2019-01-11

Ministrowie ds. transportu przeciwko wprowadzeniu barier dla swobodnego przepływu
towarów
Minister Andrzej Adamczyk wraz z ministrami ds. transportu Bułgarii, Węgier i Litwy wzywają Komisję
Europejską i Parlament Europejski do zaprzestania protekcjonizmu w Europie. Tym samym nawołują do
niewprowadzania barier dla swobodnego przepływu towarów i swobody świadczenia usług. Ministrowie
wyrazili swoje zaniepokojenie w rozmowach z unijną komisarz Violetą Bulc, z Karimą Delli,
przewodniczącą komisji transportu i turystyki (TRAN) PE oraz podczas spotkań z posłami
sprawozdawcami Pakietu Mobilności I w przeddzień głosowania przez komisję TRAN nad stanowiskiem
w ww. sprawie. Ministrowie z przykrością zauważyli, …

2018-05-29

Parlament Europejski uchwalił przepisy o pracownikach delegowanych
Pracownicy delegowania czasowo do pracy w innym państwie UE otrzymają takie same wynagrodzenia
za tę samą pracę w tym samym miejscu, zgodnie z aktualizacją przepisów przyjętą we wtorek przez
Parlament Europejski. Aktualizacja przepisów, która przyjęta została 456 głosami do 147, przy 49
wstrzymujących się od głosu, ma zapewnić lepszą ochronę delegowanych pracowników oraz uczciwą
konkurencję. Równe wynagrodzenia Zgodnie z uzgodnionym tekstem wszystkie zasady wynagradzania
obowiązujące w kraju przyjmującym muszą mieć zastosowanie do pracowników delegowanych. Oprócz
przepisów państwa członkowskie mogą stosować …

2018-04-24

Europoseł Złotowski: przepisy o delegowaniu pracowników są niesprawiedliwe i
niekorzystne
Europoseł PiS Kosma Złotowski podkreślił, że unijna dyrektywa o delegowaniu pracowników jest
niesprawiedliwa i niekorzystna dla części krajów, w tym Polski. Podczas konferencji prasowej zwracał też
uwagę na nadmierną biurokrację i niejasności. Konkretne decyzje w tej sprawie mają zapaść w Brukseli w
wakacje. Proces legislacyjny dotyczący delegowania pracowników w ramach UE znajduje się na takim
etapie, kiedy możliwe jest jeszcze wnoszenie poprawek – powiedział Kosma Złotowski. Europoseł nie
zgodził się ze stwierdzeniem niektórych zachodnich polityków, jakoby dyrektywa o delegowaniu miała
walczyć z dumpingiem …

2018-04-20

Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych
innych ustaw, przedłożony przez ministra cyfryzacji. Projekt przewiduje, że kierowcy pojazdów
zarejestrowanych w naszym kraju nie będą musieli mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego/pozwolenia
czasowego oraz dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej (tzw. OC) – jeśli poruszają się po terytorium Polski. Potwierdzenie posiadania
dowodu rejestracyjnego/pozwolenia czasowego i ważnej polisy OC będzie następowało przez organ
kontroli ruchu drogowego w Centralnej …

2018-04-16

Projekt ustawy o tachografach

12 kwietnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o tachografach, przedłożony przez ministra
infrastruktury. W nowych przepisach przewidziano regulacje zwiększające bezpieczeństwo przewozów
drogowych przez wprowadzenie nowych wymagań w stosunku do systemu tachografów. Proponowana
regulacja umożliwi wdrożenie nowych rozwiązań konstrukcyjnych dotyczących tachografów (określonych
w rozporządzeniu UE nr 165/2014) oraz ograniczy ryzyko ich niewłaściwego wykorzystania, co zapewnią
nowe zasady ich instalacji, naprawy i sprawdzania. Nowa regulacja zawiera też zakaz reklamowania i
sprzedaży urządzeń służących …

2018-03-27

Polska ma szansę stać się transportowym centrum Europy
Średni obrót handlowy krajów Unii Europejskiej i Chin przekracza miliard euro dziennie. Polski udział
w tej wymianie może być jeszcze większy nie tylko ze względu na rosnącą wymianę towarową, lecz także
za sprawą planowanego hubu logistycznego w naszym kraju. Ten potencjał dostrzegł największy chiński
prywatny operator logistyczny Worldwide Logistics Group, który we współpracy z gdyńską spółką ATC
Cargo podjął decyzję o rozpoczęciu ekspansji w Europie. Dzięki kooperacji ma powstać liczący się gracz
na europejskim rynku logistycznym. Dla Polski jest to duża szansa, zwłaszcza w kontekście projektu
Nowego Jedwabnego …

