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WPROWADZENIE



PHILIPPE MELLIER  
Prezes zarządu Grupy FRAIKIN   asza Grupa przyjęła globalne podejście do odpowiedzialności społecznej, 

co kształtuje realizowaną przez nas strategię. Nieustannie rozbudowujemy 
ją i modyfikujemy, by móc precyzyjnie określać cele pod kątem ciągłego 
doskonalenia. Kwestie związane z transformacją energetyczną i ekologiczną 

znajdują się w centrum uwagi FRAIKIN. Ochrona środowiska to jeden z filarów naszej 
polityki odpowiedzialności społecznej. Kolejnym są ludzie, czyli fundament naszej 
Grupy, działający w duchu sprawiedliwości społecznej i etycznego postępowania. 

Ludzie są naszym prawdziwym kapitałem. Wyłącznie dzięki naszym pracownikom, 
ich wartościom i zaangażowaniu możemy świadczyć usługi na poziomie, jakiego 
oczekują klienci, jednocześnie osiągając imponującą wydajność i umacniając 
konkurencyjność naszej oferty. Poprzez naszą politykę kadrową szczególną uwagę 
poświęcamy szkoleniom, zatrudnieniu i rozwoju zawodowemu, jak również 
przekazywaniu know-how, zapewnianiu bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz 
dbaniu o różnorodność i osoby niepełnosprawne. 

W trakcie poważnego kryzysu zdrowotnego, który położył się cieniem na pierwszej 
połowie 2020 roku, mogliśmy podziwiać niezmierzoną solidarność, zaangażowanie 
i odpowiedzialność, jakimi wykazali się nasi technicy, sprzedawcy i pracownicy 
administracyjni. To za ich sprawą odegraliśmy ważną rolę w zapewnianiu transportu, 
usług logistycznych i ciągłości łańcucha dostaw dla konsumentów i firm. Wartości 
wyznawane przez FRAIKIN, czyli profesjonalizm, odpowiedzialność, odwaga i 
niezawodność, jeszcze nigdy nie były tak wyraźnie widoczne. Te niewyczerpane 
pokłady motywacji w okresie, w którym każdy borykał się z trudnościami natury 
organizacyjnej czy ekonomicznej, zostały docenione przez naszych klientów. Nasze 
motto „Ty prowadzisz, my dbamy o resztę” nabrało większego znaczenia niż 
kiedykolwiek. Pragnę podziękować Wam wszystkim za zaangażowanie na rzecz 
pomagania innym, a także za dobrze wykonaną pracę.

Przyjęliśmy takie, a nie inne podejście do odpowiedzialności społecznej, 
wychodząc z założenia, że przyniesie nam ona poprawę ogólnej wydajności: poprzez 
rekrutację i zatrzymanie pracowników, zaoferowanie im lepszych warunków pracy, 
skuteczniejsze kontrolowanie ryzyka, bardziej odpowiedzialne gospodarowanie 
zasobami, umacnianie relacji z partnerami i wyprzedzenie konkurencji. Spoglądając 
w przyszłość, widzimy silne i zrównoważone partnerstwo ze wszystkimi naszymi 
interesariuszami, a także jeszcze skuteczniejszą ochronę Ziemi i jej mieszkańców. 

„BUDUJEMY SILNE I 
ZRÓWNOWAŻONE RELACJE Z 
NASZYMI INTERESARIUSZAMI 
Z POSZANOWANIEM 
NASZEJ PLANETY I 
ZAMIESZKUJĄCYCH  
JĄ LUDZI”
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OD REDAKCJI

CZYNNIK LUDZKI W SAMYM SERCU 
SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI 

FRAIKIN
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NASZE ZADANIE 

NASZA MISJA 

NASZA WIZJA 

NASZ CEL 

FRAIKIN, wiodący europejski 
dostawca usług wynajmu 

samochodów użytkowych i 
przemysłowych, a także pionier w 
dziedzinie inteligentnych usług dla 

zarządzania flotami i 
podwykonawstwem, zawsze stawia 

na innowacje i adaptację 
pozwalające naszym klientom 

spełnić oczekiwania ich klientów.

