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Bulgarska spolka SOMAT
AD, czg56 grupy Willi Betz,
dysponuje dwoma tysi4cami ciqgnik6w i prawie trzema tysigcami naczep.
takq flotq nale2y ona do najwigkszych firm przewozowych

w Europie. Dzigki specjalnemu
systemowi zarzqdzania zespolem kierowcöw obni2a sig koszty, a przewozy reali-

zowane sq sprawniej.

- Spadek koniunktury w Europie
pod koniec mrnronego dziesigciolecia
firma SOMAT wykorzystala na pozyskanie nowych rynköw na Bliskim i Dalekim
Wschodzie, tam, gdzie koszty sq ni2sze,
a liczqcej siq konkurencji brak - möwi
dyrektor generalny Rossen Dimitrov. Dla
bulgarskiej firmy transportowej region
ten nie lest nieznanym lqdem, bo od prawie 50 lat firma przewozowa z siedzibq
w Sofii aktywnie dziala na trasach azjatyckich. - Jednak röwnolegle prowadzono
analizy dotycz7ce najwigkszych klientöw
w Europie - dodaje szef SOMAT u. Cel
f:,rzmial jed noznacznie : optymal izacja
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transport

kosztöw. I to sig udalo. Dzigki temu zanotowano wzrost obrotöw o 44o/o w 2011 r.
i o prawie 68% w 2012w poröwnaniu do
roku 2010.

W ramach strategii optymalizacli
SOMAT rozwinEl w ciqgu tych dwöch lat
efektywny system zarzqdzania zespolem
kierowcöw. System bazuje na dziesiqtkach lat doswiadczeh dzialalqcego aktywnie na arenie migdzynarodowej przedsigbiorstwa transportowego. Rozwiqzanie
w postaci inteligentnego systemu funk-

cjonule na 110 trasach europelskich.
Jak dotychczas projektem objQto 360

Dyrektor generalny Rossen Dimitrov
w ciqgu ostatnich lat zoptymalizowal
koszty, co przeloiylo si9 na wigksze
obroty firmy.

kierowcöw i przewiduje sig, ze bgdzie ich
znacznie wigcej. - Dzigki temu mo2emy
zagwarantowaö czas 20 godzin na transport na trasie o dlugoSci 140A km - podkresla R. Dimitrov.
Jak to wyglqda w praktyce, dyrektor oblasnia na przykladzie linii Kolonia
- Barcelona. W Kolonii nad Renem kie-

rowca wsiada w zaladowany zestaw
ijedzie nim do Metz. Tam zestaw przejmuj4 dwaj jego koledzy i jadq praktycznie bez przerwy az do Narbonne. Tam,
na poludniu Francji, ponownie nastgpuje
zmiana kierowcy. Stqd jeden kierowca
jedzie ju2 samotnie do koöca trasy, czyli
do Barcelony. Trasa powrotna odbywa
sig wg identycznego scenariusza, tyle ze
w odwrotnej kolejnosci. Dwöch kierowcöw I dwa zestawy cigzarowe sq dzigki
takiemu rozwiqzaniu przez caly czas na
trasie. - W ten sposöb zapewniamy kltentowi niezawodnq ekspresowq obslugg po
kon k u rencyjnych ce nac h.
Aby möc zr ealizow aö Iakie zalo2enia,
na terenie catej Europy we wszystkich
mielscach, gdzie odbywa sig zmiana kierowcy, wynajgto komfo(owe pokoje hotelowe, dobrze wyposa2one mreszkania

Powt6rka
z ptzeprsow
Czy kierowca powinien czy
moäe udzieli6 pierwszej possfltg6w

(zlazienka, i kuchniq), jak röwniez domy,
w ktörych kierowcy Spiq wygodniej i spokojniel niz na wypetnionym cig2aröwkami
parkingu przy autostradzie. Tym samym
zapewniono mozliwoSö przestrzegania
przez kierowcöw przewidywanych prze-

pisami czasöw na odpoczynek. - lVa
tych trasach zyskaliSmy solidne i bardzo zmotywowane zespoly krerowcöw

