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Środowiskowy trend
Rok 2016 był wyjątkowy pod wieloma względami, gospodarka funkcjonowała w nowej 
rzeczywistości kreowanej przez nowe władze, co powodowało niepewność i zachowaw-
czą postawę firm, to z kolei miało wpływ rozwój. Mimo tych niekorzystnych zjawisk rynek 
logistyki sprzętowej rósł, dynamika wzrostu wartość rynku wyniosła 13%, a ilość wózków 
widłowych wzrosła o ponad 17 tys. maszyn.
Dla wielu dostawców wózków widłowych miniony rok był trudny, wiele firm nie osiągnęło zamierzonych celów sprzeda-
żowych, jednak dla przeważającej większości uczestników rynku logistyki sprzętowej, miniony rok był bardzo udany. Do-
stawcy wózków widłowych wprowadzili na rynek kilka nowych modeli wózków widłowych,  z bardzo zaawansowanymi 
technicznie rozwiązaniami.

Kolejny raport „Widlak List 2017” pokazuje zmieniającą się strukturę na 
rynku czołowych wózków widłowych, zaczynają przeważać wózki z na-
pędem elektrycznym, można przyjąć, że jest to pewien „trend”, związany 
z ochroną środowiska naturalnego. Jeżeli do tego doda się nowoczesne 
technologie zwiększające efektywność i jakość baterii trakcyjnych, które 
wykorzystywane są w coraz większych udźwigach, to wózki z napędem 
elektrycznym mogą dominować na rynku.   

Ponad 60% rynku to wózki o udźwigu do 2 ton, ten segment sprzętu 
zdecydowanie jest najczęściej używany, wózki o udźwigu od 2 do 3 ton 
stanowią 23%, a od 3 do 4 ton mają 11% udział w rynku. W segmencie 
wózków  o udźwigu do 2 ton dominują wózki z napędem elektrycznym, 
natomiast w przedziale od 2 do 4 ton dominuje napęd spalinowy.   

Rynek baterii trakcyjnych nadal zdominowany jest przez trzech graczy, którzy 
mają blisko 90% udział w rynku, rynek rośnie wraz z rynkiem wózków widło-
wych, a tendencje wzrostu udziału napędu elektrycznego tylko przysparzają 
dostawcom nowych odbiorców. Rynek baterii zwiększył się w 2016 roku 
o 24 211 sztuk baterii trakcyjnych i 479 387 szt. ogniw, to są wielkości 
szacunkowe, gdyż niezwykle trudno jest ustalić wielkość tego rynku. 

Rosnące zainteresowanie usługami wynajmu, stworzyło pole do finaso-
wania tych usług poprzez leasing, który jest coraz bardziej dostosowany 
do klientów. Wartość sfinansowanych w ten sposób zakupów wózków 
widłowych wyniosła 625,2 mln PLN i wzrosła o 5% w stosunku do po-
przedniego 2015 roku. Na rynku leasingu widoczna jest swoista specja-
lizacja, która powoduje znaczące przyrosty podmiotów skupionych na 
finansowaniu zakupów wózków widłowych. 

Kolejne wydanie raportu „Widlak List 2017”, tak jak poprzednie przygo-
tował zespół z Naukowego Koła Logistyki „DIALOG” działającego przy 
Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, bazując na danych UDT, 
WITS oraz danych portalu log4.pl.
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wiĘceJ Mocy

Akumulatory IRONCLAD utrzymują wyższe średnie napięcie 
w czasie rozładowania (pracy), co przekłada się na wyższą moc 
napędową do 15%, w porównaniu do konwencjonalnych aku-
mulatorów trakcyjnych. Wyższe napięcie w połączeniu z większą 
pojemnością znamionową zapewnia więcej energii użytkowej - 
przekłada się to na dłuższy czas pracy wózków wyposażonych 
w baterie typu IRONCLAD. Pojemność akumulatora można wy-
korzystać nawet w 120% dziennie dzięki szybkiemu inteligent-
nemu ładowaniu. Wystarczy dobrać do akumulatora IRONCLAD 
odpowiedni prostownik EnerSys z zaawansowanym profilem 
ładowania.

MAkSyMAlny czAS pRAcy

Aby utrzymać ciągłą zdolność do pracy, czyli możliwość jazdy 
i ładunku podczas pełnej zmiany, silnik elektryczny musi kom-
pensować naturalny spadek napięcia akumulatora w trakcie 
rozładowywania, poprzez pobieranie prądu o coraz wyższym 
natężeniu – co jeszcze bardziej obniża napięcie. Zdolność aku-
mulatora IRONCLAD do podtrzymywania wyższego napięcia 
oraz bardzo wysoka pojemność znamionowa gwarantują wy-
dłużony czas pracy w porównaniu do innych konwencjonalnych 
akumulatorów ołowiowo-kwasowych. Oznacza to znaczące 
wydłużenie pracy urządzeń zasilanych z baterii IRONCLAD.

wyŻSzA tRwAłoŚĆ

Akumulatory IRONCLAD zostały wprowadzone przez EnerSys 
na rynek Ameryki Północnej wiele lat temu. Sprawdziły się jako 
niezawodne i wytrzymałe w dziesiątkach tysięcy aplikacji i śro-
dowisk roboczych. Dzięki unikatowej konstrukcji płyty dodatniej 
złożonej z rurek Cladex o przekroju kwadratowym, akumulatory 
te mogą pracować z elektrolitem o wyższej gęstości, co nie tylko 
zwiększa moc i czas pracy, lecz również zapewnia wyższą trwa-
łość akumulatora. Akumulatory IRONCLAD wytrzymują 1800 
cykli ładowania-rozładowania, co oznacza dodatkowy rok pracy 
w wielu zastosowaniach.

niŻSze koSzty konSeRwAcJi i oBSłuGi

Akumulatory IRONCLAD zwiększają produktywność i jedno-
cześnie pozwalają obniżyć koszty konserwacji wózków elek-
trycznych, ponieważ utrzymywanie wyższego napięcia pracy 
wymusza pobór prądu o niższym natężeniu, co obniża wyge-
nerowane ciepła i zmniejsza obciążenie podzespołów elektrycz-
nych. Dzięki temu praca wózków jest wydajniejsza, a okresy 
pracy akumulatora dłuższe (zanim konieczna będzie wymiana). 
Zredukowana ilość wymiany akumulatora oznacza zoptymali-
zowane wykorzystanie czasu pracy. Może to oznaczać również 
zmniejszenie kosztów utrzymania dzięki zredukowaniu ogólnej 
liczby baterii, prostowników oraz innego wyposażenia miejsca 
ładowania akumulatorów.

wiĘceJ Mocy, dłuŻSzy czAS pRAcy 
i wyŻSzA tRwAłoŚĆ... A tAkŻe niŻSze 
koSzty.

IRONCLAD® to akumulator przeznaczony do pracy przy 
dużych obciążeniach. Zbudowany jest w oparciu o spraw-
dzoną technologię firmy EnerSys®, polegającą na zasto-
sowaniu płyt pancernych z rurkowymi osłonami masy 
czynnej o przekroju kwadratowym, zapewniających wyż-
sze i stabilne napięcie robocze, oraz wyższą pojemność 
przy wysokiej niezawodności, wydajności i trwałości. 

Akumulatory IRONCLAD zostały zbudowane w celu speł-
nienia najtrudniejszych wymagań dla baterii trakcyjnych 
w trudnych aplikacjach

zaawansowane 
rozwiązania 
akumulatorowe
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ARTyKUł SPONSOROWANy

koMunikAcJA zA poMocą wi-iQ® 
i pRoStownikA ModułoweGo iQ

Wi-iQ to niewielkie urządzenie elektroniczne, które dostarcza 
informacje o baterii w zakresie: pojemności, temperatury, napię-
cia znamionowego, prądu. Wskazuje także wahania napięć na 
baterii, co pozwala zminimalizować interwencje serwisu. Wi-iQ 
urządzenie wyposażone w program o nazwie Wi-iQ Reporting 
Suite pozwoli otrzymać szeroki zakres raportów. Modułowe pro-
stowniki HF iQ pozwalają na komunikację z baterią dzięki Wi-iQ.

eFekt iRonclAd®

Większa powierzchnia aktywna oznacza więcej mocy. Zwięk-
szona pojemność robocza akumulatorów IRONCLAD wynika 
z unikatowej konstrukcji płyty dodatniej –pancernej z rurkowymi 
osłonami masy czynnej o przekroju kwadratowym - dostępnej 
tylko w rozwiązaniach EnerSys®. W porównaniu do tradycyj-
nej konstrukcji opartej na okrągłych osłonach płyt pancernych 
nowa konstrukcja płyty dodatniej IRONCLAD oznacza większą 
powierzchnię aktywną, dzięki czemu zwiększona ilość masy 
czynnej płyty dodatniej ma kontakt z elektrolitem. Takie rozwią-
zanie pozwala na utrzymywanie wyższego napięcia w trakcie 
cyklu rozładowywania. Ponadto akumulatory IRONCLAD są 
wyposażone w separatory w formie rękawa, co zabezpiecza je 
przed przesunięciem oraz zwarciem możliwym podczas prze-
rostu płyty ujemnej. W pełni izolowane i elastyczne łączniki 
pomiędzy ogniwami zapewniają dodatkową ochronę przed 
możliwymi zwarciami i korozją, a pyłoszczelny i jednopunkto-
wy układ uzupełniania wodą elektrolitu skraca czas uzupełnia-
nia wody i pozwala obniżyć koszty eksploatacji akumulatora. 
Gama produktów IRONCLAD przeznaczona jest do zastosowań 
o dużym obciążeniu lub aplikacji, gdzie niezbędne jest uzyskanie 
dłuższego czasu pracy w celu ograniczenia liczby akumulatorów 
na wymianę. Dzięki rozbudowanemu typoszeregowi (od 276 do 
2064 Ah) akumulatorów IRONCLAD dostępne są różne wielko-
ści i pojemności, co daje możliwość zastosowania ich w wielu 
typach wózków. Do standardowego typoszeregu dodano 12 no-
wych ogniw o 4 sworzniowej konfiguracji. Umożliwia to ładowa-
nie i rozładowywanie przy większym natężeniu prądu.

Akumulatory IRONCLAD dostępne są w różnych wielkościach 
i pojemnościach, co pozwala na ich zastosowanie w wielu ty-
pach wózków.

eneRSyS®

EnerSys®, światowy lider w dziedzinie magazynowania energii 
w zastosowaniach przemysłowych, produkuje i sprzedaje aku-
mulatory rezerwowe, trakcyjne, prostowniki, akcesoria, systemy 
ładowania akumulatorów oraz zabudowy dla baterii, montowa-
nych na zewnątrz. Akumulatory trakcyjne i prostowniki służą 
w elektrycznych wózkach widłowych i innych pojazdach napę-
dzanych elektrycznością. Akumulatory rezerwowe wykorzysty-
wane są w telekomunikacji i branżach użyteczności publicznej, 

w zasilaczach UPS oraz w sektorach medycznym, lotniczym 
i obronnym. Zabudowy dla zewnętrznych instalacji zasilajacych 
są wykorzystywane w telekomunikacji, w branży kablowej, na-
rzędziowej, transportowej i wojskowej. Firma świadczy usługi 
serwisowe oraz oferuje wsparcie posprzedażowe swoim klien-
tom w ponad 100 krajach na świecie, za pośrednictwem zakła-
dów produkcyjnych i globalnej sieci dystrybucji.

enerSys Sp. z o.o. 
Bielsko-Biała 
ul. Leszczyńska 73 
43-300 Bielsko-Biala 
Internet: www.enersys.com, www.hawker.pl  

Aby uzyskać informacje na temat adresu najbliższe-
go biura EnerSys odwiedź naszą witrynę interneto-
wą: www.hawker.pl 

http://www.enersys.com
http://www.hawker.pl
http://www.hawker.pl
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Spośród ponad 1.3 miliona wózków 
widłowych wyprodukowanych 

przez clARk od 1917 roku, dobra 
połowa jest nadal używana.

Stefan Budweit
Dyrektor Sprzedaży firmy CLARK na całą Europę

wiek historii w branży wózków widłowych
W 2017 roku firma CLARK będzie obchodzić 100-lecie produkcji wózków widłowych. 
Właściwie od samego początku, czyli od momentu wynalezienia pierwszego wózka wi-
dłowego z silnikiem spalinowym w 1917 roku, przez amerykańskiego inżyniera Eugene 
Bradley’a Clarka oraz dzięki szerokiej gamie oferowanych produktów i usług, firma ta 
stała się wiodącym dostawcą rozwiązań logistycznych w przemyśle. 

CLARK, światowy producent wózków widłowych, oferuje 
zarówno klientom, jak i dystrybutorom duży wybór wóz-
ków spalinowych i elektrycznych oraz elementów wypo-
sażenia magazynu. Na przestrzeni ostatnich lat, znacząco 
zmieniło się nie tylko portfolio maszyn. Zmodyfikowano 
i usprawniono zakres usług, a także ilość i jakość oferowa-
nych części zamiennych maszyn. Obchody setnej rocznicy 
istnienia firmy w 2017 roku zbiegają się z produkcją limi-
towanej serii wózków widłowych spalinowych typu C20-
35. Ta specjalna edycja produktu, o ładowności od 2,0 do 
3,5 tony, zaprezentowana została przez firmę CLARK na 
targach LogiMAT w Stuttgarcie w marcu br..

„tRuctRActoR”: Rok 1917

Zadania praktyczne potrzebują praktycznych rozwiązań. 
Zdolność do znajdowania rozwiązań innowacyjnych w za-
kresie spedycji była i nadal jest cechą charakteryzującą styl 
działania firmy CLARK w trakcie jej 100-letniej historii, roz-
poczętej w fabryce Eugene Bradley’a Clarka w Buchanan, 
w stanie Michigan, w Stanach Zjednoczonych. Inżynier 
i przedsiębiorca produkował wiertła dla przemysłu kole-
jowego oraz stalowe felgi i osie do samochodów. Szukał 
praktycznej odpowiedzi na pytanie, jak przenieść materiały 
szybciej i taniej, bez użycia siły mięśni, z punktu A do punk-
tu B. Ściślej mówiąc, chciał wydajniej przetransportować 
piasek i ciężkie ładunki w obrębie wszystkich pomieszczeń 

fabrycznych. Zespół pracowników fabryki CLARK zbudował 
więc trzykołowy wózek ze skrzynią ładunkową do ciągnię-
cia ładunków o wadze do dwóch ton. To był dziwny pojazd. 
Układ kierowniczy został odwrócony i nie było żadnych 
hamulców, ale „Tructractor”, bo tak go nazwano, spełniał 
swoje zadania doskonale. W 1920 roku powstał „Truclift”, 
pierwsza ciężarówka napędzana benzyną, a w 1928 roku 
CLARK wyprodukował pierwszy wózek widłowy z podno-
śnikiem hydraulicznym, który nazwano „Tructier”.

clARk JeSt koJARzony z wózkAMi 
widłowyMi

W 1942 roku, kiedy zwiększenie wydajności napędu ma-
szyn stało się głównym celem, Clark zbudował „Carloader”, 
pierwszy wózek widłowy z napędem elektrycznym, będący 
w stanie pracować przez całą zmianę. W 1943 roku fir-
ma stała się pierwszym producentem wózków widłowych, 
który swoje produkty oznaczał etykietami zawierającymi 
informacje dotyczące zasad bezpieczeństwa. Wcześniej fir-
ma była tak powszechnie znana, że nazwa CLARK zaczęła 
być kojarzona z wózkami widłowymi i zdominowała rynek 
ich produkcji w latach 50-tych i 60-tych. Nawet w obliczu 
sukcesów nie zwalniano tempa innowacji. W 1952 roku 
Clark rozszerzył swoją ofertę, wprowadzając program 
szkolenia kierowców, który nigdy wcześniej nie był ofero-
wany. Inny ważny postęp w technologii nastąpił w 1956 
roku, kiedy firma CLARK opracowała pierwszy wspor-
nik pionowy z równoważnią. Ta nowatorska konstruk-
cja znacznie poprawiła stabilność wspornika. Rok 1967 
przyniósł dwa znaczące sukcesy. Pierwszy był związany 
z zaprezentowaniem osłony dachu, jako standardowego 
elementu wyposażenia wszystkich siedzących wózków 
widłowych. Drugi, ze stworzeniem i wyprodukowaniem 
pierwszego, bardzo zwrotnego, trzykołowego wózka elek-
trycznego. W 1976 roku CLARK wyprodukował pięćset 
tysięczny wózek widłowy, a w 1997 – osiągnął liczbę jed-
nego miliona produktów.
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Historia firmy clark pokazuje zarówno 
nieustanny, jak i efektywny rozwój 
produktu, jakim jest wózek widłowy 
oraz umiejętne dostosowanie go do 
wymagań różnych branż i rynków.

Rolf Eiten
Dyrektor Generalny firmy CLARK na Europę

RyNEK

nA dRodze do dAlSzeGo RozwoJu 
w 2017 Roku

„Spośród ponad 1.3 miliona wózków widłowych wyprodu-
kowanych przez CLARK od 1917 roku, dobra połowa jest 
nadal używana. To świadczy o tym, iż naszym celem jest 
nie tylko oferowanie najlepszych produktów adekwatnych 
do ich ceny, ale też najbardziej wytrzymałych wózków wi-
dłowych na rynku” – powiedział Stefan Budweit, Dyrektor 
Sprzedaży firmy CLARK na całą Europę. W polityce firmy 
wciąż aktualną pozostaje zasada, by „budować solidnie, co 
przekłada się na fakt, iż CLARK jest wciąż jednym z dziesię-
ciu czołowych producentów wózków widłowych na świecie. 
W 2003 roku CLARK została przejęta przez firmę macie-
rzystą young – An Hat, a obecnie jej globalna sieć dystry-
bucji składa się z ponad 550 przedstawicieli w ponad 100 
krajach na wszystkich kontynentach. Wszelkie działania 
związane z zarządzaniem operacyjnym firmy CLARK są 
prowadzone w czterech siedzibach firmy na całym świecie. 
CLARK posiada około 180 przedstawicieli handlowych na 
obszarze Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki.

ASoRtyMent zoStAJe RozSzeRzony 
o SpRzĘt MAGAzynowy

„Historia firmy Clark pokazuje zarówno nieustanny, jak 
i efektywny rozwój produktu, jakim jest wózek widłowy 
oraz umiejętne dostosowanie go do wymagań różnych 
branż i rynków”, powiedział Rolf Eiten, Dyrektor Generalny 
firmy CLARK na całą Europę, odnosząc się do oferty róż-
nych wózków widłowych, o ładowności od 1,3 do 8 ton. 
„Rozwój asortymentu firmy CLARK obejmuje elektryczne 
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wózki podnośnikowe, wózki widłowe spalinowe, wózki 
widłowe wysokiego składowania i elektryczne wózki ho-
lownicze. Harmonizuje on z naszym celem i zadaniem, by 
umiejętnie przewidywać pojawiające się na rynku trendy, 
a tym samym zaspokajać potrzeby klientów i dystrybu-
torów”. Na przykład, asortyment wylansowany jesienią 
2015 roku, został bardzo dobrze przyjęty. Nowa generacja 
produktów CLARK obejmuje wózki elektryczne podnośni-
kowe o udźwigu od 1,0 do 2,0 ton i elektryczne wózki pale-
towe o niskopodporowych nośnościach od 1,5 do 2,0 ton, 
z platformą lub bez platformy, z maksymalną prędkością 
do 12 km/h. Rolf Eiten dodał: „W najbliższej przyszłości 
planujemy rozszerzyć naszą ofertę wyposażenia magazy-
nowego o kolejne urządzenia.”

nowe poJAzdy – SAtySFAkcJA klientów

Nowe produkty firmy CLARK, wózki widłowe wysokiego 
składowania SRX14 i SRX16 (48 woltów) o ładowności od 
1,4 do 1,6 ton i wysokości podnoszenia do 10,5 m pracują 
już na swoją markę. „Bardzo dobrze przyjęły się na rynku i re-

akcja na nie była bardzo pozytywna”, powiedział Rolf Eiten, 
rok po premierze. „Nasza strategia systematycznego wy-
twarzania nowego sprzętu i selektywna optymalizacja oraz 
rozbudowa istniejących grup produktów pokazuje, iż mocno 
trzymamy rękę na pulsie. Nowa seria wózków GTS20-33 
D/L również na to wskazuje”. Obecnie CLARK rewolucjoni-
zuje rozwój nowych wózków widłowych spalinowych o ła-
downości od 2,0 do 3,5 ton, które są skierowane na rynek. 
Rolf Eiten dodaje: „Tworzymy zupełnie nową generację ma-
szyn, modernizacja już istniejących po prostu nie wystarczy”. 
W najbliższej przyszłości CLARK planuje wprowadzić na ry-
nek nowe trzy – i czterokołowe, elektryczne wózki widłowe 
(48 W). „Stale rozwijający się rynek dla pojazdów elektrycz-
nych nadal oferuje znaczne możliwości.”

