpieczeństwa 
ruchu drogowego jest człowiek, dlatego stale 
podnoszą kwalifikacje swoich pracowników 
przyczyniając się do redukcji zagrożeń.   
 
Kompleksowość podejścia do tego zagadnienia 
przedstawia strategia firmy DARTOM:  
 
„Patrzymy na zagadnienie transportu w perspektywie 
długoterminowej stabilności ekonomicznej   
i ekologicznej. Robimy wszystko, aby nasze usługi 
spełniały oczekiwania zarówno naszych klientów, jak 
i całego społeczeństwa. Dla nas zrównoważony rozwój 
to zrównoważony transport. Podjęliśmy pięć 
równoległych, długofalowych strategii, które są 
kluczem do osiągnięcia równowagi ekonomicznej, 
ekologicznej i społecznej: TOP ECO Truck, SAFE and 
ECO Driving, SAFE WORK environment, PRO ECO, 
Better SOCIETY.”  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
W ramach swoich działań, firma Dartom zobowiązała 
się do użytkowania tylko i wyłącznie samochodów  
w najwyższej klasie ekologicznej (TOP ECO Truck). 
Flota jest wymieniana co 24 miesiące na nową, 
bardziej nowoczesną i spełniająca najwyższe wymogi 
ekologiczne.  
 
Firma prowadzi regularne szkolenia bezpiecznego  
i ekonomicznego prowadzenia pojazdu (SAFE and ECO 
Driving). Każdy z kierowców, na podstawie danych  
z systemu telematycznego jest oceniany pod 
względem ekonomicznej jazdy, trener ECO DRIVING 
reaguje na niespełniające wymogów wyniki i tworzy 
indywidualny plan szkoleniowy dla każdego kierowcy.  
 
Dartom zapewnia pracownikom odpowiednie 
przygotowanie do bezpiecznego świadczenia pracy 
(SAFE WORK environment), ale również dba o wygodę 
swoich kierowców. Zgodnie z przyjętą strategią 
ochrony środowiska oraz stałej poprawy warunków 
pracy kierowców „wypoczęty kierowca to bezpieczny 
i ekonomiczny kierowca”, firma zainwestowała  
w auta, które obecnie zapewniają kierowcy  
maksymalną wygodę związaną z ich pracą.  
 
W komforcie prowadzenia pojazdu pomaga funkcja 
,,OPTIVISION”. Jest to tempomat, który na podstawie 
sygnału GPS i danych o topografii „widzi drogę  
w 3D”, informacje uzyskane o topografii terenu 
pozwalają na odpowiednie sterowanie skrzynią 
biegów, by dostosować prędkość i przyspieszenie, 
zapewniając najniższe zużycie paliwa.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nowoczesna kabina High Sleeper oferuje kierowcy 
2,14 m wysokość wnętrza, wyposażona jest  
w całkowicie płaską podłogę, która zdecydowanie 
wpływa na poprawę komfortu przemieszczania się po 
kabinie.  
 
Dodatkowo, nowe auta posiadają fotel kierowcy, który 
można regulować w zakresie 15 różnych ustawień,  
są to między innymi regulacja sztywności zawieszenia, 
głębokości siedzenia, wentylacja i ogrzewanie 
siedziska oraz oparcia i inne. Bezpieczeństwo 
pracowników zapewnia również dodatkowy (czwarty) 
stopień do wchodzenia/schodzenia z kabiny. Kierowcy 
w nowych samochodach mają również możliwość 
korzystania z zestawu głośnomówiącego 
wbudowanego w głośniki, gdzie telefon łączy się  
z głośnikami za pomocą funkcji Bluetooth. Rozwiązanie 
tego typu z pewnością zwiększa bezpieczeństwo 
kierowcy podczas jego pracy. Firma Dartom podjęła 
również działania w celu oszczędnego gospodarowania 
wodą i energią oraz ograniczenia produkcji odpadów 
(PRO ECO). 
 
Proekologiczne podejście doskonale obrazują statystki 
spółki Raben Logistics Polska. W 2016 roku 40% jej 
floty stanowiły pojazdy z normą EURO 5 i 6, do końca 
2017 roku celem było zwiększenie udziału pojazdów  
z takimi silnikami do 50%. Poza tym, inwestuje  
się tu w tabor, który pozwala na minimalizację pustych 
przebiegów. W 2016 zakupiono ponad 100 naczep 
typu double-deck, kupowane są również tandemy   
lub naczepy z przegrodami pozwalające na wydzielenie 
osobnych przestrzeni załadunkowych w tej samej 
naczepie (różne zakresy temperatur). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma nie ogranicza się jedynie do kwestii 
ekologiczności floty - wykorzystuje też najnowsze 
rozwiązania techniczne w zakresie wyposażenia 
magazynów: oświetlenie LED sterowane strefowo (jak 
nie ma ruchu, to światło automatycznie gaśnie  
na danym obszarze) oraz specjalne napromienniki 
cieplne pozwalające na lepszą kontrolę temperatury  
w wybranych sekcjach magazynu. 
 
Co szczególne interesujące, w 2016 roku  
w Stanisławowie k. Pruszcza Gdańskiego pracownicy 
Grupy Raben posadzili 3200 drzew. Sadzonki 
zneutralizują w ciągu całego cyklu życia ponad 2,4 mln 
kg dwutlenku węgla. Akcja nasadzenia jest wynikiem 
kampanii „e-faktura=wyższa kultura”, w ramach której 
Grupa Raben zachęca swoich klientów do  
zrezygnowania z papierowych wersji faktur na rzecz 
ich elektronicznych odpowiedników.  
Za każdą zgodę na otrzymywanie e-faktury, firma sadzi 
drzewo w imieniu klienta. Do tej pory zostało 
posadzonych 7500 drzew, które zneutralizowały  
w całym cyklu życia 5,6 mln kg CO₂. 
 
„Główną odpowiedzialnością firmy logistycznej jest 
troska o wpływ na środowisko naturalne.  
Akcja „e-faktura=wyższa kultura” uświadamia 
odbiorcom naszych usług, że czasem wystarczy podjąć 
mały krok, by osiągnąć widoczny efekt. Rezygnacja  
z papierowej wersji faktury nie tylko przyczynia się  
do zmniejszenia zużycia papieru oraz wycinki drzew, 
ale także sprawia, że wyrasta nowa roślina, która  
w całym cyklu życia neutralizuje 750 kg dwutlenku 
węgla. Już ponad 60% naszych klientów zdecydowało 
się na otrzymywanie elektronicznej wersji 
dokumentów, a my dzięki nim posadziliśmy niemal  
11 000 drzew” – mówi Marta Szymborska, kierownik  
ds. PR i CSR Grupy Raben. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DKV  jako dystrybutor kart flotowych, jest inicjatorem 
4 akcji bezpośrednio ukierunkowanych na redukcję 
zanieczyszczeń do atmosfery. Pierwszy z nich, 
Neutralni CO₂, to program, w ramach którego firma 
DKV dotuje przedsięwzięcia, ograniczające emisję 
dwutlenku węgla do atmosfery. We współpracy  
z międzynarodową organizacją myclimate, promuje 
pojęcie „neutralności CO₂”, czyli „oddaj środowisku 
tyle, ile mu zabierasz”.  
 
Kalkulacja emisji CO₂ przez myclimate obejmuje 
wszystkie procesy biznesowe firmy. Od ogrzewania, 
klimatyzacji, zakupu energii, zużycia papieru   
i wydruków, poprzez urządzenia elektroniczne (w tym 
karty paliwowe i urządzenia pokładowe DKV Box), 
catering i korespondencję, po dojazdy pracowników, 
komunikację, produkcję odpadów i zużycie wody.  
Na tej bazie wyliczany jest budżet, który DKV Euro 
Service wydatkuje w formie rekompensaty za emisję CO₂. 
 
Przykładowo, w 2016 DKV dokonało kompensacji 
2,411 ton CO₂, co przekłada się na kwotę około 15 000 
euro. Co roku wyliczane w ten sposób kwoty, DKV 
inwestuje w certyfikowane projekty, mające na celu 
ochronę środowiska. Pochodzą one z rekomendacji 
organizacji myclimate, wyspecjalizowanej w ewaluacji 
inicjatyw środowiskowych i promującej ideę „bądź 
neutralny CO₂” na świecie.  
 
„Wyliczanie zużytego CO₂ i jego rekompensata dla 
środowiska to dla nas priorytet w zrównoważonym 
rozwoju firmy. Na tej podstawie będziemy dążyć do 
dalszego, stopniowego zmniejszania emisji dwutlenku 
węgla w naszej codziennej działalności” – mówi 
Michał Bałakier, dyrektor generalny DKV Euro Service 
Polska. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Środki te przeznaczane są na ochronę klimatu poprzez 
dotowanie takich projektów, jak turbiny wiatrowe  
w Turcji, stosowanie zewnętrznych kuchenek na 
biomasę w Indiach oraz kuchenek napędzanych 
energią słoneczną na Madagaskarze. Wsparcie DKV 
obejmuje wyłącznie projekty z kategorii Gold Standard 
(złoty standard), co oznacza, że w największym stopniu 
przyczyniają się one do zmniejszania emisji dwutlenku 
węgla do środowiska na świecie. 
 
Drugi program oparty jest na nowej, ekologicznej 
karcie paliwowej „DKV Card Climate”.  
 
Korzystanie z niej pozwala (na zasadach 
dobrowolności) wspierać projekty środowiskowe, 
mające na celu ograniczenie emisji dwutlenku węgla 
na świecie. Jak to działa? Każdy litr zużywanego paliwa 
przyczynia się do emisji konkretnej ilości dwutlenku 
węgla do atmosfery. Ilość ta obliczana jest według 
norm międzynarodowych, a następnie przeliczana  
na równowartość finansową – wg szkodliwości dla 
środowiska naturalnego. I tak, kwoty kompensacji 
wynoszą: 1,6 centa na litr diesla, 1,5 centa na litr 
paliwa, 1 cent na litr LPG oraz 1,7 centa na kilogram 
CNG. Skumulowana „kwota eko” jest jasno  
wyodrębniona w fakturze DKV. Środki zgromadzone  
w ten sposób w 100% są przeznaczane na ochronę 
klimatu poprzez dotowanie projektów  
rekomendowanych przez organizację myclimate.  
Tym sposobem, klienci DKV dokonali w 2015 roku 
kompensacji około 8000 ton CO₂. 
 
Być eko - dodatkowy wydatek czy korzyść dla 
przewoźnika? Okazuje się, że coraz częściej podczas 
doboru kontrahentów w przewozach europejskich 
brany jest pod uwagę stopień szkodliwości ich 
pojazdów dla środowiska.  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Każdy użytkownik DKV Card Climate otrzymuje 
certyfikat organizacji myclimate, a także specjalne 
oznakowanie, którym może się posługiwać we  
wszystkich swoich materiałach – np. na naczepach 
ciągników czy w dokumentach. Są one potwierdzeniem 
100% kompensacji CO₂, a tym samym dowodem   
na świadome, odpowiedzialne prowadzenie biznesu. 
 
Począwszy od listopada 2014 r., DKV Card Climate 
wydawana jest bezpłatnie, jako dobrowolny zamiennik 
obecnie używanej karty DKV. Sposób jej użytkowania 
jest identyczny jak do tej pory. Dane dotyczące 
gromadzonych „kwot eko” można przeglądać  
na internetowej platformie eReporting DKV. 
 
