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Historia Fraikin w Polsce sięga 2006 
roku i  k i lkudziesięciu kontraktów w 
pierwszych miesiącach działalności. Dziś 
jesteśmy dojrzałym przedsiębiorstwem, 
które rozwijało i reorientowało się przez 
12 lat w wymagających warunkach polskiej 
gospodarki. Rezultatem naszego sukcesu 
jest zwiększająca się sukcesywnie o 
średnio 20% z roku na rok flota oraz 
rozbudowany wachlarz produktów. Firma 
została stworzona przez najlepszą kadrę 
pracowniczą, dlatego dzięki ciężkiej pracy 
wielu osób jesteśmy postrzegani wśród 
konsumentów jako silna i solidna marka.
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Każdorazowego poszerzenia parku pojazdów 
przedsiębiorstwa dokonujemy przede wszystkim 
w oparciu o szczegółową analizę rynku. Efektem 
tego jest wzrost floty na poziomie 25% w 
stosunku do roku poprzedniego. Obecnie Fraikin 
Polska jest w posiadaniu 4500 pojazdów w 
wielu konfiguracjach. Następna dostawa, którą 
zaplanowaliśmy na wiosnę 2018, to ok. 200 nowych 
furgonów, chłodni, kurtyn oraz kontenerów. Dzięki 
temu nastąpi poprawa jakości oferowanego 
produktu w wynajmie krótkoterminowym. 
Rosnące zainteresowanie usługą wynajmu 
długoterminowego, który jest określany jako 
alternatywa dla leasingu i kredytu, również 
przynosi oczekiwane rezultaty. Rok 2017 dostarczył 
nam wiele nowych kontraktów, m. in. z Pocztą 
Polską oraz Bakomą, ale także nowych klientów 
w sektorach: budowlanym, dystrybucyjnym i 
transportowym.

Rok 2017 był rokiem przełomowym również ze 
względu na pojawienie się nowych, niezależnych 
oddziałów. Dotychczasowe punkty wynajmu 
pojazdów zlokalizowane były w autoryzowanych 
punktach pojazdów ciężarowych i dostawczych.

„Decydując się na takie rozwiązanie, 
dokładnie przeanalizowaliśmy wybór lokalizacji 
nowych oddziałów Fraikin. Naszym priorytetem 
podczas wyboru ich umiejscowienia były: 
dogodny i prosty dojazd oraz komfortowy 
parking na terenie obiektu. Niezależne jednostki 
otwieramy dodatkowo w największych miastach 
Polski, najczęściej tam gdzie przejazd z jednego 

końca miasta na drugi może być kłopotliwy. 
Tym samym zwiększamy pokrycie geograficzne 
na ternach dużych aglomeracji. Dwa pierwsze 
oddziały otwarte w 2017 roku zlokalizowane 
są przy ul. Łopuszańskiej 33 w Warszawie oraz 
przy ul. Tynieckiej 11 we Wrocławiu.” – komentuje 
Rafał Majcherczyk, Regional Rental Manager Fraikin 
Polska. 

Stajemy przed nowym, 2018 rokiem, który 
stawia nam kolejne cele i wyznacza dalszą 
ścieżkę rozwoju. Tutaj warto wspomnieć o 
nowym systemie organizacji, w który obecnie 
wkracza Fraikin Polska. Oprócz centralnej 
przebudowy, której celem jest usprawnienie wielu 
wewnętrznych systemów, nasi klienci najbardziej 
odczują poprawę obsługi posprzedażnej. Między 
innymi wyłoniony został zespół osób, których 
głównym zadaniem jest kontakt z klientem, 
odpowiadanie na reklamacje, optymalizowanie 
ofert oraz szukanie najlepszych rozwiązań. Efekt 
jest prosty – każda firma wynajmująca pojazdy z 
Fraikin ma zapewnione wsparcie dedykowanego 
dla niej sztabu osób na każdym etapie relacji. 
Wynik, który otrzymujemy, to kompleksowa i 
indywidualna obsługa w pełnym zakresie potrzeb.
Ochrona środowiska to kolejny punkt na mapie 
postanowień naszej firmy. Oprócz regulacji 
przepisów dotyczących norm spalin, coraz więcej 
europejskich miast decyduje się na całkowity zakaz 
użytkowania na ich terenach pojazdów zasilanych 
olejem napędowym. Jest to idealny moment na 
poszukiwanie rozwiązań, które będą odpowiedzią 
na nowe, ekologiczne normy. Jako europejskie 

