
36| Główny Mechanik 
Marzec–Kwiecień 2017

W
Ó

Z
K

I 
I 

P
O

JA
Z

D
Y

 S
P

E
C

JA
L

N
E

Leasing, wynajem czy zakup 
wózka widłowego 

Oprócz klasycznego sposobu nabycia wózka jakim jest zakup 
za gotówkę lub na kredyt warto rozważyć alternatywne 
sposoby pozyskania wózków widłowych takie jak leasing, 
wynajem – krótko bądź długoterminowy lub też outsourcing 
(zwany również Full Service Leasing). Mając do wyboru te 
opcje warto się zastanowić nad sposobem w jaki można 
zminimalizować koszty.

Wózek widłowy jest bardzo efektywnym 

urządzeniem, stanowi on niezbędny śro-

dek transportu wewnętrznego w większości firm 

(głównie produkcyjnych i zajmujących się magazy-

nowaniem). Niezależnie od tego czy wózek widłowy 

kupuje duża korporacja, firma średniej wielkości czy 

też niewielki zakład zawsze zakup sprzętu musi być 

poprzedzony analizą dostępnych opcji. Posiadanie 

wózka widłowego to nie tylko jego zakup, to również 

stała kontrola, nadzór nad dokumentacją i opieka 

(serwis). Należy mieć świadomość, że posiadanie 

floty wózków widłowych to duży wydatek finansowy. 

Nie tylko ze względu na samą transakcję zakupu, 

ale również ze względu na fakt, że w późniejszym 

etapie wymagana jest dodatkowa praca pracowni-

ków, czas i pieniądze. 

Pytaniami jakie należy sobie zadać są przede 

wszystkim: na co aktualnie możemy sobie pozwolić 

jeśli chodzi o finanse oraz jaka opcja będzie dla nas 

optymalna. 

Zakup wózka widłowego jest stosunkowo prostą 

transakcją. Musimy tylko zdecydować czy interesuje 

nas tylko nowy sprzęt czy w grę wchodzi również 

używany? Jeżeli mamy do dyspozycji gotówkę to 

kwestia chwili. Jeżeli zaś nie dysponujemy niezbęd-

ną kwotą możemy wziąć kredyt (który obecnie jest 

najmniej korzystną opcją) albo skorzystać z innego 

rozwiązania.
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Zakup
Zakup wózków widłowych za gotówkę lub na 

kredyt wiąże się najczęściej z przekazaniem ich 

do eksploatacji i bieżącej obsługi pracownikom. 

Wtedy rejestracją w Urzędzie Dozoru Technicznego, 

ubezpieczeniem i ewidencją zajmie się pracownik 

działu administracji. W jego obowiązkach (wspólnie 

z operatorem wózka widłowego lub działem utrzy-

mania ruchu) będzie leżało zajęcie się ewentualnymi 

problemami i ich likwidacją, jeśli takie wystąpią (np. 

w razie wypadku lub zużycia). Należy pamiętać, że 

eksploatacja wózka widłowego wiąże się z okreso-

wymi przeglądami, naprawą po okresie gwarancji 

oraz wymianą opon i akumulatorów, a także innymi 

nieujętymi tu czynnościami. 

Teoretycznie leasing bądź wynajem wózków wi-

dłowych podraża całkowity koszt ewentualnego za-

kupu, jednakże w większości przypadków przeważa-

jące korzyści skłaniają firmy do wybrania innej opcji 

niż zakup. Inną, dość znaczącą wadą zakupu wózka 

widłowego jest fakt, że blokuje on środki, które firma 

mogłaby przeznaczyć na inne cele. Wózek widło-

wy jest środkiem trwałym o normatywnej stawce 

amortyzacji w wysokości 14% (amortyzuje się przez 

7 lat). Do kosztów uzyskania przychodu zalicza się 

w tym przypadku amortyzację, rozłożoną na długi 

okres, a podatek VAT rozlicza się jednorazowo. Zakup 

wózka to inwestycja, która długo utrzymuje swoją 

wartość. Wózek widłowy nawet po wielu latach 

osiąga dobre ceny przy odsprzedaży dzięki czemu 

możemy zyskać środki dla nowych inwestycji.

