
1

Zawód: 
fleet manager 
Aktualne trendy w pracy kierownika floty. 

Patron medialny

Raport



2

Spis treści

Wstęp 3

Zarobki fleet managerów 8

Jak wygląda praca fleet managera? 12

Jakie cechy są niezbędne w zawodzie fleet managera? 30

Jak wyglądają szanse rozwoju na stanowisku managera floty?                 33

Trendy w branży flotowej 37

Wnioski 39



3

Wstęp

Branża fleetowa w ostatnich latach 
przechodzi wyjątkowo dynamiczne 
zmiany. Są one związane  
z rozwojem technologicznym 
(zarówno w motoryzacji, jak  
i IT), modyfikacjami przepisów, 
rosnącymi potrzebami w zakresie 
transportu oraz mobilności firm, 
ale także kształtowaniem nowego 
podejścia do pracy fleet managera  
i zarządzania flotą.

Zmiany w branży obserwujemy od lat, 
współpracując z firmami posiadającymi 
flotę, a w ostatnich miesiącach 
także regularnie współdziałając 
z fleet managerami podczas 
organizacji bezpłatnych materiałów 
szkoleniowych. Na przekształcanie 
środowiska zawodowego wpływ ma

chociażby rosnąca automatyzacja -  
jeszcze kilkanaście lat temu nawet 
do tak prostego rozwiązania jak 
GPS w wielu firmach podchodzono 
niechętnie, zakładając, że jego bazowy 
cel to śledzenie pracowników. Obecnie 
stało się ono jednym z podstawowych 
narzędzi dla fleet managerów, których 
praca jest w coraz większym stopniu 
zautomatyzowana. Wzrasta także 
chociażby świadomość na tematy 
takie jak bezpieczna i bardziej 
ekonomiczna jazda - co również 
wpływa na zmianę codziennych 
obowiązków fleet managerów. 
Bardziej zaawansowana stała się także 
analityka, a planowanie długoterminowe  
(w tym szacowanie kosztów i zysków  
z poszczególnych rozwiązań), zyskały na 
znaczeniu.

Wstęp
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Metodologia badań

Aby zebrać jak najpełniejsze dane, 
zdecydowaliśmy się na zastosowanie 
dwóch metod badawczych: 
przeprowadzenia badań ankietowych 
oraz serii pogłębionych wywiadów 
osobistych. Pozwoliło nam to z jednej 
strony na przebadanie większej, bardziej 
reprezentatywnej grupy (badania 
ankietowe), z drugiej – na pogłębioną 
analizę interesujących nas zagadnień 
(wywiady osobiste).

Głównym narzędziem badawczym 
była ankieta. Wywiady, jako 
narzędzia pomocnicze, pomogły nam 
doprecyzować zagadnienia, o które 
pytaliśmy w formularzach oraz lepiej 
zrozumieć przyczyny odpowiedzi.

Niniejszy raport jest pokłosiem 
badań, które przeprowadzono w celu 
pogłębienia informacji na temat zawodu 
fleet managerów w dzisiejszych czasach 
– w szczególności poznania wyzwań, 
z jakimi ci spotykają się w codziennej 
pracy. Diagnoza oczekiwań i bolączek 
fleet managerów z kolei staje się punktem 
wyjścia do poszukiwania narzędzi do 
rozwiązania problemów, związanych  
z wykonywaniem obowiązków, a także 
wskazania sposobów na usprawnienie 
zarządzania floty. Chcemy również 
dostarczyć fleet managerom, którzy 
znajdują się na różnych etapach rozwoju, 
możliwość określenia, w jakim punkcie 
kariery znajdują się obecnie - oraz 
szansę porównania swoich obowiązków, 
zarobków i sposobu działania na tle 
innych osób zatrudnionych w branży.

Wstęp
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Cele dodatkowe

Dogłębne poznanie procesów 
związanych z zarządzaniem flotą  
oraz znalezienie sposobów ich 
usprawnienia.

Poznanie specyfiki  
zawodu fleet managera – przede 
wszystkim w zakresie obowiązków 
fleet managerów i oczekiwań  
wobec nich.

Cele badawcze projektu
Planując badania, wyznaczyliśmy sobie następujące cele:

Cel główny
Zdiagnozowanie wyzwań  

i problemów, z którymi borykają się 
fleet managerowie oraz wskazanie 

możliwych remedium.

Wskazanie trendów, kształtujących 
się w branży flotowej.

Zbadanie, z jakich narzędzi 
korzystają fleet managerowie.

Poznanie oczekiwań fleet 
managera wobec firm, 
dostarczających rozwiązania 
wspomagające monitoring oraz 
zarządzanie flotą.

1.

2.

3.

4.

5.

Wstęp
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Ankiety wypełniło 129 osób. 75,2% 
respondentów to mężczyźni, 24,8% 
- kobiety. Pokazuje to, że choć 
zawód fleet managera uważa się za 
zmaskulinizowany, kobiety pełnią tę rolę 
stosunkowo często – w przypadku naszej 
grupy badawczej ¼ stanowiły kobiety.

Nasi respondenci w przeważającej 
mierze byli osobami z doświadczeniem. 
41,1% z nich pracuje na tym stanowisku 
dłużej niż dziesięć lat. 33,3% - pomiędzy 
pięć a dziesięć lat. Najmniej liczną grupę 
(25,6%) stanowiły osoby, które pełnią 
obowiązki fleet managera krócej niż 
pięć lat.

44,2% naszych respondentów to osoby 
zarządzające dużą flotą – powyżej 
150 pojazdów. 18,6% zarządza flotami 
liczącymi 50 – 100 pojazdów, a 17,8% 
pomiędzy 100 a 150. Zdecydowana 
większość naszych respondentów 
pracuje także w dużych firmach 
– zatrudniających powyżej 250 
pracowników. (66,4%). 

Grupa badawcza

129
respondentów

44,2%
zarządzających flotą 
powyżej 150 pojazdów

41,1%
osób z ponad 10 letnim 
doświadczeniem 

66,4%
osób pracujących 
w dużych firmach 
(powyżej 250 pracowników)

Wstęp
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W przeważającej mierze dotarliśmy więc 
do fleet managerów, posiadających 
spore doświadczenie na swoim 
stanowisku, zatrudnionych w dużych 
przedsiębiorstwach i zawiadujących 
flotami składającymi się z ponad 
stu pojazdów. Taki rozkład może 
być związany między innymi z: 

• W firmach niewielkich, posiadających 
nieliczną flotę, nie zawsze istnieje 
konieczność wydzielenia osobnego 
stanowiska dla fleet managerów.