Dostarczanie naszym klientom 
usług i rozwiązań dla pojazdów 
dostawczych i przemysłowych, 
aby mogli skoncentrować się 
na prowadzonej działalności.

Świat się bogaci, handel ulega 
globalizacji, a urbanizacja nabiera 

tempa. W rezultacie powstaje rosnące 
zapotrzebowanie na bezpieczniejszy, 

szybszy i bardziej ekologiczny 
transport i usługi mobilności. Właśnie 
dlatego wszystkie przedsiębiorstwa 

potrzebują lokalnego partnera 
zdolnego dostarczyć im odpowiednie 

pojazdy i usługi, sprytnie łącząc 
ludzkie doświadczenie z technologią.

Wypracowanie pozycji 
preferowanego partnera i lidera 
innowacji w zarządzaniu flotą.

   Nasze podejście bazuje na czterech wartościach wyznawanych przez 
wszystkich pracowników. Mają one szczególnie duże znaczenie we  
FRAIKIN, ponieważ wyznajemy je zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo. 
Nie są to obietnice bez pokrycia, jako że bazują na codziennej pracy 
każdego z nas i wszystkim, co się z nią wiąże, jak poszanowanie podję-
tych zobowiązań oraz uczciwe i odpowiedzialne postępowanie. Klienci i 
partnerzy, którzy zaufali nam wiele lat temu, doskonale wiedzą, jak od-
dani są nasi pracownicy. 
Fachowa wiedza i zaangażowanie są nierozerwalnie związane ze wszyst-
kimi obszarami naszej działalności w każdym kraju obecności Grupy 
FRAIKIN. 

NASZE 
WARTOŚCI 

ORAZ TO, JAK  
JE PIELĘGNUJEMY
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PROFIL GRUPY

Odpowie-
dzialność

Niezawod-
nośćOdwagaProfesjo-

nalizm



„SPOŁECZNA 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
BIZNESU TO ŻYWY, 
EWOLUUJĄCY BYT.  
CHCEMY PRZYJĄĆ 10- 
LETNI PLAN Z REALNYMI 
CELAMI CZĄSTKOWYMI  
DO OSIĄGNIĘCIA”.
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Polityka odpowiedzialności 
społecznej (CSR)
Polityka odpowiedzialności społecznej FRAIKIN bazuje  
na poszanowaniu zasad etycznych i praw człowieka. 

DWA GŁÓWNE PUNKTY NASZEJ 
POLITYKI CSR 
1. SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA 

 Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników 
 Szkolenie pracowników i rozwijanie ich umie-

jętności 
 Uwzględnianie różnorodności w procesie 

zatrudniania 
2. OCHRONA ŚRODOWISKA

 Uwzględnianie kryteriów środowiskowych  
i społecznych podczas decydowania o zakupie 

 Wspieranie innowacyjnych projektów 
 Kontrolowanie konsumpcji 

ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ: 
  przestrzegać krajowych i międzynarodowych 

przepisów, zasad, norm i regulacji; 
  postępować uczciwie w relacjach biznesowych; 
  dążyć do budowania doskonałych relacji prze-

mysłowych, opartych na szacunku dla ciał przed-
stawicielskich pracowników i konstruktywnym 
dialogu społecznym;

   promować równe szanse w dostępie do 
zatrudnienia, szkoleń i rozwoju zawodowego; 

   uwzględniać zróżnicowane oczekiwania  
i potrzeby wszystkich interesariuszy.

