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• Od zawsze jestem związany z motoryzacją. Edukację w tym kierunku rozpocząłem w Technikum
Mechanicznym uzyskując tytuł - Technika Mechanika Pojazdów Samochodowych. Dalsza edukacja
to studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz tytuł Magistra Ekonomii –
o kierunku Finanse i Bankowość.

• Członek założyciel Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych, które obecnie zrzesza
przeszło 150 Managerów, którzy łącznie zarządzają flotą blisko 60 000 pojazdów.

• Karierę zawodową w obszarze zarządzania flotą rozpocząłem w 2001 roku. Początkowo na
stanowiskach specjalistycznych i koordynatorskich, a od 2006 roku jako Manager w firmie NETIA
S.A. z bazą ponad 600 samochodów. Od 2012 roku w firmie Goodyear, Manager odpowiedzialny
nie tylko za flotę ale także za administrację – w Polsce i na Ukrainie a od 2015 roku Manager
Administracji dla 17 krajów klastra Europy Centralnej.

• Wielokrotny prelegent konferencji flotowych oraz autor artykułów dla prasy branżowej jak i
wewnątrzfirmowej.

• W 2017 roku podejmę się nowego wyzwania i nowej roli – wykładowcy na Politechnice
Warszawskiej gdzie powstają studia podyplomowe dla Managerów Floty.



SKFS
• Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych zostało utworzone w 

2005 roku w celu kształtowania i wpływania na branżę flotową poprzez 
propagowanie wiedzy o zarządzaniu pojazdami. 

• SKFS jest najważniejszym organem zrzeszającym osoby zarządzające flotami 
samochodowymi w Polsce.



SKFS
SKFS w liczbach

• Na dzień rejestracji SKFS w KRS członkowie stowarzyszenia zarządzali flotą około 8 000 pojazdów.
W chwili obecnej ich liczba to dokładnie 58 207. Początkowo w stowarzyszeniu zrzeszonych było
18 osób. Obecnie liczba ta wzrosła do 157.

Wartości i cele:

• Dla SKFS priorytetem jest upowszechnianie wiedzy o zarządzaniu flotami samochodowymi
poprzez wymianę doświadczeń pomiędzy członkami SKFS. Misję tą realizuje poprzez
organizowanie szkoleń i spotkań oraz tworzenie i wdrażanie programów szkoleniowych dla
kierowców poruszających się samochodami służbowymi. Wartością nadrzędną stowarzyszenia
jest propagowanie wiedzy zdobytej dzięki doświadczeniu w zarządzaniu flotami. Przejawia się to
poprzez aktywność społeczną członków Stowarzyszenia we wszelkich inicjatywach na rynku
flotowym oraz okołoflotowym (eventy, kampanie, projekty szkoleniowe). Członkowie SKFS
uczestniczą w roli prelegentów w eventach flotowych. Stowarzyszenie bierze udział w
publikacjach przygotowując eksperckie opracowania. Jednym z celów działalności SKFS jest
ochrona środowiska. Program "zielonej floty" realizowany jest poprzez wykorzystywanie w
eksploatacji pojazdów materiałów, które w możliwie niewielkim stopniu wpływają na
zanieczyszczenie środowiska. W działalności SKFS dużą uwagę przykładamy do poprawy
bezpieczeństwa na polskich drogach.



SKFS & PZWLP & Politechnika Warszawska

• Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP) wspólnie ze Stowarzyszeniem
Kierowników Flot Samochodowych (SKFS) podpisali z Wydziałem Transportu Politechniki
Warszawskiej list intencyjny w sprawie utworzenia pierwszych w Polsce, rozbudowanych
programowo, dwusemestralnych studiów podyplomowych z zakresu zarządzania flotami
pojazdów. Sygnatariusze listu planują uruchomić studia już w przyszłym roku akademickim, tj. w
październiku 2017r.

• List intencyjny został podpisany 17 października 2016 r. przez Sławomira Wontruckiego, Prezesa
Zarządu PZWLP i Prezesa firmy LeasePlan Polska, Nataszę Jarońską – Ignatiuk, Prezesa
Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych oraz Prof. dr hab. inż. Mariannę Jacynę,
Dziekan Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. Absolwenci tworzonego kierunku
studiów podyplomowych otrzymają dyplom ukończenia studiów na Wydziale Transportu
Politechniki Warszawskiej, czyli jednej z najlepszych i największych wyższych uczelni technicznych
w kraju. Naukę na nowym kierunku studiów podyplomowych będą mogli rozpocząć absolwenci
studiów I i II stopnia.

• Tworzone studia podyplomowe będą skierowane zarówno do osób planujących rozpocząć swoją
karierę zawodową w branży flotowej, jak i funkcjonujących już obecnie na tym rynku
pracowników, zamierzających zwiększyć swoje kwalifikacje oraz wiedzę.