• Osoby zarządzające dużą 
flotą, chętniej śledzą rynek  
i pojawiające się na nim nowości 
– zainteresowały się więc kwestią 
raportu i zdecydowały na wypełnienie 
ankiety.
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Zarobki fleet
managerów
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• Zawód fleet managera wiąże się 
z dużą odpowiedzialnością, pracą 
pod presją czasu, a także nierzadko 
w godzinach nadliczbowych. Czy 
wynagrodzenie za wypełnianie 
obowiązków na tym stanowisku 
jest zasadne wobec oczekiwań? 

Według Ogólnopolskiego Badania 
Wynagrodzeń (www.wynagrodzenia.
pl) mediana zarobków na stanowisku 
fleet managera to 5 620 złotych brutto. 
Mediana to wartość środkowa – oznacza 
to, że 50% fleet managerów zarabia 
mniej, a 50% - więcej. Na wysokość 
zarobków fleet managerów wpływają: 

• Staż pracy, 

• Wykształcenie,

• Wielkość firmy,

• Województwo.

Dla przykładu – o ile mediana zarobków 
na stanowisku fleet managera ogólna 
to 5 620 zł brutto, o tyle pośród osób  
o stażu wyższym niż 6 lat, wynosi ona 
już 6 000 zł brutto. Pojawiają się też 
różnice pomiędzy województwami – na 
przykład w województwie małopolskim 
mediana to 5 160 zł brutto, a więc niższa 
niż ogólnopolska. 

Zarobki fleet managerów

Około 50% pracujących na stanowisku 
fleet managera zarabia pomiędzy 4 500 
a 7 000 złotych brutto. Niższe pensje 
otrzymuje około 25% fleet managerów 
(zazwyczaj są to osoby o niższym 
stażu pracy, zatrudnione w firmach 
zatrudniających nie więcej niż 250 
pracowników). Około 25% może liczyć 
na zarobki powyżej 7 000 złotych brutto.

W naszych badaniach zapytaliśmy 
ankietowanych, jaką otrzymują pensję 
netto. Niemal połowa osób (44,6%), 
które zdecydowały się odpowiedzieć na  
to pytanie, wskazała, że zarabia pomiędzy 
3 000 a 5 000 złotych netto (czyli około  
4 130 – 6900 brutto w przypadku umowy  
o pracę). 32,1% zarabia 5 000 – 7 000 
netto (czyli pomiędzy 6 900 a 9 800 brutto 
w przypadku uop). Pensję pomiędzy  
7 000 a 10 000 złotych netto 
otrzymuje około 17% osób – 
a najwyżej opłacani (ponad  
10 000) to 2% ankietowanych. 
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W stosunku do Ogólnopolskiego 
Badania Wynagrodzeń, znacznie mniej 
respondentów deklarowało zarobki 
poniżej 3 000 netto (4 000 brutto) – 
zaledwie około 4,5%.

Uzyskaliśmy jednak podobne dane 
dotyczące zarobków najczęściej 
uzyskiwanych: można więc postawić 
tezę, że co drugi fleet manager w Polsce 
otrzymuje pensję w wysokości 3 000 –  
5 000 złotych netto. 

Wysokość zarobków koreluje ze 
stażem pracy oraz wielkością floty, 
którą zarządza manager – wyższe 
doświadczenie oraz duża flota pod 
opieką wiążą się z wyższymi zarobkami. 
Niewielka ilość osób deklarujących  
w ankietach najniższe zarobki  
(w stosunku do wyników z Badania 
Wynagrodzeń), czyli poniżej 3 000 
netto może być związana z faktem, że 
większość naszych respondentów to 
osoby z wieloletnim doświadczeniem, 
pracujące w dużych firmach. Tym samym 
więc otrzymujące lepszą pensję.

Zarobki fleet managerów

3-5 tys. zł
średnie zarobki co  
drugiego polskiego  
fleet managera (netto)
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W celu porównania posłużymy się 
nie tylko wartością średnią (mało 
reprezentatywną – ze względu na 
fakt, że zawyżaną przez wąskie grono 
osób zarabiającą najwięcej), ale także 
dominantą (wartością najczęstszą) oraz 
medianą (wartością środkową).

Dokładne dane dotyczące zarobków 
Polaków za rok 2020 nie są jeszcze 
dostępne. Ostatnie, jakie dostarczył 
Główny Urząd Statystyczny informują,  
że pod koniec 2018 dominanta zarobków 
w Polsce wynosiła 2 379,66 złotych 
brutto. Mediana zaś – 4 094,98 złotych 
brutto (czyli 2 919,54 netto). Wedle 
prognoz w tym roku kwoty te wzrosły  
o około 200 – 300 złotych. Pensja średnia 
w 2019 wynosiła 4 918,17 brutto – czyli  
3 556 netto (w przypadku umowy o pracę 
– przy b2b byłoby to 4 076 z ulgą „na 
start”).

Tym samym fleet managerowie są 
opłacani lepiej niż większość Polaków. 
Przeciętne zarobki są wyższe niż średnia 
krajowa, a ponad połowa naszych 
ankietowanych to osoby, których 
pensja netto przekracza 5000 tysięcy 
złotych (51,1% pośród ankietowanych). 
Należy jednak  pamiętać, że to 
zawód wymagający specjalistycznej 
wiedzy, szerokich kompetencji oraz 
dyspozycyjności. Osoby zatrudniane 
na tym stanowisku oczekują więc 
zarobków wyższych niż przeciętne. 

Nasi respondenci, zostali zapytani o to, 
czy uważają zarobki fleet managerów za 
adekwatne w stosunku do obowiązków. 
Ponad połowa ankietowanych nie 
zgodziła się z tą tezą – 19% odpowiedziało  
„zdecydowanie nie”, a 37% „raczej nie”. 
Jedynie 18,3% fleet managerów uważa 
płacę za adekwatną do obowiązków, 
jakie pełnią. 23% respondentów nie ma 
zdania na ten temat.

Zarobki fleet managerów

Jak wypadają 
zarobki fleet 
managerów na 
tle zarobków 
krajowych? ?
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Jak wygląda praca
fleet managera?
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Zakres obowiązków 
fleet managera
Główne wnioski, jakie możemy 
postawić na podstawie ankiet oraz 
wywiadów osobistych, to:

• Obowiązki fleet managera często nie 
są dokładnie określone,

• Część fleet managerów – 
zwłaszcza w mniejszych firmach 
– nie tylko zarządza flotą, ale ma 
także dodatkowe obowiązki (np. 
administracyjne, łącząc dwa 
stanowiska),

• Specyfika obowiązków fleet  
managera jest bardzo różna,  
w zależności od firmy oraz rodzaju 
zarządzanej floty i jej przeznaczenia,

• Część firm, posiadająca flotę, nie 
zatrudnia jednej osoby stricte 
na stanowisku fleet managera. 
Zdarza się, że flota jest podzielona, 
a auta użytkowane przez osoby z 
konkretnego działu, są zarządzane 
przez dyrektora tegoż działu,

• W największych firmach zazwyczaj 
zatrudniane jest kilka osób, na 
równorzędnych stanowiskach – 
dzielących się obowiązkami albo 
odpowiedzialnych za rodzaj floty.