przedsiębiorstwo odpowiedzialne za środowisko, 
sukcesywnie wprowadzamy do swojej oferty 
pojazdy napędzane paliwami alternatywnymi. 
Przykładem na to jest kontrakt z firmą cateringową 
Bon Appetit z Lublina, która wynajmuje od nas dwa 
pojazdy zasilane na CNG. Nad wprowadzeniem 
pojazdów napędzanych energią elektryczną do 
oferty pracuje obecnie sztab specjalistów w grupie 
badawczej FraikinLab. Mając na uwadze najwyższą 
jakość oferowanych produktów, testy pojazdów 
polegają na dokładnej analizie parametrów 
technicznych oraz sprawdzeniu działania danego 
pojazdu w warunkach rzeczywistych. Pozwoli to na 
wyselekcjonowanie odpowiednich modeli i marek, 
które dodane zostaną w 2018 roku do portfolio 
Grupy Fraikin.

Bez zmian pozostają oferty wynajmu w krótkim, 
średnim oraz długim terminie, a także zarządzanie 
flotą. Wszystko to zostanie jednak zmodyfikowane 
i wzbogacone o nowe technologie. W tym roku 
uruchomiamy aplikacje mobilne, aby nasi Klienci 
mogli skuteczniej i łatwiej kontaktować się z 
przedstawicielami Fraikin. Aplikacja pozwoli na 
wynajem pojazdu za pomocą smartphone’a, 
kontrolę pojazdu, czyli zintegrowany system GPS. 
Ponadto będzie można znaleźć w niej ciekawe 
programy lojalnościowe, które znajdą swoje 
przełożenie w ofercie handlowej. 



„Sukces Fraikin w 2017 roku to przede 
wszystkim stała budowa relacji z Klientem 
z naciskiem na jakość obsługi oraz dobre 
relacje zespołowe, które mają wpływ 
na reprezentowane przez naszych 
pracowników wartości biznesowe. Dbamy 
o to, aby zmiany w naszym otoczeniu, 
nie spowalniały tempa wyznaczanego do 
tej pory przez Fraikin na rynku wynajmu 
pojazdów użytkowych. Wzrost floty, nowi 
klienci, alternatywne produkty i aplikacje 
mobilne to ambitne cele, które śmiało 
wyznaczamy sobie w 2018 roku. Nowy 
wymiar biznesu, to nowe technologie. 
Dążymy do  byc ia  jak  na jbardz ie j 
innowacyjną spółką w sektorze wynajmu 
pojazdów dostawczych i ciężarowych”

- podkreśla Artur Nowicki, Dyrektor Generalny 
CEE Fraikin.



 –  tego dn ia ,  w tym mie jscu tys iące 
amatorów będzie mogło się poczuć jak kolarze z 
zawodowego peletonu. Właśnie wtedy odbędzie 
się kolejna edycja Tour de Pologne Amatorów. 
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Ta wyjątkowa impreza organizowana jest od 
2010 roku i już na stałe wpisała się w krajobraz 
największego polskiego corocznego wydarzenia 
sportowego.

W związku z ponowną współpracą z LangTeam 
i Tour de Pologne, już trzeci raz tworzymy 
drużynę „Fraikin” na TdP Amatorów w Bukowinie 
Tatrzańskiej. Tour de Pologne Amatorów odbędzie 
się 10 sierpnia 2018.