2018-03-23

KE pracuje nad systemami do walki z manipulacjami w transporcie
20 marca w Brukseli odbyło się kolejne spotkanie międzynarodowej konfederacji CORTE, podczas
którego debatowano m.in. nad systemem automatycznego ważenia ciężarówek oraz plombowania
tachografów w pojazdach. Członkowie zrzeszenia omówili projekty Komisji Europejskiej, których
nadrzędnym celem jest ograniczenie naruszeń i manipulacji dokonywanych na terenie UE. Marcowe
spotkanie CORTE zostało zwołane z inicjatywy członków Enforcement Working Group, czyli grupy
działającej na rzecz ujednoliconego systemu egzekwowania przepisów w całej UE i poza nią. Projekt,
którym obecnie zajmuje się zespół, dotyczy automatycznego …

2018-02-27

Transport ciężarowy – bezpieczeństwo i efektywność taboru
Wielkość taboru samochodowego wykorzystywanego w transporcie drogowym szacowana jest na ponad
600 tys. pojazdów. Dla każdego z nich jedynym punktem styku z drogą są opony, które odpowiadają za
przenoszenie napędu oraz trakcję. Na pokonanie ich oporu toczenia przypada prawie 30 proc. paliwa.
Założeniem jest osiąganie coraz mniejszej awaryjności i usterkowości pojazdów. Stanowi to także
wymaganie klientów, którzy chcą otrzymywać na czas dostawy nieuszkodzonych towarów. Ekonomia jest
więc bardzo powiązana z bezpieczeństwem. – To właśnie troska o kierowców, jak również o przewożone
towary i pasażerów powoduje, że …

2018-01-24

Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych
W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z
dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przewozie towarów
niebezpiecznych. Szczegóły w załączniku.

2018-01-23

FM Logistic: Dobre perspektywy dla branży logistycznej i transportowej w Polsce
Polska jest potęgą na europejskim rynku transportowym. Wraz ze wzrostem wolumenu przewożonych
towarów rośnie popyt na zasoby powierzchni magazynowej, a także nowych pracowników, z których
pozyskaniem firmy mają coraz większe problemy. Dlatego konieczne są inwestycje w innowacyjne
rozwiązania i automatyzację pracy. FM Logistic zapowiada, że w najbliższych miesiącach ten obszar
inwestycji będzie kluczowy. W tym roku spółka zamierza zatrudnić trzystu nowych pracowników. – Rynek
Polski i Europy Centralnej wciąż jest konkurencyjny. Staje się coraz bardziej konkurencyjny dla krajów
Europy …

2017-12-19

Polski sektor transportowy wśród największych beneficjentów unijnych środków
Polska jest jednym z liderów w wykorzystaniu środków unijnych dostępnych w perspektywie finansowej
2014-2020. Spośród wszystkich sektorów jednym z najbardziej zaawansowanych jest sektor transportowy.
Zawarto już umowy o dofinansowanie na realizację ok. 1000 km autostrad i dróg ekspresowych oraz na
modernizację ponad 500 km linii kolejowych. - Komisja Europejska bardzo pozytywnie ocenia tempo
wdrażania polskich projektów transportowych. W tym przypadku nie tylko zdecydowanie przekraczane są
nakładane przez Radę Ministrów cele roczne w zakresie wydatkowania środków na inwestycje, ale też do

rozliczenia z Komisją …

2017-11-21

W branży transportowej jest 100 tys. wakatów
Branża transportowa boryka się z brakami kadrowymi, które sięgają nawet 100 tys. wakatów dla
zawodowych kierowców. Eksperci alarmują, że jeśli problem będzie się zaostrzał, może zahamować
rozwój polskich przedsiębiorstw, które są rosnącą potęgą na unijnym rynku. Dodatkową trudnością dla
branży są unijne przepisy. Z drugiej strony pojawiają się nowe rozwiązania, takie jak telematyka, która
może ułatwić pracę kierowców i pomóc przewoźnikom w dostosowaniu się do nowych regulacji prawnych.
– Niedobory kierowców są podstawową barierą rozwoju i funkcjonowania każdej firmy transportowej i
logistycznej. Przewoźnicy …

2017-09-21

Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o
transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców. Więcej na
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12303152