14

129
odpowiedzi

19,4%38,8%

19,4%
18,6%

Zdecydowanie nie

Ani tak, ani nie

Raczej nie

Raczej tak

Zdecydowanie tak

Warto zauważyć, że niewiele ponad 
połowa fleet managerów deklaruje, 
że pracodawca określił zakres ich 
obowiązków – odpowiedzi „zdecydowanie 
tak” oraz „raczej tak” udzieliło 58,2% 
respondentów. 22,5% respondentów 
twierdzi, że ich obowiązków nie 
określono, a 19,4% miało problem  
z odpowiedzią na to pytanie.

Brak jasnego określenia obowiązków, 
może być problematyczny zarówno przy 
wdrażaniu się w pracę, jak i później, 
podczas codziennych działań.

Czy pracodawca określił Panu/Pani jasno zakres obowiązków na tym stanowisku?

Nasi rozmówcy, pytani o typowy dzień 
pracy, podkreślali w szczególności 
następujące kwestie:

• Konieczność rozplanowywania 
obowiązków – jeśli nie  
w perspektywie dziennej, to 
przynajmniej w tygodniowej. 
Jednocześnie zaznaczali, że w 
tych planach należy zachować 
elastyczność – w pracy fleet 
managerów dochodzi często do 
nieprzewidzianych wydarzeń.

Jak wygląda praca fleet managera?
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• Politykę flotową – jej opracowanie 
nie jest częścią „codziennych 
obowiązków”, ale ustalenie 
jej, udoskonalanie i później 
weryfikowanie, w jaki sposób działa, 
stanowi jeden z najważniejszych 
aspektów pracy fleet managera. Nasi 
respondenci zwracali uwagę m.in. na 
to, że mogą pojawiać się konieczności 
jej modyfikowania. Podczas rozmów 
pojawił się np.: wątek braku polityki 
flotowej – zwłaszcza w firmach, w 
których fleet managerami są albo były 
osoby nie zaznajomione z nowymi 
technologiami, niechętne zmianom.  
W takich przypadkach często wiele 
aspektów związanych z flotą opierało 
się na ustnych ustaleniach, których 
pracownicy nie zawsze przestrzegali. 
Podstawowym zadaniem jednego 
z naszych rozmówców było 
opracowanie i wdrożenie polityki 
flotowej właśnie w takiej firmie, po 
przejęcu obowiązków po innym fleet 
managerze.

Jak wygląda praca fleet managera?

• Bieżące reagowanie na zgłoszenia 
użytkowników – to zadanie zajmujące 
lwią część pracy, zwłaszcza  
w przypadku osób, które mają pod 
opieką flotę składającą się z więcej 
niż stu pojazdów. Fleet managerowie 
często zaczynają dzień pracy od 
zapoznania się ze zgłoszeniami 
z ostatnich godzin, a następnie 
stale odbierają je w ciągu dnia. 
Zgłoszenia mogą dotyczyć m.in. 
stłuczek, awarii, kłopotów na drodze 
czy niemożliwości zrealizowania 
zadania na czas ze względu na 
objazdy, korki i tym podobne. 

• Dwojaki charakter obowiązków 
fleet managera – w zależności od 
specyfiki firmy i zakresu obowiązków, 
fleet manager może być osobą, która 
siedzi za biurkiem, odbierając telefon, 
uzupełniając arkusze oraz kontrolując 
system, albo osobą, która porusza 
się w terenie. Często konieczne jest 
łączenie tych dwóch typów pracy. 
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• Konieczność współpracy –  
w tym aspekcie chodzi zarówno  
o współpracę z innymi działami, jak 
i użytkownikami oraz partnerami 
biznesowymi (np. od których 
wynajmowane są auta). Jak 
podkreślają nasi respondenci, 
pośród cech najbardziej 
pożądanych u fleet managerów 
są umiejętności interpersonalne, 
asertywność, komunikatywność 
i zdolność negocjacji. Fleet 
manager pełni funkcję łącznika 
pomiędzy wieloma podmiotami. 
Często musi godzić różne 
oczekiwania, negocjować kontrakty 
z partnerami, działać w przypadku 
zdarzeń drogowych (np. wypadków, 
gdzie pojawiają się problemy 
z innymi uczestnikami wypadku lub  
ubezpieczycielami), czy wyjaśniać 
pewne rzeczy pracownikom (np. 
dlaczego ktoś dostał określony 
sprzęt). Do pewnego stopnia 
współpracuje także z większością 
(jeśli nie wszystkimi) działami  
w firmie – z księgowością, HR-
em (auta często traktowane są 
jako benefit służbowy), zarządem, 
technikami. Umiejętności 
interpersonalne są więc 
nieocenione przy codziennym 
wypełnianiu obowiązków. 

• Znaczenie automatyzacji pracy – 
możliwość korzystania z narzędzi, 
zbierających i dostarczających dane, 
„pilnujących” pewnych rzeczy za 
fleet managera czy umożliwiających 
częściową automatyzację pewnych 
obowiązków, jest nieocenioną 
pomocą – zwłaszcza, gdy pod 
opieką fleet managera znajduje się 
duża flota. Brak takich narzędzi 
sprawia, że pojawiają się problemy 
lub konieczność oddelegowania 
części obowiązków. (Np. sami 
użytkownicy aut muszą pilnować 
terminów serwisu, ponieważ fleet 
manager poza innymi obowiązkami 
nie jest w stanie dodatkowo zadbać  
o serwisowanie kilkuset  aut.)

Jak wygląda praca fleet managera?
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Warto nadmienić, że nasi rozmówcy 
pytani, czy zdarza się im konieczność 
pracy po godzinach, nieodmiennie 
odpowiadali twierdząco. Chociaż część 
z nich zaznaczała, że nie jest to sytuacja 
nagminna, przyznawali, że praca fleet 
managera nie zawsze trwa „od ósmej do 
szesnastej”. W niektórych przypadkach, 
jeśli w danym dniu pojawia się duża 
ilość „zgłoszeń”, konieczna jest praca 
po godzinach. Dodatkowo, do wydarzeń 
drogowych może dojść o różnej porze – 
zwłaszcza w firmach, których kierowcy 
przemieszczają się całodobowo albo 
wyjeżdżają na delegacje. Wtedy pojawia 
się konieczność reagowania na problemy 
poza godzinami pracy fleet managera.

Poza tym mamy wiele 
obowiązków z administracją – 
faktury, maile, także sporo się 
dzieje. Czasem teoretycznie 
ma być dzień nieco luźniejszy, 
ale wystarczy, że spadnie 
kilka telefonów i maili, i trzeba 
rozwiązywać różne problemy.”