BUKOVINA RESORT w 
Bukowinie Tatrzańskiej

10
S I E R P N I A

Zawodnicy z naszej drużyny nie będą musieli 
się martwić o formalności, wszystkie dokumenty 
i opłaty rejestracyjne zostaną przygotowane przez 
Fraikin. Dodatkowo drużyna otrzyma profesjonalne 
koszulki kolarskie z logo Fraikin. Tradycyjnie do 
udziału zapraszamy również rodziny, przyjaciół 
oraz znajomych, którzy są pasjonatami kolarstwa. 

TERMIN ZGŁASZANIA SIĘ 
DO DRUŻYNY FRAIKIN 
MIJA 23.04.2018 
O GODZINIE 12:00.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: 
sandra.szkwarek@fraikin.com
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FLEET DERBY 
2018 – NOMINACJE FRAIKIN

Fleet Derby 2018 powraca w 7. odsłonie. 
Internauci oraz czytelnicy Magazynu Fleet po 
raz kolejny mają szansę wybrać najlepszych w 
kategoriach: produktów i usług dedykowanych 
dla branży flotowej, osobowości flotowych, fleet 
managerów, ekologicznej floty oraz motoryzacyjnej 
marki flotowej. Celem konkursu jest promocja 
produktów i usług oraz promowanie najlepszych 
rozwiązań flotowych. Fleet Derby to plebiscyt, który 
daje możliwość poznania i porównania dostępnych 
na rynku ofert. Rozpoznawalność i wysoka pozycja 

przedsięwzięcia, sprawia, że nagroda Fleet Derby to 
uznanie płynące od bezpośrednich odbiorców usług 
oraz od przedstawicieli branży flotowej.

Fraikin w Derbach Flotowych pojawia się z 
podwójną siłą. Oprócz możliwości głosowania na 
usługę wynajmu długoterminowego, Magazyn Fleet 
nominował Dyrektora Rozwoju Fraikin, Tomasza 
Piekarskiego w kategorii Osobowość Flotowa Roku.

Ekspert rynku motoryzacyjnego, trener, konsultant oraz 

doświadczony menadżer. Od 18 lat związany z branżą 

CFM. W latach 2001-2010 brał czynny udział w rozwoju 

firmy Business Lease, pełniąc funkcje kolejno Dyrektora 

Operacyjnego i Dyrektora Handlowego. Od 2010 do 2017 

roku członek Zespołu Zarządzającego w Arval. W tym czasie 

zostaje powołany na stanowisko Dyrektora Operacyjnego oraz 

Prezesa spółki córki Arval – agencji ubezpieczeniowej FIS. W 

2013 roku obejmuje funkcję Dyrektora Handlowego Arval, którą 

pełni do 2017 roku. Obecnie Dyrektor Rozwoju w firmie Fraikin 

Polska Sp. z o. o.

ZAGŁOSUJ NA 
TOMASZA 
PIEKARSKIEGO 
– DYREKTORA ROZWOJU 
DZIAŁALNOŚCI  FRAIK IN 
P O L S K A  S P .  Z  O .  O .

WYNAJEM POJAZDÓW DOSTAWCZYCH I CIĘŻAROWYCH

ZAGŁOSUJ NA 
F R A I K I N

zagłosuj

zagłosuj

Fraikin to ponad 70 lat doświadczenia w wynajmie 

pojazdów dostawczych i ciężarowych w Europie. 

Działalność w Polsce rozpoczął 12 lat temu. 

Powiększając swoją flotę o średnio 20% rok do roku, 

obecnie dysponuje 4500 pojazdami w wynajmie 

krótko i długoterminowym. Szerokie i wieloletnie 

doświadczenie w branży pozwala na oferowanie 

Klientom elastycznych, szytych na miarę rozwiązań. 