Z kolei Eco Performance Award, w skrócie EPA,  
to najbardziej prestiżowy plebiscyt branży TSL, 
organizowany od 2007 r. pod auspicjami Uniwersytetu 
St. Gallen w Szwajcarii. Stawia on na ideę skutecznego 
łączenia ekonomii, odpowiedzialności społecznej  
oraz troski o środowisko naturalne. Inicjatorem  
i współorganizatorem przedsięwzięcia jest DKV Euro 
Service. Na zwycięzców co roku czeka nagroda 10 000 
euro oraz prestiżowe wyróżnienia. 
 
Odznaczenie EPA przyznawane jest firmom, które w 
praktyce realizują ideę zrównoważonego rozwoju oraz 
stawiają na efektywność w warunkach silnej 
konkurencji. Do tegorocznej edycji konkursu po raz 
pierwszy zaproszone zostały firmy polskie. Fakt ten 
stanowi wyraz uznania dla rodzimych przewoźników  
w świetle konkurencyjności ich działań i wysokiej 
jakości usług.  
 
Finaliści plebiscytu otrzymują nagrodę pieniężną oraz 
certyfikat EPA, a także możliwość oznakowania swojej 
floty prestiżowym logotypem „Eco Performance 
Award”.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach 
zależnych od wielkości firmy. Pierwszą stanowią floty 
do 50 pojazdów, drugą parki samochodowe z flotami 
przekraczającymi 50 pojazdów.  
 
O tym, komu zostanie przyznana nagroda, decyduje  
5-osobowa kapituła, w skład której wchodzą  
prominentni przedstawiciele świata nauki i jednostek 
państwowych oraz dyrektorzy wiodących firm z branży 
TSL.  
 
Na polskim rynku DKV prowadzi autorski program, 
który wspiera efektywne zarządzanie firmą  
transportową - „Rewolucje TSL. Koszty a przychody, 
czyli jak nie podciąć sobie skrzydeł.”  
 
Inicjatywa zakłada przeprowadzenie nieodpłatnego 
audytu w średniej wielkości firmach transportowych. 
Jego celem jest pomoc w usprawnieniu działania 
przewoźników w wybranych obszarach, a następnie – 
opisy przypadków. 
 
Inicjatorem programu jest firma DKV Euro Service, 
która zaprosiła do współpracy doświadczonych 
partnerów z branży TSL – środowisko naukowe, 
wydawnictwa edukacyjne oraz firmy i ekspertów 
wyspecjalizowanych w usługach dla transportu. Tak 
powstała Rada Programowa projektu, w skład której 
wchodzą: DKV Euro Service - usługi dla transportu,  
Eco Driving Academy PL- autoryzowany partner IRU 
Academy, Arena 561 - biuro prawne, Sagan Consulting 
– finansowe rozwiązania dla firm. Patronat naukowy 
nad przedsięwzięciem objął prof. Zdzisław Kordel, 
kierownik katedry Gospodarki Przestrzennej  
na Uniwersytecie Gdańskim. Współorganizatorami  
ze strony mediów są wydawcy publikacji: magazyn 
Transport Manager, portal pracujwlogistyce.pl  
oraz portal e-transport.pl. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma Maszoński od ponad 10 lat stawia na szkolenia  
z ekologicznej i bezpiecznej jazdy. Szkolenia kierowców 
odbywają się pod okiem wykwalifikowanych trenerów. 
Podniesienie umiejętności z ekologicznej jazdy 
pozwala zmniejszyć zużycie paliwa, co przekłada  
się na oszczędności i dbałość o środowisko przy 
jednoczesnym obniżeniu zmęczenia kierowców  
i podniesieniu bezpieczeństwa na drodze.  
Firma, dbając o środowisko, posiada samochody 
ciężarowe spełniające wymogi EURO 6. Maszoński 
Logistic dokonuje systematycznej wymiany floty 
samochodowej. Wszystkie samochody spełniające 
wymogi EURO 5 zostały wymienione na nowe modele 
spełniające kryteria Euro 6, co znacznie zmniejszyło 
emisję tlenku azotu i cząstek stałych. 
 
Eko zabawa dla małych i dużych to inicjatywa 
Maszoński Logistic, służąca promocji wychowania 
ekologicznego, zarówno dla rodzin pracowników firmy, 
jak i społeczności lokalnej. W ramach warsztatów 
uczestnicy mogli stworzyć zabawki (modele 
ciężarówek) z materiałów pochodzących  
z recyklingu, m.in.: kartonów oraz nakrętek  
plastikowych. Pod okiem animatorów, dzieci mogły 
poszerzyć wiedzę z zakresu edukacji ekologicznej. 
Zadaniem akcji było uświadomienie uczestnikom,  
że przy okazji przyjemnej zabawy w rodzinnym gronie, 
oszczędzamy zasoby zarówno naturalne, jak i portfela. 
 
Dla ochrony środowiska każdy wkład jest istotny, 
dlatego baza serwisowo-transportowa firmy 
Maszoński została wyposażona między innymi  
w nowoczesną, ekologiczną myjnię pojazdów, 
wykorzystując własną oczyszczalnię oraz zamknięty 
obieg wody.  Dodatkowo, odprowadzana woda 
nasycana jest składnikami, które neutralizują związki 
chemiczne szkodliwe dla środowiska.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kolejną firmą, której flotę charakteryzuje  
nowoczesność jest HSF Logistics Polska. Wszystkie 
pojazdy spełniają wymagania normy EURO 6.  
Dodatkowo firma dba o to, aby ograniczyć spalanie  
paliw i związaną z tym emisję trujących związków. 
Poprzez szkolenia kierowców w zakresie ekologicznej 
jazdy oraz dzięki dostępnym środkom telematycznym  
i programowi Fleetmodus, ciągle monitorowany jest 
styl jazdy kierowcy oraz zużycie paliwa. HSF  
współpracuje w tej kwestii ściśle z jednym z czołowych 
producentów ciężarówek na świecie. Uzyskane w ten 
sposób dane pozwalają doszkalać kierowców  
i korygować ich zachowania podczas jazdy, na bardziej 
proekologiczne. W ten sposób, przedsiębiorstwo 
przyczynia się do zmniejszenia ilości emitowanych  
do atmosfery spalin.  
 
Jako dowód zaangażowania w ograniczenie emisji 
spalin, firma posiada akredytację Ecoefekt oraz 
certyfikat Lean and Green.  
 
Firma WEGA A wykazuje się dużą troską o środowisko 
naturalne. Wprowadzono tu system zarządzania  
środowiskowego Environmental Management System 
ISO 14000:2004, potwierdzony przez niezależną 
jednostkę certyfikującą Dekra. WEGA Acyklicznie 
inwestuje w wymianę floty na ciągniki najnowszej 
generacji, ograniczając przez to negatywny wpływ  
na środowisko naturalne. Kierowcy tu zatrudn ieni 
odbywają szkolenia w ramach programu eco-driving, 
co pozwala na optymalne względem środowiska 
wykorzystywanie potencjału pojazdów. Firma 
prowadzi regularną kontrolę stanu i parametrów 
użytkowania ogumienia w  celu optymalizacji spalania 
paliwa i ograniczenia emisji dwutlenku węgla.  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przedsiębiorstwo aktywnie wspiera działania mające 
na celu wydłużenie dozwolonej długości  
autotransporterów na terenie całej EU, co z kolei  
ma na celu optymalizację ładowności pojazdów.  
 
WEGA A ustawicznie dąży do redukcji emisji spalin 
zgodnie z wytycznymi normy EURO 6. Poza tym,  
w firmie dba się o systematyczne segregowanie  
śmieci, zbieranie zużytych baterii, optymalne zużycie 
energii elektrycznej, a w najbliższym czasie planowany 
jest montaż paneli solarnych. 
 
Przykładem działań firmy PIOMAR na rzecz ochrony 
środowiska jest regularna wymiana starszych 
pojazdów na te najbardziej nowoczesne i tym samym 
ekologiczne. Ponadto, PIOMAR organizuje szkolenia  
z ekonomicznej jazdy dla swoich kierowców oraz 
prowadzi stały monitoring poziomów spalania, dzięki 
czemu możliwe jest podejmowanie bieżących działań 
korygujących. 
 
XPO także wspiera zapobiegawcze podejście  
do zmian w środowisku. Jako odpowiedzialne 
przedsiębiorstwo, podejmuje inicjatywy na rzecz 
promowania większej odpowiedzialności  
za środowisko i zachęca do rozwoju oraz 
rozpowszechniania technologii przyjaznych dla 
środowiska. W wymiarze globalnym, zwraca się uwagę 
na zmniejszenie zużycia paliwa. W tym celu we flocie 
są najnowsze generacje pojazdów, wyposażonych  
w urządzenia oszczędzające paliwo.  
 
W celu poprawy ekonomii jazdy, organizowane  
są szkolenia dla kierowców oraz monitorowana 
wydajność dzięki wbudowanym narzędziom 
informatycznym. Przeprowadzane są tu też próby 
alternatywnych silników paliwowych, w tym testy 
pojazdów hybrydowo-elektrycznych.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XPO zwraca uwagę na najbardziej ekonomiczne  
i przyjazne dla środowiska rozwiązania multimodalne, 
łączące transport drogowy z rzeką, morzem lub koleją. 
 
Lokalnie zaś, dla XPO istotne jest zmniejszenie zużycia 
paliwa. W tym celu przeprowadzana jest comiesięczna 
kontrola i weryfikacja emisji spalin oraz wdrożenie 
działań, aby tę emisję zmniejszać. Ekonomiczna jazda 
również ma tu znaczenie, dlatego organizowane  
są szkolenia PBC [Plan Bezpiecznej jazdy] oraz 
regularne audyty techniczne kierowców. 
Optymalizowane jest tu też planowanie transportu, 
każda trasa jest omawiana z kierowcą. Dodatkowo, 
wymiana taboru odbywa się co 48 miesięcy, w tym 
czasie przeprowadzane są też regularne przeglądy 
techniczne pojazdów. 
 
Dla firmy KRONE odpowiedzialne traktowanie 
środowiska jest równie ważne. Firma codziennie 
zajmuje się kwestiami związanymi z ochroną 
środowiska, a także ochroną i wykorzystaniem 
zasobów.  
 
W ramach badań, KRONE korzysta z technologii 
przyjaznych dla środowiska i zgodnych z ideą  
ekorozwoju. Firma uczestniczy w programie ochrony 
klimatycznej GoGreen, mającym na celu neutralizację 
emisji gazów CO₂ poprzez projekty środowiskowe. 
 
Minimalizacja wpływu na środowisko jest istotnym  
czynnikiem w działalności firmy TARGOR-TRUCK  
i nabiera coraz większego znaczenia w świetle 
rosnącej świadomości ekologicznej otoczenia.   
Zadanie to realizowane jest poprzez stawianie celów  
i zadań środowiskowych oraz operacyjne utrzymywanie 
procesów na określonym poziomie oddziaływania. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kadra zarządcza i kierownicza ustanowiła cele 
dotyczące jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny 
pracy, bezpieczeństwa żywności oraz programu 
bezpieczeństwa transportu dla odpowiednich funkcji  
i szczebli w spółce: 
 
▪ cele strategiczne – dotyczące ogółu zamierzeń 

firmy na przyszłość, 
▪ cele operacyjne – wskazanie drogi do realizacji 

założonych celów strategicznych. 
 
Podczas ustalania powyższych celów, brane są pod 
uwagę korzyści i zysk organizacji, możliwości 
finansowe, informacje i uwagi klientów, rozwój  
Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz plany 
inwestycyjne i modernizacyjne spółki.  
 
W TARGOR-TRUCK prowadzone są bieżące i okresowe 
pomiary aktualnych efektów działalności w odniesieniu 
do działań środowiskowych i obowiązujących wymagań 
prawnych dotyczących ochrony środowiska.   
 
