
Wstępny kwestionariusz - ECOtracker 
 

Miejscowość, data  Podpis 
 

Proszę wypełnić „Wstępny kwestionariusz - audyt ECOtracker” najpóźniej do 08.07.2022 i odesłać nam go z powrotem. 

Nazwa firmy:  

Ulica, miejscowość i kod 
pocztowy: 

 

Nazwa osoby do kontaktów:  

E-mail:  

Telefon:  

Liczba ciągników:  Liczba naczep:  

Liczba pracowników 
(pełnoetatowych): 

 Liczba naczep chłodni:  

 

Rok analizy: 2021 

  Tak Nie 

1. 
Czy zużycie paliwa ciągników jest rejestrowane cyfrowo za pomocą systemu telematycznego? 
Jeśli tak: Proszę podać producenta i nazwę systemu telematycznego: 

☐ ☐ 

2. 
Czy zużycie paliwa ciągników jest rejestrowane cyfrowo za pomocą rozliczeń kart paliwowych? 
Jeśli tak: Proszę podać nazwy dostawców kart paliwowych: 

☐ ☐ 

3. 
Czy w Państwa firmie istnieje możliwość przypisania zużycia paliwa do numerów rejestracyjnych 
ciągnika? 

☐ ☐ 

4. Czy w Państwa firmie istnieje możliwość wstecznej analizy zużycia paliwa w roku 2021? ☐ ☐ 

5. 
Czy w Państwa firmie istnieje możliwość osobnego ustalenia zużycia paliwa przez naczepy 
chłodnie? 

☐ ☐ 

6. 
Czy planowanie tras jest przeprowadzane za pomocą oprogramowania do planowania tras lub 
spedycji? 
Jeśli tak: Proszę podać producenta i nazwę oprogramowania: 

☐ ☐ 

7. 
Czy w Państwa firmie jest możliwość cyfrowego przypisania transportów do numerów rejestracyjnych 
ciągników? 

☐ ☐ 

8. 

Czy Państwa firma transportuje przeważnie towary o dużej objętości (obciążenie masy pomiędzy 30 
a 40%) 
Jeśli tak: Czy Państwa firma dodatkowo prócz wagi transportu rejestruje objętość transportu 
przesyłki? 

☐ ☐ 

9. Czy wagi transportu (kg lub t) przesyłek są rejestrowane cyfrowo? ☐ ☐ 

10. Czy liczba palet poszczególnych przesyłek jest rejestrowana cyfrowo? ☐ ☐ 

11. Czy miejsca składowania poszczególnych przesyłek są rejestrowane cyfrowo? ☐ ☐ 

12. Czy odległości transportowe (km) przesyłek są rejestrowane cyfrowo? ☐ ☐ 

13. Czy dostępne są faktury za zużycie prądu w budynkach biurowych i administracyjnych? ☐ ☐ 

14. Czy dostępne są faktury za zużycie prądu w budynkach magazynowych i przeładunkowych? ☐ ☐ 

15. Czy dostępne są faktury za zużycie energii cieplnej w budynkach biurowych i administracyjnych? ☐ ☐ 

16. 
Czy dostępne są faktury za zużycie energii cieplnej w budynkach magazynowych i 
przeładunkowych? 

☐ ☐ 

17. Czy dostępne są faktury za uzupełniane czynniki chłodnicze (straty czynnika chłodniczego)? ☐ ☐ 

18. 
Czy ekologiczne źródła energii są wykorzystywane w budynkach magazynowych i/lub biurowych? 
Jeśli tak: Czy istnieje certyfikat lub dowód pochodzenia? 

☐ ☐ 

 

Wskazówka dotycząca pojęcia „rejestracja cyfrowa”: 

Jeśli dane są rejestrowane cyfrowo, firma powinna mieć możliwość błyskawicznego udostępnienia wymaganych danych - 

poprzez jedno kliknięcie. 