Leasing czy wynajem?
Leasing i najem to umowy uregulowane w Kodeksie 

cywilnym. Zgodnie z art. 709 przez umowę leasin-

gu finansujący (leasingodawca) zobowiązuje się, 

w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, 

nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach 

określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzysta-

jącemu (leasingobiorca) do używania albo używania 

i pobierania pożytków przez czas oznaczony. Ko-

rzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu 

w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, 

równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu 

nabycia rzeczy przez finansującego. Zaś przez umo-

wę najmu, zgodnie z art. 659 Kodeksu cywilnego, wy-

najmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do 

używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, 

a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu 

umówiony czynsz. 

Opcją, która cieszy się coraz większą popular-

nością jest wynajem wózków. Nie wymaga ona 

dużej jednorazowej wpłaty gotówki i jednocześnie 

nie narusza ona zdolności kredytowej firmy. Jedna 

comiesięczna faktura, która w całości jest kosztem 

przychodu oraz pozbycie się problemów admini-

stracyjnych, takich jak ubezpieczenia, UDT (Urząd 

Dozoru Technicznego), przeglądy, serwis, zakup 

części i tym podobne to kolejne plusy wynajmu. 

Opłaty są z góry ustalone i niezmienne przez cały 

okres trwania umowy, chyba, że w umowie jest 

zapis dopuszczający ewentualne zmiany (warto 

na to zwrócić uwagę). W opcji wynajmu możemy 

przenieść na dostawcę wózka widłowego obowiązki 

związane z zarządzaniem flotą. 

Wynajem można podzielić na krótko i długoter-

minowy. Jednakże granica między tymi określeniami 

jest bardzo płynna i w każdej firmie może oznaczać 

coś innego. Dlatego zapoznając się z ofertą należy 

na to zwrócić uwagę. Z reguły warunki najmu dłu-

goterminowego będą korzystniejsze od tych z najmu 

krótkoterminowego. Dla przykładu – jedna z firm 
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oferuje wynajem krótkoterminowy – gdzie w jej 

rozumieniu oznacza to okres poniżej trzech mie-

sięcy, a długoterminowy – powyżej trzech miesięcy, 

natomiast inna firma mówi o wynajmie krótko-

terminowym wtedy, jeżeli okres wynajmu wynosi 

poniżej 36 miesięcy, a o długoterminowym – od 36 

do 60 miesięcy. Firma ta oferuje również wynajem 

na 60–84 miesięcy. 

Dzięki opcji najmu istnieje możliwość sezonowe-

go wykorzystywania urządzenia. Przeglądając oferty 

wynajmu warto zwrócić uwagę czy na przykład 

firma oferuje wózki zastępcze na czas naprawy. 