Monitorowaniem i pomiarami objęte są: emisja  
do atmosfery (zużycie paliwa), odpady niebezpieczne  
i inne niż niebezpieczne zebrane, wytworzone oraz 
przekazane (ewidencja ilościowa i rodzajowa),  
jak również zużycie zasobów naturalnych (energia 
elektryczna, woda) i ścieki przemysłowe. W celu 
zminimalizowania negatywnego wpływu  
na środowisko przeprowadzane są szkolenia awaryjne 
z zakresu postępowania na wypadek zagrożenia 
zanieczyszczenia środowiska spowodowanego 
przez wydarzenia takie, jak pożar, wyciek substancji 
lub mieszaniny chemicznej, rozszczelnienie instalacji 
wodnej, czy kolizja drogowa lub awaria pojazdu.    
 
Spółka TARGOR-TRUCK dąży do redukcji emisji CO₂  
do powietrza poprzez wymianę taboru na pojazdy  
z nowoczesnymi silnikami spalinowymi.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W 2016 roku zakupiono tu 23 pojazdy klasy EURO 6 
oraz 17 klasy EURO 5, zaś w pierwszym kwartale 2017 
roku – 23 pojazdy klasy EURO 6 oraz 15 pojazdów klasy 
EURO 5. Warto przy tym zaznaczyć, że 72% taboru nie 
przekracza wieku 5 lat. 
 
Niejednokrotnie działania prośrodowiskowe przenikają 
się z aspektami bezpieczeństwa.   
 
W  strukturze HSF Logistics Polska znajduje się 
Akademia Ecodrivingu. Jej podstawowym celem jest 
odpowiednie przeszkolenie nowego kierowcy, przede 
wszystkim w zakresie bezpiecznej, bezszkodowej  
i ekonomicznej jazdy, ale również wewnętrznych 
procedur firmy. Firma specjalizuje się  
w międzynarodowym transporcie żywności  
w kontrolowanej temperaturze. Każdego dnia kilkaset 
ciężarówek HSF Logistics Polska przemierza drogi całej 
Europy, dlatego bezpieczeństwo jazdy stanowi  
tu priorytet.  
 
We współpracy z ubezpieczycielem, firma monitoruje 
wszystkie szkody i wypadki z udziałem swojej floty. 
Dodatkowo, każdy z kierowców, po zaistnieniu takiego 
zdarzenia drogowego, przechodzi ponowne szkolenie  
z bezpiecznej jazdy. HSF stara się premiować bezpieczną 
jazdę. Dlatego też wszyscy kierowcy, którzy nie  
spowodują żadnej kolizji, otrzymują specjalne nagrody, 
gratyfikacje i tytuł: „Brązowego rycerza jazdy” za 3 lata 
bezszkodowej jazdy,  „Srebrnego Rycerza Jazdy” za 5 lat 
bezszkodowej jazdy i „Złotego Rycerza Jazdy” za 10 lat 
bezszkodowej jazdy. Pozostali pracownicy, w tym 
również dział planowania, przechodzi co kilka miesięcy 
szkolenie z zakresu prewencji szkód, organizowane  
we współpracy z ubezpieczycielem.  
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Interesującą i udaną inicjatywą, która połączyła pięć 
firm: Volvo Trucks, Renault Trucks, Michelin, Wielton 
i Ergo Hestia, jest akcja „Profesjonalni kierowcy”.   
W ramach przedsięwzięcia, w całej Polsce są 
organizowane bezpłatne szkolenia dla kierowców 
posiadających kategorię C+E. Rekrutacja na nie 
prowadzona jest za pośrednictwem Internetu oraz 
mediów lokalnych, ogólnopolskich i branżowych. 
 
W 2016 roku szkolenia odbywały się w Volvo Trucks 
Center w Młochowie pod Warszawą. W bieżącym roku 
sesje szkoleniowe są organizowane regionalnie, w 15 
miastach w Polsce, m.in. w Zielonej Górze, Nowym 
Sączu, Rzeszowie, Malborku, Płocku, Siedlcach, 
Kędzierzynie-Koźlu. W szkoleniach mogą brać udział 
kierowcy, którzy wprawdzie mają prawo jazdy 
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Akcja Profesjonalni Kierowcy to inicjatywa, która  
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▪ bezpieczeństwo i higieny pracy 
▪ środowisko naturalne 
▪ bezpieczeństwo przewożonej żywności 

(HACCP) 
▪ bezpieczeństwo transportu 
▪ bezpieczeństwo przewozu towarów 

niebezpiecznych ADR 
▪ bezpieczeństwo realizowanych zleceń  
▪ bezpieczeństwo informacji  

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ponadto, stworzony tu został program zarządzania 
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poziomu bezpieczeństwa drogowego przewozu 
ładunków poprzez kształtowanie zachowań kierowców 
w drodze obserwacji, szkoleń i odpowiedniego 
przekazu informacji. Program realizowany jest 
poprzez zapewnienie właściwego nadzoru 
organizacyjno-technicznego nad taborem 
samochodowym spółki, właściwy nadzór nad 
eksploatacją ogumienia w pojazdach, wprowadzenie 
szczegółowego systemu doboru  
i weryfikacji dostawców usług (w aspekcie spełniania 
wymagań bezpieczeństwa), wdrożenie systemu 
bieżących kontroli stanu pojazdów wykorzystywanych 
do transportu, czy przestrzeganie aktualnych wymagań 
prawnych w aspekcie realizacji i bezpieczeństwa 
transportów. Szczegółowo analizowane są wszystkie 
zidentyfikowane wypadki i zdarzenia potencjalnie 
wypadkowe (wyciąganie nauki). 
 
Równie istotny jest program szkoleń w zakresie: 
bezpieczeństwa osobowego, bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz bezpieczeństwa przewozów, w tym 
przewozów specjalistycznych (szkolenia realizowane 
przez doradcę DGSA). 
 
Założenia niniejszego programu dotyczą 100% kadry 
kierowców. 
 
W roku 2016 oraz pierwszym kwartale 2017 nie 
odnotowano incydentów potencjalnie wypadkowych 
oraz nie stwierdzono wystąpienia chorób zawodowych.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W Grupie Raben co roku organizowany jest Miesiąc 
Bezpieczeństwa. Ma on na celu uświadomienie istoty 
bezpiecznych zachowań, zwrócenie uwagi na 
potencjalne ryzyko i motywowanie do kreowania 
bezpiecznych warunków pracy.  
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▪ zapobieganie ryzyku drogowemu, 
zmniejszenie narażenia pracowników i 
współpracowników na ewentualne ryzyka, 

▪ zapewnienie bezpieczeństwa zakładów XPO 
oraz powierzonych im towarów. 

 
W aspekcie globalnym ich realizacja związana jest  
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polityki bezpieczeństwa, celem XPO jest wejście  
na drogę zera wypadków. Podejmowanie działań 
korekcyjnych po wypadkach, jak i działań 
prewencyjnych, identyfikując zdarzenia ”o mały włos”. 
Lokalnie firma wdraża autorski program szkoleń dla 
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jeden.  
 
Co roku realizowane są audyty BHP w każdej  
z placówek, w celu zadbania nie tylko o wypełnienie 
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zasadami grupy, raz w roku przeprowadzane są 
ćwiczenia ewakuacyjne. 
 
 
 
 
 



 

 

4 SPOŁECZNOŚCI LOKALNE  
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktywność firm członkowskich TLP wskazuje na duże 
przywiązanie do otoczenia, w ramach którego 
funkcjonują te przedsiębiorstwa. Działania na rzecz 
społeczności lokalnych może przyjmować różnoraką 
formę: od wsparcia instytucji i osób, współpracy  
z lokalnymi organizacjami, poprzez inwestycje,  
a skończywszy na programach dla dzieci i młodzieży.  
 
 
W rozdziale tym zawarto również działania,  które 
można potraktować jako charytatywne.  Mogą być one 
jednym z elementów strategii CSR, jednak należy 
pamiętać, że zasadniczo różni je kwestia złożoności  
oraz długofalowości.   
 
„Zawsze byliśmy i pozostaniemy zaangażowani  
w otaczanie szczególną opieką miejsca, w którym 
przyszło nam żyć i pracować” - deklaruje Maszoński 
Logistic. Działania firmy obejmują wsparcie logistyczne 
przy lokalnych wydarzeniach (np. sportowych, 
kulturalnych, społecznych) oraz wsparcie rzeczowe.  
W tych aspektach firma jest również kołem 
zamachowym rozwoju regionu. 
 
W ramach zaangażowania na rzecz lokalnej 
społeczności, Maszoński Logistic zorganizował  
w czerwcu 2016 Miasteczko Bezpieczeństwa,  
które cieszyło się ogromnym powodzeniem wśród 
odwiedzających. Celem akcji była poprawa 
bezpieczeństwa poprzez uświadamianie wszystkim 
uczestnikom różnych ryzyk w ruchu drogowym. 
A to wszystko w ośmiu specjalnie przygotowanych 
strefach. Można tam było poznać i zrozumieć 
zagrożenia na drogach, m.in. poprzez prawdziwe 
symulacje dachowania oraz zderzeń. Propagowanie 
noszenia odblasków były również celem akcji.  
Każdy odwiedzający namiot cieni otrzymał odblask.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Łącznie podczas imprezy rozdano ponad 1500 
akcesoriów związanych z bezpieczeństwem  
(elementy odblaskowe, apteczki). 
 
Maszoński Logistic od kilku lat angażuje się w akcję 
edukacyjną „Bezpieczne wakacje”. To inicjatywa 
dyrekcji miejscowego gimnazjum, przy udziale m.in. 
policji, straży pożarnej oraz ratownictwa medycznego. 
Głównym elementem programu jest poprawa 
bezpieczeństwa uczniów  podczas wakacji.   
Aby zachęcić nastolatków do udziału w akcji, oprócz 
edukacji, na każdego z uczniów czekają nagrody, w tym 
nagroda główna - rower ufundowany przez firmę. 
 
Od lat przedsiębiorstwo wspiera największą akcję 
charytatywną w Polsce organizowaną corocznie przez 
Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
(WOŚP). Jej celem jest zbiórka pieniędzy i zakup 
sprzętu na oddziały medyczne szpitali w całej Polsce.  
Spółka włącza się w pomoc lokalnemu sztabowi WOŚP, 
zasilając finałową kwestę poprzez przekazanie na 
licytację przedmiotów, czy usług własnej myjni.  
W ramach zbiórki w plenerze, firma pomaga przy 
organizacji poprzez podstawienie samochodu 
ciężarowego, który służy jako scena. Jest to gotowe 
rozwiązanie logistyczne, które usprawnia pracę sztabu. 
 
Kierownicy działów Maszoński Logistic cyklicznie biorą 
udział w spotkaniach z uczniami podczas targów pracy  
w lokalnym Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych, 
zachęcając do udziału w programie praktyk. W ramach 
stażu młodzi ludzie mogą zapoznać się z interesującą 
ich dziedziną i postawić swoje pierwsze kroki w pracy 
zawodowej. Praktyki są tematyczne i odbywają się  
w działach dopasowanych do specjalizacji aplikanta. 
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„Ręce dla Mirka” – pod taką nazwą odbył się w 2016 
roku koncert charytatywny, mający na celu zebranie 
środków na zakup protez rąk dla mieszkańca Sulęcina, 
który urodził się bez kończyn.  
 
Podczas koncertu, Radosław Lemieszek – prokurent  
w firmie Maszoński Logistic poinformował o decyzji 
zarządu o przekazaniu środków pozwalających  
na zakup jednej protezy (62 000 PLN) oraz pozyskaniu 
na aukcję internetową kombinezonu Bartosza Zmarzlika 
– Indywidualnego Mistrza Świata Juniorów na żużlu.  
 
