
W&W Transport – polska firma transportowa z ponad 45-letnim 
doświadczeniem, której dynamiczny rozwój zaowocował 

wypracowaniem silnej pozycji na rynku i zdobyciem zaufania wielu 
renomowanych firm, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. 

Profesjonalizm w prowadzeniu przedsiębiorstwa oparty na uczciwości 
i wzajemnym szacunku – względem pracowników i klientów, pozwoliły 

zbudować firmę posiadającą 80 nowych zestawów transportowych, 
wyselekcjonowaną grupę doświadczonych kierowców oraz własne 

zaplecze serwisowe, umożliwiając tym samym podejmowanie 
najbardziej skomplikowanych zleceń.  

Potwierdzeniem sukcesów firmy są liczne certyfikaty i wyróżnienia,  
m.in. tytuł „Gazeli Biznesu”, które potwierdzają sprawne zarządzanie 

oraz prężny rozwój firmy. 

Poznaj W&W Transport 

Bezpieczeństwo i terminowość realizacji usług transportowych – to misja naszej  firmy, której destynacja przewozów obejmuje 

swoim zasięgiem całą Europę i Rosję. Domeną naszej firmy są przewozy całosamochodowe. Oferujemy również transport ładunków 

częściowych, transport krajowy i dedykowany. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w realizowaniu dostaw “just in time”.   

Zależy nam na tym, aby nasi Klienci mieli pewność, że przewożony towar jest bezpieczny, a czas jego dostarczenia jest 

zminimalizowany dzięki sprawnej obsłudze i niezawodnemu planowaniu. Dlatego też zdecydowaliśmy się skorzystać z rozwiązań  

od Grupy Inelo. 

Klienci korzystający z naszych usług, mogą być pewni, że ich towar przewożony jest w sposób bezpieczny, 

a czas samego transportu jest zminimalizowany dzięki  sprawnej obsłudze i niezawodnemu planowaniu,  

w czym pomagają nam rozwiązania od Grupy Inelo. 

Usługa OCRK Wsparcie jest idealnym rozwiązaniem dla firm, takich jak my, 
które posiadają oprogramowanie 4Trans, ale poszukują dodatkowej opieki 
ekspertów, zapewniających pomoc w kwestiach prawnych, a także w razie 
ewentualnej kontroli. OCRK jest jedyną firmą na rynku z tak szeroką kadrą 
ekspertów, tworzoną m.in. przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy 
lub Inspekcji Transportu Drogowego, którzy doskonale wiedzą, o co zadbać  

i na co zwrócić uwagę przygotowując się do ewentualnej kontroli. W ramach 
usługi Wsparcie otrzymujemy również audyt jakości rozliczeń pracy naszych 
kierowców, stworzenie dokumentacji związanej z rozliczaniem czasu pracy 

truckerów, a co również istotne, w sytuacji zmian obowiązujących przepisów, 
ich aktualizację. 

Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej wyspecjalizowaliśmy 
się w dostawach wewnątrzunijnych pomiędzy krajami Europy Zachodniej, 

Północnej, Południowej oraz Wschodniej. Posiadamy wieloletnie 
doświadczenie w realizowaniu dostaw just in time. To właśnie m.in. w tym 

aspekcie nieocenione okazuje się rozwiązanie telematyczne, jak GBox 
Assist, dzięki któremu spedytor ma pełną kontrolę nad pojazdem i trasą 

przejazdu. Wykorzystanie zaawansowanego systemu GPS pozwala również 
ograniczyć puste kilometry do całkowitego minimum, co równocześnie 

wpisuje się w nasze aktualne działania na rzecz ochrony środowiska, 
ale przede wszystkim ma duże znaczenie, jeżeli patrzymy na względy 

ekonomiczne.

Jesteśmy nowoczesną firmą, która stawia na innowacyjne rozwiązania. 
Tylko w ten sposób można osiągnąć sukces. Aby sprawnie zarządzać 

firmą transportową oraz kontrolować i rozliczać czas pracy kierowców, 
zdecydowaliśmy się skorzystać z oprogramowania 4Trans. Korzyści? Praca 
z programem 4Trans jest wydajniejsza i szybsza. Ponadto program 4Trans 

sprawia, że możemy być spokojni o nasze działania, ponieważ mamy pewność, 
że są zgodne z aktualnymi przepisami, a rozliczając kierowców, dzięki 

modułowi Tachoscan, możemy weryfikować naruszenia w taki sam sposób, 
jak widzą je inspekcje w 23 krajach. Warto podkreślić, że integracja 4Trans z 
systemem GBox Assist automatyzuje proces rozliczenia delegacji w oparciu 

o faktyczne dane pochodzące z nadajnika GPS, a to pozwala, aby optymalnie 
wykorzystać czas pracy i jazdy kierowców. 
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