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Volkswagen to jedna z wiodących marek w Polsce, 
również w sektorze samochodów dostawczych. Jak 
zmienił się rynek samochodów dostawczych w tym 
roku?

Rok 2020 był dla naszej branży wyzwaniem, musieliśmy 
dostosować się do nowej rzeczywistości i jeszcze 
bardziej niż wcześniej wczuć się w potrzeby klientów. 
Nie zatrzymaliśmy się jednak – przeciwnie, mamy wiele 
nowości do zaoferowania. Mam tu na myśli zarówno 
ciekawą ofertę finansową (Leasing Autonajem, zniżki 
dla grup zawodowych, rabat dla posiadaczy Karty 
Dużej Rodziny), jak również pojawienie się w sprzedaży 
najnowszych wersji naszych topowych modeli. Biznes na 
pewno wygląda teraz inaczej niż przed rokiem. Obecnie 
dużym wyzwaniem dla nas i naszych klientów są 
ograniczone zasoby samochodów dostępnych od ręki. 
To dotyczy całej branży, musimy mieć tego świadomość 
i zmienić sposób planowania zakupów. 

Czym wyróżnia się zatem oferta VW Dostawczych 
na rynku?

Nasi klienci mogą wybierać wśród kilku bardzo 
atrakcyjnych form finansowania. W tym roku 
wprowadziliśmy ofertę leasingu Autonajem, która 
świetnie sprawdza się w dzisiejszych niepewnych 
czasach: płacimy jedynie za część samochodu, 
a nie za cały. Wysokość miesięcznych rat zależy od 
długości użytkowania oraz całkowitego przebiegu 
zadeklarowanego przy zawieraniu umowy. Ważne, że 
nie musimy interesować się całkowitym kosztem auta a 
jedynie tym, czy rata mieści się w naszym miesięcznym 
budżecie. W jednej racie mamy przy tym zawarte 
wszystko co ważne: przeglądy i naprawy serwisowe, 
wsparcie w zarządzaniu szkodami, promocyjny pakiet 
ubezpieczeń. I to bez konieczności wykupienia auta na 
koniec umowy. Z punktu widzenia przedsiębiorcy to 
bardzo wygodne i bezpieczne rozwiązania. 

Co nowego w ofercie modelowej VW Dostawczych? 

Pod koniec 2019 roku do sprzedaży trafił Transporter 
w wersji 6.1. To model z długą tradycją i niezmiennie 
ceniony. Zasłużył sobie na najnowocześniejsze cyfrowe 
rozwiązania: elektromechaniczny układ wspomagania 
kierownicy, aż 20 aktywnych systemów asystujących, 
cyfrowy kokpit. Napędzane najnowszą generacją 
silników TDI Transporter, Multivan, czy California 
– w wersji 6.1 sięgają w przyszłość.

Od 2019 roku mamy również w ofercie Craftera 
w wersji elektrycznej. Choć już trochę czasu minęło 
od wprowadzenia go na rynek, wciąż jest nowością, 
która zyskuje coraz większe zaufanie i cieszy się 
zainteresowaniem wśród firm kurierskich i lokalnych 
dostawców. Jest świetnym rozwiązaniem do pracy 
w mieście - ekonomiczny i ekologiczny. 
Jesteśmy też świeżo po premierze nowego Caddy 
5 – dobrze znanego i popularnego modelu. Można 
go konfigurować w kilku wersjach osobowych lub 
jako miejskie auto dostawcze. To naprawdę świetnie 
przygotowane auto do wejścia na współczesny 
wymagający rynek, wyjątkowo multifunkcjonalne.

Jedno słowo opisujące kierunek w jakim rozwija się 
oferta Volkswagen Samochody Dostawcze? 

To słowo już padło w opisie Caddy 5, choć uważam, że 
pasuje do całej naszej oferty: multifunkcjonalność. Takie 
właśnie są nasze samochody – do zadań specjalnych 
i na co dzień. Nowoczesne, komfortowe, praktyczne 
i … niezmiennie niezawodne. 

Czego Panu życzyć w Nowym Roku? 

Aby naszym klientom dobrze się wiodło! Wiemy, 
że darzą nas oni zaufaniem i jesteśmy im za to niezmiennie 
wdzięczni. Wspólnie czekamy na stabilniejsze czasy. 
Liczę, że przyszły rok taki właśnie będzie. 

Wyjątkowy rok 2020 dobiega końca. O tym jak w nowej rzeczywistości funkcjonuje 
sektor samochodów dostawczych rozmawiamy z kierownikiem salonu Volkswagen 
Samochody Dostawcze Lellek Group Opole, Maciejem Szubertem. 
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Ponad 
4 miliony złotych 
dla pracodawców 
w ramach 
Krajowego Funduszu 
Szkoleniowego

W 
2021 roku opolskie urzędy pracy mają 
do wykorzystania w ramach KFS 4 803 
tys. złotych. Tym razem środki te będą 
mogły zostać przeznaczone miedzy 

innymi na wsparcie kształcenia ustawicznego 
osób zatrudnionych w firmach, które na skutek 
obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu 
się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją 
działalność, osób po 45. roku życia, czy osób, 
które nie posiadają świadectwa ukończenia 
szkoły lub świadectwa dojrzałości.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to instrument rynku pracy wprowadzony  w 2014 roku. Głównym celem KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia 
przez osoby, których kompetencje i umiejętności są niedostosowane do szybko zmieniającego się rynku pracy oraz dynamicznej gospodarki.

Wniosek można złożyć zgodnie z terminami naboru określonymi przez powiatowy urząd pracy. Warunkiem jest spełnienie co najmniej jednego 
priorytetu określonego przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. W 2021 roku wyznaczono następujące priorytety:

1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych 
w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprze-
strzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją 
działalność;

2. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycz-
nych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, 
pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-
-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek 
dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpo-
średnio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z 
grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby;

3. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w da-
nym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

4. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;

5. wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na ry-
nek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad 
dzieckiem;

6. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastoso-
waniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, 
w tym także technologii i narzędzi cyfrowych;

7. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają 
świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości;

8. wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki za-
wodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opie-
kunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego 
oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

KFS adresowany jest zarówno do pracowników jak i pracodawców, którzy chcieliby skorzystać z różnych form kształcenia ustawicznego. 
O dofinansowanie kosztów mogą wystąpić wszystkie podmioty definiowane jako pracodawcy, tj. każda jednostka organizacyjna a także osoba 
fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Środkami  KFS dysponują powiatowe urzędy pracy i to właśnie do powiatowego urzędu 
pracy właściwego ze względu na siedzibę firmy lub miejsce wykonywania działalności powinien zgłosić się pracodawca chcący otrzymać dofi-
nansowanie.

Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% 
kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS.

W przypadku mikroprzedsiębiorstwa ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Całość dofinansowania 
nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Środki KFS pracodawca może przeznaczyć na:

doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie 
zaspokoić dzięki środkom KFS;

kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą 
udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;

badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne;

ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 
w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.
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plus.nto.pl/kup

plus@nto.pl

plus.nto.pl

plus.nto.pl

w praktycznej eko-formie PDF-ów

„Nową Trybunę Opolską”
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