StRAteGicznA peRSpektywA w Roku 2017

W zamyśle przedstawicieli firmy CLARK na Europę, jednym 
z głównych priorytetów jest rozszerzenie i rozwój sieci 
sprzedażowych oraz silniejsza obecność marki w rejonie. 
Planowany rozwój spółki zostanie zapoczątkowany w jego 
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europejskiej centrali w Duisburgu, która obejmuje po-
wierzchnię 15.000 metrów kwadratowych. Teren nabyty 
w 2014 roku, otwiera szeroki wachlarz możliwości rozwo-
ju firmy, oferując miejsce zarówno na biura i część admini-
stracyjną, tereny szkoleniowe, warsztat, skład z częściami 
zamiennymi oraz magazyn wózków widłowych z ponad 
150 maszynami. „W ciągu kilku ostatnich lat, osiągnęliśmy 
wysokie standardy w zakresie obsługi klienta, dostępności 
produktów i wsparcia technicznego”, powiedział Dyrektor 
Generalny CLARK’a, Rolf Eiten. „Rozwój sprzedaży części 
zamiennych firmy CLARK i części zamiennych do urządzeń, 
pochodzących od innych producentów, ciągle stanowi ry-
nek o dużym potencjale”.

Setne oBcHody w lexinGton, kentucky

W maju 2017 roku, w głównej siedzibie firmy w Le-
xington, w Kentucky spotkali się pracownicy firmy 
CLARK przybyli z całego świata i świętowali stule-
cie jej istnienia. Ten niebywały sukces związany ze 
stworzeniem globalnej marki w branży wózków 
widłowych, został zapoczątkowany przez jedne-
go przedsiębiorcę. Uroczystości rocznicowe od-
będą się w miejscu, które ma nie tylko znaczenie 
historyczne, ale stanie się też ważnym miejscem 
dla firmy w przyszłości. CLARK zwiększa bowiem 
produkcję w Lexington o 200%. W maju 2016 roku 
zakład Lexington rozpoczął produkcję popularne-
go wózka elektrycznego ECX, z napędem na cztery 
koła i wózka elektrycznego TMX, z napędem na trzy 
koła, które wcześniej były produkowane w zakładzie 
San Luis Potosi. Zakład Lexington będzie nadal pro-
dukować modele serii NPX, ESX, PWX i HWX. Eks-
pansja stanowi pierwszy etap działań globalnych 
w Ameryce Północnej, Brazylii i w Europie, które 
są planowane do realizacji do 2020 roku i mają 
na celu zwiększenie o 1,5 raza istniejących zdol-
ności produkcyjnych firmy. Dennis Lawrence, 
Prezes i Dyrektor Generalny firmy CLARK, po-
wiedział: „Rozwój naszych zakładów pro-
dukcyjnych w Ameryce Północnej wzmacnia 
jeszcze bardziej pozycję firmy CLARK na ryn-
ku i oferuje bezpieczną przyszłość oraz możli-
wość pracy dla wykwalifikowanych miejscowych 
pracowników”.

tłumaczenie: Małgorzata wilińska

RyNEK
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obniżanie zużycia energii ładowania
Austriacki koncern napojowy Ottakringer ma własną jednostkę zależną Trinkservi-
ce GmbH, która zarządza jej parkiem maszynowym. W Bad Vöslau (Dolna Austria), 
siedzibie należącej do tego samego koncernu spółki Vöslauer Mineralwasser AG, którą 
kieruje Bernd Jimmy Breymann, wyposażono flotę około 80 urządzeń do transportu po-
ziomego w nową technologię ładowania akumulatorów firmy Fronius. Systemy ładowania 
akumulatorów z serii Selectiva, dzięki zastosowaniu oszczędnego procesu ładowania 
Ri, obniżają zużycie energii nawet o 30 procent, wydłużając żywotność akumulatorów 
napędowych. Dokładna analiza danych ładowania oraz przejście na pulę akumulatorów 
umożliwia uzyskanie dalszych oszczędności.

Piwo, lemoniada, woda mineralna, napoje mieszane, wina 
i inne alkohole: w asortymencie austriackiego koncernu 
Ottakringer Getränke AG jest prawie wszystko. Browar, 
założony w 1837 roku na przedmieściach Wiednia – gmi-
nie Ottakring, a dziś dzielnicy tego miasta – jest obecnie 
jedynym austriackim koncernem napojowym notowanym 
na giełdzie, a przy tym wciąż większość jego akcji należy 
do rodziny. Portfolio obejmuje najpopularniejsze austriac-
kie marki napojów, wśród których znajduje się obrosłe 
tradycją piwo Ottakringer Bier oraz znana daleko poza 
granicami Austrii woda mineralna Vöslauer Mineralwasser. 
W roku 2015 koncern osiągnął zbyt na poziomie prawie 
4 mln hektolitrów i obroty w wysokości 232,1 mln euro. 

łącznie koncern Ottakringer w różnych zakładach zatrud-
nia 874 osoby.

Aby te płynne specjały można było wprowadzić do han-
dlu niezawodnie, szybko i bez uszkodzeń, koncern Otta-
kringer, wydzielił z siebie jednostkę zależną Trinkservice 
GmbH, wyspecjalizowaną w usługach magazynowych 
i transportowych. Firma Trinkservice odpowiada nie tylko 
za dystrybucję, ale także za logistykę wewnątrzzakłado-
wą gotowych towarów we wszystkich oddziałach koncer-
nu. Szczególnie duże ilości przypadają na siedzibę firmy 
Vöslauer Mineralwasser AG mieszczącej się w Bad Vöslau 
w Dolnej Austrii: w roku 2015 firma sprzedała ponad 2,2 
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mln hektolitrów wody mineralnej. Wodą napełniane są bu-
telki o pojemności od 0,33 do 1,5 l.

StAłe oBniŻAnie zuŻyciA pRądu 
w intRAloGiStyce

Wydajność energetyczna jest ważnym tematem dla ca-
łego koncernu Ottakringer – również w przypadku spółki 
Vöslauer Mineralwasser AG: Już w roku 2013 firma zde-
cydowała o wprowadzeniu systemu zarządzania energią 
opartego na normie ISO 50001, co w międzyczasie za-
pisano także w nowej austriackiej ustawie o wydajności 

energetycznej. Deklarowanym celem jest ciągłe obniżanie 
zużycia prądu i emisji CO2. Bernd Jimmy Breymann, kie-
rownik parku maszynowego w firmie Trinkservice GmbH, 
odpowiedzialny za logistykę we wszystkich placówkach 
koncernu Ottakringer: „Centralną częścią tego planu jest 
nowoczesna i przemyślana intralogistyka. Znaczna część 
zapotrzebowania energetycznego przypada przecież na 
wewnątrzzakładowy transport towarów”.

W Bad Vöslau firma Vöslauer Mineralwasser AG korzysta 
z parku maszynowego liczącego około 80 urządzeń do 
transportu poziomego z napędem elektrycznym – od wóz-
ków wysokiego podnoszenia, aż po ciężkie wózki widłowe 

o udźwigu ośmiu ton. Większość z nich wyprodukowała 
firma Still, preferowany od wielu lat przez koncern dostaw-
ca urządzeń do transportu poziomego. Praca trwa w sys-
temie trzyzmianowym, 24 godziny na dobę. Aby zapewnić 
wysoki stopień dyspozycyjności floty, wszystkie większe 
urządzenia mają akumulatory zamienne, ładowane w cen-
tralnej stacji ładowania akumulatorów. Suwnica halowa 
pomaga operatorowi wydobyć ciężkie akumulatory 80 V 
z urządzenia, odstawić je na miejsce i wymienić na akumu-
latory naładowane w stacji. Procedura ta trwa kilka minut, 
potem wózek widłowy jest znów gotowy do pracy.

Breymann: „Dawniej mieliśmy tu różne systemy ładowa-
nia akumulatorów, różnych producentów – część wykorzy-
stywała technikę transformatorową 50 Hz, część technikę 
wysokich częstotliwości”. Ale takie rozwiązanie miało kilka 
wad: „Obsługa urządzeń różniła się, podobnie jak czasy ła-
dowania. Doprowadzało to do sytuacji, gdy akumulatory 
często bywały przeładowane albo niedoładowane”. Miało 
to ujemny wpływ na wydajność i dyspozycyjność floty urzą-
dzeń do transportu poziomego. Solą w oku osób odpowie-
dzialnych w firmie Trinkservice za te urządzenia było przede 
wszystkim wysokie zużycie prądu. Breymann: „W przypadku 

konwencjonalnych technologii ładowania często dochodzi 
do przeładowywania akumulatora i znacznych strat energii. 
Nie dało się tego oczywiście pogodzić z naszymi staraniami 
o jak największą wydajność energetyczną”.

wiĘkSzA wydAJnoŚĆ eneRGetycznA dziĘki 
noweMu pRoceSowi łAdowAniA

Dlatego Breymann zdecydował się na wyposażenie floty 
w Bad Vöslau w nową i zgodną z duchem czasu technolo-
gię ładowania. Podczas przetargu zetknął się z systema-
mi ładowania akumulatorów Selectiva austriackiej firmy 
Fronius: wykorzystywały one nowy proces ładowania Ri, 

nasze doświadczenia z systemami 
ładowania akumulatorów firmy 
Fronius są tak pozytywne, że 
w przyszłości chcielibyśmy je 
zastosować także w innych 
placówkach koncernu ottakringer.

Bernd Jimmy Breymann
Kierownik parku maszynowego w firmie Trinkservice GmbH

ARTyKUł SPONSOROWANy
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oparty na nowej metodzie, indywidualnie dostosowującej 
ładowanie do wieku, temperatury i poziomu naładowania 
danego akumulatora. Alexander Thier, Area Sales Mana-
ger w firmie Fronius: „Dzięki temu każdy proces ładowania 
przebiega zgodnie z wyjątkową i idealną charakterystyką. 
Ma to dwie zasadnicze zalety: z jednej strony proces ten 
minimalizuje straty energii podczas ładowania i obniża 
przez to zużycie energii. Z drugiej – dzięki wyjątkowo ła-
godnemu ładowaniu – wydłuża żywotność akumulatora”.

W firmie Vöslauer Mineralwasser AG firma Trinkservice od 
lata 2015 r. używa ponad 20 urządzeń Selectiva o mocy 
16 kW. Aby ułatwić ich obsługę i zwiększyć bezpieczeń-
stwo w stacji ładowania akumulatorów, zamontowano je 
na specjalnych cokołach. Thier: „To ułatwia odczyt infor-
macji na wyświetlaczu i optymalne schowanie kabla do 
ładowania”. Ponadto urządzenia wyposażono w funkcję 
„zewnętrzny Start/Stop”. Ta opcjonalna cecha zapobiega 
iskrzeniu w przypadku, gdy pracownik przedwcześnie za-
kończy proces ładowania odłączając wtyczkę od gniazda, 
dzięki zastosowaniu styku pilotującego we wtyczce do ła-
dowania. Thier: „Wyklucza to niebezpieczeństwo wybuchu 
gazu piorunującego powstającego podczas ładowania”.

AnAlizy wSkAzuJą nA dAlSzy potencJAł 
oSzczĘdnoŚci

Po kilku miesiącach użytkowania systemów ładowania 
akumulatorów, eksperci z firmy Fronius ponownie od-
wiedzili firmę Vöslauer Mineralwasser AG – tym razem 
w celu przeanalizowania danych ładowania i ewentualne-
go wprowadzenia dalszych poprawek. Dlatego urządzenia 
z serii Selectiva wyposażono w złącze USB, dzięki któremu 
można w prosty sposób odczytywać szczegółowe infor-
macje o wykonanych cyklach ładowania. Tworząc narzę-
dzie analityczne I-SPoT Viewer firma Fronius opracowała 
rozwiązanie umożliwiające analizę takich danych i wska-
zanie dodatkowych potencjałów oszczędności. Thier: 
„Analiza w firmie Vöslauer Mineralwasser AG wykazała, że 

bez problemu można wydłużyć czasy ładowania urządzeń. 
Dzięki temu akumulatory są ładowane w jeszcze bardziej 
łagodny i wydajny energetycznie sposób – co prowadzi do 
dalszego obniżenia kosztów eksploatacji”.

Firma Fronius we współpracy z kierownictwem parku ma-
szynowego dokonała oceny możliwości poczynienia dal-
szych oszczędności. W rezultacie zastąpiono dotychczas 
sztywne przypisanie akumulatorów do systemów ładowa-
nia akumulatorów przez zmienną pulę akumulatorów. Brey-
mann: „Wcześniej każdy akumulator był na stałe przypisany 
do jednego urządzenia. Było to konieczne także dlatego, że 
nie każdy system ładowania akumulatorów był kompaty-
bilny z danym akumulatorem.” Wprowadzenie rozwiązania 
puli losowej zmieniło ten stan rzeczy: urządzenia serii Selec-
tiva ładują różne typy akumulatorów o różnych napięciach 
i pojemnościach. Na wyświetlaczu użytkownik z dokładno-
ścią co do minuty widzi czas, jaki upłynął od naładowania 
danego akumulatora. Operator wózka może dzięki temu ła-
two wybrać akumulator najwcześniej naładowany, a zatem 
najchłodniejszy. Breymann: „Z jednej strony dodatkowo wy-
dłuża to żywotność akumulatorów. Z drugiej, dzięki przesta-
wieniu się na rozwiązanie pulowe, możemy zaoszczędzić na 
liczbie akumulatorów zamiennych”. W końcu kosztują one 
wiele tysięcy euro za sztukę, są jest dość istotnym kosztem.

pRoJekt pilotAŻowy, któRy wytyczA SzlAki

Zastosowanie technologii firmy Fronius już się opłaciło 
firmie Vöslauer Mineralwasser AG: zużycie prądu do łado-
wania akumulatorów napędowych spadło o 30 procent 
w porównaniu z dotychczas stosowanymi urządzeniami. 
Także emisja CO2 jest wyraźnie niższa dzięki oszczędnemu 
ładowaniu – jak podkreśla Breymann: „jest to kolejny ważny 
krok na drodze poprawy naszej wydajności energetycznej”. 
Dzięki łagodnemu procesowi ładowania znacząco wydłuża 
się okres przydatności drogich akumulatorów napędowych. 
W efekcie, amortyzacja kosztów zakupu urządzeń następu-
je w bardzo krótkim czasie. Dla firmy Trinkservice, instalacja 
w Bad Vöslau jest projektem pilotażowym – takim, któ-
ry ma wytyczyć szlak dla innych. Jak wyjaśnia zadowolo-
ny kierownik parku maszynowego, „Nasze doświadczenia 
z systemami ładowania akumulatorów firmy Fronius są 
tak pozytywne, że w przyszłości chcielibyśmy je zastoso-
wać także w innych placówkach koncernu Ottakringer”.

Źródło: Fronius
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Firma Fronius, to specjalista w dziedzinie systemów 
ładowania akumulatorów, oferujący nową genera-
cję prostowników, cechującą się niespodziewanymi 
właściwościami. Oprócz wysokiej efektywności ener-
getycznej, wyraźnie zwiększono żywotność akumu-
latorów napędowych stosowanych w elektrycznych 
urządzeniach do transportu poziomego. Dzięki nowo 
zaprojektowanemu procesowi ładowania Ri możliwe 
jest ładowanie przy najmniejszej z możliwych emisji 
ciepła.

Firma Fronius jest austriackim przedsiębiorstwem 
z siedzibą w Pettenbach oraz zakładami w Wels, 
Thalheim, Steinhaus i Sattledt. Firma zatrudnia 3.817 
pracowników na całym świecie i działa w następu-
jących branżach: systemy ładowania akumulatorów, 
spawalnictwo i fotowoltaika. Eksport na poziomie 
około 89% to zasługa 28 międzynarodowych spółek 
firmy Fronius oraz partnerów handlowych i przedsta-
wicieli w ponad 60 krajach. Ze swoimi innowacyjnymi 
produktami oraz 1.242 patentami, Fronius jest świa-
towym liderem innowacji.

Ze swoimi prostownikami linii Selectiva, Fronius oferuje 
najlepszą dostępną technologię do ładowania baterii 

kwasowych. Systemy ładowania akumulatorów wy-
korzystujące Active Inverter Technology gwarantują 
optymalne ładowanie i przedłużają w ten sposób ży-
wotność akumulatora.

Nowa generacja prostowników Selectiva przeznaczona 
do akumulatorów 24V, 36V, 48V i 80V wyróżnia się 
nowatorskim procesem ładowania. Odnosząca sukce-
sy technologia Active Inverter Technology, wyposażona 
w rewolucyjny proces ładowania Ri, dostosowuje się 
do wymogów akumulatora i ładuje go tylko taką ilo-
ścią prądu, która jest w nim rzeczywiście potrzebna. 
Konwencjonalne technologie ładują akumulatory z wy-
korzystaniem zadanych, stałych charakterystyk łado-
wania, nie dbając o stan akumulatora.

Produkty serii Selectiva posiadają 5 letnią gwarancję

Fronius polska Sp. z o.o.
ul. Gustawa Eiffela 8
44-109 Gliwice
Mateusz Kaleja +48 502 416 799
Kaleja.Mateusz@fronius.com
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postępowanie restrukturyzacyjne
Nie można wypowiedzieć umowy leasingu finansowego jeśli dłużnik nie płaci rat. W takiej 
sytuacji dłużnik może korzystać z przedmiotu leasingu finansowego służącego do prowa-
dzenia działalności, o ile po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego nie narusza 
on pozostałych obowiązków wynikających z umowy, a stanowiących podstawę do jej wy-
powiedzenia.

W przypadku leasingu finansowego – gdzie przedmiot le-
asingu stanowi u korzystającego dłużnika środek trwały[1] 
– wszystkie raty leasingowe, tj. zarówno powstałe przed 
jak i po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, ob-
jęte są z mocy prawa układem. Tym samym nie mogą być 
one uiszczane. W konsekwencji powyższego finansujący 
nie będzie uprawniony do wypowiedzenia korzystającemu 
dłużnikowi umowy leasingu finansowego w sytuacji nie-
regulowania przez niego bądź zarządcę rat leasingowych 
objętych układem.

Inaczej sytuacja przedstawia się w zakresie leasingu ope-
racyjnego – gdzie przedmiot leasingu nie stanowi u ko-
rzystającego dłużnika środka trwałego. Przy tego rodzaju 
leasingu układem objęte są jedynie wierzytelności (m.in. 
z tytułu nieuregulowanych rat leasingowych i innych opłat 
przysługujących finansującemu z umowy leasingu), które 
powstały przed dniem otwarcia postępowania restruktu-
ryzacyjnego. Podstawę do wypowiedzenia umowy leasin-
gu operacyjnego mogą stanowić w tym przypadku jedynie 
należności umowne (raty leasingowe) za okres po otwarciu 
postępowania. Tym samym, jeśli po otwarciu postępowa-
nia restrukturyzacyjnego korzystający bądź zarządca nie 
wykonuje na bieżąco zobowiązań umownych – finansu-

jący będzie uprawniony do wypowiedzenia umowy le-
asingu operacyjnego, bez konieczności uzyskania w tym 
zakresie zezwolenia rady wierzycieli, a w sytuacji jej braku 
sędziego-komisarza[2].