„Teraz, ze względu na pandemię, 
mamy dość zwariowany okres, 
z dużą ilością home office.   
W tym normalnym okresie 
pewne działania planujemy 
sobie w perspektywie miesiąca 
albo nawet kilku miesięcy – bo są 
takie rzeczy, jak wymiana floty 
czy wymiana pojazdów między  
pracownikami – które planujemy 
w perspektywie mniejszej bądź 
większej. Często takie zadania 
na co dzień omawiamy rano, jak 
potrzebujemy się tym podzielić. 
Ja biorę wszystkie obowiązki 
w terenie, wykonywane spoza 
biura. Na przykład jadę uzgodnić 
umowę, podmienić samochód 
czy z powrotem przejąć od 
pracowników. 

Dużo jest bieżących spraw, typu 
telefony, maile, zgłoszenia od 
użytkowników samochodów, 
związanych z codziennym 
użytkowaniem, stłuczkami czy 
problemami z pojazdami, które 
trzeba na bieżąco rozwiązywać. 

Jak wygląda praca fleet managera?
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126
odpowiedzi

30,2%

69,8%

Tak

Nie

Narzędzia usprawniające pracę fleet managera

Jednym z wątków, jakie chcieliśmy 
zbadać, był dostęp do narzędzi, które 
mogą usprawniać pracę. Naszych 
respondentów zapytaliśmy o to, czy:

• Pracodawca zapewnia im narzędzia 
usprawniające pracę,

• Jakie narzędzia zostały dostarczone 
przez firmę,

• Czy na co dzień w swojej 
pracy korzystają z systemów 
telematycznych.

Pośród narzędzi dostarczonych przez 
firmę najczęściej wymieniano:

• Systemy do zarządzania flotą
• System GPS
• Sprzęt taki jak laptop i telefon 

komórkowy
• Pakiet MS Office i Programy typu 

Excel
• Karty paliwowe
• Samochód służbowy
• Brak jakichkolwiek narzędzi albo 

sprzętu służbowego.

Jak wygląda praca fleet managera?

Czy firma zapewniła Panu/Pani narzędzia usprawniające pracę?
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30,2% respondentów zadeklarowało, że 
pracodawca nie udostępnia im żadnych 
narzędzi, które mogą usprawnić ich 
pracę.

Z narzędzi telematycznych na co dzień 
korzysta tylko 54% respondentów – 
46% nie posiada dostępu do takich 
systemów.

Częsta jest więc sytuacja, w której 
fleet managerowie muszą pracować 
pozbawieni nawet podstawowego 
sprzętu i programów (około 1/3 
respondentów). Zarządzanie flotą  
w wielu przypadkach wciąż opiera się 
na anachronicznych już metodach 
– jak tworzenie ręcznie arkuszy 
kalkulacyjnych i baz danych. 

Dostęp do nowoczesnych, 
specjalistycznych narzędzi posiada 
około dwie trzecie fleet managerów 
– 69,8%. Taki stan rzeczy może być 
związany z następującymi czynnikami:

• Przy zarządzaniu niewielką flotą fleet 
manager/zarząd może nie widzieć 
potrzeby korzystania z narzędzi 
telematycznych.

• Wciąż niska świadomość 
na temat możliwości, jakie 
dają zaawansowane systemy 
telematyczne – narzędzia tego typu 
do niedawna były postrzegane 
przede wszystkim w kategoriach 
GPSów, umożliwiających lokalizację 
pojazdów. W rzeczywistości ich 
możliwości są znacznie szersze.

• Postrzeganie przez kadrę 
zarządzającą firmą obowiązków 
fleet managera jako mniej złożonych 
niż są w istocie.

• Specyfika organizacji pracy.
• Opór zarządu wobec większych 

inwestycji w oprogramowanie.

Pośród naszych rozmówców, z którymi 
przeprowadzaliśmy wywiady osobiste, 
znalazły się zarówno osoby opierające 
się przede wszystkim na podstawowych 
narzędziach (Excel oraz karty paliwowe), 
jak i takie, które mają do swojej 
dyspozycji GPS oraz kompleksowy 
system zarządzania flotą. 

Jak wygląda praca fleet managera?

osób ma dostęp do 
nowoczesnych narzędzi

69,8%
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Może to potwierdzać tezę o postrzeganiu 
systemów flotowych wciąż w kategorii 
prostego narzędzia, które pozwala na 
monitorowanie pojazdów.

Podstawowym narzędziem wielu fleet 
managerów pozostaje więc Excel. 
Tymczasem sięgnięcie po bardziej 
zaawansowane moduły systemów 
flotowych może umożliwić rozwiązanie 
problemów, o jakich często wspominali 
nasi rozmówcy. Na przykład – 
trudności w dopilnowaniu serwisu 
setek samochodów (system wysyła 
powiadomienia) albo czasochłonności 
przygotowywania analiz (system może 
gromadzić dane i umożliwić szybkie 
generowanie raportów).

Jak wspomniał jeden z naszych 
rozmówców podczas wywiadów 
osobistych:

„Poza Outlookiem, korzystamy 

także z portalu stacji paliwowych 

– w zakresie kart paliwowych. 

Przy niektórych samochodach, 

konkretnie dostawczych, mamy 

wykupioną lokalizację bieżącą 

samochodów w ramach jednego 

z modułów Navifleet. Dodatkowo, 

dysponujemy aplikacją Mercedesa, 

pozwalającą na monitorowanie 

samochodów osobowych. 

Wreszcie – excelowskie pliki. 

Są niezbędne, ponieważ gdy 

przygotowuje zestawienia czy 

prognozy, cały czas poruszamy się 

w tych arkuszach.”

„Gdybyśmy nie posiadali 
takiego narzędzia [systemu 
flotowego] wiele prac 
mogłoby być wykonywanym 
z dużym opóźnieniem.  
To efektywniejsza praca i korzyści 
finansowe z perspektywy firmy.”

Jak wygląda praca fleet managera?

Podczas rozmów, menadżerowie flot 
zwracali dużą uwagę na to, jak ważne są 
automatyzacja, zbieranie danych oraz 
ich analizowanie. Jednocześnie – jedynie 
niektórzy z nich mieli dostęp do pełnego 
systemu flotowego. Nawet posiadając 
systemy telematyczne, często posługują 
się nimi jedynie w zakresie bieżącej 
lokalizacji samochodów, natomiast dane 
przechowują w excelowskich arkuszach 
– na ich podstawie wykonując analizy.



21

Z jakimi problemami 
najczęściej borykają się 
fleet managerowie?

• Trudność w wyznaczaniu zadań dla 
kierowców.

Jedną z największych bolączek fleet 
managerów jest więc zagadnienie 
bezpieczeństwa – 78,2% fleet 
managerów deklaruje, że spotkało się 
z problemami związanymi z wypadkami 
czy stłuczkami. Drugi z kolei najczęściej 
spotykany problem związany jest  
z rozliczeniami paliwa  –  zetknęło 
się z nim około 58,8%. Brak kontroli 
nad paliwem to jeden z największych 
problemów dla fleet managerów. 
Wreszcie, na podium znajduje się brak 
kontroli nad czasem pracy kierowców 
(ponad 1/3 respondentów – 38%).