SKFS & PZWLP & Politechnika Warszawska

• Program planowanych studiów jest opracowywany przez zespół doświadczonych ekspertów
PZWLP i SKFS oraz kadrę naukową Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej i będzie w
równym stopniu uwzględniał teoretyczne kształcenie technicznej uczelni wyższej, jak i bardzo
specjalistyczną, praktyczną wiedzę branżową. Zajęcia będą prowadzone nie tylko przez
wykładowców uczelni, ale także w bardzo dużym zakresie przez ekspertów flotowych organizacji
branżowych – PZWLP i SKFS. Prace nad projektem po stronie Polskiego Związku Wynajmu i
Leasingu Pojazdów są koordynowane przez Daniela Trzaskowskiego, Członka Zarządu PZWLP,
Dyrektora Sprzedaży Flotowej Volkswagen Leasing, natomiast w Stowarzyszeniu Kierowników Flot
Samochodowych za kwestie te odpowiada Ryszard Windyga, jeden z Członków - założycieli SKFS.
Tworzony kierunek studiów będzie stanowił pierwszą w Polsce ofertę kompleksowego,
dwusemestralnego kształcenia na poziomie uczelni wyższej w zakresie zarządzania flotami
pojazdów.



Agenda

• Zatrzymajmy się na chwile – czyli co jest dla mnie ważne.
• Ja jako Pracownik.
• Co jest dla mnie ważne jako Pracownika?
• Systemy motywacyjne.
• Samochód jako motywator.
• Czy lepiej może być taniej?
• Rodzaje finansowania flot.
• Ryzyko finansowe w zarządzaniu flotą samochodową.
• Ocena ryzyka finansowego w zarządzaniu flotą samochodową.
• Sposoby ograniczenia ryzyka w zarządzaniu flotą.
• Leasing – „nie taki diabeł straszny”.
• Ubezpieczenie – a jednak można „na raty”
• Case Study – policzmy to na przykładzie.



Co jest dla mnie ważne?
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Co jest ważne dla Pracownika?





SAMOCHÓD jako najprostszy sposób na:
docenienie, motywację, wynagrodzenie Pracownika.



Dla Pracownika LEPIEJ = dla firmy TANIEJ? 
TAK – to możliwe.



Rodzaje finansowania floty

Zakup za gotówkę Leasing Wynajem długoterminowy



Zarządzanie ryzykiem finansowym



Ryzyko we flocie

Koszty szkody komunikacyjnej

Naprawy

Zwrot pojazdu



Leasing równie bezpieczny jak FSL

Ubezpieczenie

Serwis i 
gwarancja

Polityka samochodowa





Ubezpieczenie, raty, telematyka.



Procesowe podejście do zakupu

Negocjacje cenowe = maksymalny rabat

2 letni leasing z opcją wykupu

Wykup = zero dopłat

„Krótka amortyzacja” = 6 miesięcy

Sprzedaż = zysk



CASE STUDY – policzmy to

Ford Focus – 80 000zł brutto
Rabat = 15%
netto = 50 000 netto

Wartość Rezydualna po 2 latach to 35 000zł netto
* WR liczymy od nowego samochodu - bez rabatu !!!

Czyli 15 000zł : 24 = 625zł netto miesięcznie

Przebieg roczny = 50 000km 
150 000 km = 10 przeglądów po 1000zł netto każdy
10 000zł : 36 miesięcy = 275zł netto miesięcznie

3000zł netto rocznie = AC + OC + NNW
3000zł : 12 miesięcy = 250zł netto miesięcznie



CASE STUDY – policzmy to

Ford Focus = 80 000zł brutto
Rabat = 15%
Koszt zakupu = 50 000 netto
Przebieg roczny = 50 000 km

Wynajem długoterminowy

36 miesięcy = 1500zł netto miesięcznie

Leasing

24 miesiące = 1150zł netto miesięcznie



CASE STUDY – policzmy to

Ford Focus = 80 000zł brutto
Rabat = 15%
Koszt zakupu = 50 000 netto
Przebieg roczny = 50 000 km

1 samochód:

1250zł – 1150zł = 100zł
100zł * 36 miesięcy = 3 600zł
1250zł * 12 miesięcy = 15 000zł
525zł * 12 miesięcy = 6 300zł

w zaokrągleniu 10 000zł

Wynajem długoterminowy

36 miesięcy = 1250zł netto miesięcznie

Leasing

24 miesiące = 1150zł netto miesięcznie



Dziękuję za uwagę.

rudyk.tomasz@gmail.com
7333 5 9999
tomaszrudyk.pl