Oprócz wynajmu pojazdów, Fraikin świadczy usługi 

zarządzania flotą. W portfolio Klientów Fraikin, zaraz 

obok międzynarodowych korporacji, znajdują się 

również firmy z sektora MŚP.

http://fleet.com.pl/fleetderby/produkt_usluga/fraikin-wynajem-pojazdow-dostawczych-i-ciezarowych/
http://fleet.com.pl/fleetderby/osobowosc_flotowa/tomasz-piekarski/
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Z FIRMĄ  
CELSA HUTA 
OSTROWIEC

Wie lo le tn i a  wspó łp raca z  f i rmą Ce l sa 
przynosi kolejne owoce. W drugiej  połowie 
grudnia 2017 rozpoczęliśmy następny, pięcioletni 
kontrakt. Przedsiębiorstwo hutnicze odebrało w 
Niepołomicach ostatnią dostawę pojazdów Arocs na 
2017 rok.

Po raz kolejny kl ient zdecydował s ię na 
sprawdzone pojazdy marki Mercedes-Benz. Tym 
razem jest to model Arocs 2542 ze specjalistyczną 
zabudową hakową. W tym projekcie po raz pierwszy 
zaproponowaliśmy rozwiązania producenta zabudów 
budowlanych Meiller. W naszym biznesie stawiamy 
przede wszystkim na najwyższą jakość oferowanych 
produktów. Szeroko rozwinięte portfolio, ponad 160 
letnia tradycja marki Meiller oraz wysoki wskaźnik 
zadowolenia klientów pokazały nam możliwość na 
nawiązanie współpracy.

W zakresie dostaw pojazdów specjalistycznych 
współpracujemy z Celsą już od 2012 roku. Plany na 
rok 2018 to 12 pojazdów o zabudowie hakowej, z 
których 6 będzie dodatkowo wyposażone w żurawie. 
Umowy z Celsą charakteryzują się pięcioletnimi 
kontraktami oraz obopólnym zadowoleniem najemcy 
oraz wynajmującego.

20
18

12  POJAZDÓW

6  ŻURAWI

74  POJAZDY  
OD FRAIK IN



FRITO LAY 
POLAND

KOLE JNY KROK Z 

Końcówka 2017 roku to dla nas całkiem nowy 
wymiar kontraktów z firmą Frito Lay Poland 
Sp. z o. o. W grudniu, nasze spółki podpisały 
umowę najmu długoterminowego na dostawę 80 
pojazdów.  Kontrakt został zawarty na okres 60 
miesięcy. Pojazdy, jakie zostały dostarczone do 
klienta to sprawdzone marki, takie jak Fiat oraz 
Iveco. Wszystkie pojazdy posiadają specjalistyczną 
zabudowę, która dedykowana jest do dystrybucji 
produktów spożywczych.

Frito Lay Poland do tej pory współpracowała z 
nami w zakresie Fleet Managment, czyli umowy 
o zarządzanie flotą. Przez cały czas trwania tego 
kontraktu mieliśmy okazję do      dokładnej analizy 
pracy spółki Frito Lay Poland. Dzięki temu byliśmy 
w stanie stworzyć dobrze skrojoną, kompleksową 
ofertę wynajmu długoterminowego w połączeniu 
z zarządzaniem całej floty. – komentuje Mirosław 
Gadomski, Head of Business Development Managers.

Frito Lay Poland to jedna ze spółek firmy Pepsico, 
który jest światowym liderem w produkcji artykułów 

spożywczych i napojów. Spółka, o której mowa 
zajmuje się produkcją oraz dystrybucją przekąsek 
na terenie całego kraju oraz zagranicy. Produkty te 
charakteryzują się najwyższą jakością oraz uznaniem 
konsumentów na całym świecie.