Częstym przypadkiem jest również możliwość sko-

rzystania z opcji jaką jest wynajem wózka widłowe-

go wraz z operatorem. W większości firm możemy 

liczyć na fachową pomoc doradcy techniczno-han-

dlowego. Ogólnie rzecz biorąc umowa najmu wózka 

definiuje fakt, że po jej zakończeniu firma nie staje 

się właścicielem sprzętu, jednakże mimo to w nie-

których firmach istnieje również możliwość zakupu 

wynajmowanego wózka. W takim przypadku najczę-

ściej cena jest obniżana o wartość wynajmu. Warto 

zwrócić uwagę na fakt, że jeżeli wózek widłowy 

sprawdził się przez cały okres wynajmu, a aktualnie 
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W jaki sposób pozyskać wózek widłowy, to pytanie 
zadaje sobie każdy przedsiębiorca przy zakupie. Co jest 
korzystniejsze, leasing czy zakup za gotówkę? 
Dla klienta najprostszą formą finansowania wózka 
widłowego jest zakup za gotówkę. W tym przypadku 
Przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów dodatko-
wych, np.: prowizji za przyznanie kredytu. Jednakże 
zakup wózka widłowego z własnych środków finanso-
wych blokuje w firmie gotówkę, którą przedsiębiorca 
mogłby przeznaczyć na inne cele. Z punktu widzenia 
księgowego wózek widłowy jest środkiem trwałym 
o normatywnej stawce amortyzacji w wyskokości 14%, 
czyli amortyzuje się przez okres 7 lat. Do kosztów 
uzyskania przychodu zalicza się w tym przypadku 
amortyzację, rozłożoną na długi okres, a podatek VAT 
rozlicza się jednorazowo. Klient powinien ubezpieczyć 
wózek widłowy we własnym zakresie.
W przypadku finansowania leasingiem, przedsię-
biorca może uzyskać jednak więcej korzyści. Istnieją 
dwa rodzaje leasingu: leasing operacyjny oraz leasing 
finansowy. Najczęściej wybieranym rodzajem leasingu 
jest leasing operacyjny, w którym firma leasingowa 
(Finansujący) jest właścicielem oraz odlicza amorty-
zację, a klient (Korzystający) otrzymuje fakturę VAT 
do opłaty wstępnej oraz każdej raty leasingowej do 
chwili wykupu. Korzystający od opłaty wstępnej oraz 
wszystkich rat odlicza podatek VAT, a pozostałą część 
raty zalicza do kosztów uzyskania przychodu. Okres le-
asingu operacyjnego wózka widłowego może trwać od 
3 do 5 lat. Po zakończeniu okresu leasingu Korzystają-

cy ma prawo wykupić wózek widłowy. W tym czasie, 
krótszym od normatywnej amortyzacji trwającej 7 lat, 
za wartość rezydualną Korzystający wykupuje wózek 
widłowy, która po 5 latach może wynieść 0,1% wartości 
początkowej środka trwałego będącego przedmiotem 
leasingu. 
Obecnie firmy leasingowe współpracujące z produ-
centami lub importerami wózków widłowych różnych 
marek, oferują leasing operacyjny z niską sumą opłat, 
typu „Leasing 103%” lub „Leasing 105%”. Dodatkowo 
firmy leasingowe posiadają korzystniejsze ubezpiecze-
nia środków trwałych będących przedmiotem finanso-
wania oraz załatwiają wszelkie formalności związane 
z zakupem wózka widłowego. W przypadku użwanych 
wózków widłowych firma leasingowa dla bezpieczeń-
stwa transakcji, sprawdza pochodzenie oraz wartość 
rynkową przedmiotu leasingu. Uproszczone procedury 
oraz niskie opłaty wstępne od 0% wartości środka trwa-
łego umożliwiają przesiębiorcy pozyskanie w dogodny 
i korzystny sposób wybrany wózek widłowy, który jest 
niezbędny do prowadzenia działalności gospodarczej. 
Decyzja o wyborze formy finansowania zawsze należy 
do klienta, ale alternatywa, czy kupić za gotówkę 
i mieć na własność wózek widłowy lub wziąć w leasing 
i korzystać, a po okresie leasingu wykupić na własność 
za symboliczną wartość, uzyskując korzyści finansowe, 
daje komfort wyboru każdemu przedsiębiorcy. W razie 
potrzeby klient zawsze może liczyć na pomoc doradcy 
leasingowego.

Dariusz Donica  
Doradca leasingowy

Co jest korzystniejsze, leasing czy zakup wózka widłowego?
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firma dysponuje środkami na jego zakup, to można 

się nad tą opcją zastanowić. 