Przewidziana w Prawie restrukturyzacyjnym ochrona 
dłużnika przed możliwością wypowiedzenia umowy le-
asingu[3], uzależniająca wypowiedzenie umowy leasingu 
od zgody rady wierzycieli, a w jej braku od zgody sędzie-
go-komisarza, nie dotyczy m.in. przypadków rozwiązania 
umowy w wyniku upływu czasu na jaki umowa leasingu 
została zawarta, rozwiązania umowy za porozumieniem 
stron, jak również sytuacji gdy podstawą wypowiedzenia 
umowy jest niewykonywanie przez dłużnika bądź zarząd-
cę po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego 
zobowiązań nieobjętych układem lub inna okoliczność 
przewidziana w umowie, jeżeli zaistniały po dniu otwarcia 
postępowania.

Fot.: Gardocki i partnerzy Adwokaci i Radcowie prawni

[1] Środek trwały w rozumieniu Ustawy o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tekst jednolity z dnia 07 grudnia 2016 r. Dz.U. 
z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm.) oraz Ustawy o podatku dochodowym od 
osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (tekst jednolity z dnia 26 października 
2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 1888)

[2] art. 256 ust. 3 Ustawy Prawo restrukturyzacyjne z dnia 15 maja 2015 r. 
(tekst jednolity z dnia 23 sierpnia 2016 r. Dz.U. z 2016 r., poz. 1574 z późn. 
zm.) dot. przyspieszonego postępowania układowego; stosowany odpowied-
nio w postępowaniu układowym (art. 273 Ustawy Prawo restrukturyzacyjne) 
i w postępowaniu sanacyjnym (art. 297 Ustawy Prawo restrukturyzacyjne)

[3] art. 256 ust. 1 w zw. z ust. 2 Ustawy Prawo restrukturyzacyjne z dnia 
15 maja 2015 r. dot. przyspieszonego postępowania układowego; stosowany 
odpowiednio w postępowaniu układowym oraz w postępowaniu sanacyjnym 
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Średnie firmy czują poprawę sytuacji
Średnie firmy najlepiej w całym sektorze MŚP oceniają swoją sytuację w I kwartale br. 
– odczyt „Barometru EFL”[1] dla tej grupy wyniósł 59,8 pkt. Ponadto, podmioty zatrud-
niające od 50 do 249 osób odnotowały największy w sektorze wzrost wartości indeksu 
kwartał do kwartału (+2,7 pkt.). Taki wynik to pochodna bardzo optymistycznych prognoz 
dotyczących inwestycji. Ich wzrostu na początku tego roku spodziewa się ponad 38% śred-
nich przedsiębiorstw, podczas gdy w ostatnim kwartale 2016 roku odsetek był niższy o 15 
pp. Dla porównania, więcej inwestować planuje tylko 19% mikro oraz 32% małych firm.

 – Na sektor MŚP, choć najczęściej 
jest omawiany w całości, należy 
spojrzeć biorąc pod uwagę jego we-
wnętrzne zróżnicowanie w zależności 
od wielkości firm, która ma wpływ 
na ocenę przyszłej sytuacji oraz pla-
nów inwestycyjnych. Tą różnicę widać 
w naszych cokwartalnych pomiarach, 
w których opinie mikro, małych i śred-
nich firm bardzo często odbiegają od 
siebie. Większe podmioty, przeważnie 
z większym doświadczeniem, czu-
ją się pewniej na rynku i w związku 
z tym śmielej planują kolejne inwesty-

cje. Na drugim biegunie mamy mikro 
i małych przedsiębiorców, którzy cha-
rakteryzują się nieco większą ostroż-
nością inwestycyjną. Potwierdza to 
odczyt „Barometru EFL” za I kwartał 
tego roku. Choć subindeksy wszyst-
kich trzech rodzajów firm wzro-
sły kwartał do kwartału, to jednak 
z największym optymizmem mamy 
do czynienia wśród największych 
uczestników sektora MŚP. Natomiast 
im mniejsza jest firma, tym subindeks 
jest niższy – mówi Radosław Kuczyń-
ski, Prezes EFL. 

ŚRedniAki z ponAdpRze-
ciĘtnyM wynikieM

Subindeks „Barometru EFL”, który infor-
muje o skłonności firm z sektora MŚP 
do wzrostu, w I kwartale 2017 roku 
był najwyższy wśród średnich przed-
siębiorstw i wyniósł 59,8 pkt. Mikro 
i małe firmy nieco gorzej oceniają swoją 
sytuacją – wartość odczytu wyniosła 
odpowiednio 51,5 pkt, oraz 57,8 pkt. 
Warto jednak podkreślić, że wszystkie 
wyniki wciąż pozostają ponad progiem 
ograniczonego rozwoju (OR[2]) wyno-
szącym 50 pkt., czyli także mniejsze 
przedsiębiorstwa widzą w najbliższych 
miesiącach szansę na rozwój. W przy-
padku małych i średnich firm subindeks 
ma najwyższą wartość od ponad roku, 
podczas gdy mikro podmioty odno-
towały drugi najniższy wynik w ciągu 
ostatnich pięciu kwartałów. 

inweStycJe SpRAwcą lep-
SzycH nAStRoJów

W porównaniu do IV kwartału 2016 
roku poprawa nastrojów jest widoczna 
w każdej kategorii podmiotów, na co 
wpływ miał stosunkowo duży odsetek 
respondentów przewidujących wzrost 
inwestycji. Największymi optymistami 
są średnie firmy (+2,7 pkt. k/k). Skąd 
taki wynik? Podczas gdy pod koniec 
ubiegłego roku co czwarty „śred-
niak” prognozował wzrost inwestycji, 
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w I kwartale tego roku już więcej niż co 
trzeci (38,3%). Obecnie więcej średnich 
firm spodziewa się też wzrostu sprze-
daży swoich towarów i usług niż mia-
ło to miejsce kwartał temu (I kwartał 
2017:29,2%; IV kwartał 2016:16,7%).

Więcej inwestować na początku tego 
roku planuje także 19,1% mikro firm 
oraz 31,9% małych. Są to również 
wyniki lepsze niż kwartał temu, co 
w szczególności widać wśród naj-
mniejszych podmiotów. W IV kwartale 
wzrostu inwestycji spodziewało się je-
dynie 7,4% mikro przedsiębiorców. 

Główny odczyt „Barometru EFL” za 
I kwartał 2017 roku wyniósł 57,1 pkt. 
W porównaniu do sytuacji sprzed roku 
wartość wskaźnika jest aż o 4 punkty 
wyższa, a kwartał do kwartału różni-
ca wynosi +1,8 pkt.

Źródło: eFl

[1] „Barometr EFL” jest syntetycznym wskaźnikiem infor-
mującym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu (tj. 

rozwoju rozumianego jako stawianie sobie przez przed-
siębiorstwa celów związanych ze wzrostem sprzedaży 
i produkcji, ekspansją na nowe rynki i maksymalizacją zy-
sków, co jest związane z inwestycjami w środki trwałe). 
Prognozowana na dany kwartał kondycja finansowa firm 
MŚP daje punkt odniesienia do wnioskowania o zakłada-
nym kierunku zmian, które sprzyjają wzrostowi lub działają 
hamująco na rozwój firm. Badanie przygotowywane jest 
metodą CATI przez Ecorys na zlecenie EFL S.A., a jego wyniki 
są publikowane co kwartał. W badaniu wzięła udział repre-
zentatywna grupa sześciuset mikro, małych i średnich firm 

z całej Polski. Aktualna edycja badania odbyła się w dniach 
5 – 11.02.2016 r. 
[2] OR oznacza poziom ograniczonego rozwoju. Pod-
stawową miarą analityczną zastosowaną do wyników 
badania jest algorytm stworzony na podstawie danych 
zgromadzonych w trakcie badania przedsiębiorców. Przyj-
muje on wartości od 0 do 100, przy czym zagregowany 
wynik powyżej 50 pkt. oznacza, że występują sprzyjające 
warunki do rozwoju sektora MŚP, natomiast wynik niższy 
oznacza, że warunki te są niekorzystne. Zatem poziom 50 
pkt. stanowi próg OR, czyli poziom ograniczonego rozwoju.

coraz lepsze nastroje inwestycyjne 
przedsiębiorców 
Firmy produkcyjne i budowlane, spośród sześciu badanych branż, w I kwartale br. oceniają 
koniunkturę lepiej niż trzy miesiące wcześniej oraz rok temu. Odczyt „Barometru EFL”[1] 
dla branży produkcyjnej na I kwartał tego roku wyniósł 61,8 pkt., a dla budowalnej 57,7 
pkt. Wyższe wartości wskaźnika wynikają przede wszystkim z optymizmu dotyczącego 
planowanych inwestycji. Jego wzrostu w przypadku obu branż spodziewa się prawie dwa 
razy więcej przedsiębiorców niż trzy miesiące temu. Ponadto, przedstawiciele produkcji 
i budowlanki liczą na wzrost zamówień na swoje usługi i produkty. 

Związek Polskiego Leasingu podał, że dynamika branży 
leasingowej w I kw. 2016 r. wyniosła 23%. Polscy leasin-
godawcy sfinansowali inwestycje o łącznej wartości 13 
mld zł, notując wysokie wzrosty w zakresie finansowania 
udzielonego na zakup pojazdów osobowych, dostawczych 
i środków transportu ciężkiego. 

Pierwsze miesiące roku pokazały, że przedsiębiorcy re-
alizujący inwestycje, chętnie korzystają z finansowania 
udzielanego przez firmy leasingowe. Bardzo dobre wyniki 
branża odnotowała w zakresie finansowania pojazdów 
i środków transportu ciężkiego, odpowiadających łącznie 
za 75% inwestycji w strukturze finansowania przedmio-
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tów. 23 proc. dynamika rynku jest dobrym prognostykiem 
wyników polskich leasingodawców w 2016 r., choć zna-
czący spadek w segmencie maszyn i urządzeń w kon-
tekście danych o spadku produkcji przemysłowej oraz 
prezentowanego badania koniunktury może sygnalizować 
ochłodzenie apetytu inwestycyjnego przedsiębiorstw – 
powiedział Wojciech Rybak – Przewodniczący Komitetu 
Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu. 

Sektorem, który zanotował największy, bo 52,3 proc. 
wzrost był transport ciężki, w ramach którego raportowa-
ne są samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe, naczepy 
i przyczepy, autobusy, samoloty, statki oraz sprzęt kolejo-
wy. łączna wartość transakcji dotyczących finansowania 
udzielonego na wymienione aktywa wyniosła w pierw-

szych trzech miesiącach roku 4,3 mld zł, a udział w rynku 
tego segmentu wyniósł 33,4%. 

Jeszcze lepszy wynik w zakresie wartości nowych kontrak-
tów, branża leasingowa wypracowała w obszarze pojaz-
dów osobowych, dostawczych i ciężarowych do 3,5 tony 
(5,3 mld zł), przy wysokiej, bo 33,6 proc. dynamice rynku. 
Analizując dane historycznie, wartość nowych kontraktów 
odnoszących się do pojazdów OSD w I kw. br., była nawet 
wyższa od wyników I kwartału 2014 r., kiedy na rynek od-
działywało „okienko kratkowe”. Obecnie pojazdy osobowe, 
dostawcze i ciężarowe do 3,5 tony, w strukturze finanso-
wania przedmiotów stanowią 41,4%. 

Po I kw. br. w strefie spadków znalazł się obszar maszyn 
i urządzeń, liczony łącznie z IT (-8,8%), głównie za sprawą 
niższego niż w ubiegłym roku, finansowania udzielonego 
na maszyny rolnicze i budowlane. Mimo ujemnej dynamiki, 
łączna wartość nowych kontraktów w segmencie maszyn 
i urządzeń (łącznie z IT) wyniosła 3,1 mld zł, co oznacza, że 
maszyny mają 24 proc. udział w strukturze przedmiotowej 
rynku. Dużo mniejszy wpływ na wyniki branży leasingo-
wej w I kw. wywarł sektor nieruchomości, którego wartość 
w strukturze finansowania przedmiotów wynosi 0,6%.

koniunktuRA BRAnŻy leASinGoweJ

Wyniki badania koniunktury branży leasingowej, zrealizowa-
nego przez ZPL wśród osób odpowiedzialnych ze sprzedaż 
w firmach leasingowych pokazują, że w II kwartale 2016 r. 
ankietowane firmy oczekują poprawy w zakresie aktywno-
ści sprzedażowej. Jednocześnie spodziewają się stabilizacji 
poziomu zatrudnienia i stabilizacji jakości portfela leasingo-
wego. Specjaliści branży, prognozując jak zmieni się wartość 
finansowanych aktywów w II kwartale br. w odniesieniu do 
właśnie zamkniętego kwartału, oczekują wyższego poziomu 
finansowania dla transportu ciężkiego oraz pojazdów OSD. 

Źródło: eFl

[1] „Barometr EFL” jest syntetycznym wskaźnikiem informującym o skłonności 
firm z sektora MŚP do wzrostu (tj. rozwoju rozumianego jako stawianie sobie przez 
przedsiębiorstwa celów związanych ze wzrostem sprzedaży i produkcji, ekspansją 
na nowe rynki i maksymalizacją zysków, co jest związane z inwestycjami w środki 
trwałe). Prognozowana na dany kwartał kondycja finansowa firm MŚP daje punkt 
odniesienia do wnioskowania o zakładanym kierunku zmian, które sprzyjają wzro-
stowi lub działają hamująco na rozwój firm. Badanie przygotowywane jest metodą 
CATI przez Ecorys na zlecenie EFL S.A., a jego wyniki są publikowane co kwartał. 
W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa sześciuset mikro, małych i średnich 
firm z całej Polski. Aktualna edycja badania odbyła się w dniach 3-10 lutego 2017 r.
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leasing napędza 
rozwój MŚp 
Związek Polskiego Leasingu, reprezentu-
jący polski sektor przedsiębiorstw leasin-
gowych przedstawił wyniki branży leasin-
gowej w 2016 r. Firmy zrzeszone w ZPL 
sfinansowały inwestycje o łącznej war-
tości 58,1 mld zł, przekraczając wynik 
z 2015 roku (49,8 mld zł). 

„Sektor leasingowy obsługuje głównie mikro i małe firmy, 
w mniejszym stopniu firmy średnie i duże. 16,6 proc. dy-
namika branży leasingowej i 58,1 mld zł wartości sfinan-
sowanych aktywów wskazują na to, że w 2016 r. polskie 
firmy nie wstrzymywały inwestycji realizowanych przy 
udziale leasingu. To bardzo dobra wiadomość, a jedno-
cześnie zapowiedz dalszego stabilnego finansowania firm 
MŚP przez sektor leasingowy – powiedział Andrzej krze-
miński, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Związ-
ku Polskiego Leasingu. 

Na koniec 2016 r. łączna wartość aktywnego portfela 
branży leasingowej w kwocie 105,1 mld zł (97,8 mld zł 
dla ruchomości i 7,3 mld zł dla nieruchomości) była po-
równywalna z wartością salda kredytów inwestycyjnych 
udzielonych firmom przez banki (114,5 mld zł, wg. stanu 
na koniec 2016). Leasing to wciąż główne, obok kredytu, 
zewnętrzne źródło finansowania inwestycji pracujących 
w gospodarce.

leASinGodAwcy BAzuJą nA AktywAcH

Eksperci firm leasingowych specjalizują się w zakre-
sie finansowania aktywów. W strukturze finansowania 
przedmiotów należy wyróżnić zarówno pojazdy osobowe, 
dostawcze i ciężarowe do 3,5 tony (stanowiące łącznie 
42,1%), jak i środki transportu ciężkiego, tj.: ciągniki sio-
dłowe, naczepy/przyczepy, pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 
tony, autobusy, samoloty, statki, środki transportu kolejo-
wego (z łącznym udziałem w rynku na poziomie 29,7%). 
Kolejną grupą aktywów finansowanych przez branżę są 
maszyny i inne urządzenia wykorzystywane w rolnictwie, 
budownictwie, produkcji tworzyw sztucznych i obróbce 
metali, przemyśle spożywczym, sektorze IT czy sektorze 
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medycznym. łączny udział maszyn i urządzeń, liczonych 
łącznie z IT, wynosi 26,4%. Natomiast zaledwie 1,2% sta-
nowią transakcje dotyczące finansowania nieruchomości. 

kto koRzyStA z uSłuG FiRM 
leASinGowycH?

Branża leasingowa obsługuje głównie sektor mikro i ma-
łych firm. Związek szacuje, że 53% stanowią klienci o rocz-
nych obrotach do 5 mln zł, czyli kwalifikowane jako firmy 
mikro wg. kryteriów Ministerstwa Gospodarki (obecnie Mi-
nisterstwa Rozwoju). 

Ponad 70% stanowią usługi dla firm o obrotach do 20 mln 
zł. Grupa ta obejmuje całość firm mikro oraz istotną część 
firm małych (firmy o obrotach do 10 mln EURO). Można 
przyjąć, że ponad ¾ swoich usług branża leasingowa kieru-
je łącznie do firm mikro i małych. Pozostali odbiorcy usług 
to firmy o obrotach powyżej 20 mln zł. Branża leasingowa 
w marginalnym stopniu finansuje sektor publiczny. Rów-
nież klienci indywidualni stanowią niewielki obszar działal-
ności firm leasingowych.

AktywA SFinAnSowAne pRzez BRAnŻĘ 
leASinGową w 2016 R.

pojazdy lekkie (czyli osobowe, dostawcze i ciężarowe do 
3,5 tony) pozostają długoterminowym motorem rozwo-
ju rynku leasingu. Przy czym w strukturze przedmiotowej 
tego segmentu dominują pojazdy osobowe (82%). 

W 2016 r. branża leasingowa sfinansowała pojazdy OSD 
o łącznej wartości 24,4 mld zł, przy 30,9 proc. dynamice 
(r/r) dla tego segmentu. Wynik ten jest mocno skorelowany 
z wyraźnym wzrostem rejestracji nowych aut osobowych 
i dostawczych: o 16,6% r/r za cały 2016 rok, do 475,9 tys. 
sztuk. Dobre wyniki na rynkach motoryzacyjnych obser-
wujemy także w innych krajach Europy. 

W 2016 r. równie dynamiczny, bo 27,7 proc. r/r, był 
wzrost finansowania transportu ciężkiego, obserwowa-
ny w większości kategorii tego segmentu (tj. w zakresie 
finansowania ciągników siodłowych, naczep/przyczep, poj. 
ciężarowych pow. 3,5 t, autobusów czy samolotów, stat-
ków i środków taboru kolejowego). Rozwój ten pozostaje 
skorelowany z 22,5 proc. dynamiką rejestracji nowych po-
jazdów ciężarowych w ubiegłym roku.

W 2016 r. branża leasingowa sfinansowała środki trans-
portu ciężkiego o łącznej wartości 17,2 mld zł. Wzrosty 
finansowania wynikają głównie z wymiany używanego 
taboru na nowe pojazdy z normą Euro 6 oraz z proce-
sów zachodzących w gospodarce: strefa euro stopniowo 
się rozwija (dzięki czemu rośnie nasz eksport) i rośnie 
popyt krajowy w Polsce. Równie istotne są: współpra-
ca firm leasingowych z przedsiębiorstwami miejskimi 
(w zakresie finansowania autobusów), utrzymujące się 
niskie ceny paliw oraz pojedyncze transakcje na leasing 
samolotów.

Transakcje dotyczące maszyn i innych urządzeń (liczone 
łącznie z IT) odnotowały ujemną -3,4% dynamikę (r/r), 
przy wartości nowych umów na poziomie 15,3 mld zł. Fi-
nansowanie maszyn w 2016 r. pozostawało pod dużym 
wpływem okresu przejściowego pomiędzy kolejnymi per-
spektywami finansowymi ze środkami unijnymi. Widać to 
przede wszystkim w rynku maszyn rolniczych w segmen-
cie pożyczki, gdzie w I półroczu 2016 finansowanie spadło 
o 38,9% r/r, z -46,8 proc. dynamiką dla II kwartału. Spadki 
miały miejsce również w innych kategoriach mocno powią-
zanych z absorpcją funduszy unijnych.