Program realizowanego jesienią wolontariatu 
pracowniczego „Twoja Inicjatywa” jest przeznaczony 
dla wszystkich pracowników zatrudnionych w spółkach 
Grupy Raben. Celem jest zaktywizowanie ich  
do zachowań przedsiębiorczych, a przede wszystkim 
prospołecznych oraz ekologicznych, mających na celu 
wspieranie i rozwój społeczności lokalnej.  
W 2016 roku zrealizowane zostały 3 projekty 
pracownicze w Raben Transport: 
 

1. „Pomoc dla Martynki i jej dzielnej mamy” – 
projekt polegał na wyposażeniu mieszkania 
12-letniej autystycznej dziewczynki i jej mamy 
– zakup niezbędnego wyposażenia w kwocie 
określonej regulaminem programu. 

2. „Czytanie to świetna zabawa!!!” – przekazanie 
92 pozycji książkowych do przedszkola 
Jarzębinka w Śremie. 

3. „Przyroda uczy najpiękniej!” - to całościowy 
projekt skierowany do wszystkich dzieci 
Przedszkola Integracyjno-Terapeutycznego 
„Miś” w Poznaniu. Projekt „Przyroda uczy 
najpiękniej” jest przedsięwzięciem 
kompleksowym, wykorzystującym zarówno 
zróżnicowane formy pracy z najmłodszymi,  
jak i dotykającym różnych płaszczyzn 
związanych z ekologią i otaczającą przyrodą.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akcja charytatywna pracowników „Pchli targ”  
odbyła się wiosną 2017 r. i polegała na wewnętrznej 
„sprzedaży” odzieży przyniesionej przez pracowników, 
z której pozyskane środki pieniężne przekazane zostały 
na fundację korporacyjną Grupy Raben „Radość 
Dziecka”. Odzież, której nie sprzedano, została 
przekazana na szczytny cel. Z kolei akcja charytatywna 
„Gol dla Igora” to zbiórka pieniężna i mecz 
charytatywny pracowników na rzecz Igora. Jej celem 
był zakup ortezy dla niepełnosprawnego chłopca. 
 
„Jesteśmy zaangażowani w szereg inicjatyw 
wspierających organizacje społeczne (Better SOCIETY). 
Jesteśmy między innymi głównym sponsorem Klubu 
Sportowego Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki (tenis 
stołowy). Poprzez sponsoring staramy się promować 
zdrowy tryb życia nie tylko wśród naszych pracowników 
czy lokalnego społeczeństwa, ale całego kraju, a nawet 
Europy, gdzie dociera drużyna tenisa stołowego” – to  

z kolei podsumowanie aktywności firmy DARTOM na 
rzecz społeczności lokalnej. 

 

PIOMAR regularnie wspiera również turniej tenisowy 
Hart Open, odbywający się co roku w podopolskiej 
Zawadzie. W 2016 roku najwyżej notowanymi 
uczestniczkami turnieju była Greczynka Valentini 
Grammatikopoulou oraz Holenderka Lesley Kerkhove. 
Co roku turniej stanowi okazję dla mieszkańców Opola 
i okolic do zobaczenia tenisa na najwyższym poziomie. 
PIOMAR wspiera również wydarzenia sportowe  
i kulturalne (np. koncerty charytatywne) organizowane 
m.in. przez szkoły.   
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rzecz społeczności lokalnej. 
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i okolic do zobaczenia tenisa na najwyższym poziomie. 
PIOMAR wspiera również wydarzenia sportowe  
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Firma WEGA A współpracuje aktywnie z lokalnymi 
instytucjami tj. Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, 
Powiatowy Urząd Pracy, etc. oraz organizacjami 
charytatywnymi jak np. Fundacja Bread of Life z Kalisza. 
WEGA A organizuje staże i praktyki dla studentów  
z polskich i zagranicznych uczelni wyższych, umożliwiając 
przy tym praktyczne zapoznanie się z funkcjonowaniem 
firmy. Istotne jest również wspieranie lokalnej młodzieży  
i dzieci, poprzez m.in. przekazanie środków finansowych 
na pełne dofinansowanie nagród oraz organizację XI 
Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego dla Szkół 
Specjalnych, który odbył się w Kaliszu w lutym 2016 roku, 
dofinansowywanie kolonii dla dzieci, czy finansowe 
wspieranie Matyldy - uczennicy klasy VI, Szkoły 
Podstawowej w Kaliszu - podopiecznej kaliskiej Fundacji 
Bread of Life. 

 

TARGOR-TRUCK jest silnie zakorzeniony w społeczności 
lokalnej, od wielu lat wspiera liczne przedsięwzięcia  
o charakterze społecznym, rodzinnym i religijnym.  

W roku 2016 firma wsparła m.in. Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy w Ostrołęce, Schronisko dla Bezdomnych 
Mężczyzn Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej  
w Ostrołęce, Dni Muzyki Organowej i Kameralnej,  
Dni Rodziny w Zespole Szkół w Łęgu Przedmiejskim, 
Dożynki Gminne w miejscowości Nagoszewka i akcję 
Pomagamy Świętemu Mikołajowi.   

 

PIOMAR stara się brać udział – także jako partner 
merytoryczny – w wydarzeniach edukacyjnych.  
Firma przykłada dużą wagę do wspierania edukacji 
młodych ludzi, widząc w nich przyszłość.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wsparcie to przybiera różne formy. Przykładowo, 
przedstawiciel firmy prezentował uczniom techników 
możliwe ścieżki kariery w branży logistycznej w ramach 
Spotkania dla logistyków w  grudniu 2016 r., 
organizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju 
Gospodarki. Z kolei w ramach Tygodnia Logistyki  
na Politechnice Opolskiej firma zaprezentowała, jak 
wygląda realizacja usługi transportowej.  

PIOMAR jest również otwarty na wizyty studyjne 
młodzieży, gdzie zainteresowani uczniowie mogą 
zobaczyć, jak w rzeczywistości wygląda praca w logistyce. 
W ciągu ostatniego roku firma gościła m.in. studentów  
z koła naukowego LogPoint oraz uczniów techników 
biorących udział w projekcie Opolskie szkolnictwo 
zawodowe bliżej rynku pracy 2.  

PIOMAR był także srebrnym sponsorem konkursu wiedzy 
o logistyce „Od technika do logistyka” zorganizowanego 
przez Międzyuczelniane Koło Naukowe LogPoint. Konkurs 
przeznaczony był dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
z województwa opolskiego i cieszył się dużą 
popularnością. Przedstawiciel firmy był również obecny 
na gali finałowej, gdzie podczas przerwy przed 
ogłoszeniem wyników, wygłosił krótką prelekcję  
o technologiach stosowanych w nowoczesnym 
transporcie. Ponadto, firma organizuje praktyki 
zawodowe dla uczniów i studentów, które cieszą  
się niezwykłą popularnością. W trakcie tych praktyk 
kładzie się szczególny nacisk na naukę praktycznych 
umiejętności oraz na umożliwienie praktykantom 
poznania różnych obszarów działalności 
przedsiębiorstwa. W miarę możliwości, firma pomaga 
również studentom piszącym prace licencjackie, 
inżynierskie i magisterskie – corocznie nawet kilkanaście 
osób broni swoją pracę dyplomową dotyczącą PIOMAR. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istotną rolę odgrywa tu również współpraca ze szkołami  
i przedszkolami. Nie jest to tylko kwestia wsparcia 
materialnego tych placówek, ale również służenie wiedzą 
i doświadczeniem. Przykładowo, w 2016 roku firma 
gościła nauczycieli Zespołu Szkół Mechanicznych  
w Opolu, którzy podczas praktyki zawodowej przyglądali 
się pracy spedytorów. Dzięki zdobytym doświadczeniom 
pedagodzy będą mogli przekazać swoim uczniom 
praktyczną wiedzę i potrzebne w pracy spedytora 
umiejętności. 

Działaniami, w których wzięło udział ok. 1000 
przedszkolaków, może również poszczycić się Grupa 
Raben.  W ramach kampanii „Transport jest potrzebny”, 
której ideą jest uświadomienie wagi transportu oraz 
bezpieczeństwa drogowego, Grupa Raben prowadzi 
spotkania z najmłodszymi użytkownikami szos.  
Dzieci mają też możliwość poznać pracę kierowcy,  
który uczestniczy w spotkaniach oraz zobaczyć jego 
ciężarówkę. Prezentowana jest także bajka transportowa, 
w której grają pracownicy Grupy Raben. Dzieci otrzymują 
bezpieczne gadżety - opaski odblaskowe, zawieszki 
zapachowe do samochodu rodziców przypominające  
o podstawowych zasadach bezpieczeństwa na drodze 
oraz kredki, bloki i inne przybory.   

 

Firma HSF jest częścią lokalnej społeczności Szubina  
i Powiatu Nakielskiego. W ramach współpracy z 
miejscowymi szkołami, przyjmuje na praktyki uczniów 
ze szkół ponadgimnazjalnych, a także studentów 
wyższych uczelni z Bydgoszczy. Dzięki temu poznają 
oni zasady pracy wszystkich działów firmy, zdobywają 
doświadczenie, a najlepsi mogą otrzymać ofertę 
stałego zatrudnienia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HSF Logistics Polska wspiera zdrowy styl życia 
i aktywne spędzanie czasu przez młodzież m.in. 
sponsorując lokalne kluby sportowe biegaczy  
w szkołach, ale również klub karate Bushi w Bydgoszczy. 

HSF czynnie angażuje się również w finansowe wsparcie 
dla klubu i szkoły tańca w  Domu Kultury w Szubinie.  
Jest sponsorem odbywających się w Szubinie lub Nakle 
nad Notecią festynów i koncertów, podczas których 
występują tacy artyści, jak Ania Wyszkoni czy Ryszard 
Rynkowski. Firma brała czynny udział w organizacji 
wystawy i jubileuszu pracy artystycznej jednego  
z lokalnych artystów. 

Istotna jest tu również współpraca z samorządem 
lokalnym. Dyrekcja HSF Logistics Polska czynnie 
uczestniczy w wielu spotkaniach i sesjach rady miasta 
oraz powiatu. Intensyfikuje również swoje kontakty  
z miejscową komendą Policji oraz Państwową 
Inspekcją Pracy w celu poprawy bezpieczeństwa  
na drogach oraz warunków pracy pracowników, 
wykorzystując ich wiedzę oraz rady w tym zakresie,     a 
przy tym stale wdrażając najnowsze sugerowane  
przez te instytucje rozwiązania. 

Ponadto, zarząd HSF Logistics Polska czynnie zaangażował 
się w budowanie dobrych relacji z lokalnym 
społeczeństwem poprzez udział w akcji pod nazwą „Tysiąc 
drzew na minutę”. W ramach tego przedsięwzięcia, 
przedstawiciele zarządu firmy sadzili drzewa  
w nowopowstającym lesie. Firma wsparła też logistycznie  
i organizacyjnie akcję oddawania krwi na rynku w Szubinie. 
Jako dowód uznania  dobrych praktyk w zakresie 
współpracy ze społecznością lokalną i samorządem, HSF 
otrzymał w tym roku wyróżnienie przyznane  przez Radę 
Miasta Szubina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalne wsparcie przybiera różne formy. Ciekawą 
inicjatywą jest niemal dwuletnia współpracy Grupy 
Raben z Bankami Żywności w Polsce, w wyniku której 
przewieziono prawie 12 000 palet i ponad 7 000 ton 
żywności. Spółka ratuje w ten sposób jedzenie przed 
zmarnowaniem oraz przekazuje potrzebującym osobom 
produkty podarowane przez darczyńców. Akcja 
realizowana jest w ramach strategii zrównoważonego 
rozwoju Grupy. 

