
Związek powstał z myślą o fir-
mach, którym pojazdy są nie-
zbędne do prowadzenia działal-

ności komercyjnej. Także o bankach
i innych instytucjach finansowych. Biznes
związany z flotą pojazdów w firmach sta-
nowi znaczną część całego biznesu moto-
ryzacyjnego. Wydatki na tego rodzaju out-
sourcing wyniosły w 2005 r. 860 mln
złotych. A zapotrzebowanie na samocho-
dy ciągle rośnie. Nie wszyscy przedsiębior-

cy jednak zdają sobie sprawę z możliwo-
ści, jakie daje współpraca z firmami, któ-
re oferują kompleksowe usługi związane
z posiadaniem floty samochodowej. 
– Naszą działalnością nie jest czysty le-
asing – usługa raczej stricte finansowa,
a całościowa, fachowa opieka nad klien-
tem, który musi mieć zawsze sprawny po-
jazd – mówi Paul Gogoliński – prezes Pol-
skiego Związku Wynajmu i Leasingu
Pojazdów (PZWLP).

Domeną działalności tego rodzaju firm
są usprawnienia organizacyjne związa-
ne z zarządzaniem flotą pojazdów, ta-
kie jak: wybór odpowiedniego pojazdu,
nadzorowanie kalendarza ubezpieczeń
komunikacyjnych, kompleksowa likwi-
dacja szkód, bezgotówkowa obsługa
techniczna. A także pilnowanie wymia-
ny ogumienia. To wszystko daje efekty
w postaci optymalizacji kosztów w in-
stytucji finansowej. 
Są także mniej wymierne korzyści. Po-
czucie bezpieczeństwa – to kolejna ko-
rzyść, jaką otrzyma potencjalny klient
firm stowarzyszonych w PZWLP. Od sa-
mego początku bowiem – w formie ko-
deksu etycznego – przedstawiciele firm
określili i spisali zasady dobrych prak-
tyk obowiązujące członków Związku.
Standardy etyczne stawiają przede
wszystkim na świadczenie usług w spo-
sób uczciwy i na dobrym poziomie oraz
na przejrzystość działań. 
– Zależy nam, by przedstawiciele firm,
którzy się do nas zgłaszają, byli pewni,
że wszystkie kwestie związane z zarzą-
dzaniem flotą są w dobrych rękach 
– dodaje Paul Gogoliński.

PZWLP w swych założeniach wzorował
się na brytyjskim stowarzyszeniu Bri-
tish Vehicle Rental and Leasing Associa-
tion, działającym w Wielkiej Brytanii
od 1967 r. Organizacja ta początkowo
zrzeszała 12 firm. Dziś jest ich 750, a jej
logo jest wizytówką członków stowarzy-
szenia, potwierdzającą fakt, że każdy
z nich spełnia najwyższe standardy ja-
kości obsługi. 
– Bardzo się cieszę, że w Polsce powsta-
ła organizacja podobna do naszej – po-
wiedział John Lewis – dyrektor general-
ny BVRLA, podczas niedawnej wizyty
w Polsce. Doświadczenia, którymi chcia-
łem się podzielić z polskimi kolegami,
powinny prowadzić do wniosku, że naj-
lepszą strategią działania związku firm
zajmujących się wynajmem pojazdów
jest niezależna organizacja skupiająca
firmy wynajmu długoterminowego
i krótkoterminowego. Pokazały one, że
oczekiwania klientów tych dwóch sek-
torów rynku są bardzo podobne. 
Wkrótce, również za sprawą regulacji
europejskich, obok wartości fiskalnych
i finansowych, najem będzie rozszerza-
ny o korzyści operacyjne. Podstawo-
wym celem PZWLP jest dbanie o zaspo-
kajanie długoterminowych potrzeb
klientów całej branży. 
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JedenaÊcie firm zajmujàcych si´ zarzàdzaniem flotami
samochodowymi  utworzy∏o pod koniec 2005 r. Polski
Zwiàzek Wynajmu i Leasingu Pojazdów. Po co? 
˚eby si´ wzajemnie wspieraç, promujàc ten biznes. 
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Związek działalność swą zainauguro-
wał w trakcie trwania Forum Fleet 
& Business Day. Rusza też strona inter-
netowa www.pzwlp.pl, która w przy-
szłości będzie zawierać wiele praktycz-
nych wskazówek, zarówno dla klientów,
jak i samych firm zrzeszonych w Związ-
ku. Umieszczone tam zostaną przydat-
ne dla nich opracowania, dane, staty-
styki. A także wiele innych materiałów
o charakterze informacyjno-edukacyj-
nym dotyczących całej branży. 
W portfolio wszystkich firm członkow-
skich Związku jest 33 tys. samochodów,
a roczne zakupy przez nie czynione wy-
noszą 11 tys. pojazdów, czyli ok. 5 proc.
całości sprzedaży nowych samochodów
w Polsce. Istniejący od 1994 r. Związek
Przedsiębiorstw Leasingowych reprezen-
tuje interesy 33 firm „czysto” leasingo-
wych. Od końca 2005 r. cześć z nich jest
członkami obu organizacji – bądź bez-
pośrednio, bądź poprzez strukturę firmy.
Nowy związek powstał bowiem m.in. dla
podkreślenia różnicy pomiędzy Car Fleet
Management a czystym leasingiem.