Jak wygląda praca fleet managera?

Na polu pracy fleet managerów wiele 
rzeczy można więc usprawnić, czyniąc 
ich pracę bardziej efektywną, a ponadto 
– umożliwiając firmie znalezienie 
oszczędności. Obejmuje to przede 
wszystkim jasne określenie zakresu 
pracy, opracowanie jasnych procesów 
(polityki flotowej), oraz automatyzację 
czynności.

Poprosiliśmy managerów o wskazanie, 
z jakimi problemami, spotykali się w 
swojej codziennej pracy. W kolejności od 
najczęściej do najrzadziej spotykanych 
sytuacji, były to:

• Niebezpieczne sytuacje/wypadki 
wywołane nieostrożną jazdą,

• Nieścisłości w rozliczeniach 
dotyczących paliwa,

• Brak kontroli nad czasem pracy 
kierowców,

• Brak możliwości weryfikacji 
wykonanych tras,

• Brak bieżącej kontroli wykonania 
zadań (np. odwiedzenia punktów),

Bezpieczeństwo floty a 
praca fleet managera

Jednym z najważniejszych zadań fleet 
managera jest dbanie o bezpieczeństwo 
floty. To szerokie zagadnienie, 
obejmujące między innymi dbałość  
o stan techniczny pojazdów, ale także 
wyrabianie u kierowców odpowiednich 
nawyków. 
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Wypadki drogowe
Pośród problemów, z jakimi 
najczęściej zmagają się fleet 
managerowie, są wypadki i stłuczki 
– spowodowane często przez 
nieostrożność, czy to kierowców 
floty, czy osób „z zewnątrz”.
Na polskich drogach każdego roku 
dochodzi do dziesiątek tysięcy 
wypadków oraz kolizji. Jak wynika 
ze statystyk policyjnych – 

w 2019 roku doszło do 30 288 
wypadków, w których śmierć 
poniosło 2 909 osób, a rannych 
zostało 35 477. Znacznie więcej 
było kolizji – 455 454. I o ile liczba 
wypadków w porównaniu z 2018 
spadła (w 2018 doszło do 31 674 
wypadków), o tyle wzrosła zarówno 
liczba osób, które zginęły w ich 
wyniku, jak i liczba kolizji. 

Źródło: Wypadki drogowe – raporty roczne.
https://statystyka.policja.pl/st/ruch-drogowy/76562,wypadki-drogowe-raporty-roczne.html)

80%
fleet managerów wskazało 
wypadki jako problematyczne 
sytuacje w pracy
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Nic dziwnego, że na pytanie  
o to, z jakimi problematycznymi 
sytuacjami zetknęli się 
respondenci w pracy, większość 
(blisko 80%), wskazała 
niebezpieczne sytuacje na drodze 
oraz wypadki.

Fleet manager w takich sytuacjach 
musi zadbać między innymi 
o naprawę pojazdu, czasem 
jego odholowanie, kontakt  
z ubezpieczycielem, nieraz również 
– wyjaśniać sprawę z policją albo 
innymi uczestnikami wypadku.  
W wyniku tego typu zdarzeń 
może dojść do sytuacji, w której 
kierowca zostanie ranny, co 
oznacza konieczność znalezienia 
za niego zastępstwa. 

Dodatkowo, to na fleet managera 
spada obowiązek poradzenia 
sobie z opóźnieniem czy 
niezrealizowaniem wykonywanego 
przez kierowcę kursu. 

Istotną częścią obowiązków 
fleet managera jest więc z jednej 
strony starania o zwiększenie 
bezpieczeństwa floty, z drugiej – 
borykanie się z konsekwencjami 
zdarzeń drogowych. 

Temat bezpieczeństwa pojawiał 
się także podczas wywiadów 
osobistych. Rozmówcy wspominali 
o nim zarówno w kontekście 
codziennych obowiązków, jak  
i problemów fleet managera czy 
kierunku, w jakim branża powinna 
się rozwijać. Radzenie sobie  
z efektami stłuczek czy wypadków 
pochłania czas oraz pieniądze. 

Wymaga także często szybkiej 
reakcji – czasem także poza 
godzinami pracy. Wreszcie – 
zdaniem niektórych z rozmówców, 
chcąc poprawić stan branży, należy 
dążyć do wyrabiania u kierowców 
nawyku bezpiecznej jazdy.
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W jaki sposób można zwiększyć 
bezpieczeństwo floty?
Wypadki i kolizje oznaczają, z jednej 
strony, koszty dla firmy (związane m.in. 
z naprawą pojazdu, koniecznością 
zastąpienia kierowcy, jeśli ten odniesie 
obrażenia, niezrealizowanym kursem), 
z drugiej – dodatkową pracę dla fleet 
managera. Całkowite wyeliminowanie 
groźby wypadku nie jest możliwe. Ze 
względu jednak na fakt, że pośród ich 
najczęstszych przyczyn można wymienić 
m.in. zły stan techniczny pojazdów 
oraz niewłaściwe nawyki kierowców, 
istnieje możliwość zmniejszenia ryzyka 
wystąpienia kolizji.

Jak wynika z wywiadów oraz naszego 
doświadczenia, kluczowe są:

• Dbałość o stan techniczny pojazdów 
– oznacza to nie tylko terminowość 
przeglądów, ale także dbanie 
o wyposażenie (np. regularne 
uzupełnianie płynu hamulcowego, 
mierzenie ciśnienia opon, dbanie  
o dobry stan opon) , oraz 
wypracowanie jasnych procedur 
zgłaszania problemów z 
samochodem (kierowca ma 
obowiązek raportowania, gdy ten nie 
działa w 100% prawidłowo).

„Zaczynając od kierowców, 
to warto byłoby, według nas, 
tak naprawdę, po pierwsze 
umożliwić kierowcom szkolenia 
z zakresu bezpiecznej jazdy. 
Żeby mieli na to czas i żebyśmy 
my mieli na to fundusze. To 
w perspektywie czasu może 
przynieść bardzo fajne rezultaty. 
Mniejsza szkodowość, mniej 
mandatów, niższa składka 
ubezpieczeniowa, kierowcy 
jeżdżą bezpieczniej dla siebie 
samych i otoczenia.”

• Wyrabianie wśród kierowców 
nawyku bezpiecznej, ekonomicznej 
jazdy – przy czym przydatne jest 
ustalenie jasnych procedur, 
szkolenia oraz systemy flotowe, 
monitorujące parametry jazdy. 
Te ostatnie umożliwiają fleet 
managerowi szybkie reagowanie 
na niebezpieczne sytuacje oraz 
ocenianie nawyków kierowców.