Produkty spożywcze, które pozyskują Banki Żywności 
na cele społeczne, to m. in. żywność świeża, artykuły 
wymagające warunków chłodniczych i mroźni. Często 
zdarzają się także produkty z krótkim lub kończącym 
się terminem ważności. Dlatego tak ważny jest czas 
dostawy, który umożliwia przekazanie żywności  
w jak najkrótszym czasie do rąk osób najbardziej 
potrzebujących. Dzięki wsparciu logistycznemu Grupy 
Raben, Banki Żywności mogą skuteczniej pozyskiwać  
z supermarketów niesprzedaną, a nadającą się do 
spożycia żywność. Produkty nawet z dwudniowym 
terminem przydatności do spożycia mogą trafić na stół 
i nakarmić niejedną głodną rodzinę. 

 

Podobnego wsparcia udzieliła firma IVECO Szlachetnej 
Paczce, stając się partnerem motoryzacyjnym akcji.  
Podczas finału Szlachetnej Paczki, firma IVECO Poland 
wsparła projekt na skalę ogólnopolską, dzięki ścisłej 
współpracy z następującymi dealerami IVECO: Siltruck 
(Skoczów i Opole), Exmot (Bydgoszcz), Exmot (Toruń), 
Auto-Mobil (Wejherowo), ADF Auto (Wrocław),  
Pol-Car (Poznań), STC (Rzeszów), Uni Truck  
(Warszawa i Łódź). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizatorom Szlachetnej Paczki udostępniono flotę 
samochodów IVECO Daily wraz z dodatkową kartą 
paliwową. Samochody zostały wykorzystane podczas 
finału do dostarczenia paczek z magazynów 
bezpośrednio do potrzebujących rodzin. Współpraca 
miała zasięg ogólnopolski i nie powiodłaby się bez 
ciężkiej pracy wolontariuszy, którzy spisali się jako 
kierowcy pojazdów IVECO Daily, dbając o bezpieczny 
dowóz paczek do 65 miast i miasteczek w całym kraju. 

 

„W tym roku postanowiliśmy wspomóc Szlachetną 
Paczkę w dziedzinie, na której znamy się najlepiej. 
Było to możliwe dzięki dużemu poparciu  
i zaangażowaniu naszych dealerów w całej Polsce  
i ich bezpośredniej współpracy z wolontariuszami. 
Jesteśmy dumni, że IVECO Daily mógł wesprzeć 
projekt ostatniej prostej tej pięknej inicjatywy. 
Chciałbym bardzo serdecznie podziękować 
wszystkim zaangażowanym pracownikom 
autoryzowanych dealerów oraz pracownikom IVECO 
Poland za wsparcie i zaangażowanie” - komentuje 
Tomasz Wykrota, marketing manager w IVECO 
POLAND. 

W ramach wsparcia Szlachetnej Paczki, samochody 
IVECO przejechały ponad 10 000 km, docierając  
do domów 165 rodzin w całym kraju. Logistyka akcji 
była na tyle skomplikowana, że zaangażowano  
w nią aż 120 wolontariuszy Szlachetnej Paczki  
oraz około 30 pracowników marki IVECO. 

Projekt Szlachetna Paczka, jak co roku, zakończył  
się sukcesem. Wszystkie potrzebujące rodziny 
otrzymały mądrą pomoc, stanowiącą nieocenione 
wsparcie na dalszej drodze życia. 
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5 ZAANGAŻOWANE FIRMY 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publikacja prezentuje wybrane dobre praktyki 
realizowane przez firmy członkowskie TLP.  
Na kolejnych stronach przedstawimy krótkie opisy 
firm, które zaangażowały się w powstanie niniejszej 
publikacji. 
 
 
 
WEGA A  
 
„Od początku naszej działalności tzn. od 1989 roku 
jesteśmy społecznie odpowiedzialni, systematycznie 
inwestujemy w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska, 
relacje z otoczeniem firmy i informujemy  
o tych działaniach, co przyczynia się do wzrostu 
konkurencyjności naszego przedsiębiorstwa  
i do kształtowania warunków dla zrównoważonego 
rozwoju społecznego i ekonomicznego.” 

WEGA A jest jednym z większych operatorów 
logistycznych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. 
Jest wiele podstaw, na których buduje swój stale 
wzmacniający się potencjał. Są to: 
 

 Ludzie - świadomi tego co robią, 
zmotywowani i dobrze czujący się ze sobą. 
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 przestrzeganie prawa i obowiązujących 
przepisów oraz szybkie adaptowanie  
się do zmian legislacyjnych, 

 kompleksowe planowanie i efektywne 
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 działanie zespołowe, 

 rekomendacje ze strony liderów rynku 
automotive, 

 rozwijanie potencjału, narzędzi, rynków  
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Jako dostawca logistyczny, WEGA A chce stad  
się w pełni zintegrowanym ogniwem łaocucha dostaw 
producentów samochodów - działad na najwyższym 
poziomie jakości i bezpieczeostwa, aby zapewnid 
dostawę pojazdu w idealnym stanie do wyjątkowego 
klienta. 
 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Wega A"  
Spółka z o.o. posiada 3-osobowy zarząd: 
prezes zarządu - Sławomir Jakubowski, 
wiceprezes zarządu - Urszula Jakubowska, 
członek zarządu - Dariusz Wasilewski. 
Jest to firma rodzinna wyłącznie z polskim kapitałem. 

 

PIOMAR 

„PIOMAR Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem rodzinnym, 
silnie zakorzenionym w lokalnym środowisku.  
Z tego też względu niezmiernie ważnym dla nas 
aspektem jest społeczna odpowiedzialnośd biznesu.  
W miarę możliwości spółka wspiera wydarzenia  
i organizacje charytatywne, edukacyjne, sportowe  
i kulturalne oraz dba o bezpieczeostwo i rozwój swoich 
pracowników. Również duży nacisk położony  
jest w spółce na aspekty środowiskowe.” 

Wysoka jakośd usług, duża elastycznośd wobec potrzeb 
klientów oraz zaangażowani i kompetentni pracownicy - 
to właśnie wyróżnia firmę PIOMAR od samego początku 
jej istnienia, czyli od 1989 roku. Utrzymanie najwyższych 
standardów w tak dynamicznie zmieniającej się branży, 
jaką bez wątpienia jest logistyka, wymaga ciągłego 
rozwoju oferty i otwartości na nowe rozwiązania 
organizacyjne i technologiczne.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z tego też względu, PIOMAR już w 2004 roku wdrożył 
system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001, 
który w kolejnych latach został rozbudowany  
o systemy: zarządzania bezpieczeostwem żywności 
(ISO 22000) oraz zarządzania środowiskowego  
(ISO 14001).  

Ważnym czynnikiem determinującym jakośd usług 
transportowych jest nowoczesna flota, dlatego 
PIOMAR polega wyłącznie na nowych pojazdach 
uznanych marek. Wśród 120 ciężarówek z logiem 
PIOMAR-u codziennie przemierzających drogi Unii 
Europejskiej, ponad 70% spełnia normę emisji EURO 6, 
dzięki czemu flota ta jest nie tylko niezawodna,  
ale również przyjazna środowisku naturalnemu. 
Ponadto, każdy pojazd jest wyposażony w nowoczesny 
system telematyczny w pełni zintegrowany  
z systemem klasy TMS – dzięki czemu możliwy  
jest lepszy monitoring ładunków i bardziej efektywna 
kontrola nad przebiegiem procesu transportowego. 

W odpowiedzi na oczekiwania klientów, PIOMAR  
w 2014 roku rozszerzył zakres swoich usług  
o kompleksową obsługę logistyczną. Pierwszy magazyn 
wysokiego składowania wyposażony w nowoczesne 
oprogramowanie klasy WMS powstał w Opolu obok 
siedziby PIOMAR-u, jednak szybko okazało się,  
że dostępna powierzchnia magazynowa jest 
niewystarczająca pod względem potrzeb rynkowych.  
Z tego też względu w 2017 roku powstał kolejny 
magazyn przy węźle autostradowym Opole Południe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chcąc wyjśd naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, 
PIOMAR w 2017 roku dołączył do Palletways – jednej  
z największych sieci przesyłek drobnicowych   
w Europie. Dzięki temu może zaoferowad odbiorcom 
usługę międzynarodowego oraz krajowego transportu 
od 1 do 6 palet w Polsce oraz 19 innych krajach Unii 
Europejskiej. Cechą wyróżniającą usługi   
w ramach sieci Palletways jest ich wysoka jakośd  
i terminowośd oraz możliwośd wygodnego śledzenia 
przesyłki w czasie rzeczywistym.  

Wysiłek włożony w rozwój oferty firmy i ciągłe 
podnoszenie jakości jej usług został doceniony 
certyfikatami jakości (ISO 9001, ISO14001, ISO22000, 
RQA) oraz licznymi nagrodami (Gazele Biznesu, 
Diamenty Forbesa i inne). Jednak dla PIOMAR-u 
najważniejszą nagrodą za włożony trud jest satysfakcja 
i zadowolenie klientów. 

 
XPO 
 
„Ambicją XPO jest bycie firmą odpowiedzialną 
społecznie, która zapewnia konkretne odpowiedzi  
na oczekiwania wszystkich swoich interesariuszy: 
pracowników, klientów, władz publicznych, 
społeczeostwa obywatelskiego i akcjonariuszy.  
Nasze zobowiązanie w zakresie społecznie 
odpowiedzialnego przedsiębiorstwa obejmuje pięd 
głównych punktów, w które wpisują się nasze wartości. 
Jesteśmy:  

RESPONSYWNI, SOLIDARNI, PRZEDSIĘBIORCZY, 
SKONCENTROWANI NA BEZPIECZEOSTWIE, 
WIARYGODNI I ZAANGAŻOWANI! ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

XPO jest członkiem Global Compact.  

XPO Transport Solutions Poland należy  
do amerykaoskiej grupy XPO Logistics, jednego  
z 10 największych globalnych dostawców rozwiązao 
transportowych i logistycznych, która w 2016 roku  
otrzymała tytuł najszybciej rozwijającej się firmy  
na liście Fortune 500. Zintegrowana sied ponad 1450 
lokalizacji w 32 krajach umożliwia XPO Logistics 
dynamiczny rozwój i obsługę 55 000 klientów  
na całym świecie. 

Do 2015 roku XPO Logistics rozwijało się poprzez 
akwizycję, a w skład grupy weszło 17 dużych 
przedsiębiorstw (np. w czerwcu 2015, XPO Logistics 
„postawiło stopę" na Starym Kontynencie przejmując 
europejskiego giganta - firmę Norbert Dentressangle), 
co znacząco wzmocniło markę i przekształciło XPO 
Logistics w dostawcę kompleksowych rozwiązao  
dla łaocucha dostaw, zdolnego odpowiedzied  
na różnorodne potrzeby klientów. 

 
Klienci XPO Logistics operują w rozmaitych branżach: 
budowlanej, papierniczej, motoryzacyjnej, FMCG, 
chemicznej, petrochemicznej, czy dóbr luksusowych.  
W obszarze logistyki, XPO dostarcza rozwiązania, 
wśród których wymienid można: fulfilment, pakowanie 
i etykietowanie, ekologistykę, dystrybucję  
i zarządzanie przez transport. W obszarze transportu, 
XPO Logistics realizuje usługi z zakresu: transportu 
intermodalnego, całopojazdowego, częściowego, 
wysyłek ekspresowych, ładunków drobnicowych  
oraz globalnych usług spedycyjnych. 
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Identyfikując potencjał pracowników, XPO Logistics 
inwestuje w rozwój talentów – ponad 60% 
najważniejszych stanowisk w firmie obsadzanych  
jest w wyniku rekrutacji wewnętrznej. Kluczowymi 
wartościami XPO Logistics są: wiarygodnośd, 
reaktywnośd, jednośd, zaangażowanie, 
przedsiębiorczośd i koncentracja na bezpieczeostwie. 