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI I 
BEZPIECZNA DZIAŁALNOŚĆ

  FRAIKIN postrzega ochronę danych za inter-
dyscyplinarne kryterium odpowiedzialności 
społecznej. Powołanie inspektora ochrony 
danych w 2018 roku umożliwiło opracowanie 
stosownych procedur i metod działania. Jednym 
z naszych priorytetów było wdrożenie zasady 
uwzględnienia prywatności już na etapie projek-
towania, czyli wdrożenia przepisów RODO na 
samym początku projektu. Zadaniem inspektora 
jest również pomagania poszczególnym działom 
w implementacji narzędzi, procesów i procedur 
zgodnych z obowiązującymi przepisami ochrony 
danych. Jednocześnie przyjęliśmy skuteczną stra-
tegię zapewniającą cyberbezpieczeństwo, której 
towarzyszą program szkoleniowy i program 
zwiększania świadomości. Wszyscy pracownicy 
otrzymali ulotki informacyjne na temat RODO. 
Stanowią one część dokumentacji wręczanej 
każdej nowo zatrudnionej osobie. Ponad 150 
pracowników siedziby głównej zostało przeszko-
lonych z zakresu ochrony danych. 

UMOCNIONE ZOBOWIĄZANIE
  Zobowiązanie FRAIKIN do działania na rzecz 

zrównoważonego rozwoju zostało umocnione w 
2018 roku w wyniku powołania specjalnej orga-
nizacji poprzez wyznaczenie dyrektora ds. odpo-
wiedzialności społecznej, który odpowiada także 
za ochronę danych. Osoba ta jest odpowiedzialna 
za realizację (początkowo we Francji) urucho-
mionej w 2015 roku inicjatywy nadzorowania 
postępów współpracy z różnymi działami opera-
cyjnymi.
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W skrócie

WDROŻENIE POLITYKI ODPOWIEDZIALNOŚCI 
SPOŁECZNEJ stanowi silny czynnik wzrostu 
dla FRAIKIN

MA ONA KLUCZOWE ZNACZENIE DLA:
 zwiększania motywacji i zaangażowania 

wśród personelu oraz rekrutowanie i 
zatrzymywanie doświadczonych pracowników;

 umacniania konkurencyjności Grupy poprzez 
ograniczanie negatywnego wpływu na 
środowisko;

 rozwijania odpowiedzialnych i innowacyjnych usług;
 budowania opartych na wzajemnym zaufaniu, 

długofalowych relacji.

PROFIL GRUPY

 Co oznacza powołanie 
dyrektora ds. 
odpowiedzialności 
społecznej? 
Utworzenie tego stanowiska 
ma ogromne znaczenie, 
ponieważ pokazuje, jak duży 
nacisk FRAIKIN kładzie na 
odpowiedzialność społeczną 
w swojej strategii i planach 
działania. Transport drogowy 
ma bezpośredni wpływ  
na środowisko naturalne  
i warunki życia ludzi. Tym 
sposobem demonstrujemy 
udział FRAIKIN w rozwoju 
tego sektora poprzez 
stawianie na innowacyjne 
rozwiązania, promowanie 
alternatywnych źródeł energii 
i dokładne kontrolowanie 
naszego śladu węglowego.

 Jak społeczna 
odpowiedzialność biznesu 
przekłada się na kulturę 
korporacyjną?
Myślenie w kategoriach 
odpowiedzialności społecznej 
daje nam możliwość 
umocnienia naszych 
zobowiązań wobec 
społeczeństwa i stawiania 
pytań dotyczących ładu 
korporacyjnego.  
To również okazja do 
pobudzenia poszczególnych 
działów do wspólnego 
budowania nowej kultury 
korporacyjnej w całej Grupie. 
Nowe pokolenie inaczej 
postrzega naszą firmę oraz  
jej wpływ na środowisko 
naturalne. Musimy na to 
właściwie zareagować. Wiele 

się zmienia w kwestii podejścia 
do niepełnosprawności, 
bezpieczeństwa pracy, a nawet 
umiejętności zawodowych.

 Jak przebiega wdrażanie 
odpowiedzialności społecznej?
Koncepcja cyklu życia 
produktu przemawia do 
kolejnych pracowników, 
którzy zmieniają swoje 
postępowanie na bardziej 
odpowiedzialne i 
zrównoważone. Aspekty 
niefinansowe mają znaczenie 
tak dla udziałowców, jak  
i klientów czy dostawców. 
Nasi klienci również czują się 
odpowiedzialni społecznie.  
W dzisiejszych czasach  
to kluczowy element 
prowadzenia biznesu.