Tak zwany „czysty” leasing obejmuje
głównie finansowanie i ubezpieczenie
samochodów. Klienci są w znacznym
stopniu odpowiedzialni za działania
związane z zarządzaniem oraz operacyj-
ną obsługą samochodów. Firmy leasin-
gowe finansują nie tylko środki transpor-
towe, jak samochody osobowe lub
ciężarowe (nie zawsze), ale również i in-
ne ruchomości. Z kolei, firmy należące
do branży „fleet management” wspiera-
ją w administrowaniu, „z” lub „bez” ob-
sługi finansowej, przedsiębiorstwa i in-
stytucje finansowe wykorzystujące flotę.
Tak zwany CFM ma wiele twarzy. Do-
stawca stanowi pomost pomiędzy Fleet
Operatorem a usługami związanymi
z obsługą samochodu. Jego nadrzędną
misją jest zapewnienie bezpieczeństwa
klienta oraz ograniczanie trudności wy-
nikających z użytkowania floty aut. 
Daje to klientowi możliwość skupienia
się na podstawowym obszarze działal-
ności firmy oraz lepszego kalkulowania
ryzyka związanego z tą działalnością.
Kompleksowość działań CFM polega
na spełnianiu różnorodnych potrzeb po-
przez pośredniczenie pomiędzy klientem
a szerokim zakresem dostawców usług
i produktów.

Ma on istotne znaczenie dla polskiego
sektora samochodowego. Całkowite
roczne wydatki CFM wynoszą 860 mln

złotych. Z tego członkowie PZWLP, sku-
piający blisko 70 proc. rynku, kontrolu-
ją 585 mln złotych. Jest to całkiem nie-
mało. Szczególnie gdy zwróci się uwagę
na fakt, że całkowity portfel członków
PZWLP (liczba samochodów w zarzą-
dzaniu) wynosi już ponad 33 tys. samo-
chodów. I wciąż się rozwija. Członkowie
PZWLP nabywają ponad 11 tys. nowych
samochodów rocznie (jest to prawdopo-
dobnie 30 proc. całkowitej sprzedaży sa-
mochodów do flot). Przy tym stale wzra-
sta udział w rynku flotowym firm
mających do 50 samochodów
Polska – wzorem Wielkiej Brytanii – zda-
je się mieć olbrzymi potencjał rozwojowy
sektora CFM. Punktem odniesienia może
być brytyjskie stowarzyszenie BVRLA, ist-
niejące od 1967 r. Rozpoczęło działalność