Sektor finansowania maszyn wyłącznie za pośrednictwem 
leasingu jeszcze w I półroczu 2016 notował relatywnie 
słaby, bo 2,1-proc. wzrost w ujęciu rocznym. Dynamika 
ta przyspieszyła do 12,3% r/r w II półroczu, z 26,2-proc. 
wynikiem za sam grudzień. Wyniki drugiego półrocza były 
już zgodne ze wzrostem gospodarczym, w coraz większym 
stopniu bazującym na popycie wewnętrznym oraz z wy-
sokim poziomem wykorzystania zdolności produkcyjnych 
w polskich firmach. Pozwala to oczekiwać wyższych dy-
namik dla maszyn finansowanych leasingiem w dalszej 
części 2017 roku.

Spadek finansowania nieruchomości w 2016 roku 
o 49,6% r/r, był w dużej mierze następstwem wyraźne-
go spowolnienia I kwartału, kiedy sfinansowano aktywa 
o wartości zaledwie 82,5 mln zł. W całym roku wartość 
sfinansowanych nieruchomości wyniosła 719 mln zł. 
Ubiegłoroczny spadek wartości sfinansowanych akty-
wów wynika też ze znacznie niższej średniej wartości 
transakcji (5,3 mln zł w 2016 roku wobec 8,1 mln zł rok 
wcześniej). Jednocześnie o 19,3% spadła liczba zawar-
tych umów (w 2016 r. zaraportowano 134 umowy, wo-
bec 166 w 2015 roku). 
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wyniki BAdAniA koniunktuRy BRAnŻy 
leASinGoweJ 

Związek Polskiego Leasingu kwartalnie realizuje Badanie 
koniunktury branży leasingowej. Badanie jest przeprowa-
dzane wśród osób odpowiedzialnych za sprzedaż w fir-
mach zrzeszonych w ZPL. Dane dotyczą oceny mijającego 
okresu oraz trendów w kolejnym kwartale. 

W I kw. 2017 r. ankietowane firmy oczekują wzrostu za-
trudnienia oraz przyspieszenia aktywności sprzedażowej. 
Jednocześnie spodziewają się nieznacznego pogorszenia 
jakości portfela leasingowego. Badane firmy oczekują też 
wyższego poziomu finansowania dla wszystkich głów-
nych grup środków trwałych, przy czym zdecydowanie 
najlepsze perspektywy widzą dla finansowania pojazdów 
lekkich oraz transportu ciężkiego. Nieco słabsze perspek-
tywy rysują się dla maszyn i IT. W przypadku finansowania 
nieruchomości respondenci nie oczekują już utrzymania 
spadków (jak to było w poprzednim badaniu) lecz widzą 
szansę na wzrost produkcji.

pRoGnozA nA 2017 R. 

W 2017 roku branża leasingowa oczekuje wzrostu na pozio-
mie 16,5% i 67,7 mld zł łącznej wartości udzielonego finan-
sowania. Analizy przygotowane przez Marcina nieplowicza, 
dyrektora ds. Statystyki i Monitorowania Rynku ZPL zakła-
dają, że dynamika rynku w 2017 r. będzie zgodna z progno-
zowanym wzrostem inwestycji prywatnych i scenariuszem 
rozwoju gospodarczego kraju. Prognozowany rozwój rynku 
w zrównoważony sposób będzie oparty o pojazdy lekkie, 
ze względu na mocny popyt krajowy i korzystne przepisy fi-
skalne, pojazdy ciężkie (za sprawą wymiany starego taboru 
samochodowego na nowe pojazdy z normą spalania Euro 6 
i utrzymujący się wzrost eksportu) oraz finansowanie maszyn.

Oczekiwane przyspieszenie wzrostu gospodarczego 
w 2017 roku oraz start funduszy unijnych z perspektywy 
finansowej na lata 2014-2020 spowodują, że finansowa-
nie maszyn stanie się ważnym i stabilnym motorem roz-
woju branży leasingowej.

Źródło: zpl
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optymistyczne otwarcie 
Możemy podsumować kolejny rok na rynku wózków widłowych. Pomimo pewnej niepew-
ności w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych spowodowanej przez czynniki i zawirowania 
polityczne, wyniki rynku wózków widłowych okazały się bardzo dobre, przy czym szcze-
gólnie podkreślić należy wzrost nakładów inwestycyjnych w trzecim i czwartym kwartale 
2016. Co ważne, ta pozytywna tendencja utrzymała się również w pierwszym kwartale 
roku 2017.

Jak zwykle w ostatnich latach, motorem 
ilościowej sprzedaży w Polsce były 
wózki magazynowe, które odnoto-
wały dwucyfrowy wzrost sprzedaży 
i łącznie stanowią ponad 60% sprze-
daży rynkowej. Warto zauważyć, 
że w sektorze wózków spalino-
wych, po kilku latach stabiliza-
cji, nastąpił także dwucyfrowy 
wzrost sprzedaży, co może być 
z jednej strony zaskoczeniem, 
natomiast z drugiej świadczy 
o tym, że wielu przedsiębior-
ców, szczególnie mniejszych, 
zdecydowało się wymienić 
bądź powiększyć flotę i po-
zostało przy maszynach 
z tradycyjnym napędem, 
które są w zakupie tańsze od elektrycznych. Te ostatnie 
z kolei notują od lat regularny wzrost udziału w rynku i są 
wybierane przez inwestorów kalkulujących długotermino-
wo. W tym sektorze spodziewam się zdecydowanie dalszej 
tendencji wzrostowej. Bardzo istotnym czynnikiem wpły-
wającym na pozytywne wyniki branży jest skala inwestycji 
logistycznych w Polsce, które są i będą realizowane w wie-
lu atrakcyjnych logistycznie regionach w Polsce.

Dominującą formą finansowania inwestycji maszyn do 
transportu bliskiego jest leasing, co potwierdzają wyni-
ki firm leasingowych. Odnotowały one w minionym roku 
kilkunastoprocentowy wzrost udzielonego finansowania 
przy mniejszej ilości zawartych umów, co świadczy o tym, 
że  inwestorzy finansowali droższe maszyny. Może to tak-
że oznaczać, że rośnie udział w rynku maszyn z segmentu 
premium, z napędem elektrycznym bądź hybrydowym, za 
które inwestorzy decydują się płacić więcej oczekując jed-
nocześnie zwiększonej wydajności. 

Należy także wspomnieć o alternatywnej formie finanso-
wania maszyn, jaką jest wynajem długoterminowy. W tym 
obszarze od lat notowany jest stabilny wzrost, coraz wię-
cej przedsiębiorców rozumie, że kluczowe nie jest posiada-
nie maszyny, lecz jej użytkowanie powiązane jednocześnie 
z gwarancją interwencji serwisowych.

Dobrze zakończony rok powoduje, że oczekiwania w sto-
sunku do bieżącego roku są wyższe, a plany bardziej am-
bitne. Pierwsze cztery miesiące roku 2017 wskazują, że 
jest wiele przesłanek na rynku wózków widłowych pozwa-
lających z optymizmem wierzyć, że tak właśnie będzie.
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niebezpieczeństwo – 
świadomość pracodawcy
Miniony 2016 rok pokazał, że liczba osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy 
wzrosła o 0,3% w porównaniu do roku 2015[1]. Przyczyną ponad 60% wypadków było 
nieprawidłowe zachowanie się pracownika, a przeszło 35% dotyczyło poszkodowanych 
będących w ruchu. Podobnie wyglądają statystyki dotyczące wypadków z udziałem 
wózków widłowych. Wskaźnik śmiertelnych zdarzeń utrzymuje się od kilku lat na po-
dobnym poziomie, przekraczając z roku na rok liczbę ponad 20 ofiar.

czy zAGRoŻenie ŻyciA pRAcownikA 
JeSt wyStRAczAJącyM BodŹceM do 
podJĘciA odpowiednicH dziAłAń pRzez 
pRAcodAwcĘ? 

Nie zawsze, chociażby z uwagi na to, że nie wszyscy 
właściciele czy przedstawiciele zarządu firm zdają sobie 
sprawę z odpowiedzialności jaka ciąży na nich w sytuacji, 
w której dochodzi do wypadku. W wielu przypadkach ist-
nieje przeświadczenie, że osobą odpowiedzialną za stan 
BHP w zakładzie jest tylko ta, której powierzono takie 
obowiązki, np. kierownik BHP. W rzeczywistości w odnie-
sieniu do przepisów prawa i regulacji jest to bardzo mylny 
pogląd.

Aby przybliżyć problematykę należy wskazać, że spraw-
cą przestępstwa przeciwko prawom pracownika może 
być tylko osoba fizyczna. W przypadku pracodawcy, któ-
ry jest podmiotem prawa handlowego, wytyczną jest 
art. 31 Kodeksu pracy, zgodnie z którą za pracodawcę, 
będącego jednostką organizacyjną czynności w spra-
wach z zakresu prawa pracy dokonuje osoba lub organ 
zarządzający tą jednostką albo inna wyznaczona do 
tego osoba. Wynika z tego jednoznacznie, że podmiotem 
odpowiedzialnym będzie pracodawca – organ reprezen-
tujący dany podmiot (np. kierownik jednostki) albo inna 
wyznaczona do tego osoba.

Wymiar kary jaki grozi osobie odpowiedzialnej wynika 
z regulacji art. 220 Kodeksu karnego: „Kto, będąc od-
powiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy, nie do-
pełnia wynikającego stąd obowiązku i przez to naraża 
pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty 
życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega ka-
rze pozbawienia wolności do lat 3”. Jeżeli sprawca działa 

nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wol-
ności albo pozbawienia wolności do roku. Natomiast, nie 
podlega karze sprawca, który dobrowolnie uchylił grożące 
niebezpieczeństwo.

kto i w JAkiM zAkReSie JeSt 
odpowiedziAlny zA BezpieczeńStwo 
i HiGienĘ pRAcy?

Obowiązki w zakresie BHP wynikają z działu dziesiątego 
Kodeksu pracy. Jednakże w przepisie tym nie ma mowy 
wprost o pracodawcy i a sam zakres podmiotowy jest 
bardzo szeroki. Dlatego też, aby w miarę jednoznacznie 
odpowiedzieć na pytanie: „kto i w jakim zakresie jest od-
powiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy?” należy 
poddać weryfikacji przepisy BHP. Wyjściową w rozwa-
żaniach jest zasada ogólna wyrażona w art. 207 k.p., 
zgodnie z którą pracodawca ponosi odpowiedzialność 
za stan BHP i jest zobowiązany zapewnić pracownikom 
bezpieczne warunki pracy, a w szczególności dostarczyć 
im sprawne i bezpieczne narzędzia pracy. Na zakres tej 
odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają delego-
wani do obowiązków pracownicy w dziedzinie bezpie-
czeństwa i higieny pracy czy np. ze względu na obszar 
wykonywanych zadań służby bezpieczeństwa i higieny 
pracy spoza zakładu pracy. Pracodawca jest obowiązany 
chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie 
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpo-
wiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Należy 
przy tym pamiętać, że obowiązek ten ciąży na pracodaw-
cy niezależnie od tego, czy dany pracownik wykonuje pra-
cę należycie. pracodawca ma obowiązek zapewnienia 
bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i życia również oso-
bom, które nie świadczą pracy a przebywają na terenie 
zakładu pracy.
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oSiąGnieciA nAuki i tecHniki w SłuŻBie 
BezpieczeńStwA pRAcy wózków 
widłowycH

Ostatnie 10-cio lecie jest bez wątpienia okresem, który po-
kazuje jak bardzo zmienia się podejście producentów wóz-
ków widłowych do zwiększenia bezpieczeństwa pojazdów. 
Śmiało można porównać podejmowane działania do pro-
ducentów samochodów, gdzie obok odpowiednio dużej 
ilości poduszek powietrznych, systemy takie jak kontrola 
trakcji jazdy, asystent utrzymywania właściwego pasa ru-
chu, system automatycznego hamowania czy system kon-
trolujący stan zmęczenia kierowcy mają niebagatelne dla 
kierowcy znaczenie. I tak niemal w standardzie operator 
wózka widłowego otrzymuje zabezpieczenia takie jak pasy 
bezpieczeństwa, lusterka panoramiczne, dachy ochronne, 
osłony zabezpieczające przed wypadnięciem, systemy re-
dukujące prędkość, czujniki cofania, światła bluelight. Do 
nowej grupy narzędzi zwiększających bezpieczeństwo nie 
tylko operatora ale również pracownika pieszego można 
zaliczyć systemy wykrywania kolizji. Rozwiązaniem, które 
pod kątem osiągnieć naukowych i technicznych zasługuje 
na uwagę jest AWIA Horyzont®. System ten został opa-
tentowany pod kątem zastosowanej technologii detekcji 
fal radiowych. W porównaniu do innych rozwiązań AWIA 
Horyzont® daje możliwość „widzenia” pracownika pie-
szego wyposażonego w nadajnik przez operatora wózka 

widłowego, w sytuacji braku geometrycznej widoczności 
np. pracownik zasłonięty przez magazynowany towar, czy 
elementy infrastruktury tj. ściany, itp. Zasięg do 30 me-
trów, czas reakcji liczony w mili sekundach to kolejne atuty, 
z którymi nie jest łatwo konkurować.

dziAłAniA pRewencyJne MoGą ucHRoniĆ 
ciĘ pRzed konSekwencJAMi wypAdku

Prewencja wypadkowa to ostatnio coraz częściej słysza-
ne przeze mnie zdanie, powtarzane przy różnych okazjach, 
kiedy rozmawiamy o bezpieczeństwie. Jak rozumiana jest 
w przypadku transportu wewnętrznego? Prewencja to nic 
innego jak zapobieganie. A więc uruchamiamy wyobraźnię 
i zastanawiamy się nad tym co może się zdarzyć. Samo 
uruchomienie wyobraźni w wielu zakładach pracy w Pol-
sce, moim zdaniem, jest stosunkowo trudne. Stąd mój 
nietypowy wstęp do rozważań na temat bezpieczeństwa 
pracy w ogóle, w którym próbuję pokazać konsekwen-
cje zaniedbań od strony odpowiedzialności. Górnolotne 
hasła typu „firma odpowiedzialna społecznie” powinny 
obok zrozumienia samego przekazu znaleźć także dzia-
łanie u podstaw. Nie spotkałem dotąd w 100% bezpiecz-
nego magazynu, ale spotkałem ludzi, którzy myślą i robią 
wszystko aby ustrzec pracujących kolegów od wypadku. 
Wdrażane przez nich rozwiązania nie mogą symulować 
bezpieczeństwa. Mają przede wszystkim skutecznie za-
działać w tym momencie i w tym miejscu, w którym się 
od nich tego oczekuje. Opisany powyżej w skrócie sys-
tem AWIA Horyzont® to element prewencji wypadko-
wej, który można w każdej chwili przetestować, do czego 
wszystkich namawiam. System można zaimplementować 
w wersji monitoringu strefowego, w miejscu potencjalnie 
najbardziej narażonym na kontakt pracowników pieszych 
z wózkami widłowymi. AWIA Horyzont® wykrywa nad-
jeżdżający wózek i ostrzega osoby przebywające w tym 
obszarze, przy użyciu sygnalizatorów świetlno-akustycz-
nych. Zachęcam do weryfikacji nowości technologicznych, 
szczególnie w obszarze bezpieczeństwa. Pamiętajmy, cie-
kawość to pierwszy stopień do... poznania!

[1] Główny Urząd Statystyczny, Wypadki przy pracy w 20161) r. Opracowanie 
sygnalne, Monitoring Rynku Pracy, Warszawa 21.03.2017
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nowe narzędzie eksploatacyjne 
Firma Camso wierzy, że zrozumienie intensywności użytkowania wózków widłowych jest 
kluczowe dla zapewnienia maksymalnego okresu eksploatacji opon. Wprowadza specjalny 
kalkulator intensywności użytkowania, który ułatwi dobór opon do wózków widłowych 
i pomoże zmniejszyć koszty eksploatacji. 

– Jako specjaliści niszowego rynku opon do pojazdów 
stosowanych poza drogami (off-the-road) wierzymy, że 
aby zapewnić rozwiązanie gwarantujące najniższe koszty 
eksploatacyjne wózka widłowego (LOCS - Lowest Opera-
ting Cost Solution), trzeba mieć odpowiednią oponę dla 
danego zastosowania – mówi Erick Bellefleur, dyrektor 
linii produktów Działu Transportu Wewnętrznego (MH). 
– Zrozumienie intensywności użytkowania wózka jest 
kluczowe dla zapewnienia maksymalnego okresu eksplo-
atacji opon, a w rezultacie również opłacalności inwestycji 
w odpowiednie opony superelastyczne (pełne) – wyjaśnia 
Bellefleur.  

zRozuMienie intenSywnoŚci uŻytkowAniA 

Firma Camso opracowała własny kalkulator intensyw-
ności użytkowania – narzędzie on-line znajdujące się na 
stronie internetowej Camso – obliczające różne poziomy 
intensywności użytkowania wózków widłowych. To opra-
cowane na podstawie danych rzeczywistych i przetesto-
wane tysiące razy narzędzie, uwzględnia parametry takie 
jak udźwig, środowisko pracy, a także cykl pracy (czas po-
stoju, jazdy i manewrowania) oraz ilość zmian i odległość 
przejazdu w jednym cyklu. Wystarczy kilka kliknięć, aby 
system podał wynik intensywności użytkowania wózków 
widłowych w danych warunkach pracy, tym samym wska-
zując zalecaną oponę Solideal RES wyprodukowaną przez 

Camso, gwarantującą maksymalny okres eksploatacji dla 
analizowanego zastosowania. 

nowA GeneRAcJA wytRzyMAłycH opon 
StwoRzonycH do intenSywnycH 
zAStoSowAń 

– Właściciele flot wózków widłowych oczekują maksymal-
nego okresu eksploatacji, a my to im obiecujemy i dostar-
czamy. Wierzymy, że okres eksploatacji opony powinien 
być gwarantowany – mówi Simon Richard, wiceprezes 
i główny menadżer Działu Obsługi Posprzedażnej (After-
market) w firmie Camso. – Aby było to możliwe, musimy 
dopasować oponę do poziomu intensywności – dodaje. 

Takie podejście spowodowało, że firma Camso wprowa-
dziła na rynek nową generację opon superelastycznych 
(pełnych). Firma zaprezentowała niedawno trzy modele 
tego typu opon: Solideal RES 330 do zastosowań o niskiej 
intensywności, Solideal RES 550 (serii Magnum) do za-
stosowań o średniej i wyższej intensywności oraz Solideal 
RES 660 (serii Xtreme) do zastosowań o bardzo wysokiej 
intensywności pracy. Aby wyjaśnić, dlaczego intensywność 
użytkowania jest tak ważna przy doborze opon, firma opu-
blikowała film prezentacyjny, dostępny także na youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=PV-HXH5eDMk

Nowa gama produktów zapewnia odpowiednie rozwią-
zania dla różnorodnych warunków, a kalkulator inten-
sywności użytkowania firmy Camso to idealne narzędzie 
umożliwiające dobranie właściwej opony do każdego za-
dania w branży szeroko pojętego Transportu Wewnętrz-
nego (MH). Kalkulator on-line jest teraz dostępny w języku 
polskim, angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim, 
włoskim, portugalskim, rosyjskim, a nawet japońskim.

Źródło: camso

https://www.youtube.com/watch?v=PV-HXH5eDMk
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trzy premiery 2017 dedykowane 
oszczędnościom 
Podczas tegorocznych targów LogiMAT w Stuttgarcie, firma Camso, dawniej  
Camoplast Solideal, zaprezentowała swoją nową generację opon superelastycznych  
(pełnych) Solideal RES do wózków widłowych.

Nowe opony Solideal RES produkowane przez CAMSO, 
to trzy bardzo zaawansowane opony superelastyczne  
– Solideal RES 660 (serii Xtreme), Solideal RES 550 (serii  
Magnum) oraz Solideal RES 330. Nowe opony cechują wysokie 
osiągi wytrzymałościowe, które sprostają wszelkim wyzwaniom 
w obszarze gospodarki magazynowej, są przeznaczone do róż-
nych aplikacji korzystających z wózków widłowych. Zatem czy 
pracują w portach, w przemyśle ciężkim, u spedytorów i innych 
obszarach zastosowania, nowe opony Solideal RES oferują dla 
każdego zastosowania i intensywności pracy, rozwiązanie o naj-
niższym koszcie eksploatacji. 