 
XPO Logistics znajduje się w czołówce dostawców 
rozwiązao transportowo-logistycznych dla każdego 
biznesu, który takich rozwiązao poszukuje, a duża 
wrażliwośd na potrzeby klientów, pozwala wypracowad 
elastyczne formy współpracy. Właśnie indywidualne 
podejście sprawia, że klienci XPO Logistics pokładają  
w firmie ogromne zaufanie, co przejawia się blisko  
150 000 załadunkami oraz 5 miliardami jednostek 
magazynowych procesowanymi każdego dnia. 

 
KRONE 
 
„Jako przedsiębiorstwo rodzinne, jesteśmy 
odpowiedzialni za naszych pracowników, region  
oraz nasze środowisko. Myślimy, planujemy i działamy 
dalekowzrocznie i rozważnie, zabezpieczając  
w ten sposób istniejące miejsca pracy.  
Odpowiedzialnie korzystamy z zasobów i chronimy 
nasze środowisko. Angażujemy się w programy 
ochrony klimatycznej oraz projekty środowiskowe, 
poprawiając w ten sposób nasz bilans CO₂.” 
 
Rodzinne przedsiębiorstwo Krone należy do liderów 
rynku pojazdów użytkowych i maszyn rolniczych.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Portfolio produktów w obszarze pojazdów obejmuje 
naczepy plandekowe, furgony, podwozia 
podkontenerowe, systemy wymienne, przyczepy  
i zabudowy, jak również pojazdy KEP dla branży 
kurierskiej. Wymagania klientów wykraczają jednak 
daleko poza pojazd. Dlatego Krone oferuje pakiet usług 
m.in. telematykę, finansowanie, wynajem,  
jak i odkup pojazdów używanych. Oś Krone i naczepa 
„All-In-Krone” pozwalają klientom wszelkie pytania 
kierowad bezpośrednio do jednego dostawcy, któremu 
można zaufad. 
 
Roczne przychody ze sprzedaży grupy Krone wzrosły  
w ostatnich 50 latach z około 8,5 mln Euro do prawie 
1,6 mld Euro obecnie. Większośd tej kwoty stanowi 
obszar pojazdów użytkowych grupy (Fahrzeugwerk 
Krone i spółki córki) z obrotem na poziomie  
1,1 mld Euro. Krone w ostatnim roku obrotowym 
wyprodukowało około 40 000 pojazdów (prawie  
32 000 naczep plus ok. 8000 systemów wymiennych)  
z czego 30% przypadło na Niemcy, 46% na Europę 
Zachodnią i 21% na Europę Wschodnią (w tym  
ok. połowa na Polskę). W lokalizacjach Werlte, 
Herzlake, Dinklage, Lübtheen (Niemcy) i Tire (Turcja) 
pracuje obecnie ok. 2500 pracowników.  
 
Interesy handlowe grupy Krone w Polsce w obszarze 
pojazdów użytkowych od 1994 r. reprezentuje Spółka 
Akcyjna Pozkrone z siedzibą w Tarnowie Podgórnym. 
W tej lokalizacji firma zatrudnia 16 pracowników, 
zajmujących się obsługą posprzedażną, sprzedażą 
części zamiennych i naczep używanych (na miejscu  
jest wybór ponad 150 pojazdów używanych).  
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Sprzedażą pojazdów nowych Krone na terenie całego 
kraju zajmuje się dwudziestu odpowiednio 
przeszkolonych przedstawicieli handlowych 
rekomendujących odpowiednie rozwiązania 
transportowe zgodne z potrzebami klientów.  
Pozkrone oferuje również szeroko rozbudowaną sied 
serwisową, zapewniając w całej Polsce szybki i łatwy 
dostęp do oryginalnych części zamiennych Krone. 
 
 
HSF 
 
„W powszechnie znanej definicji, społeczna 
odpowiedzialnośd biznesu polega przede wszystkim  
na wzięciu przez firmę odpowiedzialności  
za otaczające ją środowisko i społeczeostwo.  
W HSF Logistics Polska staramy się, aby jeszcze szerzej 
rozumied te cele. Z tego powodu wszystkie nasze 
działania z zakresu CSR nie stanowią tylko doraźnego celu 
wizerunkowego, ale zostały one włączone w naszą 
długofalową strategię biznesową” – mówi Gerard Reijers, 
wiceprezes HSF Logistics Polska. 

W swojej działalności, firma kieruje się głównie zasadą 
„myśl globalnie, działaj lokalnie” Wszystkie 
wykonywane przez HSF Logistics Polska czynności CSR 
można sprowadzid  do następujących działao: 

 wspieranie rozwoju i ochrona 
środowiska naturalnego, 

 działania charytatywne, pomoc 
potrzebującym, 

 budowanie relacji ze społecznością 
lokalną Szubina, 

 wspieranie rozwoju, budowanie 
zadowolenia i aktywizacja 
pracowników. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HSF Logistics Polska Sp. z o.o. istnieje w Polsce  
od 2007 roku. Zajmuje się transportem całopojazdowym, 
jak również w systemie drobnicowym, produktów 
spożywczych na terenie wybranych paostw Europy 
Zachodniej, w szczególności do Wielkiej Brytanii, Irlandii, 
Francji, Niemiec, Hiszpanii, Danii, Belgii, Holandii i krajów 
bałkaoskich. Firma posiada flotę liczącą ponad 280 
ciągników siodłowych. Koncepcja transportu w HSF 
oparta jest na maksymalnym zachowaniu świeżości 
produktu. Dodatkowo, firma zajmuje się obsługą 
opakowao wielokrotnego użytku dla branży spożywczej 
oraz dysponuje zintegrowanym systemem kontroli stanu 
opakowao. HSF posiada też magazyny chłodnicze 
przeznaczone do przechowywania świeżych  
i zamrożonych produktów spożywczych na terenie 
Europy. 
 
Firma zatrudnia ponad 750 pracowników. Kierowcy HSF 
codziennie dokonują setki dostaw, a nad ich pracą czuwa 
zespół dyspozytorów międzynarodowych. Podstawą 
sukcesu jest tu profesjonalizm pracowników. W związku  
z tym, przedsiębiorstwo posiada Ośrodek Szkolenia 
Kierowców.  
 
 
DARTOM 
 
Dartom Sp. z o.o. prowadzi działalnośd od 1990 r. 
Specjalizuje się w świadczeniu usług w zakresie 
transportu międzynarodowego oraz transportu 
krajowego. 
 
1990 - Firma DARTOM rozpoczyna działalnośd. 
1991 - Firma rośnie - kolejne auta Dartomu. 
1995 - DARTOM otrzymuje koncesję na wykonywanie 
międzynarodowego transportu rzeczy. 
1996 - Powstaje nowa siedziba oraz baza transportowa 
zlokalizowana w Grodzisku Mazowieckim. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1999 - Dalszy rozwój firmy - tabor samochodowy liczy 
już 50 samochodów. 
2002 - DARTOM podąża za zmianami w regulacjach 
prawnych i uzyskuje licencję oraz certyfikat 
kompetencji zawodowych. 
2003 - Najwyższa jakośd usług świadczonych przez 
firmę DARTOM zostaje poparta certyfikatem ISO 
9001:2000. 
2004 - To przełomowy rok dla transportu 
międzynarodowego. W maju Polska dołącza  
do struktur Unii Europejskiej, dzięki czemu znikają 
ograniczenia w dalszym rozwoju firmy. DARTOM dzięki 
licencji wspólnotowej otrzymuje możliwośd 
świadczenia usług wewnątrz UE. Następuje zmiana 
wizerunku firmy - powstaje nowe logo, samochody 
otrzymują charakterystyczną, żółtą barwę.  
Nowy wizerunek firmy zostaje wzmocniony hasłem 
TRANSPORT SUKCESU. Po raz pierwszy firma 
otrzymuje prestiżową nagrodę Operator Logistyczny 
Roku. Wyróżnione zostają usługi - Międzynarodowy 
Transport Całopojazdowy. 
2005 - Po raz drugi z rzędu Dartom zostaje nagrodzony 
jako Operator Logistyczny Roku za Międzynarodowy 
Transport Całopojazdowy. 
2006 - To kolejny ważny rok dla firmy DARTOM. 
Zmiana oznaczenia formy prawnej: DARTOM spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością. W lutym oddano 
do użytku nowe budynki: biuro i bazę transportową. 
Wprowadzono Zintegrowany System Zarządzania 
obejmujący certyfikaty wg norm ISO 9001:2000, ISO 
14001:2004, HACCP 3027:2002 oraz SQAS. Dzięki 
dynamicznemu rozwojowi, firma Dartom zostaje 
włączona do prestiżowego grona Gazele Biznesu. 
Dodatkowo, Dartom odnosi spektakularny sukces, 
zostając laureatem brązowego godła w badaniu 
Operator Logistyczny Roku. Klienci firm logistycznych 
uznali Dartom za jedną z najlepszych firm branży 
logistycznej w Polsce, szczególnie doceniając usługi 
transportu i spedycji w przewozach całopojazdowych. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2007 - Dartom zostaje włączony do grona liderów 
jakości Quality International 2007. Otwarcie 
pierwszego biura regionalnego w Czeladzi na Górnym 
Śląsku. 
2008 - Firma Dartom rozpoczyna świadczenie usług  
w transporcie krajowym. 
2010 - Otwarcie kolejnego biura regionalnego  
we Wrocławiu, dzięki czemu firma wzmacnia dalszy 
rozwój transportu krajowego. 
2011 - Nowe biura regionalne w Poznaniu i Gdaosku 
umacniają pozycję firmy DARTOM na rynku transportu 
krajowego. 
2012 - Wprowadzenie jednego z najnowocześniejszych 
w Europie zintegrowanego systemu zarządzania flotą  
i zleceniami. Automatyzacja procesów umożliwia 
optymalne planowanie oraz pełną kontrolę realizacji 
zleceo. 
2013 - Wysoka jakośd usług firmy zostaje poparta 
zintegrowanym systemem zarządzania jakością (TQM) 
obejmującym: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, HACCP 
i SQAS. 
2014/2015- Flota firmy Dartom powiększa się o 40 
nowych aut. 
2015 - jubileuszowy rok dla firmy, Dartom obchodzi 
25-lecie działalności. 
 
 
DKV  
 
DKV Euro Service to międzynarodowy i niezależny 
operator karty paliwowej DKV Card. Firma powstała  
w roku 1934 w Dusseldorfie i specjalizuje się w obsłudze 
transportu towarowego i autobusowego na drogach 
całej Europy.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DKV oferuje swój flagowy produkt, jakim jest DKV 
CARD wraz z pakietem usług dodatkowych. 
 
Karta paliwowo-serwisowa DKV honorowana jest  
w około 60 000 punktach w 42 krajach Europy, tworząc 
tym samym największą, a zarazem najgęstszą sied 
usługową w tej branży. Korzysta z niej ok. 120 000 firm 
na całym świecie. Na terenie Polski DKV współpracuje  
z siecią ponad 4000 stacji paliw i kilkuset warsztatów. 
 