Na pytanie, co warto by usprawnić  
w branży flotowej, podczas jednego  
z wywiadów uzyskaliśmy odpowiedź:

Jak wygląda praca fleet managera?
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Kontrola nad paliwem
Jak wynika z naszych badań, nieścisłości 
w rozliczeniach dotyczących paliwa to 
problem, z którym spotyka się ponad 
połowa fleet managerów (58,8%). 
Koszty paliwa natomiast stanowią lwią 
część kosztów utrzymania floty (szacuje 
się, że wynoszą nawet około 40% TCO), 
wszelkie niejasności w tym względzie 
narażają więc firmę na straty finansowe.

Nieścisłości w rozliczeniach mogą 
wynikać z kilku czynników:

• Kradzieży paliwa,
• Awarii sprzętu,
• Nieustalenia jasnej polityki flotowej 

oraz procedur związanych  
z tankowaniem,

• Nieautoryzowanych kursów,
• Niewłaściwej jakości paliwa
• Niewłaściwym naliczaniu ilości 

zatankowanego paliwa na stacji.

Jak wynika z przeprowadzonych przez 
nas wywiadów osobistych, remedium na 
tego typu problemy mogą stanowić:

• Jasne ustalenia dotyczące polityki 
paliwowej (np. tankowanie zawsze na 
tej samej sieci stacji, po sprawdzeniu 
jej cen i upewnieniu się, że do baku 
trafia dokładnie tyle paliwa, ile 
powinno),

• Narzędzia, pozwalające na 
weryfikację pokonanych odległości,

• Korzystanie z rozwiązań, 
zapobiegających kradzieżom paliwa,

• Korzystanie z systemów 
telematycznych, które pozwalają 
stale monitorować stan paliwa 
w baku – i odnotowują zarówno 
sytuacje, w których dochodzi do 
nagłego zmniejszenia stanu paliwa, 
jak i gdy ilość zatankowanego paliwa 
jest niższa niż zadeklarowana.

Systemy i narzędzia dedykowane fleet 
managerom – z których, jak wynika z 
deklaracji respondentów, wiele firm 
jeszcze nie korzysta – mogą więc 
umożliwić zaradzenie na jeden z 
najczęstszych problemów związany z 
zarządzaniem flotą.

Jak wygląda praca fleet managera?

szacunkowy udział 
kosztów paliwa w TCO

40%
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Brak kontroli nad czasem 
pracy kierowców

Dokumentem regulującym 
dopuszczalny czas pracy kierowców, 
jest ustawa z dnia 16 kwietnia 2004  
o czasie pracy kierowców (http://isap.
sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/
WDU20040920879/U/D20040879Lj.
pdf). Akt określa m.in. dopuszczalny 
tygodniowy czas pracy kierowców, 
dobowy czas pracy, długość 
przysługujących kierowcy odpoczynków. 

Fleet managerowie często borykają 
się z brakiem bieżących informacji na 
temat czasu pracy kierowców. Może to 
być związane zarówno z opóźnieniem 
w przekazywaniu danych (np. gdy 
używane są tachometry, które nie 
przekazują automatycznie danych do 
systemu fleetowego), jak i opieraniem 
się na deklaracjach pracowników (nie 
zawsze istnieje odgórna konieczność 
rejestrowania czasu pracy). 

Jak wygląda praca fleet managera?

Wszelkie opóźnienia, związane np. 
z korkami czy złymi warunkami 
atmosferycznymi, mogą doprowadzić 
do nieplanowanego wydłużenia czasu 
pracy.

Ten problem – dotyczący aż 38% 
respondentów – utrudnia planowanie 
tras i harmonogramów, czyni bardziej 
problematycznym rozliczanie 
pracowników (w przypadku oparcia  
o deklaracje), oraz może oznaczać 
kary finansowe (w sytuacji, gdy czas 
pracy jest rejestrowany i zostanie 
przekroczony).

Do radzenia sobie z tym problemem 
przydatne są wszelkie narzędzia, które 
automatycznie gromadzą i przesyłają 
do „centrali” informacje o czasie pracy 
kierowców.
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129
odpowiedzi

46,5%

41,1%

Zdecydowanie nie

Ani tak, ani nie

Raczej nie

Raczej tak

Zdecydowanie tak

Czy fleet managerowie czerpią
satysfakcję ze swojej pracy?

Praca fleet managerów – jak twierdzili 
nasi rozmówcy – bywa stresująca. 
Często wymaga działania pod presją, 
zdarzają się sytuacje, gdy konieczne 
jest reagowanie na zdarzenia po 
godzinach. Zarządzanie flotą to duża 
odpowiedzialność, a dodatkowo, fleet 
manager nieraz musi godzić sprzeczne 
oczekiwania różnych podmiotów. Czy  
w takim razie jest to praca, z której można 
czerpać satysfakcję i warto wiązać z nią 
swoją przyszłość?

Zapytaliśmy o to respondentów. Jak 
wynika z naszych ankiet – aż 87,7% 
ankietowanych odczuwa satysfakcję, 
pełniąc obowiązki fleet managera. 

Zdecydowanie mniejszy odsetek 
ankietowanych wiąże z zawodem fleet 
managera swoją przyszłość  – choć 
wciąż to ponad połowa respondentów. 
Kolejnej pracy w tym zawodzie jest 
skłonne szukać 68,7% ankietowanych.

Jak wygląda praca fleet managera?

Czy odczuwa Pan/Pani satysfakcję z pracy fleet managera?
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129
odpowiedzi

44,5%

15,6%

24,2%
Zdecydowanie nie

Ani tak, ani nie

Raczej nie

Raczej tak

Zdecydowanie tak

Podobna liczba wskazuje, że byłaby skłonna polecić pracę na takim stanowisku swoim 
bliskim – około 64,9%.

Jak wygląda praca fleet managera?

Czy w przyszłości będzie Pan/Pani poszukiwał nowej pracy 
w zawodzie kierownika floty samochodowej?
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128
odpowiedzi

51,6%

24,2%

Zdecydowanie nie

Ani tak, ani nie

Raczej nie

Raczej tak

Zdecydowanie tak

13,3%

8,6%

Praca fleet managera wydaje się więc pracą odpowiednią dla osób o konkretnych 
kompetencjach i cechach charakteru. Jakie umiejętności oraz cechy powinien 
posiadać dobry fleet manager, aby sprostać obowiązkom i czerpać radość z pracy?

Czy poleciłby/aby Pan/Pani pracę jako fleet manager komuś 
z Pana/Pani rodziny, przyjaciół?