Rozpoczęcie naszej współpracy datuje się na 
2007 rok. Rozwinięcie naszej umowy, a tym samym 
przeniesienie jej na inny wymiar, powoduje że jest to 
kolejny kamień milowy w kooperacji z firmą Frito Lay 
Poland Sp. z o. o. Teraz pozostaje nam życzyć sobie 
kolejnych lat udanej i bezproblemowej współpracy.
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Obszary tematyczne, w których będzie poruszać 
się grupa, to:

Grupa robocza ds. motoryzacji składająca się z 
ekspertów o wieloletnim doświadczeniu, zajmie się 
głównie uporządkowaniem wyżej wymienionych 
kwestii. Pomoże to w zrozumieniu nowych regulacji, 
technologii oraz trendów na rynku motoryzacyjnym.

Fraikin zajmuje ważne miejsce w Związku 
Polskiego Leasingu. Od wielu lat stanowisko 
Wiceprzewodniczącego Komitetu Wykonawczego 
zajmuje Dyrektor Generalny Fraikin Polska – Artur 
Nowicki.

Ważne miejsce w nowej strategii Związku 
Polskiego Leasingu na lata 2018-2020, zajmuje 
sze roko  rozumiana moto ryzac j a .  W ce lu 
usystematyzowania działań i wzmocnienia integracji 
członków ZPL w tym obszarze, zorganizowane 
zostało nowe otwarcie w grupie roboczej ds. 
motoryzacji. Włączenie ekspertów z firm związanych 
z motoryzacją pomoże stworzyć ramowy plan 
funkcjonowania grupy oraz określić główne cele jej 
działania na najbliższe lata.

– A WŚRÓD NICH
  F R A I K I N

Fraikin rozpoczęło swoją działalność w Polsce 
w 2006 roku. Na samym początku organizację 
rozwijało zaledwie kilkunastu pracowników, 
zajmujących strategiczne stanowiska niezbędne do 
funkcjonowania spółki. Zaangażowanie i ciężka praca 
całego zespołu spowodowała gigantyczną eskalację 
przedsiębiorstwa. 

Fraikin Polska dzisiaj to 110 pracowników, 15 
oddziałów na terenie całego kraju, flota złożona 
z 4500 pojazdów oraz ponad 400 aktywnych 
kl ientów. Kadra to jeden z najważniejszych 
elementów układanki sukcesu firmy. W związku 
z tym zdecydowaliśmy się na zgłoszenie swojego 
członkostwa do stowarzyszenia Pracodawców 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Pracodawcy Rzeczypospol itej  Polskiej  to 
najstarsza i największa organizacja pracodawców 
w Polsce – działają od 1989 roku, reprezentują 19 
000 firm, zatrudniających przeszło 5 mln osób. 

GRUPA ROBOCZA 
DS. MOTORYZACJI 
POD PRZEWODNICTWEM 
ARTURA NOWICKIEGO

Mobilność

Bezpieczeństwo (pasywne – 
zabezpieczenie pojazdów i aktywne 
– np. bezpieczeństwo i ekonomika 
jazdy kierowców).

„Data-to-customer” - potencjalne 
nowe źródła przychodu

Nowe regulacje (finansowe, 
podatkowe, środowiskowe

Rozwój systemów telematycznych

Nowe trendy (np. shared mobility, 
connectivity, elektromobilność, 
autonomiczne pojazdy etc.)

Ocena i analiza bieżącej sytuacji 
rynkowej (samochody osobowe i 
użytkowe)
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Zdecydowana większość z nich – 85 proc. – to 
firmy prywatne. Siłą Pracodawców Rzeczypospolitej 
Polskiej są racje i argumenty prezentowane 
politycznym i ekonomicznym decydentom oraz 
liczba i różnorodność naszych członków: związków, 
federacji i firm.

Podsumowując, nie może nas tam zabraknąć. 
Fraikin Polska deklaruje aktywną działalność na 
rzecz wsparcia rynku pracy w Polsce, wobec 
powyższego dnia 6 marca 2018 roku dołączyliśmy 
do stowarzyszenia Pracodawców Rzeczpospolitej 
Polskiej.