Karta DKV umożliwia bezgotówkowe tankowanie  
na stacjach wszystkich liczących się marek oraz dostęp 
do usług dodatkowych, są to m.in.: serwisy naprawcze, 
24h pomoc drogowa, internetowy serwis do zarządzania 
transakcjami e-Reporting DKV, planowanie podróży  
i zwrot zagranicznego podatku VAT (w tym 
fakturowania netto), usługi promowe, doradztwo.   
Od kilkunastu miesięcy klienci mają do dyspozycji 
nową, bardziej przejrzystą stronę internetową DKV 
(nowe funkcje e-faktury oraz możliwośd 
sprawniejszego analizowania i raportowania). 

Najważniejszą usługą dodatkową DKV jest rozliczanie 
opłat drogowych na terenie całej Europy. Dotyczy  
to zarówno systemów elektronicznych (np. viaTOLL, 
TollCollect, GO Maut, Myto CZ, TIS PL, Viapass, itd.), 
jak i tradycyjnych winiet i opłat autostradowych. Kartą 
DKV rozliczymy w Europie wszystkie opłaty związane  
z przejazdem przez: autostrady, mosty, wiadukty  
czy tunele. Przy użyciu interoperacyjnego urządzenia 
pokładowego DKV BOX, firma DKV umożliwia łączne 
rozliczenie opłat drogowych we Francji, Hiszpanii, 
Portugalii, Belgii i w Niemczech. 

Ponad 120 000 klientów zaufało DKV i korzysta  
na co dzieo z usług firmy, a w posiadaniu klientów  
jest obecnie ponad 2,5  mln kart serwisowych i/lub 
urządzeo pokładowych DKV.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W roku 2015, już po raz jedenasty z rzędu, karta DKV 
CARD została wyróżniona jako najlepsza marka  
w kategorii kart paliwowych i serwisowych. 

 

GRUPA RABEN 

Grupa Raben buduje zaufanie swoich klientów na 
polskim rynku już od ponad 25 lat, a na europejskim od 
ponad 85 lat. Doświadczenie i uznanie zdobyte w czasie 
tego okresu pozwalają na kształtowanie i utrzymywanie 
długotrwałych relacji z klientami, zgodnie z motto firmy: 
"your partner in logistics". 

Grupa została wielokrotnie nagrodzona za podejmowane 
działania w obszarze CSR, m.in. znalazła się na pierwszym 
miejscu Rankingu odpowiedzialnych firm 2017 Dziennika 
Gazety Prawnej (poziom platynowy), a także dwukrotnie 
wyróżniona została „Złotym listkiem Polityki”.   

Grupa posiada oddziały na terenie 12 krajów Europy: 
Czech, Estonii, Holandii, Niemiec, Węgier, Litwy, Łotwy, 
Polski, Słowacji, Ukrainy, Rumunii oraz we Włoszech. 
Dysponuje ponad 7000 środków transportu, zatrudnia 
prawie 10 000 pracowników i posiada około 1 150 000 
m2 zróżnicowanej powierzchni magazynowej. Grupa 
Raben oferuje rozwiązania nie tylko dla dużych firm, 
ale również małych i średnich przedsiębiorstw.  
To wszystko sprawia, że jest w stanie świadczyd usługi 
szyte na miarę indywidualnych potrzeb klientów  
z różnych branż. 

Misją Raben jest budowanie przewagi konkurencyjnej 
jej klientów. Wspierają ją w tym wartości Grupy: 
przedsiębiorczośd, orientacja na klienta, z pasją  
do celu, profesjonalizm i wiarygodnośd.  
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Raben stawia na rozwój: inwestuje w sied transportową, 
optymalizuje procesy oraz systemy informatyczne,  
co przekłada się na szybkie i terminowe dostawy. 
Szczególną wartością są tu ludzie: doświadczony  
i zaangażowany zespół, nakierowany na wymianę 
doświadczeo i wspólne osiąganie celów. To właśnie  
oni tworzą odpowiedni klimat i atmosferę pracy, a także 
dbają o standardy usług, dzięki czemu Grupa Raben 
wyróżnia się na tle innych firm transportowych. 

Grupa Raben prowadzi swój biznes w sposób 
odpowiedzialny, mając świadomośd, że nie funkcjonuje  
w wydzielonej przestrzeni społecznej. Jej rozwój, wzrost  
i innowacyjnośd przekładają się na jakośd życia  
w otoczeniu. A podstawą prowadzenia zrównoważonej 
działalności jest dialog z otoczeniem. Dlatego od lat 
Grupa prowadzi sesje dialogowe ze swoimi 
interesariuszami. Na bazie ich rezultatów, wypracowano 
strategię zaangażowania społecznego, która determinuje 
kluczowe dla lokalnych społeczności obszary wsparcia: 
edukację, bezpieczeostwo i ekologię. Raben chce 
wyznaczad zrównoważone trendy w branży, przynoszące 
otoczeniu dodatkową wartośd. W relacjach biznesowych 
jest więc partnerem. Dba o etycznośd w całym łaocuchu 
wartości za sprawą Kodeksu Etyki. 

 

IVECO 
 
„Jesteśmy wiodącym producentem samochodów 
dostawczych i furgonów. “Transport to energia” 
stanowi podsumowanie naszych wartości. Transport  
to energia, energia jest zaraźliwa, energia tworzy 
prawdziwe koło, w którym wszyscy otrzymują coraz 
więcej i dają z siebie coraz więcej. Iveco stosuje  
tę zasadę wobec wszystkich swoich interesariuszy – 
począwszy od klientów, aż po pracowników, 
dostawców i dealerów.” 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jako główny gracz w globalnym świecie transportu, Iveco 
jest międzynarodowym liderem w projektowaniu, 
produkcji, marketingu i serwisowaniu szerokiej gamy 
lekkich, średnich i ciężkich samochodów dostawczych. 
Produkuje również pojazdy do transportu pasażerów  
i pojazdy specjalne stosowane w obronie wojskowej  
i cywilnej oraz w misjach specjalnych, takich jak gaszenie 
pożarów. W tych pojazdach wykorzystywane  
są najnowsze technologie inżynieryjne stosowane  
w szerokiej gamie silników napędzanych dieslem  
i paliwami alternatywnymi. Obejmują one gaz ziemny 
(CNG), biopaliwa, technologie hybrydowe oraz silniki 
elektryczne.  
 
Wachlarz produktów uzupełniają usługi finansowe  
i posprzedażowe oraz działalnośd związana  
z samochodami używanymi. 
 
Iveco powstało jako przedsiębiorstwo ogólnoeuropejskie 
w 1975 roku. Dzisiaj działa na ponad 100 rynkach  
i jest jednym z największych producentów pojazdów 
użytkowych i specjalistycznych na świecie. 
 
Iveco projektuje, konstruuje i wprowadza na rynek pełną 
gamę pojazdów przemysłowych (od 2,8 t do 16 t i więcej 
dopuszczalnej masy całkowitej) zarówno do użytku  
w sferze transportu drogowego, jak i pojazdów 
terenowych znajdujących zastosowanie na placach 
budowy, pojazdów dla straży pożarnej, obrony cywilnej, 
jak również pojazdów wojskowych. 
 
W Polsce Iveco oferuje pełną gamę pojazdów 
użytkowych za pośrednictwem Iveco Poland Sp. z o.o.  
z siedzibą w Warszawie. 
 
Działalnośd handlowa wyraża się w sprzedaży pojazdów 
gamy lekkiej (Iveco EcoDaily), pojazdów gamy średniej 
(Iveco Eurocargo) oraz ciężkich pojazdów drogowych  
i terenowych należących do gamy Stralis i Trakker. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z produktami łączy się szeroki wachlarz dodatkowych 
usług - od diagnostyki i obsługi pojazdów zwykłej 
i planowej, po usługi Iveco Finance - zgodnych  
ze strategią przedsiębiorstwa, która stawia klienta  
w centrum uwagi. 
 
Dzięki swojej sieci sprzedaży, oraz usłudze mobilnych 
serwisów 24/7 Iveco jest do dyspozycji swoich klientów 
24 godziny na dobę przez 365 dni w roku. 
 
Iveco była jedną z pierwszych spółek zagranicznych,  
która weszła na polski rynek i już w 1978 roku dostarczyła 
krajowemu Pekaesowi 180 ciągników siodłowych. 
Prawdziwy rozkwit działalności firmy Iveco rozpoczął się 
wraz z powstaniem spółki Iveco Poland  
w 1995 roku. Od tamtej pory udało się wypracowad 
dobrą reputację wśród polskich klientów poprzez ciągły 
rozwój i doskonalenie prowadzonej działalności. 
Początkowo firma zatrudniała w Polsce 5 pracowników, 
dziś ma 42-osobowy zespół, który każdego dnia stawia 
czoła nowym wyzwaniom. Miarą rozwoju firmy jest 
przede wszystkim liczba pojazdów Iveco, których obecnie 
w Polsce jest w eksploatacji ponad 40 000 (w wieku 
poniżej 10 lat). Dobre wyniki w handlu to efekt 
zaangażowania sieci sprzedaży. Dzięki pracującym w niej 
specjalistom, firma odnotowuje każdego roku wzrost 
udziału w rynku, a także umacnia swój pozytywny 
wizerunek. 
 
 
TARGOR-TRUCK 
 
„Targor-Truck Sp. z o.o. to firma rodzinna, 100% kapitał 
Polski, a historia jej powstania i obecności na rynku 
transportowym sięga pierwszej połowy lat 70-tych. 
Była to wówczas pierwsza zarejestrowana w dawnym 
województwie ostrołęckim firma transportowa.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dynamiczny rozwój, profesjonalne zarządzanie, 
ogromne zaangażowanie i wieloletnia obecnośd  
na rynku usług transportowo–spedycyjnych pozwoliła 
na zdobycie doświadczenia i przewagi rynkowej  
co sprawia, że jesteśmy profesjonalnym, rzetelnym  
i sprawdzonym partnerem.” 
 
Transformacja ustrojowa lat 90-tych i zmiany systemu 
politycznego przyczyniły się do dynamicznego rozwoju 
firmy, co pociągnęło za sobą potrzebę dalszych 
inwestycji. I tak, w 2001 roku zapadła decyzja o zakupie 
Bazy Transportowej należącej do ówczesnych 
Ostrołęckich Zakładów Mięsnych. 
 
W 2002 roku została założona i zarejestrowana firma 
Targor-Truck Sp. z o.o., której główna siedziba 
zlokalizowana jest do dnia dzisiejszego na terenie tejże 
bazy. Po rozbudowie, zmodernizowaniu i stałym 
inwestycjom, obecnie należy do jednego z najbardziej 
nowoczesnych kompleksów serwisujących samochody 
ciężarowe i osobowe w północno-wschodniej Polsce. 
W skład bazy wchodzą: Autoryzowana Stacja Obsługi 
MAN, Serwis IVECO, hale napraw w pełni wyposażone  
w specjalistyczny sprzęt i urządzenia, sklep oferujący 
części do samochodów ciężarowych, Okręgowa Stacja 
Kontroli Pojazdów, serwis samochodów osobowych, 
serwis sprzedaży i naprawy ogumienia, czy stacja paliw 
24 h/7. Są tam również: myjnia samochodów 
ciężarowych i osobowych, serwis tachografów, parking 
strzeżony 24 h/7, mogący pomieścid 200 pojazdów TIR, 
pomoc drogowa i holowanie 24 h/7, magazyn klasy A 
wysokiego składowania o powierzchni 10 000 m²  
na 8 000 miejsc paletowych z pełną obsługą logistyczną  
i szerokim zakresem usług oraz Oddział Spedycji Krajowej 
i Międzynarodowej. 
 
