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114   Transportowy leasing rośnie
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  JAZDA PRÓBNA
124   Renault Trucks T High 520

  NARZĘDZIA
126   Gaz kontra diesel
133   Cała talia w jednej karcie

WYWIAD NUMERU
W transporcie osób wraca „komuna”.
Rozmowa z Dariuszem Tarnawskim, 
prezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
Przewoźników Osobowych.
Zmiany w ustawie o publicznym transporcie zbio-
rowym, które mają wejść w życie 1 stycznia 2017 
r. są zbiorem przepisów, które w rękach odpowied-
nich organów nazywanych w tej ustawie „organi-
zatorami transportu”, daje narzędzia do stopniowe-
go usunięcia sektora małych i średnich polskich 
przedsiębiorców (przewoźników osób). Żeby tego 
było mało - jej zapisy uderzają w finanse polskich 
rodzin.

Strona 18

RAPORT
Pat w negocjacjach z Rosją trwa 
Od grudnia 2015 r. trwa transportowa wojna rosyjsko-
-polska na wzajemne zezwolenia, na wykonywanie 
transportu drogowego polskich ciężarówek na tery-
torium Rosji i na odwrót. Na dziś w efekcie negocjacji 
wznowiono do 15 kwietnia 2016 r. wzajemny ruch 
ciężarówek na mocy tymczasowych 40 tys. zezwoleń, 
ważnych właśnie do tej daty. A co potem?

Strona 35
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BP PLUS

BP FleetMove – nasz nowy system telematyczny oferuje Ci  
znacznie więcej korzyści niż standardowe systemy:

Rekomendowanie Stacji – nawiguje kierowcę do preferowanej stacji  
BP/ROUTEX, zmniejszając wydatki na paliwo

Bezpieczne Tankowanie – w ciągu 30 minut od zdarzenia menadżer  
floty zostaje poinformowany o ubytku paliwa 

Doradca Kierowcy – system komunikuje się bezpośrednio z kierowcami  
i sugeruje bardziej oszczędny styl jazdy w czasie rzeczywistym

Dowiedz się więcej na www.bpplus.pl  
lub pod numerem telefonu +48 12 619 14 26.

Zredukuj zużycie 
paliwa o 9% dzięki  
BP FleetMove

Nº 1 luty – marzec 2016 (19)
cena: 30 zł (w tym 5%VAT)
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Nowy rząd - stare 
problemy przewoźników!
str. 32

Pat w negocjacjach 
z Rosją trwa
str. 34
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10    Zaakceptuj swojego klienta takim jakim jest
16    Skuteczna komunikacja w nowoczesnym 

zarządzaniu

  WYWIAD NUMERU
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66   Łańcuchy dostaw sterowane popytem
71   Incoterms w transporcie intermodalnym
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PRAWO
76   Transportowy rozbiór Polski

FORUM MENEDŻERÓW TRANSPORTU – OŁTARZEW, HOTEL LAMBERTON – 14-15 KWIETNIA 2016 R.

Forum Menedżerów Transportu w tym roku odbywa się po raz trzeci. 
Ubiegłoroczna edycja zakończyła się sukcesem. Jest to eskluzywne, 
dwudniowe spotkanie dla osób zarządzających firmami transportowy-
mi, spedycyjnymi i logistycznymi (TSL). W Hotelu Lamberton spotkają 
się praktycy z branży TSL. Będą mogli wymienić się doświadczenia-
mi managerskimi. Bardzo silnym magnesem, przyciągającym na tę 
imprezę praktyków z branży jest – jak zawsze - wyjątkowy program 
merytoryczny. W tym roku gośćmi specjalnymi będą prof. Robert 
Gwiazdowski, współtwórca Centrum im. Adama Smitha, Jeremi Mor-
dasewicz, ekspert Konfederacji Lewiatan oraz prof. Wojciech Paprocki 
– jedna z najbardziej znanych postaci w środowisu TSL. Forum stwa-
rza płaszczyznę do nieformalnych rozmów managerów z branży TSL 
podczas wieczornego programu rozrywkowego, na zakończenie pierw-
szego dnia imprezy.

Zapraszamy 14 i 15 kwietnia do Hotelu Lamberton 
w podwarszawskim Ołtarzewie. 

Spotkajmy się na Forum Menedżerów Transportu
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