Dla dużych firm, które używają wózków bardzo 

intensywnie bardzo korzystną opcją jest wynajem 

długoterminowy. Wtedy najczęściej firma zewnętrz-

na zapewnia pełną obsługę serwisową wózków 

widłowych (łącznie z wymianą ogumienia). Takie 

rozwiązanie pozwala wyeliminować konieczność 

utrzymywania wydziałów zajmujących się utrzyma-

niem ruchu. Wynajem długoterminowy to bardzo 

atrakcyjna transakcja dla wypożyczalni. Firma nie 

musi się martwić o nowych klientów – jeden klient 

używa wózek przez długi czas. Wynajem długotermi-

nowy, to także zwykle tańsza alternatywa leasingu. 

Dla firm potrzebujących wózków tylko na krótki 

okres (na przykład sezonowo) optymalną opcją 

będzie wynajem krótkoterminowy. Należy jednak 

pamiętać, że mimo tego, iż wózek jest użytkowa-

ny na co dzień przez naszą firmę to nie jest on jej 

własnością. Jest to zarówno plusem jak i minusem. 

Po zakończeniu umowy zostajemy bez sprzętu, ale 

również nie musimy dalej inwestować środków. 

W wielu firmach istnieje możliwość wynajmu za-

równo nowych wózków jak i używanych. Do wyboru 

są także różne marki, klasy, moce, tonaże, typy etc. 

Wypożyczalnie nie sprawdzają zdolności kredytowej 

firmy, więc umowę wynajmu może podpisać firma, 

który ma niewielkie dochody, a nawet straty. 

Oprócz wymienianych wcześniej zalet opcja 

wynajmu ma też wady. Między innymi wadą jest ko-

nieczność dbania o sprzęt. Sam fakt dbania wydaje 

się być oczywistym, jednakże jeżeli jakieś elementy 

Coraz większą popularnością cieszy się wynajem wóz-
ków, który z punktu widzenia przedsiębiorcy nie wy-
maga angażowania kapitału własnego oraz nie na rusza 
zdolności kredytowych firmy, pozwalając precyzyjnie 
zaplanować wydatki. Jedna comiesięczna faktura (bę-
dąca w całości kosztem przychodu) oraz pozbycie się 
problemów administracyjnych (ubezpieczenia, UDT, 
przeglądy, zakup części) to kolejne plusy wynajmu. 
W przypadku długoletnich umów profesjonalne firmy. 
po trzech latach gwarantuje wymianę floty na nową.

Jednakże w przypadku, gdy rozważamy dokonanie 
zakupu należy wspomnieć o trzech podstawowych 
instrumentach finansowych: gotówka, kredyt i leasing 
operacyjny.

Od lat klasycznym i najpopularniejszym źródłem 
finansowania dla przedsiębiorstw jest kredyt. Bogata 
oferta banków skłania do zainteresowania tym produk-
tem. Jednak to, co z pozoru wydaje się proste, w rze-
czywistości okazuje się drogą przez mękę. Dziesiątki 
zaświadczeń, biznes plany, kopie umów i kontraktów 
oraz zabezpieczenia majątkowe (hipoteka, zastaw 
rejestrowy) to podstawowe wymagania stawiane przez 

bank. Należy również pamiętać, że kredyt jest podatny 
na wpływ polityki monetarnej. Do zalet kredytu należy 
zaliczyć to, iż sfinansowany tą formą zakupu wózek wi-
dłowy jest własnością kredytobiorcy. W całym okresie 
kredytowania Klient ponosi wszystkie koszty związane 
z utrzymaniem wózka widłowego (przeglądy, naprawy, 
ubezpieczenia, UDT).

Z kolei coraz bardziej popularnym źródłem 
finansowania staje się leasing. Ta forma zakupu 
wózka widłowego realizowana z obcych środków nie 
absorbuje własnego kapitału obrotowego, który można 
spożytkować na inne cele. Minimum formalności 
i uproszczona procedura akceptacji stwarza szansę dla 
małych i młodych przedsiębiorstw. Inną, ważną zaletą 
leasingu operacyjnego jest optymalizacja bieżącej 
podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym, 
gdyż w przeciwieństwie do kredytu wszystkie raty 
leasingowe są dla korzystającego kosztem uzyskania 
przychodów. Można powiedzieć, iż wózek widłowy od 
razu na siebie zarabia. Tak jak i w przypadku kredytu 
na użytkującym ciąży obowiązek ponoszenia kosztów 
związanych z utrzymaniem urządzenia.
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Leasing