W 2004 roku profil działalności firmy rozszerzył  
się o obsługę celną prowadzoną przez Agencję Celną.  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma posiada zatwierdzone miejsce uznane niezbędne 
do dokonywania procedury uproszczonej w ramach 
obsługi celnej. W 2013 roku firma uzyskała świadectwo 
AEO potwierdzające fakt, że Targor-Truck jest godny 
zaufania i gwarantuje wysoki standard usług. 
Aktualnie firma posiada tabor własny w ilości 250 sztuk 
zestawów (ciągnik + naczepa) i podwykonawców w ilości 
350 sztuk. W skład taboru wchodzą ciągniki siodłowe 
marki MAN, IVECO i DAF nie przekraczające 2 lat, 
spełniające normy emisji spalin Euro 5 i Euro 6. Naczepy 
to głównie standardowe naczepy z plandeką tzw. 
„firanki” (13,6 m/24 t), naczepy typu Mega, chłodnie, 
Izotermy, cysterny do przewozu paliw płynnych, 
samochody ciężarowe wyposażone w urządzenia HDS. 
Targor-Truck dysponuje także specjalistycznymi 
naczepami typu Joloda (przeznaczonymi do transportu 
papieru w rolach), a także naczepami w wariancie 
Various z certyfikatem XL oraz pełnym wyposażeniem, 
które są przeznaczone do przewozu opon. Oferuje w ten 
sposób swoim klientom pełną elastycznośd i szybkie 
dopasowanie taboru do ich potrzeb i wymagao. 
 
Flota własna wyposażona jest w system nawigacji 
satelitarnej GPS oraz komputer pokładowy Transics, 
pozwalający na monitorowanie pojazdów 24 h na dobę, 
a co za tym idzie, bezpieczny przewóz i kontrolę 
powierzonego towaru. Dodatkowo, firma korzysta  
z nowoczesnego systemu transportowo-logistycznego 
SPEED, który pozwala na efektywne planowanie  
i optymalizację tras, komfortową komunikację z kierowcą 
i nadzorowanie procesów transportowych. 
 
Klienci obsługiwani są z kilku oddziałów spedycyjnych 
znajdujących się w miejscowościach: Ostrołęka (siedziba 
główna), Września, Tomaszów Mazowiecki i Gdynia. 
Potwierdzeniem wysokiej jakości oferowanych  
i świadczonych usług przez Targor-Truck Sp. z o.o.  
są uzyskane certyfikaty: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- certyfikat Zintegrowanego systemu zarządzania jakością 
i środowiskiem ISO 9001 i 14001, 
- certyfikat systemu bezpieczeostwa i higieny pracy PN-N 
18001, 
- certyfikat systemu HACCP, pozytywnego wyniku  
w badaniu SQAS (Safety and Quality Assessment System) 
w module Transport Service, 
- świadectwo upoważnionego przedsiębiorcy AEO  
w zakresie uproszczeo celnych, 
- certyfikat rzetelnej firmy, certyfikat bezpieczeostwa 
należności. 
 
 
VOLVO 
 
Volvo Polska Sp. z o.o., poprzez organizację rynkową 
Volvo Group Trucks Sales Poland reprezentuje markę 
Volvo Trucks na rynku polskim, w zakresie wyłącznego 
przedstawicielstwa sprzedaży nowych samochodów 
ciężarowych Volvo oraz obsługi posprzedażowej tychże 
pojazdów. 

Volvo Trucks dostarcza kompletne rozwiązania 
transportowe dla profesjonalistów i wymagających 
klientów, oferując pełną gamę samochodów 
ciężarowych o średniej i dużej ładowności. 

Serwis zapewnia 2200 dealerów i stacji obsługi  
w ponad 125 krajach. Samochody ciężarowe  
są produkowane w 15 krajach. W 2015 r. dostarczono 
ponad 113 000 tych pojazdów. Od zbudowania 
pierwszego samochodu ciężarowego Volvo w 1928 r. 
upłynęło już prawie 90 lat. Obecnie ponad 90% 
produkowanych przez Volvo Trucks pojazdów należy  
do klasy ciężkiej o masie ponad 16 ton, co czyni z firmy 
trzeciego, co do wielkości, producenta wysokowydajnych 
samochodów ciężarowych na świecie.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volvo Trucks jest częścią Grupy Volvo, jednego  
z czołowych światowych producentów ciężkich 
pojazdów użytkowych i silników wysokoprężnych. 
Kluczowymi wartościami Volvo są: jakośd, 
bezpieczeostwo i troska o środowisko naturalne. 

W Polsce samochody ciężarowe Volvo znane  
są od dawna – są one najstarszym i najdłużej 
sprzedawanym produktem Volvo w Polsce.  

W branży ciężkich samochodów ciężarowych, Volvo 
Trucks ma ugruntowaną, bardzo mocną pozycję  
w Polsce od wielu lat. Firma może poszczycid się 
szerokim gronem zaufanych klientów – firm będących 
liderami branży transportowej, przewoźników 
lokujących się w czołówce najlepszych firm 
transportowo-logistycznych w Europie, którzy przy 
wyborze pojazdów ciężarowych do swojej floty, 
nieustannie od wielu lat stawiają na markę Volvo 
Trucks. Aktualna oferta handlowa Volvo Trucks 
obejmuje ciągniki siodłowe i podwozia z serii Volvo 
FH16, Volvo FH, Volvo FM, Volvo FMX, Volvo FE oraz 
Volvo FL, oferowane w ramach kompletnego 
rozwiązania transportowego. 
 

W trosce o ekonomikę paliwową, poprawę 
dyspozycyjności i maksymalizację wydajności, firma 
oferuje również całą gamę produktów miękkich,  
w tym naprawy i przeglądy pojazdów w ramach 
Kontraktów Serwisowych Volvo, system zarządzania flotą 
Dynafleet, doradztwo paliwowe, czy szkolenia kierowców 
w ramach Szkoły Doskonalenia Jazdy Volvo Trucks. 

W ofercie serwisowej firmy znajduje się autoryzowany 
serwis, naprawy powypadkowe oraz sprzedaż części 
zamiennych i akcesoriów Volvo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bardzo dobra współpraca z siostrzaną spółką VFS 
Usługi Finansowe Polska powoduje, że niemal co drugi 
samochód ciężarowy Volvo pojawia się na polskich 
drogach poprzez finansowanie VFS. 

Sied dealersko-serwisowa Volvo Trucks w Polsce  
to na chwilę obecną 22 punkty sprzedaży Volvo Trucks 
oraz 30 autoryzowanych punktów serwisowych Volvo 
Trucks, w tym 9 w pełni zarządzanych przez Volvo. 

 

 
MASZOŃSKI LOGISTIC 
 
Maszooski Logistic istnieje na rynku ponad 20 lat. 
Oferuje kompleksowe rozwiązania transportowo-
logistyczne, precyzyjnie dopasowane do potrzeb 
klientów, przy zachowaniu najwyższej jakości obsługi. 
Jako specjalista w zakresie przewozów objętościowych, 
realizuje usługi z użyciem nowoczesnych zestawów 
samochodowych typu Jumbo (120 m³). 
 
Dowodem na nienaganne funkcjonowanie 
wyspecjalizowanego systemu zarządzania  
jest wieloletnia obsługa znaczących europejskich 
producentów o zróżnicowanych potrzebach w zakresie 
usług transportowych, wykonywanych głównie  
na terenie Unii Europejskiej z branży automotive,  
AGD, opakowao, meblarskiej. Głównymi kierunkami 
działalności przewozowej spółki są: Niemcy, Belgia, 
Holandia, Austria, Szwajcaria, Wielka Brytania, 
Francja, Hiszpania i Portugalia.  
 
Firma, której przyświeca hasło „Your Jumbo Logistic”, 
posiada w swojej nowoczesnej flocie ponad 300 
zestawów. Pojazdy wymieniane są na nowe  
po maksymalnie 3 latach użytkowania.  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dzięki tej praktyce klienci otrzymują istotną gwarancję 
niezawodności, która eliminuje nieoczekiwane 
przestoje, a także zwiększa bezpieczeostwo przewozu 
ładunków. 
 
W ramach strategii Społecznej Odpowiedzialności 
Biznesu, firma działa aktywnie również na rzecz etyki  
w biznesie, bezpieczeostwa w miejscu pracy, lokalnych 
społeczności oraz ochrony środowiska. Sukces Maszooski 
Logistic w dużej mierze zależy od kompetencji  
jej pracowników, dlatego firma dąży do pozyskania, 
utrzymania i doskonalenia kompetencji odpowiednich 
ludzi oraz dba o ich potrzeby, równocześnie zwiększając 
motywację i zaangażowanie pracowników. 
 
Charyzmatyczny styl zarządzania firmą Maszooski Logistic 
ma bezpośredni wpływ na jej wizerunek.  Spółka dba  
o jakośd oferowanych usług oraz o środowisko naturalne, 
co potwierdzają posiadane przez nią certyfikaty: ISO 
9001:2008, ISO 14001:2004, PN-EN ISO 22000:2006. 
Efektywną działalnośd spółki potwierdza zdobyte przez 
nią drugie miejsce w konkursie European Transport 
Company of the Year 2012. Wyniki osiągane przez 
Maszooski Logistic w badaniu Operator Logistyczny Roku 
pokazują, że firma nie tyle naśladuje, co tworzy  
i wyznacza najlepsze standardy w branży. 
 

 
 
RENAULT 
 
Volvo Polska Sp. z o.o. poprzez organizację rynkową 
Volvo Group Trucks Sales Poland reprezentuje marki 
Volvo Trucks i Renault Trucks na rynku polskim  
w zakresie wyłącznego przedstawicielstwa sprzedaży 
nowych samochodów ciężarowych oraz obsługi 
posprzedażowej tych pojazdów. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RENAULT TRUCKS POLAND odpowiada za sprzedaż  
i obsługę posprzedażową pojazdów ciężarowych 
Renault Trucks. 
 
Firma oferuje pełną całkowicie nową gamę pojazdów 
użytkowych Renault Trucks, począwszy od najmniejszych 
Masterów o masie od 3,5 t, przez flagową Gamę T, 
pojazdy Gamy C, D, aż po pojazdy specjalistyczne Gamy K 
do 120 t i usługi dostosowane do różnych działalności 
transportowych. Flagowym modelem Renault Trucks  
jest Gama T, występująca w wersjach Sleeper i High 
Sleeper – zwycięzca licznych plebiscytów, nagrodzona 
najbardziej prestiżowymi tytułami branżowymi tj. Truck 
of the Year 2015, Master Truck 2015, Ciężarówka Roku 
Polskiego Trakera 2016. 

Oprócz sprzedaży pojazdów nowych i używanych  
oraz sprzedaży oryginalnych części zamiennych, Renault 
Trucks oferuje również obsługę posprzedażową pojazdów 
Renault Trucks, sprzedaż produktów miękkich tj. 
kontrakty serwisowe, telematyka Optifleet, szkolenia  
z doskonalenia ekonomicznej jazdy Optifuel oraz 
finansowanie fabryczne Renault Trucks Financial Services 
w ramach rozwiązania Volvo Financial Services.  

W chwili obecnej Renault Trucks posiada 30 serwisów na 
terenie Polski, w tej liczbie 21 serwisów dwumarkowych 
(7 serwisów własnych Volvo Group Truck Center). Łącznie 
Renault Trucks posiada blisko 1600 serwisów na świecie.  

Renault Trucks od lat angażuje się w inicjatywy 
wspierające podniesienie bezpieczeostwa na drogach, 
organizując szkolenia z jazdy bezpiecznej i ekonomicznej, 
konkurs Optifuel Challenge i wspierając akcję 
Profesjonalni Kierowcy. 
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