2017-07-10

Monitoring kierowców przez GPS – czy to legalne?
Na drogi wyjeżdża coraz więcej pojazdów wyposażonych w systemy telematyczne, w tym urządzenia
GPS. Nowoczesne narzędzia montowane są zarówno w samochodach prywatnych, jak i służbowych, by
użytkownik czuł się jeszcze bardziej bezpiecznie, a właściciel pojazdu mógł obniżyć koszty jego
utrzymania. Czy tak naprawdę systemy monitorują samochód czy samego kierowcę? Wzrost liczby
pojazdów wyposażonych w systemy telematyczne w istotny sposób wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa
w ruchu drogowym, pozwala także na poprawę efektywności i uzyskanie znacznych oszczędności przez
przedsiębiorstwa transportowe czy firmy …

2017-06-29

Spółka TNT Express padła ofiarą ataku hakerskiego
Spółka FedEx Corporation ogłosiła dzisiaj, że doszło do istotnego zakłócenia światowej działalności jej
przedsiębiorstwa zależnego, TNT Express, z powodu przeniknięcia wirusa komputerowego do jej
systemów informatycznych. Pomimo utrudnień w działalności i komunikacji TNT Express, nie pojawiły
się informacje o żadnych przypadkach naruszenia bezpieczeństwa danych. Działalność wszystkich
pozostałych przedsiębiorstw FedEx pozostaje niezakłócona, a usługi świadczone są w normalnym trybie i
na zwykłych warunkach. W trybie natychmiastowym podjęto środki zaradcze i uruchomiono plany
awaryjne. Usługi krajowych i …

2017-04-26

PGNiG dostarczy więcej CNG dla PKM w Tychach
Wolumen dostaw sprężonego gazu ziemnego dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Tychach

może wzrosnąć w kolejnych latach z 2,85 mln m³ gazu do 4,2 mln m³ rocznie. Polskie Górnictwo Naftowe
i Gazownictwo Obrót Detaliczny rozwija współpracę z Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej w
Tychach – największym w Polsce odbiorcą CNG na potrzeby komunikacji miejskiej. Przez kolejne lata
wolumen dostaw sprężonego gazu ziemnego (CNG) od PGNiG OD dla PKM Tychy może wzrosnąć z 2,85
mln m³ gazu do 4,2 mln m³ rocznie. List intencyjny w tej sprawie podpisali w Sosnowcu przedstawiciele
obu spółek podczas …

2017-03-16

MIB w obronie branży transportowej
- Będziemy chronić polski transport drogowy w Unii Europejskiej, podkreślając potrzebę utrzymania
zasad jednolitego rynku usług – powiedziała wiceminister infrastruktury i budownictwa Justyna Skrzydło
podczas konferencji nt. aspektów socjalnych w transporcie drogowym. Wiceminister podkreśliła, że
proponowane przez Komisję Europejską nowe regulacje prawne muszą być oparte na danych
ekonomicznych. Zwróciła uwagę na dużą liczbę polskich przedsiębiorstw działających w Unii
Europejskiej oraz ich znaczący wpływ na rozwój gospodarczy. W trakcie konferencji dyskutowano o
nowych regulacjach socjalnych w …

2017-03-01

Transport ucierpi na nowych przepisach o delegowaniu pracowników
Firmy transportowe i logistyczne stracą na planowanych przez Komisję Europejską zmianach w
przepisach o delegowaniu pracowników. Jeśli branża nie zostanie wyłączona z tych przepisów, to kierowca
przejeżdżający przez dany kraj będzie traktowany jak pracownik oddelegowany, a to oznacza, że będą mu
przysługiwać takie same stawki wynagrodzenia czy urlopy jak osobom pracującym w danym kraju. To
zwiększy obowiązki administracyjne firm i wprowadzi duże zamieszanie w rozliczaniu pracy kierowców.
"Rewizja dyrektywy o delegowaniu sprowadza się do tego, że każdy z pracowników wysyłanych do pracy
na terytorium innego państwa …

2017-02-15

Koniec jednolitego rynku transportowego
Procedowany unijny projekt rewizji dyrektywy o delegowaniu pracowników przewiduje stosowanie tych
samych zasad wynagradzania i pracy dla wszystkich pracowników na terenie danego państwa - stosowanie
prawa miejscowego i lokalnych układów zbiorowych. Zdaniem związku pracodawców "Transport i
Logistyka Polska" stworzy to ogromne utrudnienia dla przewoźników. Kierowcy w ciągu miesiąca
przejeżdżają przez teren kilku państw UE, posiadających kompletnie odmienne systemy prawne, systemy
płac czy składniki wynagradzania. Niemożliwością będzie stworzenie dla nich jednej umowy obejmującej
wszystkie przepisy, a rozliczanie …