„Wiemy, jak ważna jest wydajność floty oraz niskie koszty 
operacyjne”, powiedział Erick Bellefleur, dyrektor linii produk-
tów Działu Transportu Wewnętrznego (MH) w Camso. „Opony  
Solideal RES nowej generacji posiadają wydłużoną żywotność, 
to ważne dla menedżerów flot poszukujących optymalizacji in-
westycji i zmniejszenia kosztów operacyjnych.” 

Opony Solideal RES zostały opracowane dla różnych zastoso-
wań i intensywności pracy wózków widłowych, ponieważ firma 
Camso jest przekonana, że optymalna wydajność może być za-
pewniona bez względu na aplikację wyłącznie przez użytkowa-
nie odpowiedniej opony. 

 � Solideal ReS 660 (seria xtreme) została zaprojektowana 
specjalnie dla zastosowań o bardzo wysokiej intensywności 
pracy, długich dystansów przejazdu, dużych obciążeń i mi-
nimalnego czasu przestoju. Opona z tej serii charakteryzu-
ję się szerokim czołem bieżnika dla zwiększenia stabilności 
bocznej pod obciążeniem i mieszanką z doskonałymi wła-
ściwościami odprowadzania ciepła oraz o niskich oporach 
toczenia, ograniczającymi zużycie energii. Ciągła kostka bież-
nika w centralnej części bieżnika opony minimalizuje drgania 
i redukuje wytwarzanie ciepła.

 �  Solideal ReS 550 (serii Magnum) idealnie nadaje się do za-
stosowań o średniej i wyższej intensywności pracy. Dzięki 
szerokiemu profilowi czoła opony i płaskiej powierzchni sty-
ku, które oferuje większą stabilność i przyczepność, a duże 
kostki i głęboka rzeźba bieżnika, maksymalizuje przyczep-
ność na nierównym podłożu. Mieszanka o niskim poziomie 
generowania ciepła zapewnia także niskie zużycie energii.

 �  Solideal ReS 330 jest przeznaczona do zastosowań o niskiej 
intensywności pracy. Jej agresywny, głęboki wzór bieżnika 

zapewnia doskonałą przyczepność i stabilność. Zrównowa-
żona mieszanka gumowa opony gwarantuje długą żywot-
ność i odporność na uszkodzenia, oferując najniższe koszty 
eksploatacji w swojej klasie.

„Z oponami Solideal RES, firma Camso umacnia swoją pozycję 
jako lidera branży w dziedzinie rozwiązań opon do transportu 
wewnętrznego i nadal jest najlepszym wyborem dla partnerów 
OEM na całym świecie”, dodał Bellefleur.

Camso – „the Road Free Company” – to światowy lider w dzie-
dzinie projektowania, produkcji i dystrybucji opon, felg, gąsie-
nic gumowych i systemów gąsienicowych do zastosowań poza 
drogami (off-the-road), które są stosowane w transporcie 
wewnętrznym (wózki widłowe), budownictwie (maszyny bu-
dowlane), rolnictwie (ciągniki i kombajny rolnicze) i sportach mo-
torowych (skutery śnieżne oraz quady). 

Ponad 7500 wyspecjalizowanych pracowników koncentruje 
100% wysiłku na 11% światowego rynku opon i gąsienic dla 
segmentu off-the-road. Firma posiada zaawansowane ośrod-
ki badawczo-rozwojowe oraz zakłady produkcyjne w Ameryce 
Północnej i Południowej, Europie i Azji. Camso dostarcza swoje 
wyroby wiodącym producentom maszyn i urządzeń na pierwsze 
wyposażenie (OEM) pod markami Camso i Solideal. Wszystkie 
produkty są także dostępne w globalnej sieci dystrybucji na ryn-
ku części zamiennych (aftermarket).

Źródło: camso

http://www.camso.co/
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wstęp
1. SytuAcJA GoSpodARczA polSki

Gospodarka Polski w ostatnich latach nieustannie się rozwija, corocznie notując wzrost wartości PKB. Sytuacja 
ta korzystnie wpływa na rozwój przedsiębiorstw działających na terenie kraju. Obserwujemy również coraz 
niższe bezrobocie spowodowane głównie powstawaniem wielu nowych fabryk, w tym inwestycji zagranicznych 
koncernów na terenie naszego kraju oraz centrów logistycznych. Polska staje się coraz atrakcyjniejszym krajem 
dla zagranicznych inwestorów, a to w wymierny sposób rzutuje na wzrost gospodarczy Polski.

2. Rynek powieRzcHni pRzeMySłowycH i MAGAzynowycH

Rok 2016 na rynku powierzchni magazynowych i przemysłowych charakteryzował się wysokim popytem i poda-
żą. Popyt brutto wyniósł 3,09 mln m2, a na rynek trafiło 1,25 mln m2 nowej powierzchni magazynowej. Poziom 
pustostanów względem roku 2015 powiększył się i w 2016 roku wyniósł 6%. Rozwój rynku usług kurierskich oraz 
sieci handlowych, które to zgłaszają największy popyt na przestrzeń magazynową oraz korzystne stawki najmu 
sprawią, że wysoki popyt i podaż na rynku przestrzeni magazynowych i przemysłowych będzie się utrzymywać.

3. Rynek wózków widłowycH

 Z przenalizowanych danych uzyskanych z Urzędu Dozoru Technicznego wynika, że ogólna liczba nowo zareje-
strowanych wózków widłowych w 2016 roku spadła o 1%. Można z nich również wywnioskować, że rok 2016 
mógłby być nazywany „rokiem nowych wózków elektrycznych” – dlatego, że to właśnie wózki elektryczne 
w największym stopniu przyczyniły się do kontynuacji trendu wzrostu udziału liczby rejestracji wózków nowych, 
które ostatecznie przewyższyły liczbę rejestracji wózków używanych. 

4. wózki widłowe wedłuG udŹwiGu

Wśród wszystkich wózków widłowych zarejestrowanych w 2016 roku przeważały te o udźwigu mieszczącym 
się w przedziale od o do 2 ton (około 60% wszystkich rejestracji). Na kolejnych miejscach znalazły się te o udźwi-
gu od 2 do 3 ton (23%) oraz od 3 do 4 ton (11%). Wśród wózków elektrycznych najpopularniejszymi okazały 
się te o udźwigu od 0 do 2 ton, natomiast wśród spalinowych – te od 2 do 3 ton. Pośród zarejestrowanych 
wózków spalinowych w 2016 roku przeważały używane egzemplarze, natomiast w elektrycznych – nowe. 

5. doMinuJący udŹwiG

W 2016 roku pozycję dominującą ponownie zajęły wózki widłowe o udźwigu do 2 ton – stanowią one ponad 
połowę wszystkich rejestracji (53%). Drugie miejsce zajęły wózki widłowe o udźwigu od 2 do 3 ton (24%), 
a trzecie te mieszczące się w przedziale od 3 do 4 ton (14%). Na kolejnych miejscach uplasowały się pojazdy 
o tonażu od 4 do 5 ton (5%) oraz od 5 do 6 ton (3%). Udział wózków o większych udźwigach jest nieznaczny 
– około 1% wszystkich rejestracji.

6. wózki widłowe wedłuG MieJScA ReJeStRAcJi

Dobry rok wózków elektrycznych przejawił się również w osiągnięciu największej liczby rejestracji wózków 
widłowych w regionach z największym zapleczem infrastruktury logistycznej tj. Warszawa, Poznań czy łódź. 

http://www.camso.co/
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Wpływ tych regionów wnosi więcej ekologicznego podejścia w sytuację na rynku nowo rejestrowanych wóz-
ków, jak również zwiększa udział rozwiązań ekologicznych w liczbie wózków widłowych obecnie używanych 
w polskich przedsiębiorstwach. Z analizy wynika również, że popularność wózków używanych spada, nie tylko 
w największych ośrodkach logistycznych ale również w mniejszych, z tą różnicą, że w mniejszych ośrodkach 
bardziej popularne są wózki o napędzie spalinowym.

7. Rynek BAteRii tRAkcyJnycH

Rynek baterii trakcyjnych i ogniw został oszacowany na podstawie danych udostępnionych przez UDT oraz 
WITS. W analizie założono, że na jeden wózek widłowy przypada 1,2 baterii trakcyjnej, a na jedną baterię 
ok. 18 ogniw. Na tej podstawie wyliczono, ze baterii trakcyjnych było 24211 sztuk , a ogniw 479387 sztuk.
Kolejny rok z rzędu liderem na rynku pozostała firma Exides Technologies SA z ponad 50% udziałem na rynku. 
Kolejnymi czołowymi producentami ogniw oraz baterii trakcyjnych są Enersys Sp. z o.o. (27%) oraz Hoppecke 
Baterie Polska Sp. z o.o. (11%). 

8. Rynek opon do wózków widłowycH

2016 rok na rynku opon do wózków widłowych charakteryzował się największą popularnością opon Super 
Elastycznych do wózków widłowych o udźwigu do 2 ton. Klasyfikując opony według rozmiaru najbardziej 
popularne były opony Super Elastyczne w rozmiarze 8”-10”. Opony super elastyczne nie były wprowadzone 
na rynek do modeli wózków o udźwigu powyżej 9 ton. Opony Pneumatyczne(R+D) były obecne do wózków 
o każdym występującym udźwigu. Analizy przygotowano w oparciu o dane Urzędu Dozoru Technicznego (UDT), 
World Integrated Trade Solution (WITS) oraz dane ankietowe portalu log4.pl.

9. Rynek leASinGu wózków widłowycH

Przeanalizowano rynek leasingu wózków widłowych pod względem środków, jakie zostały przeznaczone na ten 
cel przez firmy leasingowe oraz liczby oddanych sztuk. Zgodnie z przewidywaniami z ubiegłorocznego raportu 
WidlakList nastąpił wzrost wartości zawieranych umów na leasing wózków widłowych o ponad 30 mln PLN, 
w efekcie czego wartość ta wyniosła 625,2 mln PLN. W 2016 roku na rynku leasingu wózków widłowych 
oferowały środki 22 przedsiębiorstwa. W porównaniu do roku 2013 liczba ta spadła o 1 z powodu przejęcia 
przez Idea Bank spółki Getin Leasing. Nowością w rozdziale dotyczącym leasingu wózków widłowych jest 
ukazanie wartości zawieranych umów w poszczególnych kwartałach roku 2016.

10. SpRzedAŻ wózków widłowycH wedłuG woRld inteGRAted tRAde Solution

Analiza sprzedaży nowych wózków widłowych na polskim rynku oparta jest o dane opublikowane przez World 
Integrated Trade Solution. Raport zawiera wartości sprzedaży wózków widłowych w latach 2010-2016 
w zestawieniu ogólnym oraz z podziałem na rodzaje. Badanie rynku obejmuje wózki czołowe z napędem typu 
diesel/gaz i wózki czołowe z napędem elektrycznym, wózki magazynowe wysokiego unoszenia oraz wózki 
magazynowe unoszące do kompletacji.

11. wielkoŚĆ Rynku wózków widłowycH

Wielkość rynku wózków widłowych rośnie z roku na rok, na co wskazuje wzrost ich liczby z 118453 szt. 
w roku 2010 do 218013 szt. w roku 2016. Warto zauważyć, że w roku ubiegłym liczba wózków widłowych 
zarejestrowanych w UDT była równa 208270 szt., zaś wózków magazynowych niskiego unoszenia – 9743 
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szt. Prawdopodobieństwo utrzymania dynamiki wzrostu rynku w obu kategoriach jest bardzo duże w wyniku 
rozwoju polskich przedsiębiorstw i całej gospodarki. 

12. wARtoŚĆ Rynku wózków widłowycH

Za nami kolejny bardzo dobry rok dla rynku wózków widłowych w Polsce. Wartość rynku utrzymuje tendencję 
rosnącą głównie poprzez zwiększenie kwoty zakupów nowych wózków widłowych natomiast wydatki pol-
skich przedsiębiorstw na używane wózki widłowe znacznie zmniejszyły się. Wartość całego rynku wózków 
widłowych w Polsce zwiększyła się o 13%.

informacje o publikacji
Poniższa analiza rynku wózków widłowych została wykonana przez członków Naukowego Koła Logistyki „Dialog”, 
działającego przy Katedrze Logistyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach dla specjalizujące-
go się w logistyce i gospodarce magazynowej portalu internetowego Log4.pl (www.log4.pl). Analiza rynku wózków 
widłowych w Polsce jest corocznym projektem członków Koła, którzy dzięki opracowywaniu poszczególnych 
rozdziałów doskonalą swoje umiejętności z zakresu analizy danych oraz przedstawiania ich w zrozumiały sposób. 
Projekt jest również okazją do sprawdzenia swoich sił w prowadzeniu skomplikowanego projektu badawczego.

POLSAD Autoryzowany Importer w Polsce
ul. Holenderska 14  x  99-300 Kutno   x   tel. +48 24 721 40 98
www.unicarrierspolska.pl

REKL AMA

http://www.camso.co/
http://polsad.net.pl/pl,unicarriers
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Analiza wykonywana jest w głównej mierze na podstawie danych Urzędu Dozoru Technicznego.

Autorzy i koordynatorzy tegorocznej analizy:

•	 Kacper Caniboł (koordynacja projektu, autor rozdziałów 3, 6, 12),
•	 Kinga Konstanty (koordynatorka, autorka rozdziału 9),
•	 Armin Brauner (autor rozdziału 1),
•	 Anna Woźnica (autorka rozdziału 2 i 7),
•	 Andrzej Hanusik (autor rozdziału 4 i 5),
•	 Anna Kulawik (autorka rozdziału 8),
•	 Michał Kaim (autor rozdziału 10),
•	 Natalia Malik (autorka rozdziału 11).

naukowe koło logistyki „dialog”
Naukowe Koło Logistyki „Dialog” realizuje działania z zakresu badań naukowych, organizacji wydarzeń uczel-
nianych jak również przeprowadzania warsztatów dla uczniów szkół podstawowych oraz techników. Flago-
wymi przedsięwzięciami „Dialogu” są warsztaty dla dzieci z szkół podstawowych „Ekologistyka”, warsztaty dla 
uczniów techników „Szczupła transformacja produkcji”, jak również obejmujący zasięgiem całą Polskę konkurs 
wiedzy logistycznej dla uczniów techników „Liga Młodych Logistyków” oraz ogólnopolska konferencja dla 
studentów kierunków logistycznych „Uniwersytecka Liga Logistyków”. Nasza organizacja jest przez cały czas 
otwarta na nowe propozycje współpracy, jak również poszukuje kolejnych możliwości poszerzenia zakresu 
swojej działalności.

Zapraszamy na strony internetowye: www.nkl.ue.katowice.pl oraz www.ue.katowice.pl.

1. Sytuacja gospodarcza polski 
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego produkt krajowy brutto w roku 2016 wzrósł o 2,8% (w ce-
nach średniorocznych roku poprzedniego) w porównaniu do roku poprzedniego. Głównym czynnikiem wzro-
stu gospodarczego, tak jak w roku poprzednim, był wzrost popytu krajowego o 2,8%. Spowolnienie wzrostu 
gospodarczego w stosunku do roku 2015 (3,9%) spowodowane było przede wszystkim spadkiem wartości 
inwestycji, które obniżyły się o 5,5% w skali roku. 
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Rysunek 1.1. Zmiana PkB niewyrównanego sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego (zmiana (%) do analogicznego 
kwartału roku poprzedniego)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

W 2016 roku odnotowano spowolnienie wzrostu PKB we wszystkich kwartałach w ujęciu rok do roku. W III 
kwartale 2016 roku wzrost gospodarczy wyniósł 2,5% w ujęciu rdr (w porównaniu do 3,7% w roku 2015 w ujęciu 
rdr), a głównym czynnikiem był spadek wartości inwestycji o 7,7%. IV kwartał 2016 roku to wzrost PKB o 2,6% 
w ujęciu rdr, a spadek wartości inwestycji oscylował w okolicach 3%, co zapowiada lepsze kolejne kwartały. 

REKL AMA
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Rysunek 1.2. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (zmiana (%) do analogicznego kwartału roku poprzedniego)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NBP

W 2016 roku odnotowano roczną deflację na poziomie 0,6% w porównaniu z rokiem bazowym 2015. Prze-
kłada się to na wzrost siły nabywczej pieniądza. W IV kwartale 2016 roku po raz pierwszy od II kwartału 
2014 roku odnotowano inflację w porównaniu z analogicznym kwartałem roku poprzedniego. Jej głównym 
motorem napędowym w IV kwartale był wzrost cen paliw, a także w mniejszym stopniu wzrost cen żywności 
oraz ubezpieczenia.

Rysunek 1.3. stopa bezrobocia wg BAeL ogółem (w %)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

W roku 2016 stopa bezrobocia utrzymała trend z poprzednich lat i w każdym kwartale roku 2016 poziom 
bezrobocia w Polsce był niższy niż w analogicznym kwartale roku poprzedniego. W IV kwartale 2016 roku 
bezrobocie wg BAEL odnotowano na poziomie 5,5%, o 1,5 punktu procentowego niższe niż w analogicznym 
kwartale roku poprzedniego. Sytuacja ta korzystnie wpływa na rozwój gospodarczy Polski, a przedsiębiorstwa 
oferują pracownikom wyższe pensje. Mimo tak niskiego bezrobocia, na portalach z ogłoszeniami o pracę 
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pojawia się więcej ofert niż w roku 2015, co powinno przyczynić się do utrzymania trendu związanego ze 
spadkiem stopy bezrobocia w Polsce.

Rysunek 1.4. nakłady inwestycyjne w transporcie i magazynowaniu oraz przetwórstwie przemysłowym ogółem (zmiana (%) do 
analogicznego kwartału roku poprzedniego)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Nakłady inwestycyjne w przetwórstwie przemysłowym nieprzerwanie od II kwartału 2013 roku są wyższe 
od nakładów inwestycyjnych w analogicznym okresie roku poprzedniego. W roku 2016 wzrost ten był niższy 
niż w roku 2014 oraz 2015 i wyniósł od 4,4% do 8% w I kwartale. W przypadku nakładów inwestycyjnych 
w transporcie i magazynowaniu zanotowano wyraźny spadek wartości inwestycji. W IV kwartale 2016 roku 
wartość inwestycji zmniejszyła się o niemal połowę w porównaniu do roku 2015. 

Rysunek 1.5. udział procentowy przemysłu przetwórczego oraz transportu i magazynowania  
w tworzeniu wartości dodanej brutto ogółem
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Udział przemysłu przetwórczego oraz transportu i magazynowania w strukturze tworzenia wartości doda-
nej brutto na przestrzeni ostatnich lat nie zmienił się znacząco. Przemysł odpowiada za około 20% wartości 
dodanej brutto w ujęciu kwartalnym, a transport i magazynowania stanowi około 6,5% tej wartości w ujęciu 
kwartalnym. Stabilny udział tych sektorów w tworzeniu wartości dodanej brutto połączony ze wzrostem 
gospodarczym skutkuje pozytywnym klimatem koniunktury w tych sektorach.

Rysunek 1.6. Ogólny klimaty koniunktury w sekcji przetwórstwo przemysłowe

Źródło: Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w grudniu 2016 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2016, s. 2.

W roku 2016 ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na nieznacznie niższym 
poziomie niż w roku poprzednim. Opinie dotyczące koniunktury w przedsiębiorstwach średnich i dużych (o liczbie 
pracujących 50 i więcej osób) są korzystne, lecz w ostatnim kwartale roku 2016 mali przedsiębiorcy zaczęli 
zgłaszać pogorszenie koniunktury, co spowodowało spadek ogólnego klimatu koniunktury w IV kwartale roku.