Wywiad:
ELISABETH MORETTI, dyrektor ds. CSR, inspektor ochrony danych
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Nasza polityka i działania w 
zakresie ryzyka związanego 
z zasobami ludzkimi

FRAIKIN nieustannie wierzy, że wydajność struktur firmowych oraz ich 
rozwój są bezpośrednio powiązane ze zdrowiem, bezpieczeństwem i 
dobrym samopoczuciem pracowników. Właśnie dlatego identyfikację 
ryzyka oparliśmy na czynniku ludzkim.

TEMATYKA RYZYKA PLAN DZIAŁANIA CZYNNIKI RYZYKA

PERSONEL  
 Zatrudnienie, organizacja 

pracy, zdrowie  
i bezpieczeństwo, relacje, 
szkolenia i równe traktowanie 

 Wewnętrzne szkolenia zwiększające świadomość 
 Pozyskiwanie talentów, zatrzymywanie pracowników 
 Zabezpieczanie dalszego przebiegu kariery w obliczu 

zmian 
 Rozwój umiejętności – perspektywiczne zarządzanie 

stanowiskami i kwalifikacjami (FJSM), szkolenia i zawody 
Top Tech Challenge itp.

 Dobre samopoczucie w pracy 
 Polityka zapobiegania ryzyku

 Eko-jazda 
 Karta bezpieczeństwa ruchu drogowego

 Misja „Niepełnosprawność” (zatrudnianie,  
partnerstwo z ESAT itp.) 

 Równość płci 
 Różnorodność

 Rozwój technik eko-jazdy (zmniejszenie zużycia 
paliwa)  

 Aktywne promowanie „czystych” pojazdów (gaz 
ziemny, silniki elektryczne, biopaliwa) 

 Współpraca z podmiotami publicznymi (Ademe, Unia 
Europejska, władze samorządowe)  
 
 

 Zgodność z RODO (działania proaktywne, 
wyznaczenie inspektora ochrony danych, utworzenie 
zespołu ds. ochrony danych w Grupie itp.)

 Rotacja personelu  
i zatrudnienie 
 
 
 
 

 Zdrowie i 
bezpieczeństwo w pracy

 Badanie przyczyn 
wypadków

 Dyskryminacja  
 
 

 Zmiana klimatu, ślad 
węglowy, zużycie energii, 
zanieczyszczenie 
(powietrza, hałasem)  
 
 
 
 

 RODO – 
Cyberbezpieczeństwo 
(audyty, sankcje 
finansowe, media itp.)

 Dział HR

 Kierownik ds. BHP

 Dział prawny i ubezpieczeń

 Dział HR i kierownik ds. BHP

 Dział zakupów i dział 
innowacji

 Dział prawny i ubezpieczeń 
– Ochrona danych

OCHRONA ŚRODOWISKA  
 Ogólna polityka dotycząca 

zrównoważonego rozwoju i kontroli 
zanieczyszczeń, gospodarki obiegu 
zamkniętego, odpowiedzialnej 
eksploatacji zasobów, zmian klimatu 
i ochrony bioróżnorodności

SPOŁECZEŃSTWO  
 Zobowiązania społeczne, relacje  

z podwykonawcami i ich dostawcami, 
środki podejmowane na rzecz 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
konsumenta

PROFIL GRUPY



E tyka powinna stanowić fundament 
naszych codziennych działań. Musi 
głęboko przenikać struktury 
kierownicze, handlowe i opera-

cyjne, ponieważ bez niej trudno jest budować 
oparte na wzajemnym zaufaniu relacje.
 
KODEKS ETYCZNY

   Zgodnie z francuskim prawem antyko-
rupcyjnym SAPIN II stworzyliśmy i rozpo-
wszechniliśmy Kodeks etyczny we Francji 
i we wszystkich podmiotach zależnych. 
Dokument ten przypomina o zobowią-
zaniu do bezwzględnego przestrzegania 
praw człowieka oraz konwencji międzyna-
rodowych. Odnosi się do podstaw naszej 
kultury lojalności, zaufania i szacunku, 
umożliwiającej budowanie zdrowych, 

wyważonych i przejrzystych relacji ze 
wszystkimi interesariuszami. 

