
Udostępnienie 
elastycznego 

finansowania jest tym,  
co może zdecydować  
o wyborze spedytora,  

z którym jeżdżą 
przewoźnicy. 

Edyta Musielak

WOZ-TRANS 
STAWIA 
NA E-SKONTO 
CASHY

Branża transportowa zmaga się z problemami 
finansowymi. Największym wyzwaniem pozostają 
zatory płatnicze. Dlatego tak ważne jest wprowadzenie 
partnerskich relacji na linii spedytor–przewoźnik  
– twierdzą zgodnie Arkadiusz Woźniak, współwłaściciel 
Woz-Trans, oraz Edyta Musielak, współzałożycielka Cashy.

Z czego wynika problem zatorów płatniczych?
ARKADIUSZ WOŹNIAK: W transporcie standardowo stosuje 

się 60-dniowe terminy płatności, co ma istotny wpływ na płyn-
ność finansową, szczególnie mniejszych przewoźników. W firmie  
Woz-Trans przez prawie 10 lat działalności 
zbudowaliśmy solidne fundamenty, które po-
zwalają nam rozliczać się terminowo. Stało się 
to nawet naszym znakiem rozpoznawczym, 
szczególnie że nie jest to niestety praktyka ryn-
kowa. Współpracujemy z dużymi oraz mniej-
szymi firmami transportowymi i widzimy, że 
niezależnie od wielkości każdemu mogą zda-
rzyć się okresowe problemy z obsługą bie-
żących płatności. Dla takich firm terminowe 
rozliczenie często nie rozwiązuje wszystkich 
problemów i muszą się ratować, korzystając 
np. z drogiego faktoringu online.
EDYTA MUSIELAK: Warto dodać, że w branży 
TSL brakuje ponad 150 tys. kierowców. Oprócz 
zatorów płatniczych codziennej pracy spedy-
torom nie ułatwiają zmiany w prawie, takie jak 
Pakiet Mobilności czy Polski Ład. Dodatko-
wo wojna w Ukrainie spowodowała znaczą-
cy odpływ kierowców zza wschodniej grani-
cy oraz reorganizację łańcucha dostaw. Chcąc 
przyciągnąć przewoźników do sie-
bie, trzeba się czymś wyróż-
nić. Z naszego doświad-
czenia i obserwacji rynku 
wynika, że udostępnie-
nie elastycznego finan-
sowania jest tym, co 
może zdecydować 
o wyborze spedyto-
ra, z którym jeżdżą 
przewoźnicy. 

www.cashy.pl
www.woz-trans.com

W jaki sposób firmy takie jak Woz-Trans mogą wpłynąć 
na sytuację finansową swoich przewoźników? 
A.W.: Postanowiliśmy wprowadzić elastyczne terminy płatności 
dla przewoźników współpracujących z nami. Ze względu na ska-
lę biznesu potrzebowaliśmy rozwiązań systemowych. Niestety, 
na rynku dominowały oferty pośredników finansowych, które nie 
spełniały naszych oczekiwań. Finalnie trafiliśmy na Cashy, które 
nie tylko znało specyfikę branży TSL, ale także świetnie zrozumia-
ło nasze potrzeby. W tym momencie już ponad tysiąc przewoź-
ników może korzystać z Cashy. Dodatkowo platforma zapewnia 
nam automatyzację procesów płatniczych i integrację z syste-
mem księgowym. Ograniczyliśmy też zapytania e-mailowe i te-
lefoniczne przewoźników do działu księgowości. 
E.M.: Klienci Cashy, tacy jak Woz-Trans, do przyspieszonych roz-
liczeń mogą wykorzystać własne środki lub wolny limit kredytowy. 
Cashy jest narzędziem IT łączącym kupującego i jego dostawców. 
Brak pośredników finansowych oznacza, że koszty przyspiesze-
nia płatności będą po prostu niższe niż przy faktoringu. Jestem 
przekonana, że w obecnej sytuacji ekonomicznej, przy rosną-
cej inflacji i znacznie ograniczonej akcji kredytowej banków, za-
potrzebowanie na elastyczne finansowanie faktur będzie rosło.  

Jakie efekty udało się osiągnąć?
A.W.: Transparentna komunikacja z przewoźnikami zawsze była 
jednym z fundamentów firmy Woz-Trans. Dzięki Cashy nasi part-

nerzy mają bieżący dostęp do systemu rozli-
czeń i mogą sprawdzić, kiedy zostanie zreali-
zowana ich płatność. Ponadto mają możliwość 
przyspieszenia płatności, gdy tego potrzebu-
ją. Ważne też, że mogliśmy liczyć na wsparcie  
Cashy w procesie wprowadzania przewoźni-
ków do systemu. W efekcie platforma stała się 
narzędziem ich codziennej pracy. Przewoźnicy 
elastycznie zarządzają swoją płynnością, a my 
zyskujemy zadowolonych partnerów i optyma-
lizujemy nasze procesy biznesowe. Krótko mó-
wiąc: wszyscy na tym zyskują. 
E.M.: Zespół Cashy tworzą osoby z wielolet-
nim doświadczeniem w faktoringu i banko-

wości, dzięki czemu doskonale rozumie-
my istotę przyspieszonych rozliczeń.  

Cashy wspiera budowanie part-
nerskich relacji pomiędzy pod-
miotami z branży TSL, a co równie 
ważne – pozwala generować spedy-
torom znaczne oszczędności, nawet 
3–5% od kwoty faktury. p
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