ulegną szybszemu zniszczeniu firma wynajmująca wó-

zek może ponieść dodatkowe koszty. Warto zabezpieczyć 

się na wypadek szkody (lub kradzieży) odpowiednim 

zapisem w umowie i dodatkowym ubezpieczeniem. Skró-

cenie umowy często wiąże się z sankcjami finansowymi 

dlatego dobrze jest się wcześniej zastanowić na jaki 

okres będzie nam potrzebny wózek. Dodatkowo można 

też spróbować się zabezpieczyć przed tym –wpisując 

w umowie punkt dotyczący okresu wypowiedzenia. 

Leasing wózka widłowego w przeciwieństwie do 

wynajmu kończy się tym, że firma staje się właścicielem 

pojazdu po zapłaceniu ostatniej raty i innych ustalonych 

wcześniej opłat. Podczas zawierania umowy leasingu 

Źródło: WDX
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firma wpłaca zazwyczaj do około 20% wartości 

wózka, który będzie użytkować. Wynika z tego, że 

trzeba się liczyć ze sporymi kosztami na początku 

umowy, co w przypadku leasingu floty może okazać 

się naprawdę astronomiczną kwotą. Następnie co 

miesiąc firma płaci określone raty. Zazwyczaj wraz 

z zapłatą ostatniej raty i innych kosztów firma staje 

się właścicielem wózka widłowego. 

W czasie użytkowania wózka leasingobiorca jest 

zobowiązany do przeglądów, napraw gwarancyjnych 

i pogwarancyjnych, opłacenia wszelkich ubezpieczeń 

i innych obowiązków (UDT). Leasingobiorca opiekuje 

się wózkiem widłowym tak, jakby już w czasie 

umowy leasingu był jego własnością. Zazwyczaj co-

miesięczne raty leasingu są wyższe od miesięcznych 

stawek wynajmu długoterminowego. Dla niektórych 

jest to problem, ponieważ po zakończeniu umowy 

posiadają na własność już mocno wyeksploatowany 

wózek widłowy. 

Dla kogo leasing? Dla firm, które nie planują 

po zakończeniu umowy nabywać nowego sprzętu, 

bo ten którego używają jest odpowiedni. Częstym 

argumentem jest świadomość, że urządzenie jest 

sprawne i doskonale spełnia swoją rolę. Oprócz 

powyższego argumentu bardziej mogą przemówić 

takie argumenty jak na przykład fakt, że wpłatę 

początkową i raty leasingowe w całości można 

wliczyć w koszty uzyskania przychodu. Podatek VAT 

naliczany jest od poszczególnych opłat leasingowych 

osobno (dzięki temu nie ma konieczności płacenia go 

w całości na początku umowy). Leasing nie ogra-

nicza możliwości korzystania przez firmę z innych 

sposobów pozyskiwania środków na inwestycje (np. 

kredyt bankowy). Dzięki temu, że nie ma koniecz-

ności zapłacenia od razu całej kwoty – można 

powiedzieć, że wózek widłowy sam na siebie zarabia. 

Najlepiej jest skorzystać z oferty leasingowej jednego 

z liderów – stanowi to gwarancję, że zawarta umowa 

i proces jej realizacji będą przebiegać bez zarzutu, 

a transakcja zostanie ubezpieczona. Oferta leasingo-

wa jest dostosowywana do indywidualnych potrzeb 

i możliwości klienta. 
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Niewątpliwie jednym z ważniejszych argumentów 
organizacyjnych jest elastyczność okresu wynajmu – 
firma może zarówno zdecydować się na termin krótki, 
jak i użytkować wózki przez dłuższy czas. Warto 
podkreślić, że najemca nie musi dysponować w swoim 
przedsiębiorstwie zapleczem technicznym. Wraz z flotą 
wózków otrzymuje on bowiem pełna obsługę serwiso-
wą, włącznie z naprawami usterek, które nie powstały 
z winy użytkownika. W przypadku natomiast braku 
możliwości usunięcia usterki, wynajmujący dostarcza 
bezpłatnie wózek zastępczy w czasie, który określa 
umowa najmu. 