z 12 członkami, a dzisiaj liczy ich 750,
a dalszych 100 jest powiązanych ze stowa-
rzyszeniem. Istnieją jasno określone kry-
teria wstępowania dla członków; są oni
skrupulatnie wybierani. Najwięksi z nich
zarządzają flotą powyżej 150 tys. aut! 
Jako wpływowe handlowe stowarzysze-
nie BVRLA reprezentuje swoich człon-
ków i ich interesy korporacyjne poprzez: 
● Edukowanie i informowanie parlamen-
tu, rządu, służb cywilnych, biznesu oraz
handlu o ważności ekonomicznej strate-
gii handlu i szerokim zakresie usług, któ-
rych dostarcza.
● Upewnienie się, że rząd zna pogląd
branży na każdy aspekt związany z trans-
portem drogowym oraz że wszelkie usta-
wy, zwłaszcza dotyczące zmian podat-
kowych, będą miały bezpośredni wpływ
na członków stowarzyszenia i odzwier-
ciedlenie w ich potrzebach i stanowisku.
● Upewnienie się, że wewnętrzne i unij-

ne podatkowe i ekonomiczne procedury
biorą pod uwagę wymagania branży i bę-
dą miały wpływ na ich rozwój i wzrost. 
Oferowanie członkom i klientom bran-
ży szerokiego zakresu wsparcia i porad.
● Promowanie ekspansji rynku na usłu-
gi branży.
● Rozwój i wdrażanie szerokiego zakre-
su treningów, seminariów edukacyjnych.
W podobny sposób chce działać także
polska organizacja. 

Polski i brytyjski związek mają wspólne
cele. Istotnym zadaniem jest stymulowa-
nie udoskonaleń w projektowaniu silni-
ków, dotyczące przede wszystkim za-
bezpieczania przeciwko kradzieży,

oszczędności oraz bezpie-
czeństwa. Ważne i przy-
szłościowe jest wdrażanie
programów, które będą
miały wpływ na polepsze-
nie standardów operacyj-
nych w branży poprzez
promowanie Kodeksu Po-
stępowania i innych pro-
gramów jakości. Polski

związek będzie pracować nad zachowa-
niem pozytywnych relacji z powiązany-
mi branżami zwłaszcza w Europie, tak-
że poprzez aktywne uczestnictwo
w European Car and Truck Rental. Obie-
cuje również stałe zaopatrywanie człon-
ków oraz mediów w informacje na temat
rynku i branży oraz stwarzanie im moż-
liwości do spotkań i dyskusji na temat in-
teresujących ich spraw; szybkie reagowa-
nie w obliczu oczekiwań członków
w związku z nowymi inicjatywami
w branży oraz wspieranie poprzez pora-
dy prawne. 
Istotny w tym wszystkim jest kodeks
etyczny. Przedstawiciele firm określili
i spisali zasady dobrych praktyk obowią-
zujące członków Związku. Standardy
etyczne określają sposób świadczenia
usług – w sposób uczciwy i na najwyż-
szym poziomie – oraz stawiają na przej-
rzystość działań.

PZWLP stawia sobie na przyszłość am-
bitne zadania. Są nimi: upowszechnia-
nie wiedzy dotyczącej branży oraz wy-
pracowanie wspólnego standardu
zwrotu samochodów na bazie akcepto-
walnych norm „wear and tear”. Oraz 
– co oczywiste w przypadku każdego
związku czy stowarzyszenia – posze-
rzanie zakresu członkostwa i zachęca-
nie innych firm z branży do uczestnic-
twa w Związku. ■

Car Fleet Management

Domenà dzia∏alnoÊci tego rodzaju firm 
sà usprawnienia organizacyjne zwiàzane 
z zarzàdzaniem flotà pojazdów, takie jak,
m.in: wybór odpowiedniego pojazdu, 
nadzorowanie kalendarza ubezpieczeƒ. 
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FIRMY ZGRUPOWANE W PZWLP 
● Arval, 
● Business Lease, 
● DaimlerChrysler 
● Fleet Management, 
● ING Car Lease 
● LeasePlan
● ALD, 
● Express, 
● Carefleet, 
● BRE Leasing
● VW Leasing

èród∏o: PZWLP

Jaka to ró˝nica?

Istotny sektor

Plany na przysz∏oÊç

Wspólne dà˝enia