KODEKS ANTYKORUPCYJNY
  W celu przybliżenia, na czym polega 

korupcja, nadużywanie wpływów oraz 
konflikt interesów, udostępniliśmy wszystkim 
pracownikom Kodeks antykorupcyjny. Proste 
definicje i konkretne przykłady każdemu 
pozwolą lepiej zrozumieć wspomniane 
koncepcje. Przewodnik został dostosowany 
pod kątem prawa obowiązującego w poszcze-
gólnych krajach. Dla przykładu w Wielkiej 
Brytanii ustawa antykorupcyjna obowiązuje 
już od kilku lat. Świadomość pracowników 
zwiększa się poprzez zachęcanie ich do 
corocznego wypełnienia oświadczenia o 
braku konfliktu interesów. 

Wszyscy odpowiadamy za etyczne postępowanie

ZARZĄDZANIE

 
Dla FRAIKIN istotne jest, aby wszyscy znali nasze etyczne 
podejście. Opracowaliśmy Kodeks etyczny, plakat promujący 
etyczne postępowanie i Kodeks antykorupcyjny. Materiały te 
zostały rozesłane e-mailem, dołączone do odcinków wypłaty, 
rozpowszechnione we francuskich oddziałach i zamieszczone 
w sieci intranetowej. Udostępniamy je również stronom trzecim 
na naszej stronie internetowej, a niebawem trafią też do 
naszych spółek zależnych. Można w nich znaleźć informacje na 
temat portalu do zgłaszania naruszeń. Opracowany został plan 
szkoleniowy mający zagwarantować powszechne przyjęcie 
tego podejścia. Obejmuje spotkania (komitet zarządzający i 
spotkania regionalne) oraz moduł e-learningowy dla 
pracowników, którzy są w największym stopniu narażeni na 
próby korupcji. Po ukończeniu szkolenia wystawiany jest 
stosowny certyfikat.

CÉLINE RAMOS DERRIDJ, audytor wewnętrzny, specjalistka ds. zgodności z przepisami

Świadectwo

System raportowania

Każda osoba (wewnątrz Grupy lub 
spoza niej) posiadająca wiedzę na 

temat przypadków nieetycznego 
zachowania może zgłosić naruszenie 
kierownictwu FRAIKIN poprzez platformę 

https://fraikin.signalement.net
Zintegrowany translator pozwala 
sprawnie odczytywać przesłane 
zgłoszenia bez względu na to, w jakim 
języku zostały napisane.
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GRUPA W LICZBACH

Stały wzrost

Sprawdzony partner

806

2 800

+58 000

+3%
milionów euro obrotu,  
w tym 40% globalnie 

pracowników

w porównaniu  
do roku 2019

Służba zdrowia

Transport Środowisko i 
budownictwo

Sklepy wielkopo-
wierzchniowe

Handel  
detaliczny 

Kontrakty 
publiczne

166
oddziałów

7 000
klientów w 6 kluczowych 

sektorach

pojazdów

10
krajów 

 
Lokalizacje w 

Europie (wraz ze 
społecznościami 
zagranicznymi)
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FRANCJA W LICZBACH

Zrównoważony rozwój

Lokalny partner

500

2 000 110

+2,5%
milionów euro obrotu  

we Francji  

pracowników pojazdów oddziałów z własnym  
warsztatem

w porównaniu  
do roku 2018

30 000



O d ponad 75 lat pracujemy ramię 
w ramię z naszymi klientami, 
dostarczając im usługi najwyż-
szej jakości. Grupa jest obecna 

w 10 krajach. Nie osiągnęlibyśmy takiego 
sukcesu i nie zostalibyśmy rynkowym 
liderem, gdyby nie zaangażowanie i  
profesjonalizm wszystkich naszych  
pracowników.