Jednym z bardziej oczywistych argumentów finan-
sowych przemawiających za wynajmem jest fakt, iż 
najemca nie wydaje własnych środków na zakup nowej 
floty wózków. Biorąc pod uwagę mechanizm tzw. kosz-
tów alternatywnych, ewentualne środki przeznaczone 
na zakup wózków może zainwestować w rozwój firmy. 
Trzeba zauważyć, że najemca obciążany jest jedną 
fakturą za wynajem w ciągu miesiąca, dzięki temu 
łatwiej kontroluje koszty, które ponosi z tytułu najmu. 
Ponadto opłaty za wynajem wózków może zaliczyć do 
kosztów uzyskania przychodu. 

Należy jednak pamiętać, że najemca nie jest i nigdy 
nie stanie się właścicielem wynajmowanego sprzę-
tu – musi zatem użytkować go zgodnie z zapisami 
w umowie. Poza tym, ponosi on dodatkowe koszty 
w przypadku uszkodzeń i awarii wynikających z winy 
użytkownika. 

Patrząc z drugiej strony - wynajmujący wózki musi 
tak skalkulować stawkę za wynajem, aby z całej opera-
cji osiągnąć korzyści majątkowe. By było to możliwe, 
całkowite koszty musi ponieść najemca. Mając komfort 

braku obciążeń ze strony obsługi floty, najemca ponosi 
koszty przewyższające zakup nowych wózków (dotyczy 
wynajmu długoterminowego). Wynajmy długotermino-
we mają miejsce głównie w dużych firmach, gdzie nie 
ma zaplecza technicznego oraz tam gdzie ogranicza 
się zatrudnianie większej liczby osób, np. w Centrach 
Logistycznych. 

Firmy z branży wózków widłowych dbające 
o swoich klientów, muszą także pamiętać o tych 
użytkownikach, którzy zdecydowanie preferują zakup 
nowych wózków. Ważne aby przed zakupem, zapoznać 
się z rynkiem firm oferujących taki sprzęt. Cena nie 
powinna być najważniejszym czynnikiem decydującym 
o wyborze. Moim zdaniem najistotniejsza jest jakość 
sprzętu, zaplecze serwisowe jakim dysponuje dostawca, 
jak też koszty serwisowania. Istotny czynnik stanowią 
również opinie i rekomendacje innych firm użytkują-
cych już taki sprzęt. Zaletą zakupu nowych wózków jest 
to, że właściciel może dowolnie dysponować sprzętem. 
W pewien sposób ceduje on odpowiedzialność za 
sprawność i utrzymanie w dobrym stanie sprzętu na 
swoich pracowników, co zdecydowanie wydłuża okres 
jego użytkowania. Nie zapominajmy o małych firmach, 
których potrzeby posiadania wózków widłowych prze-
ważnie ograniczają się do jednej sztuki. Ich właściciele 
zdecydowanie wolą zakupić nowy sprzęt, który służy 
im przez długie lata. 

Odpowiedź na pytanie: „zakup czy wynajem?” 
zależna jest więc od wielu czynników, do których 
należą przede wszystkim: wielkość firmy, jej potencjał 
finansowy, rodzaj prowadzonej działalności, cel użyt-
kowania wózka, a także długofalowa strategia rozwoju 
przedsiębiorstwa. 

Ryszard Zakrzewski 
Kierownik Sprzedaży 
POLSAD

Zakup czy wynajem? 
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Obecnie wiele firm używa wymiennie określeń 

wynajem i leasing. Być może jest to spowodowane 

tym, że „leasing” brzmi bardziej światowo. Dlatego 

warto się upewnić jaką opcję naprawdę oferuje dana 

firma i jaką umowę podpisujemy, tak aby nie wynik-

nęły z tego tytułu żadne nieporozumienia.