Rysunek 1.7. Ogólny klimat koniunktury w sekcji transport i gospodarka magazynowa

Źródło: Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w grudniu 2016 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2016, s. 13.
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Rok 2016 to wyższa poprawa klimatu koniunktury w sekcji transport i gospodarka magazynowa w po-
równaniu do roku poprzedniego. Przedsiębiorcy już od stycznia zgłaszali poprawę koniunktury, szczególnie 
w segmencie dużych przedsiębiorstw, gdzie poprawę zgłaszało około 15% przedsiębiorstw, a pogorszenie 
koniunktury w styczniu zgłosiło niemal 20% mikro przedsiębiorców. W II kwartale 2016 roku koniunktura 
mikro przedsiębiorstw uległa poprawie, co również miało znaczący wpływ na poprawę koniunktury w II oraz 
III kwartale dla całej branży.

2. Rynek powierzchni przemysłowych 
i magazynowych 
Rok 2016 był rokiem wzrostu dla rynku powierzchni magazynowych w Polsce. Popyt brutto wyniósł 
3,09 mln m2, z czego 2,18 mln m2 zostało przekazane na podstawie nowych umów najmu. Na rynek trafiło 
1,25 mln m2 nowej powierzchni magazynowej, co w porównaniu z rokiem 2015 oznacza wzrost o 30%, a ko-
lejne 1,32 mln m2 powierzchni jest aktualnie w budowie. Z raportu AXI IMMO wynika, że poziom pustostanów 
na koniec roku wyniósł 6%, co oznacza wzrost o 1,1 punktu procentowego względem roku 2015.

Rysunek 2.1. Popyt na powierzchnie magazynowe w regionach Polski w 2016 roku.

Źródło: Axi Immo IV kw. 2016 rok

W roku 2016 wynajęto 3,09 mln m2 powierzchni magazynowych i przemysłowych. Regionami o najwyższym 
popycie na powierzchnie magazynowe były Warszawa – 818 tys. m2, z czego 90% było zlokalizowane poza 
granicami miasta. Na drugim miejscu znalazł się Górny Śląsk (521 tys. m2), a na trzecim Szczecin, gdzie popyt 
wyniósł 343 tys. m2, z czego 325 tys. m2 zostało przekazanych na podstawie nowych umów najmu. Polska 
Wschodnia oraz Bydgoszcz i Toruń to miejsca, gdzie zostały podpisane tylko nowe umowy. Są to wschodzące 
rynki, charakteryzujące się niskimi kosztami pracy oraz rozwijającą się infrastrukturą drogową. 

http://www.camso.co/
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Z raportu Axi Immo stworzonego w IV kwartale 2016 wynika, że największy udział w wynajmie powierzchni 
magazynowych posiadają firmy logistyczne i kurierskie (30%), sieci handlowe (22%) oraz branża budowlana (9%).

Rysunek 2.2. Popyt na powierzchnie magazynowe według branż w 2016 roku

Firmy logistyczne i kurierskie
30%
Sieci handlowe 22%

Budownictwo i wyposażenie
wnętrz 9%
Motoryzacja 7,5%

Produkcja 5%

Źródło: Axi Immo IV kw. 2016 rok

Dzięki wysokiej aktywności deweloperów, w 2016 roku do użytku zostało przekazane 1,25 mln m2 powierzchni 
magazynowych. Regionami o najwyższej podaży nowych powierzchni magazynowych były Warszawa – 
239 tys. m2, Polska Centralna – 230 tys. m2 oraz Poznań, gdzie zostało wybudowane 195 tys. m2 nowoczesnej 
powierzchni magazynowej. 

Rysunek 2.3. Popyt na powierzchnie magazynowe według branż w 2016 roku

Źródło: Axi Immo IV kw. 2016 rok

Jak pokazuje powyższy wykres, 1,3 mln m2 jest w dalszej budowie, najwięcej w Warszawie – 350 tys. m2, 
Szczecinie – 313 tys. m2, Poznaniu – 219 tys. m2 oraz na Górnym Śląsku – 126 tys. m2.
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Rysunek 2.4. Powstające powierzchnie magazynowe i przemysłowe w regionach na koniec 2016 roku.

Źródło: Axi Immo IV kw. 2016 rok

Pomimo oddania do użytku znacznej przestrzeni przemysłowej i magazynowej nie miało to wpływu na ogól-
ny wskaźnik pustostanów, który na koniec roku wyniósł 6%, co oznacza wzrost o 1,1 punktu procentowego 
względem roku 2015. Świadczy to o dużej chłonności rynku, ciągłym rozwoju branży e-commerce oraz inwe-
stycjach BTS. 

Wskaźnik wolnej przestrzeni był zróżnicowany w stosunku do regionu. Najmniejszy zaobserwowano w Polsce 
Centralnej i wynosił on 2,8%. W samej łodzi dostępne było 0,1% powierzchni magazynowych i przemysło-
wych. Z kolei najwyższy wskaźnik zanotowano w Trójmieście – 11,9% nieco mniejszy w Lublinie – 9,6% oraz 
Krakowie – 9%.

Ważnym czynnikiem, decydującym również o decyzji najmu powierzchni magazynowej w danej lokalizacji 
jest stawka czynszu. Na wykresie 5 pokazano stawkę czynszu w zależności od regionu wyrażoną w Euro/m2.

Rysunek 2.5. Powierzchnia całkowita oraz wskaźnik pustostanów w regionach na koniec 2016 roku.

Źródło: Axi Immo IV kw. 2016 rok
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Z wykresu wynika, że najkorzystniejsze stawki dla najemców zarejestrowano w okolicach Warszawy (2,00 – 
2,80 €/m2), Górnym Śląsku (1,9 – 3,3 €/m2) i Poznaniu, (2,0 – 3,1 €/m2). 

Korzystne stawki zaobserwowano również w Toruniu, Bydgoszczy oraz Polsce Wschodniej. Wynika to z faktu, 
że są to nowe regiony oferujące przestrzeń magazynową, przez co deweloperzy chcą mieć pewność, że przez 
najbliższe lata znajdą najemców na nią. 

Najemcy, chcący wynająć ponad 10 tys. m2 również są zachęcani niskimi stawkami, często nie przekraczają-
cymi 2 €/m2. 

3. Rynek wózków widłowych 
W niniejszym rozdziale przedstawiona zostanie sytuacja na rynku wózków widłowych w Polsce na podstawie 
danych udostępnianych przez Urząd Dozoru Technicznego. Analiza obejmuje liczbę zarejestrowanych wózków 
widłowych w roku poprzednim z podziałem na wózki nowe i używane oraz rodzaje napędu. Oprócz analizy 
nowo zarejestrowanych wózków widłowych przedstawiona zostanie również struktura rynku wózków widło-
wych będących obecnie w użytku. Wszystkie analizowane dane zostaną również przedstawione na tle danych 
historycznych.

3.1 Rejestrowane wózki widłowe ogółem 
W tym rozdziale przedstawiona zostanie struktura rynku wózków nowo zarejestrowanych w roku 2016. Ana-
liza danych udostępnionych przez UDT została przeprowadzona z uwzględnieniem podziału na wózki nowe 
oraz używane jak również z uwzględnieniem typu napędu.

Rysunek 3.1. Liczba wózków rejestrowanych w latach 2005 – 2016

15,284 14,961

18,536

20,770

13,461 13,813

15,448
14,675 14,321

16,291 16,498 16,273

-2%

24%

12%

-35%

3%

12%

-5% -2%

14%

1% -1%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Liczba wózków Poziom wzrostu/spadku [%]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Dozoru Technicznego



41

W roku 2016 liczba nowo zarejestrowanych wózków widłowych spadła o 1%. Liczba zarejestrowanych wózków 
wyniosła dokładnie 16 273, jest to wynik o 225 wózków mniejszy niż w roku 2015.

Rysunek 3.2. stosunek liczby rejestracji wózków używanych do nowych w latach 2005 – 2016 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Dozoru Technicznego

Jak widać na powyższym wykresie, w 2016 roku po raz drugi odnotowano przewagę rejestracji wózków 
nowych nad używanymi. Liczba rejestracji ukształtowała się na poziomie 9 122 wózków i stanowiła 56% 
całkowitej liczby rejestracji. Jest to wynik o 2% lepszy niż w roku 2015 gdzie wózki widłowe zakwalifikowane do 
kategorii nowych stanowiły 54% liczby rejestracji. Na przedstawionych na powyższym wykresie danych warto 
również zauważyć, że od roku 2009 ogólny trend liczby rejestracji nowych wózków jest rosnący, a w przypad-
ku wózków używanych mamy do czynienia z sytuacją odwrotną. Warto również zwrócić uwagę na to, że od 
2005 roku udział nowych wózków w rynku wzrósł o 36% co przekłada się na prawie 3-krotny wzrost w liczbie 
zarejestrowanych nowych wózków widłowych. Jeżeli chodzi o sytuację wózków używanych spadek udziału 
w rynku nie miał aż tak dużego przełożenia na liczbę rejestracji, jest ona 1,5 razy mniejsza niż w roku 2005, 
w którym wózki używane zanotowały największą popularność.

Rysunek 3.3. Liczba wózków widłowych zarejestrowanych w 2016 roku według daty produkcji 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Dozoru Technicznego
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Jak wspomniano wcześniej, w poprzednim roku udział zarejestrowanych nowych wózków widłowych prze-
wyższył wózki używane. Na powyższym wykresie można zauważyć popularność poszczególnych roczników 
wózków w zeszłym roku. Drugim najpopularniejszym rocznikiem po 2016 były wózki wyprodukowane w roku 
2015. Trzecią, co do wielkości liczbę zarejestrowanych wózków widłowych stanowiły te wyprodukowane 
w roku 2008.

Rysunek 3.4. Liczba wózków widłowych zarejestrowanych w 2016 roku według daty produkcji
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Dozoru Technicznego

Na podstawie danych UDT wykazano również liczbę wózków widłowych pozostających obecnie w użytku. 2016 
rok okazał się kontynuacją wzrostu ogólnej liczby wózków użytkowanych w Polsce. W 2016 roku w użytku 
pozostawało 165 480 wózków widłowych co było wynikiem o ponad 10 000 wyższym niż w roku 2015. 
Można zwrócić uwagę na to, że z podobnym przyrostem liczby użytkowanych wózków widłowych mamy do 
czynienia od 2014 roku. Warto również zwrócić uwagę, na to, że liczba użytkowanych wózków wzrasta pomi-
mo spadku liczby nowo zarejestrowanych wózków ogółem w ostatnim roku. Interesującym faktem może być 
również to, że w 2016 roku liczba skreślonych wózków z liczby użytkowanych była wyższa niż w roku 2015, 
co również nie zatrzymało przyrostu w liczbie używanych pojazdów.

3.2 wózki widłowe o napędzie 
spalinowym i elektrycznym
Na rynku wózków widłowych mamy do czynienia z dwoma głównymi kategoriami napędu: spalinowym 
i elektrycznym. W tym rozdziale zostanie zaprezentowana liczba rejestracji wózków oraz jej dynamika z zasto-
sowaniem wspomnianego wyżej podziału. Podobnie jak w rozdziale poprzedzającym wózki z poszczególnych 
grup zostaną również podzielone na nowe i używane. 
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Rysunek 3.5. Zarejestrowane wózki: napęd spalinowy i elektryczny
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Dane przedstawione na powyższym wykresie pokazują, że w roku 2016 utrzymany został trend wzrostu liczby 
rejestracji wózków o napędzie elektrycznym. Liczba rejestrowanych wózków elektrycznych przewyższyła wózki 
spalinowe już w roku 2015, natomiast w zeszłym roku powiększyła swoją przewagę, pomimo nieznacznego 
spadku całkowitej liczby wózków zarejestrowanych w tym okresie. Liczba wózków z napędem spalinowym 
wyniosła w 2016 roku 7 647 co oznaczało spadek w stosunku do roku 2015. Z poprzednim spadkiem liczby 
rejestrowanych wózków spalinowych mieliśmy do czynienia w roku 2013.

Rysunek 3.6. stosunek rejestracji nowych i używanych elektrycznych wózków widłowych
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Rozwijając kwestię rejestrowanych wózków z napędem elektrycznym w kontekście danych widocznych na 
powyższym wykresie można zauważyć, że główny udział we wzroście mają nowe wózki elektryczne, które 
stanowiły w 2016 roku 70% rynku zarejestrowanych, a ich liczba była ponad dwukrotnie wyższa niż wózków 
używanych. Analizując dane z powyższego wykresu warto również zwrócić uwagę, że udział procentowy 
nowych wózków w rynku wózków elektrycznych, rośnie sukcesywnie za wyjątkiem 2009 roku. W ostatnim 
dziesięcioleciu udział wózków nowych w rynku wózków elektrycznych powiększył się o 44% procent. W przy-
padku wózków używanych mamy do czynienia z sytuacją odwrotną.

http://www.camso.co/
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Rysunek 3.7. stosunek liczby rejestracji nowych i używanych spalinowych wózków widłowych
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W roku 2016 większość z zarejestrowanych wózków spalinowych stanowiły wózki używane (58%). Analizując 
powyższy wykres należy jednak zwrócić uwagę, że w ostatnim dziesięcioleciu liczba rejestracji wózków uży-
wanych zmniejszyła się o 28%, a w ostatnich trzech latach spadek ich udziału przyspieszył. Analizując liczbę 
zarejestrowanych wózków nowych można zobaczyć, że utrzymany został trend wzrostu z trzech poprzednich 
lat. Spowodowało to, że wózki nowe stanowią już 42% wszystkich rejestrowanych wózków spalinowych. 

Rysunek 3.8. udział rodzajów wózków w liczbie aktualnie użytkowanych
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Po dokładniejszym rozpoznaniu sytuacji na rynku wózków z poszczególnymi rodzajami napędu, warto również 
zwrócić uwagę na udziały poszczególnych rodzajów wózków w liczbie obecnie użytkowanych. Na wykresie 5 
zwróciliśmy uwagę na to, że już drugi rok z rzędu mamy do czynienia z przewagą wózków z napędem elek-
trycznych wśród nowo rejestrowanych urządzeń. Sytuacja ta przekłada się na powiększający się udział wózków 
z napędem elektrycznym w ogóle użytkowanych w Polsce. Wzrost liczby użytkowanych wózków elektrycznych 
wyniósł 2% w stosunku do roku poprzedniego, a liczba obecnie użytkowanych wózków elektrycznych wynosi 
prawie 64 000. Największą część użytkowanych wózków widłowych nadal stanowią wózki spalinowe, które 
stanowią 54% liczby aktualnie używanych wózków. Jest to wynik o 1% gorszy w stosunku do roku poprzedniego. 
Pozostałe 7% stanowią wózki z innymi rodzajami napędu, których udział zmniejszył się o 1% w stosunku do 
2015 roku. W związku z sytuacją przedstawioną na wykresie można więc zwrócić uwagę, że w roku 2016 
wzrost liczby użytkowanych wózków z napędem elektrycznym dokonał się kosztem 1% udziału wózków spa-
linowych i takiego samego udziału wózków z innym typem napędu.

4. wózki widłowe według udźwigu 
W rozdziale przeprowadzona została analiza wózków widłowych zgodnie z kryterium ich udźwigu w oparciu 
o dane pochodzące z Urzędu Dozoru Technicznego. W pierwszej kolejności zbadano strukturę wózków widło-
wych zarejestrowanych w 2016 roku z podziałem na nowe i używane. Kolejne części przedstawiają wózki 
widłowe z napędem spalinowym oraz elektrycznym.

4.1. wszystkie wózki widłowe według udźwigu
W podrozdziale dokonano analizy wszystkich wózków widłowych zarejestrowanych w 2016 roku z podziałem 
na nowe i używane.

Rysunek 4.1. Liczba rejestracji nowych i używanych wózków widłowych wg udźwigu w roku 2016

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Dozoru Technicznego
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Pośród wszystkich wózków widłowych zarejestrowanych w 2016 roku około 56% stanowiły wózki nowe, 
pozostałą część wózki używane (44%). Proporcje użytkowanych wózków widłowych (nowy i używanych) 
rozkładały się natomiast bardzo podobnie.

Najpopularniejszymi nowymi wózkami widłowymi byłe te o udźwigu do 2 ton. Stanowiły one około 60% 
wszystkich rejestracji. Na drugim miejscu znalazły się wózki o tonażu od 2 do 3 ton, stanowiąc przy tym 23% 
wszystkich rejestracji. Trzecie miejsce zajęły wózki widłowe o nośności od 3 do 4 ton (11%). Na czwartym 
miejscu znalazły się wózki należące do dwóch kategorii udźwigu – od 4 do 5 ton oraz od 5 do 6 ton. Oba 
stanowiły po 3% wszystkich rejestracji. Rejestracje nowych wózków widłowych o udźwigu przewyższającym 
6 ton wynosiły tylko 1%.

Wśród używanych wózków widłowy dominowały również wózki o udźwigu do 2 ton – 44% rejestracji. Drugimi 
najpopularniejszymi wózkami byłe te o udźwigu mieszczącym się w przedziale od 2 do 3 ton (24%). Na trzecim 
miejscu znalazły się pojazdy o tonażu od 3 do 4 ton (18%), a na czwartym od 4 do 5 ton (8%). Wózki widłowe 
o wyższym udźwigu stanowiły 6% rejestracji.

4.2. wózki widłowe z napędem 
spalinowym według udźwigu
W podrozdziale dokonano analizy udźwigu wszystkich spalinowych wózków widłowych zarejestrowanych 
w 2016 roku, a także z podziałem na nowe i używane.

Rysunek 4.2. Liczba rejestracji wszystkich spalinowych wózków widłowych wg udźwigu w roku 2016
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W segmencie wózków widłowych o napędzie spalinowym dominował udźwig mieszczący się w przedziale od 
2 do 3 ton, stanowiący aż 33% wszystkich rejestracji. Mniejszą popularnością cieszyły się spalinowe wózki 
widłowe o udźwigu od 3 do 4 ton oraz o tonażu nie przekraczającym 2 ton – obie kategorie stanowiły po 25% 
wszystkich rejestracji. Trzecie miejsce w tym zestawieniu zajęły wózki o udźwigu od 4 do 5 ton (9% rejestracji), 
a czwarte wózki widłowe mieszczące się w przedziale od 5 do 6 ton (5%). Pozostałe kategorie udźwigu łącznie 
stanowiły 3% wszystkich rejestracji.

Rysunek 4.3. Liczba rejestracji nowych i używanych spalinowych wózków widłowych wg udźwigu w roku 2016 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Dozoru Technicznego

W 2016 roku zarejestrowane nowe wózki widłowe o napędzie spalinowym stanowiły 42% ogółu, a używane 
– 58%. W każdej kategorii udźwigu przewyższała liczba rejestracji używanych wózków widłowych. Struktura 
dominującego udźwigu jest taka sama zarówno dla pojazdów używanych jak i nowych – najpopularniejsze 
były wózki mieszczące się w przedziale udźwigu od 2 do 3 ton, drugie miejsce zajęły te w przedziale od 3 do 
4 ton, a trzecie do 2 ton..

4.3. wózki widłowe z napędem 
elektrycznym według udźwigu
W podrozdziale dokonano analizy udźwigu wszystkich elektrycznych wózków widłowych zarejestrowanych 
w 2016 roku, a także z podziałem na nowe i używane.

http://www.camso.co/
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Rysunek 4.4. Liczba rejestracji wszystkich elektrycznych wózków widłowych wg udźwigu w roku 2016

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Dozoru Technicznego

W segmencie wózków widłowych o napędzie elektrycznym przeważał najniższy możliwy udźwig, a więc ten 
mieszczący się w przedziale do 2. Stanowił on aż 79% wszystkich rejestracji. Dużo mniejszą popularnością 
cieszyły się elektryczne wózki widłowe o udźwigu od 2 do 3 ton – tylko 15%. Trzecie miejsce w tym zesta-
wieniu zajęły wózki o udźwigu od 3 do 4 ton (jedynie 3% rejestracji). Wózki widłowe o większych udźwigach 
stanowiły raptem 2% rejestracji. W segmencie tym widoczna jest więc znacząca dominacja wózków widłowych 
o udźwigu do 2 ton.