-

zapewnia R. Dimitrov. Nie bez znaczenia jest tez dodatkowy efekt ekonomiczny,

bo stale koszty zostaly znacznie obni2one, a zespöt ludzi moze byö efektywniej wykorzystany,
Podobnie jak inne zestawy SOMAT-u

samochody iiniowe [ez wyposarono
w urzqdzenia satelitarne, ktöre pozwalajq
przez caly czas z siedziby firmy w Sofii
pozycjonowaö, kontrolowaö transporty,
jak rowniez utrzymywaö lqcznoSö z kierowcami. To na miejscu w Sofii ustala sig,

gdzie i kiedy zatankowaö samochöd. Bo
koordynatorzy zawsze wiedzq, na ktörej

mocy przedmedycznej of iarom
wypadköw? Zawsze powinien,
ale dobrze by bylo, bywiedzial,
co moäe zrobiö.
W ptrtaniach egzaminacyinych
na prawo jazdy kategorii G kilka
przyklad6w.
1. Jak nale2y postqpiö z otiarq
wypadku, kt6ra le2y na brzuchu,
oddycha swobodnie, ma tgtno ijest
przytomna?

stacji obowiqzujq korzyslne ceny paliw.
- JeSIi kierowca nie slosuTe s ig do zaleceh,

A

musi pokryö röznic7 z wlasnych pienigdzy
- podkreSla R. Dimitrov. W centrum szko-

B

leniowym firmy kierowcy regularnie uczeni
sq migdzy innymi zasad jazdy ekonomicznej, bo paliwo stanowi od 30 do 4OVo cal

kowitych kosztöw,
Co 90 dni odbywa sig zmiana kierowcöw na wspomnianych liniach. Po urlo

reanimacjg,

C-

Tekst, fot. Herbert Schadewald,
tlu m. Elzb i eta Kar p i h ska- Paw I ak

utozyc w pozycli bezpiecznej.

ulo2yö

w pozycji bezpiecznej,

nawi4zaö kontakt stowny, sprawdziö oddech.

2. Ukladanie nieprzytomnej ofiary
na boku, w pozycji bezpiecznej,
ma na celu:
A

-

B

-

zapewnienie dro2nosci drög
oddechowych,

pie wypoczynkowym na ogöt wracajq
oni na te trasy, na ktörych juz wczesniej
pracowali. Wszyscy kierowcy SOMAT u
majq uprawnienia ADR, dlatego mogE
byc w sposob elastyczny angazowanr
do przewozöw specjalnych i zawsze sq
w gotowoSci.

odwröciö na plecy i rozpoczqö

-

uniknigcie zadlawienia wymiocinami, krwiq, Sluzem,

C- zatamowanie krwotoku
wewngtrznego.

3. Jak nale2y postgpowaC przy
podejrzeniu urazu krggoslupa
u przytomnej ofiary wypadku:

A

-

sprawdziö czy otiara wypadku
moze chodziö,

B_ przenosiö ofiarg tylko w sytuacji

c-

bezpoSred

n ie

go z agr oz enia,

ostroznie ulozyö oftarg wypadku
na wznak na ptaskim, twardym
podtozu.

4. Uloienie na wznak z uniesionymi

nogami naleäy zastosowaö
w przypadku:

G-

A

B

omdlenia,
wstrzqsu pourazowego,
przy reanimacji.

5. Postgpowanie majqce na celu
przeciwdzialanie wstrzqsowi u
przytomnej

of iary

wypadku polega

na:

Dyrektor generalny SOMAT-u Rossen Dimitrov (z lewej) objaSnia dziennikarzowi, wspolpracownikowi czasopisma ,,Polski Traker" Herbertowi Schadewaldowi, jak dziala nowy
system zarzEdzania zespolem kierowcow.

A

-

B

-

G

-

natychmiastowym transporcie do
szpitala przygodnym pojazdem,
uspokajaniu, okryciu kocem lub
cieplq odzie2q. ulozeniu z nogami
uniesionymi,
opatrzeniu ran, sprawdzenju tgtna
i oddechu.
C

Zröcllo: Testy Kategoria
Dobra Szkola LOK,
Liga Obrony Kraju, ZarzEd Glöwny Warszawa
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