Jak wygląda praca fleet managera?
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Jakie cechy są  
niezbędne w zawodzie 

fleet managera?
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W ramach ankiet zapytaliśmy 
respondentów, jak ważne ich zdaniem 
są:

• Sumienność - 123
• Wielozadaniowość - 122
• Elastyczność/dostępność - 114
• Umiejętności analityczne - 122
• Organizacja pracy - 126
• Odporność na stres - 113
• Zdolności w zakresie komunikacji 

interpersonalnej - 114
• Zdolności kooperacyjne – 113

Każda z tych cech i umiejętności, została 
uznana za „ważną” lub „zdecydowanie 
ważną” przez ponad 70% respondentów. 
Za najważniejsze nasi respondenci 
uznali jednak umiejętność dobrej 
organizacji pracy (99% odpowiedzi 
„ważna” lub „zdecydowanie ważna”), 
wielozadaniowość (w tym przypadku 
za istotną uznało ją blisko 95% 
respondentów – przy czym otrzymała 
ona najwyższą ilość wskazań jako 
„zdecydowanie ważna”), sumienność 
oraz umiejętności analityczne (również 
blisko 95% wskazań jako „ważne”/
„zdecydowanie ważne”).

W przypadku wywiadów osobistych, 
gdzie stawialiśmy pytanie otwarte – jakie 
cechy i kompetencje są najważniejsze 
w zawodzie fleet managera – w 
przeważającej mierze w pierwszej 
kolejności wskazywano umiejętności 
interpersonalne. Zdaniem naszych 
rozmówców fleet manager to osoba, 
która musi współpracować z niemal 
wszystkimi działaniami firmy, wyjaśniać 
pewne rzeczy użytkownikom pojazdów, 
a dodatkowo negocjować z podmiotami 
zewnętrznymi. Niezbędne są więc 
przede wszystkim kontaktowość oraz 
umiejętności negocjacyjne. Istotna 
będzie też asertywność, przydatna 
podczas negocjacji, ale także przy 
konieczności na przykład wyjaśnienia 
pewnych procesów czy zasad 
pracownikom albo przy wdrażaniu nowej 
polityki flotowej.

Poza tym, jako istotne kompetencje, 
często wymieniano także zdolności 
logistyczne – wskazując, że fleet 
manager ma za zadanie rozplanowywać 
pracę floty tak, aby użytkownicy aut 
mogli działać jak najbardziej efektywnie. 

Jakie cechy są niezbędne w zawodzie fleet managera?
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Konieczne jest tutaj zbieranie danych 
oraz umiejętność ich analizy – przydatne 
są więc umiejętności analityczne. 
Pojawił się także wątek wiedzy o 
rynku motoryzacyjnym. Choć część 
naszych rozmówców przyznawała, 
że ich przygoda z zarządzaniem flotą 
zaczęła się przypadkiem, wiedza o rynku 
motoryzacyjnym, autach i parametrach 
jazdy może uczynić pracę fleet managera 
łatwiejszą.

Podczas wywiadów osobistych 
wspominano także o umiejętności 
pracy pod wpływem stresu. Dodatkowo, 
pełnienie obowiązków fleet managera 
czasem wiąże się z koniecznością 
podróży – warto więc, aby osoba 
ubiegająca się o takie stanowisko, była 
gotowa na pracę w terenie.
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Jak wyglądają szanse 
rozwoju na stanowisku 

managera floty?



34

Kolejnym wątkiem, poruszonym  
w ramach wywiadów osobistych, 
były kwestie dotyczące ścieżki 
zawodowej fleet managera 
oraz możliwości na rozwój – 
zarówno w zakresie kompetencji,  
jak i awansów.

Powody podjęcia pracy fleet managera
Samo rozpoczęcie pierwszej pracy 
na stanowisku fleet managera często 
okazuje się… dziełem przypadku. 
Bywa związane np. z koniecznością 
restrukturyzacji firmy i przeniesieniem 
pracownika. Poza tym, w firmach, 
w których flota dopiero powstaje  
i początkowo jest niewielka, nie zawsze 
wystarcza pracy dla fleet managera na 
całość etatu – te obowiązki zostają więc 
powierzone komuś zatrudnionemu na 
innym stanowisku.

Fleet managerowie zaznaczali, że zostali 
wybrani na to stanowisko, ponieważ 
posiadali pewne predyspozycje – jak 
umiejętność podejmowania decyzji czy 
pewna wiedza o rynku motoryzacyjnym. 
Wielu rzeczy musieli jednak później 
uczyć się na bieżąco, wdrażając w nowe 
obowiązki.

Możliwości awansu zawodowego
Większość naszych rozmówców 
podkreślała, że nie ma możliwości 
jasnego wytyczenia ścieżki kariery fleet 
managera. Część z nich nie widziała 
żadnych szans na awans. Część – 
wskazywała, że taka możliwość może 
zaistnieć w dwóch przypadkach. Po 
pierwsze, przy dalszym, dynamicznym 
rozwoju floty, który może skutkować 
koniecznością rozbudowy działu  
i wyznaczenia kierownika. Po drugie 
– szansą na „lepsze” stanowisko oraz 
dalszy rozwój jest przejście do innej 
firmy.

Jakie są szanse na zaistnienie 
pierwszego przypadku? Wszystko 
uzależnione jest od specyfiki firmy, 
zwłaszcza w obecnej, pandemicznej 
rzeczywistości. Jeden z naszych 
rozmówców zwracał uwagę na to, 
że w jego przedsiębiorstwie flota w 
ciągu kwartału wzrosła o kilkanaście 
samochodów. To proces związany  
z wieloma czynnikami – m.in. na pewnych 
stanowiskach auto służbowe coraz 
częściej uważane jest za „oczywisty 
benefit”. 

Jak wyglądają szanse na rozwój na stanowisku managera?
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Z drugiej strony, pośród 
fleet managerów, z którymi 
rozmawialiśmy, znaleźli się  
i tacy, którzy wspominali, że po 
analizach w ostatnich miesiącach 
zdecydowali się na zmniejszenie 
liczebności floty. Zdaje się, że częstszą 
jest sytuacja, w której fleet manager po 
nabyciu doświadczenia na stanowisku 
poszukuje okazji na przeniesienie 
się do innej firmy, gdzie zostaną mu 
powierzone bardziej ambitne obowiązki.

Samorozwój fleet managera
Kwestia samorozwoju natomiast 
pozostaje w dużej mierze zależna od 
fleet managera i jego zamierzeń na 
przyszłość. Pośród naszych rozmówców 
znalazły się zarówno osoby, które wiążą 
swoje plany zawodowe z zarządzaniem 
flotą, jak i takie, które traktują pracę 
na stanowisku fleet managera jako 
jednorazową przygodę. W tym drugim 
przypadku nasi respondenci nie 
poszukują szans na samokształcenie. 
W tym pierwszym – najczęściej starają 
się śledzić webinary adresowane 
do fleet managerów, a także śledzić 
nowinki branżowe, technologiczne  
i motoryzacyjne. 

W tym przydatne są webinary i szkolenia 
kierowane do fleet managerów, ale 
również wypracowana sieć kontaktów 
osób zainteresowanych tematem oraz 
portale branżowe.