Rysunek 4.5. Liczba rejestracji nowych i używanych elektrycznych wózków widłowych wg udźwigu w roku 2016

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Dozoru Technicznego
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W 2016 roku zarejestrowane nowe wózki widłowe o napędzie elektrycznym stanowiły 70%ogółu, a używane 
– 30%. W każdej kategorii udźwigu przewyżała liczba rejestracji nowych wózków widłowych. Jest to więc sytu-
acja odwrotna, niż ta która miała miejsce w przypadku wózków widłowych o napędzie spalinowym. Struktura 
dominującego udźwigu jest taka sama zarówno dla pojazdów używanych jak i nowych – najpopularniejsze 
były wózki o udźwigu do 2 ton, drugie miejsce zajęły te w przedziale od 2 do 3 ton, a trzecie od 3 do 4 ton

5. dominujący udźwig 
W rozdziale przeprowadzona została analiza rejestracji wózków widłowych zgodnie z kryterium ich udźwigu 
w oparciu o dane pochodzące z Urzędu Dozoru Technicznego. Opracowanie dotyczy roku 2016.

Rysunek 5.1. Liczba rejestracji wszystkich wózków widłowych wg udźwigu w roku 2016

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Dozoru Technicznego

W 2016 roku pozycję dominującą ponownie zajęły wózki widłowe o udźwigu do 2 ton – stanowią one ponad 
połowę wszystkich rejestracji (53%). W roku 2015 ich udział wynosił odpowiednio 55%, a wiec ich pozycja 
utrzymuje się na względnie równym poziomie.

Drugie miejsce zajęły wózki widłowe o udźwigu od 2 do 3 ton (24%), a trzecie te mieszczące się w przedziale 
od 3 do 4 ton (14%). Na kolejnych miejscach uplasowały się pojazdy o tonażu od 4 do 5 ton (5%) oraz od 5 do 
6 ton (3%). Udział wózków o większych udźwigach jest nieznaczny – około 1% wszystkich rejestracji.

http://www.camso.co/
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Rysunek 5.2. struktura najpopularniejszych wózków widłowych w roku 2015 i 2016 wg udźwigu
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Preferencje wyboru wózków widłowych pod względem udźwigu są bardzo podobne do tych zarejestrowanych 
w roku 2015. Struktura najpopularniejszych wózków uszeregowanych pod względem ich tonaży pozostaje 
praktycznie niezmieniona, co obrazuje stabilność tego rynku.

6. wózki widłowe według 
miejsca rejestracji 
W niniejszym rozdziale przedstawione zostaną dane dotyczące liczby rejestracji wózków widłowych według 
miejsca jej dokonania na podstawie danych uzyskanych z Urzędu Dozoru Technicznego. Dane zostaną przed-
stawione z zachowaniem podziału na rodzaj napędu oraz na wózki nowe i używane. Dane zostaną również 
porównane do lat poprzedzających.

Rysunek 6.1. Wózki widłowe według miejsca rejestracji w 2016 r.
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W 2016 roku najwięcej wózków widłowych zostało zarejestrowanych w Poznaniu (2230) oraz w Warszawie 
(2227). Są to jedyne miejsca, w których liczba rejestracji wózków widłowych w 2016 roku przekroczyła 2000 
sztuk. Wysoką liczbę rejestracji osiągnęła również łódź, w której zarejestrowano 1369 wózków.

Rysunek 6.2. Porównanie liczby rejestracji w latach 2015-2016
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Pomimo najwyższego wyniku w roku 2016, Poznań zanotował 10% stratę w porównaniu do roku poprzedza-
jącego. Przełożyło się to na ponad 200 rejestracji mniej niż w 2015 roku. W Warszawie odnotowano natomiast 
wzrost liczby rejestracji w stosunku do poprzedniego okresu, wyniósł on 25%, co przełożyło się na ponad 400 
wózków zarejestrowanych więcej. Jednocześnie przyrost liczby rejestracji w Warszawie o wspomniane 25% był 
największym wzrostem we wszystkich okręgach w 2016 roku. Do miejsc, które odnotowały wynik o wiele lep-
szy niż w roku poprzedzającym możemy zaliczyć również Siedlce (+14%), Częstochowę (+11%) i Lublin (+10%). 
Przechodząc do największych procentowych spadków liczby rejestracji, zostały one odnotowane w Piotrkowie 
Trybunalskim (-33%), Dąbrowie Górniczej (-28%), Kielcach oraz Zielonej górze (oba miasta – 21%).

Rysunek 6.3. udział wózków nowych/używanych na tle liczby rejestracji w danym regionie
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Na powyższym wykresie można zauważyć, że w miejscach, w których zarejestrowano najwyższą liczbę wóz-
ków, przeważają rejestracje wózków nowych. Warto zauważyć, że w Warszawie oraz łodzi udział wózków 
nowych w liczbie rejestracji przekroczył 70%. W Poznaniu, w którym zarejestrowano w roku 2016 najwięcej 
wózków, wynik urządzeń nowych również zbliżył się do progu 70%. Warto również zwrócić uwagę na wysoki 
udział wózków nowych w okręgach notujących niższe wyniki w liczbie rejestracji. W Dąbrowie Górniczej i Wro-
cławiu udział liczby wózków nowych również zbliżył się do 70%, natomiast w Bydgoszczy, Gliwicach, Radomiu 
oraz Tarnowie udział zbliżył się do 60%. W sumie przewagę liczby zarejestrowanych wózków nowych odno-
towano w 9 na 29 regionów. W pozostałych przeważyła, w większości minimalnie, liczba rejestracji wózków 
używanych. Największy udział rejestracji wózków używanych został odnotowany w Siedlcach (ponad 70%), 
Częstochowie (również ponad 70%) oraz w Białymstoku (ponad 60%). 

Rysunek 6.4. udział wózków spalinowych/elektrycznych na tle liczby rejestracji w danym regionie
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Dozoru Technicznego

W regionach, w których zarejestrowano największą liczbę wózków widłowych w 2016 roku oprócz trendu 
rejestracji wózków nowych, można zauważyć większy udział wózków widłowych napędzanych elektrycznie. 
Największy ich udział został odnotowany w łodzi, gdzie przekroczył 70%. W Warszawie i Poznaniu natomiast 
liczba zarejestrowanych wózków z napędem elektrycznym stanowiła niecałe 70%. Wysoki odsetek wózków 
elektrycznych został zarejestrowany również w Wrocławiu, Częstochowie i Dąbrowie Górniczej. Na podstawie 
powyższego wykresu widać, że warto zwrócić uwagę na fakt, że wymienione powyżej miejsca rejestracji z dużą 
przewagą wózków elektrycznych są jedynymi miejscami, w których taka przewaga występuje. W pozostałych 
miejscach rejestracji mamy do czynienia z przewagą liczby rejestracji wózków o napędzie spalinowym. Naj-
wyższy udział wózków spalinowych w liczbie rejestracji został odnotowany w Kielcach, Płocku oraz Piotrkowie 
Trybunalskim.
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7. Rynek baterii trakcyjnych
 Określenie wielkości rynku i udziałów poszczególnych dostawców na rynku baterii trakcyjnych i ogniw można 
określić na podstawie przybliżonej liczby wózków widłowych, których źródłem napędu są właśnie baterie 
trakcyjne. 

7.1. Rynek baterii trakcyjnych i ogniw oeM
Rynek baterii trakcyjnych jest podzielony na dwa obszary. Pierwszy to baterie, które są przeznaczone dla fa-
brycznie nowych wózków widłowych, które to są dostarczane z zamontowaną już baterią trakcyjną i baterią 
zmienną (tzw. OEM – Original Equipment Manufacturer). Drugim obszarem natomiast są baterie dostarczane 
do wózków ich nieposiadających. Rozdział ten zostanie poświęcony opisowi obszaru dotyczącego OEM na 
rynku baterii trakcyjnych i ogniw. Wszystkie dane umieszczone w raporcie pochodzą z danych udostępnionych 
z UDT oraz WITS.

Rysunek 7.1. udział procentowy dostawców baterii trakcyjnych na polskim rynku OeM w 2016 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UDT i WITS

Z powyższego wykresu wynika, że największym dostawcą baterii trakcyjnych z ponad 50% udziałem jest Exides 
Technologies SA. Jest to tendencja niezmieniająca się od lat. Na drugiej pozycji znajduje się Enersys Sp. z o.o. 
z 27% udziałem. Kolejne pozycje zajmują Hoppecke Baterie Polska Sp. z o.o. (11%), Sunlight Polska Sp. z o.o. 
(4%) oraz P.H.U. TECH-System (3%). Pozostali dostawcy mają wspólnie 3% udział w rynku.

Aby prawidłowo ocenić wartość baterii trakcyjnych na polskim rynku z liczby wózków widłowych wzięto pod 
uwagę wózki elektryczne używane w 2016 roku, których było 18 342 sztuk. Współczynnik ilości baterii trak-
cyjnych na wózek widłowy wynosi 1,2 co daje 22 010 sztuk baterii trakcyjnych. Uzupełniająca liczba baterii 
zamiennych wyniosła 2201 sztuk, a więc w sumie na rynku znalazło się 24 211 baterii trakcyjnych.
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Rysunek 7.2. Liczba baterii trakcyjnych na polskim rynku OeM w 2016 roku
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UDT

Największy dostawca baterii trakcyjnych na polskim rynku Exides Technologies SA dostarczył 12348 sztuk 
baterii co stanowi ponad 50% udziału w rynku. Kolejny dostawca baterii trakcyjnych Enersys Sp. z o.o. dostar-
czył 6537 sztuk co stanowiło ok. 27% udział w rynku. Hoppecke Baterie Polska Sp. z o.o., Sunlight Polska SP. 
z o.o. oraz P.H.U. TECH-System sprzedały odpowiednio 2663, 968 oraz 726 sztuk baterii na polskim rynku, 
co stanowiło odpowiednio 11%, 4%, 3% udziału na rynku tych firm. Pozostałe firmy dostarczyły łącznie 968 
sztuk baterii trakcyjnych. 

Z kolei mówiąc o ogniwach, przyjmuje się że współczynnik ilości ogniw na baterię wynosi 18 co przy liczbie 
baterii 24 211 sztuk daje sumę ogniw OEM 435806 sztuk. Dodając do tego 43 581 sztuk baterii zamiennych 
daje 479 387 sztuk ogniw. 

Rysunek 7.3. Liczba ogniw poszczególnych dostawców baterii trakcyjnych OeM w 2016 roku
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UDT
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Exide Technologies SA jako największy udziałowiec na rynku dostarczył największej liczby ogniw w 2016 
roku – 244 487 sztuk. Na kolejnym miejscu znalazł się Enersys Sp. z o.o. dostarczając 129 434 sztuk. Na 
następnych pozycjach znalazły się firmy Hoppecke Baterie Polska Sp. z o.o., Sunlight Polska Sp. z o.o. oraz 
P.H.U. TECH-System dostarczając odpowiednio 52 733, 19 175 i 14 382 sztuk ogniw. 

7.2. Rynek baterii trakcyjnych 
i ogniw, wszystkie dostawy
Na podstawie danych o zarejestrowanych oraz wprowadzonych na rynek wózkach widłowych, które rejestracji 
nie podlegają można było określić wielkość rynku baterii do wózków widłowych, a także udziału dostawców 
na rynku baterii trakcyjnych. Badaniem został objęty cały rynek baterii trakcyjnych. Do obliczeń w analizie 
przyjęto wskaźnik 1,2 baterii na wózek widłowy. 

Rysunek 7.4. Liczba baterii trakcyjnych na polskim rynku w 2016 roku – podział na baterie nowe i używane
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UDT

Największa liczba baterii trakcyjnych została dostarczona przez firmę Exide Technologies SA. Było to 10 651 
sztuk baterii nowych oraz 1 697 baterii używanych. Kolejnym dostawcą pod względem liczby dostarczonych 
sztuk była firma Enersys Sp. z o.o. z liczbą 6 537 sztuk baterii z czego 5 639 było bateriami nowymi. Na 
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trzecim miejscu znalazła się firma Hoppecke Baterie Polska Sp. z o.o. dostarczając 2 297 baterii nowych oraz 
366 baterii używanych. Z kolei firma Sunlight Polska Sp. z o.o. dostarczyła w 968 baterii, z czego 835 było 
nowych. Ostatni wyróżniony producent, czyli P.H.U. TECH-System dostarczył 627 baterii nowych a 100 uży-
wanych. Powyższy wykres pokazuje, że każdy producent dostarczył więcej baterii nowych niż używanych, co 
jest dobrą tendencją, gdyż nowe baterie charakteryzują się dłuższą żywotnością przez co są chętniej kupowane 
niż baterie używane. 

Rysunek 7.5. Liczba ogniw baterii trakcyjnych na polskim rynku – podział na nowe i używane
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UDT

Na rynku ogniw baterii trakcyjnych liderem była firma Exide Technologies SA dostarczając 210 884 sztuk 
ogniw nowych oraz 33 603 ogniw używanych. Enersys Sp. z o.o. z 27% udziałem w rynku dostarczył 
w sumie 129 434 sztuk ogniw z czego 111 644 to były ogniwa nowe. Kolejnym dostawcą pod względem 
liczby dostarczonych ogniw była firma Hoppecke bateria Polska Sp. z o.o. z liczbą 45 485 ogniw nowych 
oraz 7 248ogniw używanych. Na pozostałych miejscach znalazły się Sunlight Polska Sp. z o.o. oraz P.H.U. 
TECH-System, które to firmy dostarczyły odpowiednio 16 540 i 12 405 ogniw nowych oraz 2 636 i 1 977 
ogniw używanych. Również na rynku ogniw baterii trakcyjnych można zauważyć, że producenci dostarcza-
ją większą liczbę ogniw nowych, które także charakteryzują się większą żywotnością przez co są chętniej 
wybierane przez klientów
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8. Rynek opon czołowych 
wózków widłowych
Rysunek 8.1. Liczba całego segmentu rynku opon do czołowych wózków widłowych na rok 2016
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UDT, WITS i LOG4.PL

W 2016 roku łączna liczba opon do czołowych wózków widłowych wyniosła 361 559 sztuk. Najbardziej 
popularne były opony do wózków o udźwigu do 2 ton, stanowiły one 42% całego rynku opon do wózków 
widłowych. Na drugim miejscu znalazły się opony do wózków o tonażu od 2 do 3 ton stanowiące 29% rynku. 
Trzecie miejsce zajęły opony do wózków widłowych o udźwigu od 3 do 4 ton – 17%. Pozostałe opony do 
wózków nie były popularne, 12 rodzajów opon do wózków stanowiło łącznie niecałe 9% całości rynku. Nie 
zostały zarejestrowane żadne wózki o udźwigu powyżej 50 ton.
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Rysunek 8.2. segmentacja rynku opon czołowych wózków widłowych
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UDT, WITS i LOG4.PL

Po rozróżnieniu rynku opon do czołowych wózków widłowych można zauważyć, iż największą popularność 
miały opony Super Elastyczne stanowiące 57% rynku opon czołowych wózków widłowych. Na pierwszym 
miejscu wśród klasyfikacji opon Super Elastycznych znalazły się opony do wózków o udźwigu do 2 ton, drugie 
miejsce zajęły opony do wózków o tonażu 2 do 3 ton (28%), natomiast opony do wózków o udźwigu od 3 
do 4 ton posiadają blisko 17% udziału w rynku. Opony Super Elastyczne do pozostałych wózków widłowych 
posiadają łącznie 7% rynku.

Największą popularność pośród opon pneumatycznych do czołowych wózków widłowych miały opony do 
wózków o udźwigu do 2 ton (34%). Kolejne w klasyfikacji były opony do wózków o tonażu 2 do 3 tony (31%) 
i 3 do 4 tony (17%). Opony pneumatyczne do pozostałych wózków widłowych stanowią łącznie 17% udziału 
w rynku.
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Rysunek 8.3. struktura rynku opon do czołowych wózków widłowych według rozmiaru opon
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UDT, WITS i LOG4.PL

Klasyfikując popularność opon do czołowych wózków widłowych według rozmiaru opon, pośród opon 8”-10” 
czołową pozycję miały opony Super Elastyczne (61%), kiedy opony Pneumatyczne(R+D) stanowiły 39%. Opony 
w rozmiarze 12”-16” w większości stanowiły opony Pneumatyczne(R+D) 53%, a opony Super Elastyczne 47%. 
W kategoriach rozmiarowych 20”-24” oraz >=25” nie występowały opony Super Elastyczne.

9. leasing wózków widłowych
W 2016 roku nastąpił kolejny wzrost przekazywania środków pieniężnych na wózki widłowe przez firmy le-
asingowe, jednak w porównaniu do leasingu innych urządzeń i maszyn nadal jest to niewielki odsetek udziału. 
Rynek leasingu w ubiegłym roku odnotował wartość 58079 mln PLN, co w porównaniu do roku 2015, gdzie 
wynik branży wyniósł 49806,5 mln PLN stanowi wzrost o 16,6%. 
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Rysunek 9.1. Wartość netto wszystkich środków finansowych przeznaczonych na leasing wózków widłowych w latach 2014-2016 
[mln PLn]
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Związku Polskiego Leasingu (ZPL)

W 2016 roku wartość zawieranych umów na leasing wózków widłowych wyniosła 625,2 mln PLN. W porów-
naniu do 2015 roku wartość ta wzrosła o 30,1 mln PLN, co stanowi 5,06% wzrost. 

Rysunek 9.2. Wartość netto umów leasingowych finansowanych zakupów wózków widłowych w latach 2015-2016 [mln PLn]
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Związku Polskiego Leasingu (ZPL)
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Rysunek 9.3. Wartość netto umów leasingowych finansowanych zakupów wózków widłowych w latach 2015-2016 [mln PLn] – cd
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Związku Polskiego Leasingu (ZPL)

W 2016 roku na rynku leasingu wózków widłowych oferowały środki 22 przedsiębiorstwa. W porównaniu 
do roku 2013 liczba ta spadła o 1 z powodu przejęcia przez Idea Bank spółki Getin Leasing. Integracja obu 
przedsiębiorstw ma na celu osiągnięcia efektów skali i umocnienie pozycji rynkowej.

Spośród wszystkich przedsiębiorstw 13 odnotowało wzrost wartości zawieranych umów na leasing wózków 
widłowych. Są to: BZ WBK Leasing S.A., SG Equipment Leasing Polska Sp. z o. o., Europejski Fundusz Leasin-
gowy S.A., PKO Leasing S.A., ING Lease (Polska) Sp. z o. o., Deutsche Leasing Polska S.A., Pekao Leasing Sp 
.z o. o. , Raiffeisen-Leasing Polska S.A., Siemens Finance Sp. z o. o., Impuls-Leasing Polska Sp. z o. o., ORIX 
Polska S.A. , Alior Leasing Sp. z o. o. oraz Leasing Polski Sp. z o.o.. Dwie ostatnie z wymienionych spółek są 
nowymi graczami na rynku leasingu wózków widłowych. Na czele rankingu znalazła się spółka BZ WBK, której 
wartość zawieranych umów leasingowych w 2016 roku wzrosła o 23,25 mln PLN w stosunku do roku 2015 
(51,61 mln PLN), co stanowi wzrost aż o 44%. 

http://www.camso.co/


Widlak List 2017

Log4.pl62

Rysunek 9.4. Liczba wózków widłowych finansowanych leasingiem w latach 2015-2016 [szt.]
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Związku Polskiego Leasingu (ZPL)

Rysunek 9.5. Liczba wózków widłowych finansowanych leasingiem w latach 2015-2016 [szt.] – cd
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Ogółem w roku 2016 spółki zajmujące się leasingiem wózków widłowych zawarły umowy na 7304 sztuk, 
co w porównaniu do 2015 roku oznacza wzrost o 87 sztuk.Dziesięć spółek odnotowało wzrost zawieranych 
umów dotyczących wózków widłowych. Są to: BZ WBK Leasing S.A., SG Equipment Leasing Polska Sp. z o. o., 
Europejski Fundusz Leasingowy S.A., PKO Leasing S.A., Deutsche Leasing Polska S.A., Siemens Finance Sp. z o. o., 
ORIX Polska S.A., Alior Leasing Sp. z o. o., Leasing Polski Sp. z o.o. oraz Scania Finance Polska Sp. z o. o.. Mimo 
spadku w 2016 roku na czele rankingu liczby sztuk zawartych umów leasingowych na wózki widłowe uplaso-
wał się IKB Leasing Polska Sp. z o. o. (spadek o 75 sztuk w stosunku do roku 2015). Największy wzrost w tej 
kategorii zanotował BZ WBK Leasing S.A., podpisując umowy leasingowe na 847 sztuk wózków widłowych, 
co stanowi wzrost o 263 sztuki niż w roku 2015.