FRAIKIN CZŁONKIEM 
S T O W A R Z Y S Z E N I A 
E K S P O RT E R Ó W  P O LS K I C H

 Jako polskie przedsiębiorstwo, Fraikin Polska od 
zawsze wpiera rodzime inicjatywy. Oprócz aktywnej 
działalności na rzecz Stowarzyszenia Kierowników 
Flot Samochodowych oraz Francusko – Polskiej 
Izby Gospodarczej, w lutym 2018 roku zgłosiliśmy 
nasze członkostwo do Stowarzyszenia Eksporterów 
Polskich.

Stowarzyszenie Eksporterów Polskich to 
organizacja zrzeszająca ponad 300 polskich 
eksporterów ze wszystkich branż i regionów Polski. 
Prowadzi swoją działalność od 2002 roku i utrzymuje 
kontakty z ponad pięcioma tysiącami spółek na 
całym terytorium kraju. Prowadzi także ożywioną 
działalność na rzecz swoich członków i eksporterów. 
Rysem wyróżniającym Stowarzyszenie spośród 
innych organizacji jest to, że powstało z inicjatywy 
eksporterów, a więc jego działalność koncentruje się 
na ich specyficznych potrzebach. Stowarzyszenie 
podejmuje szereg inicjatyw promujących polski 
eksport.

Fraikin Polska, l ider w zakresie wynajmu 
pojazdów, jest niepodważalnie współodpowiedzialny 
za eksport. Nasza flota, pod brandingiem wielu 
uznanych polskich marek przewozi kilkadziesiąt 
tysięcy towarów dziennie w kraju i za granicą. 
Współtworzenie Stowarzyszenia Eksporterów 
Polskich jest dla nas bardzo ważnym obowiązkiem, 
a nasza oferta idealnie wpisuje się w zakres potrzeb 
każdej firmy trudzącej się wywozem towarów poza 
granice.

Nasze przedsiębiorstwo planuje umacniać 
prestiż polskiego eksportu oraz kształtować jego 
pozytywny wizerunek w kraju oraz za granicą. 

Wobec tego pierwszym krokiem do otwarcia 
dialogu z eksporterami, była nasza obecność 
podczas Kongresu Eksporterów Przemysłu Rolno-
Spożywczego, który odbył się 15 marca 2018 roku, w 
Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie. 

S t o w a r z y s z e n i e  K i e r o w n i k ó w  F l o t 
Samochodowych zostało utworzone w 2005 
roku w celu kształtowania i  wpływania na 
branżę flotową poprzez propagowanie wiedzy o 
zarządzaniu pojazdami. SKFS jest najważniejszym 
organem zrzeszającym osoby zarządzające flotami 
samochodowymi w Polsce.  Wobec powyższego nas 
nie mogło tam zabraknąć.

W dbałości  o pr iorytety Stowarzyszenia 
Kierowników Flot Samochodowych, będziemy dzielić 
się specjalistyczną wiedzą z zakresu zarządzania 
flotami. Wraz z SKFS współorganizować będziemy 
szkolenia, spotkania oraz programy szkoleniowe 
dla menadżerów flot oraz kierowców pojazdów 
służbowych.



Wartością nadrzędną tego stowarzyszenia jest 
propagowanie wiedzy zdobytej dzięki doświadczeniu 
w zarządzaniu flotami. Przejawia się to poprzez 
aktywność społeczną członków. Członkowie 
SKFS uczestniczą w roli prelegentów w eventach 
f lotowych. Stowarzyszenie bierze udział w 
publikacjach przygotowując eksperckie opracowania. 
Jednym z równie ważnych celów działalności 
Stowarzyszenia jest ochrona środowiska, która 
idealne wpisuje się w obrany kurs polityki naszej 
firmy.

Na bieżąco będziemy informować o działaniach 
i  in ic jatywach pode jmowanych w ramach 
stowarzyszenia.
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