„Przydatne są webinary, artykuły, 
media społecznościowe również 
dostarczają pewne informacje. 
Kwestia dla mnie to odsianie 
tych informacji nieważnych 
od przydatnych. Jeśli chodzi o 
portale, to państwa portal, mam 
też w sieci kontakty do fleet 
managerów, którzy wrzucają 
pewne rzeczy i z nich korzystam.”

Jak wyglądają szanse na rozwój na stanowisku managera?
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W ankiecie spytaliśmy naszych 
respondentów, szkolenia z jakich 
tematów uznaliby za szczególnie 
przydatne. Ankietowani mogli wybrać 
dowolną liczbę zagadnień. Na podium 
znalazły się:

• Z aspektów biznesowych, 
dotyczących np. leasingu 
(71,9% fleet managerów byłoby 
zainteresowanych takim 
szkoleniem), 

• Z problematyki ubezpieczeń 
komunikacyjnych (66,4% 
respondentów uznało takie szkolenie 
za potencjalnie przydatne),

• Z asertywności i podejmowania 
decyzji (64,8%).

Wyniki te pokazują po części, co jest 
ważne w pracy fleet managera – oraz 
gdzie pojawiają się pewne braki. 

Na znaczenie asertywności oraz 
konieczność szybkiego podejmowania 
decyzji uwagę zwracali fleet 
managerowie, z którymi rozmawialiśmy 
podczas wywiadów osobistych. 
Dodatkowo, fleet managerowie 
zainteresowani są problematyką 
ubezpieczeń – co częściowo wiąże 
się z istotnym zagadnieniem 
bezpieczeństwa. 

Leasing z kolei staje się coraz 
popularniejszy, fleet managerowie 
więc poszukują okazji do zwiększenia 
wiedzy na temat jego funkcjonowania, 
opłacalności poszczególnych rozwiązań 
oraz przepisów.
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Trendy 
w branży
flotowej
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Naszych rozmówców pytaliśmy 
o zmiany, jakie zaobserwowali w branży 
flotowej w ostatnich latach, oraz jakich 
zmian spodziewają się w przyszłości.

Pośród ich obserwacji, można wskazać:

• Większą dbałość o stan techniczny aut 
– jest to wątek, o którym wspomniało 
kilku naszych rozmówców. Zwracają 
uwagę na to, że w ostatnich latach coraz 
więcej firm zauważa, że samochody 
starsze, nawet jeśli tańsze w zakupie 
czy wynajmie, tworzą problemy dla 
firmy. (Związane z awaryjnością, 
rosnącym spalaniem Itd.). Tym 
samym coraz więcej firm przykłada 
dużą wagę do stanu technicznego 
aut. Następstwem tego stanu rzeczy 
jest rosnąca popularność najmu 
długoterminowego, dzięki któremu 
samochody używane są jedynie przez 
ten czas, gdy są „w szczytowej formie”. 
Jednocześnie jednak mogą zmieniać 
się jego warunki – np. skróceniu może 
ulegać okres użytkowania aut.

• Inwestycje w samochody 
elektroniczne – sprowadzanie takich 
aut może zyskać na popularności ze 
względu na trendy proekologiczne. 
Jednocześnie jednak fleet 
managerowie zwracają uwagę na to, 
że wiążą się z tym duże wyzwania. 
Między innymi w Polsce wciąż brak 
odpowiedniej infrastruktury, która 
wspierałaby taką „alternatywną” 
motoryzację.

• Postępującą automatyzację – to trend 
widoczny niemal w każdej branży. 
Fleet menadżerowie dostrzegają 
go także w swoim zawodzie. Sektor 
telematyki jest rozbudowywany, 
a systemy flotowe są adaptowane 
przez kolejne firmy. Automatyzacja 
pozwala przyspieszyć pracę fleet 
managerów, a także zmniejsza szanse 
na popełnienie błędów.

• Rosnące znaczenie analityki – 
jedno z najważniejszych zadań fleet 
managera, to dokonywanie analiz 
opłacalności. Jego obowiązkiem 
jest przedstawianie zarządowi 
rozwiązań, które będą najbardziej 
korzystne dla firmy. Dodatkowo 
jednak, dzięki twardym danym, może 
on optymalizować działanie floty. 

Trendy w branży flotowej
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• Przeciętne zarobki fleet managerów są wyższe zarówno od 
średniej, jak i dominanty oraz mediany zarobków krajowych. 
Jak wynika z naszych badań, co drugi fleet manager zarabia 
pomiędzy 3 a 5 tysięcy netto. Znaczna grupa naszych 
respondentów (34,1%) deklaruje jeszcze wyższe zarobki. 

• Zakres obowiązków fleet managera jest płynny, w dużej mierze 
uzależniony od specyfiki firmy i rodzaju floty. Obowiązki fleet 
managera często nie są jasno określone przez pracodawców. 

• Obowiązki fleet managerów jednak niemal zawsze 
wymagają: współpracy z wieloma działami  
w firmie oraz podmiotami zewnętrznymi, planowania 
polityki flotowej w długiej perspektywie, przy 
jednoczesnym bieżącym zajmowaniu się zgłoszeniami. 

• Mimo rosnącej dostępności narzędzi przeznaczonych 
dla fleet managerów, blisko 1/3 naszych respondentów 
zadeklarowała, że pracodawca nie udostępnia im żadnych 
rozwiązań, mogących usprawnić ich pracę.

Wnioski
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• Pośród problemów, z którymi zetknął się największy 
odsetek respondentów, znajdowały się wypadki, 
nieścisłości w rozliczeniach dotyczących paliwa oraz brak 
kontroli nad czasem pracy kierowców.  Rozwiązaniem 
takich kłopotów mogą być, po pierwsze, automatyzacja, 
po drugie – opracowanie jasnych zasad postępowania 
dla kierowców i szkolenia w zakresie bezpiecznej jazdy. 

• W przeważającej mierze fleet managerowie (87,7%) ,deklarują,  
że czerpią satysfakcją ze swojej pracy. Jednocześnie 
jednak kolejnej pracy w tym zawodzie jest skłonne 
poszukiwać mniejszy odsetek respondentów – 68,7%. 

• Jako najważniejsze cechy fleet managerów 
wskazywane są dobra organizacja pracy, 
wielozadaniowość, ale także umiejętności analityczne/
logistyczne, odporność na stres oraz asertywność. 

• Ścieżka awansu zawodowego fleet managerów nie jest 
jasno wytyczona. Nasi rozmówcy wskazywali, że zazwyczaj 
szansa na awans pojawia się albo, jeżeli firma dynamicznie 
się rozwija, a wraz z nią flota, albo przy zmianie pracy. 

• Najważniejsze trendy w branży flotowej, to większa dbałość 
o stan techniczny aut i bezpieczną jazdę, a także rosnące 
znaczenie ekonomii i postępująca automatyka.
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