2017-02-09

Polska krytycznie ocenia tzw. sojusz drogowy
Sojusz paryski niszczy równowagę na rynku transportowym i jest zaprzeczeniem fundamentalnych zasad
funkcjonowania Unii Europejskiej – powiedział wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit.
Wiceministrowie infrastruktury i budownictwa Justyna Skrzydło i Jerzy Szmit przedstawili główne
zagrożenia i wyzwania dla branży transportu drogowego, wynikające z trudnej sytuacji polskich
przedsiębiorców w związku z wprowadzeniem przez m.in. Niemcy, Francję i Austrię zmian w prawie.
Polska krytycznie ocenia tzw. sojusz drogowy zawarty w Paryżu 31 stycznia 2017 r. przez 9 państw
europejskich. W ocenie MIB jest on …

2017-02-01

Żegluga dopełnieniem sieci korytarzy transportowych
Rozmowa z Markiem Gróbarczykiem, ministrem gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. 1. Panie
ministrze, żegluga śródlądowa zyskała w rządzie Prawa i Sprawiedliwości rangę priorytetu. Dlaczego jest
taka istotna? W wyniku wieloletnich zaniedbań inwestycyjnych polska żegluga śródlądowa praktycznie
zanikła. Nie istnieje w systemie transportowym kraju. Nie jest to normalna sytuacja, biorąc pod uwagę
bardzo korzystny układ największych rzek w naszym kraju. Chcemy wypełnić lukę w tym systemie i
uzupełnić go o transport wodny śródlądowy. Trzeba podkreślić, że rozwój żeglugi śródlądowej przyczyni
się do wypełnienia …

2017-01-26

Aplikacja IDS iAccount oferuje europejskim firmom transportowym przełomowe opcje
zarządzania paliwem
Dzięki zaawansowanej technologii dostarczanej przez IDS (International Diesel Service) europejscy
przewoźnicy oraz firmy transportowe mogą obecnie monitorować i zarządzać zużyciem paliwa w całej
flocie w czasie rzeczywistym. To niezwykle korzystne rozwiązanie dla firm logistycznych poszukujących
skutecznych sposobów zarządzania paliwem oraz wysokiego poziomu bezpieczeństwa w zakresie
zarządzania zasobami. Potencjalnie skorzystają również firmy produkcyjne oraz detaliści, którzy mogą
liczyć na niższe koszty transportu. Dzięki lepszemu zarządzaniu zasobami, niższa będzie również emisja
spalin. Zużycie paliwa jest …

2017-01-18

Rynek kart paliwowych - specjalnie dla miesięcznika "Paliwa Płynne" komentuje Piotr
Sokołowski, dyrektor Działu kart BP
Rynek kart paliwowych jest już mocno nasycony, szczególnie w zakresie podstawowej oferty. Klienci
mają coraz większe oczekiwania. Tylko te firmy, które potrafią na czas je dostrzec i uwzględnić w swojej
propozycji rynkowej mają szansę na uzyskanie przewagi konkurencyjnej - mówi Piotr Sokołowski,
dyrektor Działu kart BP. "BP jest liderem w sektorze kart paliwowych. Nasza ofert była jedną z
pierwszych na rynku. To wieloletnie doświadczenie sprawia, że jesteśmy ekspertem w tej dziedzinie. Od
lat badamy rynkowe trendy. Potrafimy wsłuchiwać się w oczekiwania naszych Klientów, dlatego możemy
zapewnić im ciekawą i …

2016-07-20

100 lat Isuzu

W tym roku Isuzu świętuje swoje stulecie. W 1916 r. siły połączyły stocznia Tokyo Ishikawajima oraz
japoński dostawca energii Tokyo Gas and Electric, tworząc w 1922 r. pierwszy seryjnie produkowany w
Japonii pojazd - model A-9. W swojej stuletniej historii Isuzu wprowadziło na rynek wiele interesujących,
nowatorskich modeli, z któtrych najlepiej znane są Isuzu Bellett, Gemini, Trooper czy Rodeo. Poznaj
ciekawą marki historię klikając w poniższy link. >>>KLIKNIJ TU
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