Outsourcing
Outsourcing jest nowoczesną koncepcją udoskonale-

nia zarządzania przedsiębiorstwem. Słowo „Outso-

urcing” jest skrótem trzech słów pochodzących z ję-

zyka angielskiego, czyli: outside – resource – using. 

Oznacza to dosłownie używanie środków zewnętrz-

nych. Outsourcing polega na korzystaniu przez firmę 

z narzędzi, usług, produktów itp. oferowanych przez 

wyspecjalizowane w swojej dziedzinie jednostki. 

Często zdarza się, że niezależnie od wielości firmy 

nie jest ona w stanie nadążyć za wszystkimi nowo-

ściami pojawiającymi się na rynku. Coraz więcej firm 

decyduje się na outsourcing i oddaje floty wózków 

widłowych w zarządzanie firmom zewnętrznym. 

Można powiedzieć, że outsourcing jest połączeniem 

klasycznego leasingu operacyjnego z kompleksowym 

pakietem zarządzania flotą. Wszelkie ryzyka i dodat-

kowe koszty mogą zostać poddane kontroli poprzez 

umowę outsourcingową. Dzięki temu wzrasta kom-

fort codziennego użytkowania wózków widłowych. 

Jeżeli zaś nastąpi jakaś nieprzewidziana sytuacja to 

firma ma zagwarantowaną pomoc specjalistycznego 

partnera. 

Mała i duża firma 
Dla mniejszych firm zakup wózka widłowego jest 

często dużym obciążeniem finansowym. Właśnie 

dlatego firmy oferujące tego typu sprzęt wychodzą 

naprzeciw ich potrzebom i oferują różne sposoby fi-

nansowania – nabycia takiego sprzętu. W większych 

firmach finanse nie powinny stanowić problemu, ale 

w przypadku planu finansowego na cały rok nagły 

dodatkowy wydatek może go jednak nieco zachwiać. 

Szczególnie, że amortyzacja tego typu sprzętu trwa 

aż 7 lat. Czasami może zaistnieć potrzeba zakupu 

pojedynczego egzemplarza, ale czasem może być też 

konieczność jednoczesnego nabycia większej liczby 

(np. całej floty). 

Jak to wygląda w różnych firmach? Niestety 

firma firmie nierówna. Zakup czegokolwiek musi być 

zatwierdzony przez kilka osób, w przypadku firm 

międzynarodowych zależy to od osób pracujących 

w centrali. W każdej firmie wydatki są planowane 

z dużym wyprzedzeniem. Można się spodziewać, 

że nagły zakup wózka widłowego zdecydowanie je 

zmienia. W takim przypadku łatwiej jest przekonać 

osoby mające decydujące zdanie pokazując opcję 

leasingu, bądź wynajmu długoterminowego niż za-

kupu. Jeżeli potrzebujemy wózka widłowego na stałe 

i jego brak paraliżuje działanie firmy to najlepiej 

będzie wybrać opcję w której w przypadku awarii 

firma zobowiązuje się do naprawienia sprzętu do 

dostarczenia zastępczego wózka. Godną rozważenia 

jest również wciąż jeszcze raczkująca w naszym kra-

ju wspomniana opcja outsourcingu. Finalna decyzja 

powinna być poprzedzona szczegółową analizą do-

stępnych opcji i sytuacji w jakiej w danym momen-

cie znajduję się firma i jakie ma plany na przyszłość. 

Opisane powyżej opcje nabycia urządzenia odnoszą 

się nie tylko do wózków widłowych, ale również do 

innych sprzętów potrzebnych w każdej firmie. 

Można powiedzieć, 

że outsourcing 

jest połączeniem 

klasycznego leasingu 

operacyjnego 

z kompleksowym 

pakietem 

zarządzania flotą.
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