Rysunek 9.6. Wartość netto umów leasingowych finansowanych zakupów wózków widłowych w I-IV kwartale 2016 roku[mln PLn]
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Związku Polskiego Leasingu (ZPL)

Wzrost wartości netto umów leasingowych można było zaobserwować w II i IV kwartale roku 2016. W II 
kwartale 2016 roku nastąpił wzrost o 32,69 mln PLN. Następnie w kwartale III nastąpił spadek w stosunku 
do kwartału II – o 18,42 mln PLN, by następnie w kwartale IV wartość netto umów leasingowych wzrosła 
o kolejne 39,51 mln PLN.
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TABeLA 9.1. Wartość netto umów leasingowych finansujących wózki widłowe w I-IV kwartale 2016 roku [mln PLn]

lp. Spółka i kw. ii kw. iii kw. iV kw. Razem

1. Bz wBk leasing S.A. 22,60 22,77 13,38 16,17 74,92

2. ikB leasing polska Sp. z o.o. 11,52 10,14 12,79 36,66 71,11

3. SG equipment leasing polska Sp.z o.o. 13,21 19,33 17,73 16,23 66,50

4. Millennium leasing Sp. z o.o. 10,80 17,02 17,11 14,80 59,73

5. mleasing Sp. z o. o. 20,03 9,28 6,88 6,31 42,50

6. europejski Fundusz leasingowy S.A. 9,40 9,69 9,82 11,31 40,22

7. pko leasing S.A. 4,18 10,92 8,70 13,62 37,42

8. inG lease (polska) Sp. z o.o. 5,00 13,05 12,98 5,97 37,00

9. deutsche leasing polska S.A. 5,84 7,54 8,50 13,19 35,07

10. pekao leasing Sp. z o. o. 4,58 3,70 4,79 14,45 27,52

11. Raiffeisen-leasing polska S.A. 7,01 9,11 5,56 5,73 27,41

12. Grupa idea Getin leasing S.A. 3,70 4,80 5,94 6,24 20,68

13. Siemens Finance Sp. z o.o. 0,83 4,00 3,76 5,07 13,66

14. Bnp paribas leasing Solutions* 0,53 2,71 5,11 5,20 13,55

15. akf leasing polska S.A. 2,43 9,33 0,98 0,80 13,54

16. impuls-leasing polska Sp. z o. o. 1,20 1,27 3,03 3,64 9,14

17. de lage landen leasing polska S.A. 0,54 0,40 1,06 2,43 4,43

18. oRix polSkA S.A. 1,74 0,23 0,68 0,70 3,35

19. Alior leasing Sp. z o.o. 0,00 2,09 0,27 0,40 2,76

20. leasing polski Sp. z o. o. 0,05 0,49 0,46 0,02 1,02

21. SGB leasing Sp. z o. o. 0,17 0,23 0,08 0,05 0,53

22. Scania Finance polska Sp. z o.o. 0,00 0,08 0,00 0,15 0,23

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Związku Polskiego Leasingu (ZPL)

W I kwartale 2016 roku największą wartość umów leasingowych zawarła spółka BZ WBK Leasing S.A.. Kolejno 
uplasowały się: mLeasing Sp. z o. o. oraz SG Equipment Leasing Polska Sp.z o.o.. Aż dwie spólki: Alior Leasing 
Sp. z o.o. i Scania Finance Polska Sp. z o.o. nie zawarły żadnej umowy na leasing wózków widłowych. Z kolei 
w II kwartale 2016 roku wszystkie 22 przedsiębiorstwa podpisały umowy na leasing wózków widłowych, 
jednakże na czołowych trzech miejscach uplasowały się: BZ WBK Leasing S.A., SG Equipment Leasing Polska 
Sp.z o.o. oraz Millennium Leasing Sp. z o.o.. W kolejnym kwartale sytuacja nieco uległa zmianie – na pierwszym 
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miejscu znalazła się SG Equipment Leasing Polska Sp.z o.o., a na kolejnych mLeasing Sp. z o. o. oraz BZ WBK 
Leasing S.A., a z kolei Scania Finance Polska Sp. z o.o. ponownie nie zawarła żadnej umowy.

W ostatnim kwartale 2016 roku najlepszy wynik uzyskała IKB Leasing Polska Sp. z o.o., jednocześnie osiągając 
najlepszy wynik spośród wszystkich kwartałów (aż 36,6 mln PLN). Na miejscu drugim i trzecim uplasowały 
się SG Equipment Leasing Polska Sp.z o.o. oraz BZ WBK Leasing S.A..

TABeLA 9.2. Liczba sztuk wózków widłowych finansowanych leasingiem w I-IV kwartale 2016 roku [szt.]

lp. Spółka i kw. ii kw. iii kw. iV kw. Razem

1. ikB leasing polska Sp. z o.o. 147 147 227 534 1 055

2. Bz wBk leasing S.A. 242 247 166 192 847

3. Millennium leasing Sp. z o.o. 132 215 199 210 756

4. SG equipment leasing polska Sp.z o.o. 133 209 193 186 721

5. europejski Fundusz leasingowy S.A. 155 166 185 213 719

6. mleasing Sp. z o. o. 327 105 114 84 630

7. pko leasing S.A. 45 113 123 151 432

8. Grupa idea Getin leasing S.A. 76 86 89 109 360

9. Raiffeisen-leasing polska S.A. 81 123 79 73 356

10. deutsche leasing polska S.A. 57 61 57 93 268

11. pekao leasing Sp. z o. o. 54 46 74 86 260

12. inG lease (polska) Sp. z o.o. 42 66 63 55 226

13. Bnp paribas leasing Solutions* 6 41 66 44 157

14. akf leasing polska S.A. 35 88 15 10 148

15. impuls-leasing polska Sp. z o. o. 23 24 44 53 144

16. Siemens Finance Sp. z o.o. 7 19 23 31 80

17. de lage landen leasing polska S.A. 4 10 9 26 49

18. oRix polSkA S.A. 16 5 11 15 47

19. Alior leasing Sp. z o.o. 0 17 5 10 32

20. leasing polski Sp. z o. o. 1 2 3 1 7

21. SGB leasing Sp. z o. o. 2 2 2 1 7

22. Scania Finance polska Sp. z o.o. 0 1 0 2 3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Związku Polskiego Leasingu (ZPL)

W I kwartale 2016 roku najwięcej sztuk wózków widłowych oddanych w leasing przekazały przedsiębiorstwa: 
mLeasing Sp. z o. o., BZ WBK Leasing S.A. oraz Europejski Fundusz Leasingowy S.A.. Z kolei spółki Alior Leasing 
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Sp. z o.o. i Scania Finance Polska Sp. z o.o. nie zawarły żadnych umów na wózki widłowe. W kolejnym kwar-
tale (II kw. 2016 roku) najwięcej sztuk zawartych umów leasingowych podpisały przedsiębiorstwa: BZ WBK 
Leasing S.A., Millennium Leasing Sp. z o.o. oraz SG Equipment Leasing Polska Sp.z o.o..W III kwartale 2016 
roku Scania Finance Polska Sp. z o.o. nie zawarła żadnej umowy na leasing wózków widłowych, natomiast 
na czele rankingu uplasowały się: IKB Leasing Polska Sp. z o.o., Millennium Leasing Sp. z o.o. i Europejski 
Fundusz Leasingowy S.A.. W ostatnim kwartale 2016 roku na podium pod względem liczby zawartych umów 
leasingowych na wózki widłowe znalazły się: IKB Leasing Polska Sp. z o.o., Europejski Fundusz Leasingowy 
S.A. oraz Millennium Leasing Sp. z o.o.. Należy podkreślić, iż w omawianym kwartale spółka IKB Leasing Polska 
uzyskała nad drugim plasującym się przedsiębiorstwem (Europejski Fundusz Leasingowy) przewagę o 321 
sztuk umów na wózki widłowe. 

W 2016 roku liczba wózków widłowych oddanych w leasing wynosiła 7304 sztuk o łącznej wartości 
58079 mln PLN. Na polskim rynku obecnie istnieją 22 przedsiębiorstwa udzielające pożyczek długotermino-
wych na zakup wózków widłowych. Dziesięć przedsiębiorstw oferujących środki na leasing wózków widłowych 
odnotowało wzrost liczby zawieranych umów oraz trzynaście odnotowało wzrost pod względem zawieranych 
umów. Podsumowując powyższy rozdział można przypuszczać, iż branża leasingu wózków widłowych utrzyma 
tendencję wzrostową w kolejnych latach, co wiąże się z obecnie mocną sytuacją polskiego rynku oraz stabil-
nego otoczenia, wzrostem polskiego przemysłu oraz zwiększonym eksportem do krajów Unii Europejskiej, jak 
i Rosji oraz Ukrainy.

10. Sprzedaż wózków widłowych wg. 
world integrated trade Solution
Rysunek 10.1. Liczba nowych wózków widłowych sprzedanych na polskim rynku w latach 2010-2016
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W okresie od roku 2010 do 2016 sprzedano niemal 96 000 sztuk wózków widłowych. W analizowanym 
okresie doszło do niewielkiego (5,1%) spadku sprzedaży w roku 2012. W późniejszych latach sprzedaż ulegała 
stałemu wzrostowi. W roku 2013 wzrosła względem roku poprzedniego o 20,3%, w 2014 r. względem 2013 
r. o 9,9%, w 2015 r. względem 2014 r. o 7,9%, natomiast w 2016 r. o 9,9% względem 2015 r.

Rysunek 10.2. Liczba nowych wózków widłowych sprzedanych na polskim rynku w roku 2016
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Spośród 17 874 sztuk sprzedanych wózków widłowych w roku 2016. największą część stanowiły wózki ma-
gazynowe unoszące do kompletacji, których sprzedaż przekroczyła połowę ogólnej liczby. Następną wybieraną 
kategorią były wózki czołowe z napędem typu diesel lub gaz, których udział w sprzedaży wyniósł 22%. Trzecim 
wyborem były wózki czołowe z napędem elektrycznym, natomiast charakteryzujące się najmniejszą częścią 
sprzedanych modeli były wózki magazynowe wysokiego unoszenia.

Rysunek 10.3. Liczba nowych wózków widłowych czołowych z napędem diesel/gaz w latach 2010-2016
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Rok 2011. przyniósł duże rozmiary sprzedaży wózków czołowych z napędem typu diesel/gaz. Wartość 
sprzedaży wzrosła z roku 2010 o 35,6%. W roku 2012. doszło do gwałtownego spadku – liczba sprzedanych 
wózków na polskim rynku obniżyła się o 15,6% w odniesieniu do roku 2011. W późniejszych latach sprzedaż 
stale wzrastała, z pominięciem przełomu lat 2014 i 2015, gdzie sprzedaż była niemal jednakowych rozmiarów. 
W roku 2016. liczba sprzedanych wózków wzrosła o 11,7%.

Rysunek 10.4. Liczba nowych wózków widłowych czołowych z napędem elektrycznym w latach 2010-2016
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Sprzedaż wózków z napędem elektrycznym ulegała niewielkim wahaniom w okresie od 2011. do 2016. 
Zmiany w tym okresie nie przekroczyły 15%. Należy również pamiętać, że jest to grupa o mniejszej liczbie 
sprzedanych sztuk pojazdów. Warte wyszczególnienia jest zjawisko znacznego wzrostu sprzedaży w roku 
2011. w odniesieniu do 2010., która podniosła się o 39,3%. Jest to największy skok w badanej grupie wózków 
w przyjętym okresie.

Rysunek 10.5. Liczba nowych wózków magazynowych wysokiego unoszenia w latach 2010-2016
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Wózki magazynowe wysokiego unoszenia są grupą o najmniejszych rozmiarach sprzedaży w roku 2016. 
Zmiany u ujęciu liczbowym wahają się od 68 sztuk (2012-2013) do 388 sztuk (2014-2015).

Rysunek 10.6. Liczba nowych wózków magazynowych unoszących do kompletacji w latach 2010-2016
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Wózki magazynowe unoszące do kompletacji są największą grupą spośród badanych rodzajów wózków, 
charakteryzującą się 54% udziałem w sprzedaży w całości polskiego rynku wózków widłowych w 2016. 
roku. W latach 2010-2012 rozmiary sprzedaży były stosunkowo mniejsze niż w okresie 2013-2016. Wzrost 
z 2012. roku na 2013. wynosił 36,6,%. Kolejne zmiany były rzędu około 7%, natomiast w 2016. liczba sprze-
danych wózków wzrosła o 14%.

11. wielkość rynku wózków widłowych
 Dane dotyczące liczby rejestracji wózków widłowych przez polskich przedsiębiorców rokrocznie publikowane są 
przez Urząd Dozoru Technicznego. Notowany jest jednak trend częściowej rezygnacji z procedury rejestracyjnej, 
ze względu na odpłatność i konieczność dostarczenia ściśle określonych dokumentów, takich jak specyfikacja 
techniczna, schemat układu elektrycznego, hydraulicznego, czy certyfikatu pochodzenia. Analizowane dane 
opierają się na dwóch podstawowych kryteriach – roku budowy i daty pierwszej rejestracji. Właściwe oszaco-
wanie całościowej wielkości rynku jest możliwe po skumulowaniu danych UDT oraz danych na temat wózków 
magazynowych niskiego unoszenia, które nie są zbierane przez omawianą instytucję, a World Integrated Trade 
Solution. Zebrane dane pozwalają na określenie wielkości rynku wózków widłowych w Polsce na przestrzeni 
ostatnich lat.
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Rysunek 11.1. Wielkość rynku wózków widłowych w Polsce w latach 2010 – 2016 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UDT i WITS

Niezmiennie od 2010 roku wielkość rynku wózków widłowych wzrasta. Najniższy poziom odnotowano 
w 2010 r., i była to liczba 118453 szt. W roku 2016 natomiast liczba zarejestrowanych wózków widłowych 
wyniosła 218013, co stanowiło wzrost o około 8,46% w stosunku do roku poprzedniego, w którym liczba za-
rejestrowanych maszyn była równa 201002 szt. Na przestrzeni sześciu analizowanych lat procentowy wzrost 
ukształtował się na poziomie niemalże 84%, co świadczy o dynamice rozwoju. Perspektywy na przyszłość są 
bardzo korzystne, tendencja wzrostowa prawdopodobnie będzie się utrzymywać.

Rysunek 11.2. Liczba wózków widłowych zarejestrowanych w urzędzie Dozoru Technicznego w latach 2010 – 2016
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Dokonując analizy danych wyłącznie UDT, również widoczny jest wzrost zarejestrowanych wózków widłowych 
w Polsce. Warto podkreślić, że analizy opierają się na roku budowy i daty pierwszej rejestracji maszyn. W po-
równaniu do roku 2010, gdzie liczba wózków wynosiła 113529 szt., w kolejnych latach liczba ta sukcesywnie 
wzrastała i w roku 2016 osiągnęła poziom 208270 szt. Oznacza to, że od 2009 roku liczba zarejestrowanych 
wózków widłowych wzrosła o 94 741 sztuk.

Rysunek 11.3. Liczba wózków magazynowych niskiego unoszenia na rynku niezarejestrowanych w uDT w latach 2010 – 2016
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Według analizy przeprowadzonej przez WITS liczba wózków magazynowych niskiego unoszenia stale wzra-
sta. Po zaliczeniu niewielkiego spadku w roku 2012 – o 334 sztuk w stosunku do roku poprzedniego (2011), 
trend wzrostowy utrzymuje się na podobnym poziomie. Najmniejszą liczbę wózków widłowych odnotowano 
w 2010 roku – tj. 4924 sztuk, zaś największą w roku ubiegłym – 9743. Na przestrzeni lat 2010 – 2016 liczba 
wózków magazynów niskiego unoszenia wzrosła o niemalże 98%, co daje wyższy wynik, aniżeli w przypadku 
wózków analizowanych przez Urząd Dozoru Technicznego. Podobnie jak w przypadku wcześniejszych analiz 
można stwierdzić, że również kategoria wózków magazynowych niskiego unoszenia zachowa dotychczasową 
tendencję progresywną.

http://www.camso.co/


Widlak List 2017

Log4.pl72

Rysunek 11.4. Ogólna liczba wózków widłowych zarejestrowanych i niezarejestrowanych w latach 2010 – 2016
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Dane przedstawione na powyższym wykresie obrazuję sumę wszystkich wózków widłowych zarejestrowanych 
w Urzędzie Dozoru Technicznego, a także wózków magazynowych niskiego unoszenia klasyfikowanych przez 
World Integrated Trade Solution. W obu kategoriach notowana jest tendencja wzrostowa. Najwyższy wynik 
osiągnięto w roku ubiegłym tj. 208270 sztuk wózków widłowych oraz 9743 sztuk wózków magazynowych 
niskiego unoszenia, natomiast najmniejszy w roku 2010 i wyniósł kolejno 113529 sztuk i 4924 sztuk.

Rysunek 11.5. Dynamika rejestrowanych wózków widłowych na przestrzeni lat 2010 – 2016
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UDT i WITS

Na podstawie powyższych analiz można stwierdzić, że liczba rejestracji wózków widłowych przez polskich 
przedsiębiorców stale rośnie. Spadek widoczny jest jedynie w roku 2012, o 1 943 sztuki w stosunku do roku 
poprzedniego, a także w 2014 – o 85 sztuk. W najbliższych latach rynek ten ma szansę zwiększyć swoją 
dynamikę, a z pewnością utrzyma tendencję wzrostową.
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12. wartość rynku wózków 
widłowych w polsce
Posiadając informacje na temat wielkości rynku wózków widłowych w Polsce, jak również sprzedaży wózków 
widłowych w Polsce z kilku źródeł jesteśmy w stanie określić wartość całego rynku wózków widłowych w Pol-
sce. Dane na temat wartości rynku wózków widłowych w Polsce zostały opracowane na podstawie informacji 
udostępnionych przez UDT oraz WITS.

Rysunek 12.1. Wartość całego rynku wózków widłowych w Polsce, w lata 2011-2016 [mln PLn]
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UDT i WITS

Skonsolidowane dane pozyskane z UDT i WITS pozwoliły określić wartość całego rynku wózków widłowych 
w 2016 roku i porównać do lat poprzedzających. Jak można zauważyć na powyższym wykresie, wartość rynku 
jako całości wzrosła po raz kolejny. Stopa wzrostu w stosunku do roku 2015 wyniosła 13%. Warto zwrócić 
uwagę, że w stosunku do 2011 roku rynek wózków widłowych w Polsce zwiększył swoją wartość o ponad 
7977 mln PLN i mamy do czynienia z jego ciągłym wzrostem z małym wahaniem w 2013 roku. 
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Rysunek 12.2. Wartość zakupu nowych wózków widłowych w Polsce w latach 2011-2016 [mln PLn]
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UDT i WITS

Jak widać, głównym czynnikiem, który wpłynął na powiększenie sumy wartości polskiego rynku wózków 
widłowych był głównie wzrost kwoty zakupu nowych wózków widłowych. W 2016 roku wyniosła ona 
1 552 mln PLN i przekroczyła wartość sprzedaży z poprzedniego roku. Warto również zwrócić uwagę na fakt 
spadku wartości zakupu używanych wózków widłowych. Pozostałe wózki widłowe pozostające w użyciu na 
polskim rynku osiągnęły wartość ponad 15 831 mln PLN. W kontekście głównego udziału wózków nowych we 
wzroście w 2016 roku warto również zauważyć, że rynek sprzedaży nowych wózków widłowych sukcesywnie 
zwiększa swoją wartość od 2011 roku. 

Rysunek 12.3. struktura wartości rynku wózków widłowych w 2016 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UDT i WITS

Podsumowując informacje na temat wartości rynku wózków widłowych w Polsce, w 2016 roku 88% wartości 
rynku stanowiły wózki będące w ciągłym użytkowaniu, 9% rynku stanowił zakup nowych wózków widłowych 
a 3% rynku stanowiły zakupy używanych wózków widłowych.
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