WZMACNIANIE NASZEGO  
WIZERUNKU

 Działamy w środowisku podatnym na 
ogólnoeuropejskie zawirowania gospo-
darcze, które wymagają od nas ścisłego 
kontrolowania wynagrodzeń i narażają nas 
na braki kadrowe. Najpotrzebniejsze w 
Grupie osoby – mechanicy, serwisanci agre-
gatów chłodniczych, blacharze, kierowcy i 
sprzedawcy – należą do kurczących się 
zasobów ludzkich.
Aby ocieplić wizerunek FRAIKIN, oparliśmy 
naszą politykę personalną na dwóch fila-
rach: 

 umacnianie zaangażowania pracowników  
i podnoszenie zatrudnienia; 

 pozyskiwanie i zatrzymywanie doświad-
czonych pracowników.

ZRÓWNOWAŻONA  
ZATRUDNIALNOŚĆ

 Aby stawić czoła trudnościom związanym 
z rekrutacją, FRAIKIN trzyma się zasady 
„zatrudniania na zawsze”, skoncentrowanej 
na rozwijaniu umiejętności i zabezpieczaniu 
dalszego przebiegu kariery. Dlatego też 
zamierzamy pracować nad wspólną odpo-
wiedzialnością społeczną, ramię w ramię z 
urzędami pracy i organizacjami szkolenio-
wymi w zakresie zmiany kwalifikacji zawo-
dowych i powrotu na rynek pracy.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO 
NAJWYŻSZYM PRIORYTETEM

  W niektórych krajach obsługa serwisowa 
wynajmowanych pojazdów wiąże się z wyko-
nywaniem potencjalnie niebezpiecznych 
prac. W 2019 roku wprowadziliśmy ambitną 
politykę bezpieczeństwa „Zero wypadków”, 
w ramach której umacniamy ocenę ryzyka i 
prowadzimy działania edukacyjne. 
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KOBIETY I MĘŻCZYŹNI 
WSPÓLNIE REALIZUJĄ  

SWOJĄ MISJĘ

Dobrze wykonana praca
Gotowość do działania, wysoka jakość i motywacja 
pracowników odgrywają kluczową rolę w budowaniu sukcesu 
FRAIKIN. Wierni naszym wartościom, zabezpieczamy firmę na 
przyszłość, dbając o rozwój umiejętności pracowników, ich 
bezpieczeństwo i zatrudnienie.

NASZE ZESPOŁY

Dane

2800 
pracowników  
w 10 krajach
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  RAIKIN zamierza zatrzymać pracow-
ników poprzez pogłębianie ich 
wiedzy, przekazywanie im know-how 
oraz rozwój ich umiejętności inter-

personalnych.  Tym sposobem chcemy 
sprawić, że doskonale wykwalifikowani ludzie 
nie będą szukać zatrudnienia gdzie indziej. W 
2019 roku określono szereg środków mających 
promować zatrudnienie. 

NOWE NARZĘDZIA  
DLA KIEROWNIKÓW

 Wewnętrzny barometr mierzy nastroje 
pracowników i stanowi narzędzie służące do 
poprawy spójności społecznej. Pomiar odbywa 
się anonimowo, a jego celem jest wdrożenie 
działań mających poprawić atmosferę w 
miejscu pracy i zwiększyć zaangażowanie 
pracowników. 

 W 2019 roku uruchomiono program ocen 
pracowniczych. Z pomocą działu kadr mene-

dżerowie opracują indywidualny plan kariery, 
szkoleń i coachingu dla każdego członka 
zespołu, określą podwyżki wynagrodzenia, 
zidentyfikują osoby o szczególnie wysokim 
potencjale oraz sporządzą ocenę ryzyka opusz-
czenia firmy przez swoich podwładnych. W 
pierwszym kwartale 2020 roku w siedzibie 
głównej rozpocznie się program pilotażowy.

 360-stopniowy system oceny dla kierow-
ników (Feedback 360°). 
Wszyscy kierownicy odbyli szkolenia z zakresu 
zarządzania oraz mogą skorzystać z sesji 
coachingowych, by umocnić swoją pozycję.

ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI  
I ZDOBYCIE UZNANIA

  W 2019 roku w obrębie Grupy przeprowa-
dzono blisko 40 tys. godzin szkoleń. Ściśle 
powiązane z przyjętym planem rozwoju szko-

lenia mają na celu podnoszenie kwalifikacji, 
rozwój umiejętności i adaptację do nowych 
form pracy. Stosujemy dynamiczne podejście 
do zrównoważonego zatrudnienia, skonstru-
owane tak, aby kreślić wyraźne ścieżki kariery 
i dbać o wysokie kwalifikacje pracowników. 
FRAIKIN postrzega rozwój zawodowy pracow-
ników jak ważny czynnik podnoszący wydaj-
ność. Wobec tego zamierzamy dopilnować, aby 
wszyscy nasi pracownicy o stażu przekracza-
jącym pięć lat ukończyli przynajmniej jedno 
nieobowiązkowe szkolenie przed końcem 2020 
roku. W 2019 roku wskaźnik ten wynosił we 
Francji około 81%. Poza oczywistymi celami, 
mianowicie zwiększaniem wydajności i dąże-
niem do doskonałości operacyjnej, zamierzamy 
realizować społecznie odpowiedzialną wizję 
szkoleń. 

Zatrudnienie i spełnienie zawodowe 

NASZE ZESPOŁY
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Roczne oceny wydajności (APR) 
przeprowadzane podczas rozmów 

końcoworocznych są paliwem dla cyklu 
rozwojowego kadr. Każdy pracownik zostaje 
poproszony o wskazanie swoich oczekiwań 
dotyczących dalszych szkoleń i określenie 
aspiracji zawodowych. Poradnik omawiający 
prawidłowy przebieg rozmów rocznych został 
wydany w czwartym kwartale 2019 roku.

Roczna ocena wydajności

Dane

97%  
współczynnik wdrożeń

 
FRAIKIN opracował obejmującą całą Grupę strategię 
zarządzania karierą i umiejętnościami zawodowymi. 
Jednym z jej celów jest identyfikacja i rozwój talentów, między 
innymi poprzez program „Wysoki potencjał”. Inicjatywa ta 
uzupełnia inne podejmowane w tym kierunku środki, takie jak 
oceny 360-stopniowe, i ułatwia spójne podejście do 
planowania przebiegu kariery. Jednocześnie w zakresie 
ujednolicania wiedzy, know-how i zdolności 
interpersonalnych wymaga ona sprawnej i skoordynowanej 
polityki szkoleniowej Grupy. Wcześniej zajmowałem 
stanowisko kierownika ds. szkoleń i rozwoju w oddziale w 
Wielkiej Brytanii, a teraz, jako kierownik ds. zasobów ludzkich 
w Grupie, na własne oczy dostrzegam doskonałą zdolność 
FRAIKIN do planowania rozwoju swoich pracowników.

ANTHONY PERFECT, kierownik ds. talentów w Grupie

Świadectwo

Dane
14 pracowników w Wielkiej Brytanii 
przystąpiło do programów doskonalenia 
umiejętności zawodowych, trwających od 
18 do 24 miesięcy. Szkolenia skierowane są 
do kierowników projektu, liderów zespołu, 
konsultantów kadrowych oraz 
sprzedawców.



 

NASZE ZESPOŁY

Szkolenie zawodowe – 2019 w liczbach
Szkolenie nie tylko konsoliduje zatrudnienie i wszechstronność pracownika, ale również pomaga 
umacniać jego poczucie przynależności i satysfakcji, a tym samym zwiększa motywację.

We Francji

W Grupie

Główne obszary  
szkoleniowe

35 932
godziny szkoleń  

przeprowadzonych w 2019

39 849
średnia liczba godzin  

szkoleń w roku

81%

2 667

42
58 64

72 75 81
100

pracowników ukończyło co najmniej 
jedno nieobowiązkowe szkolenie

osób zapisanych  
na szkolenia

Technika 

Sprzedaż

Prowadzenie  
pojazdów

IT

Administracja

Działalność  
operacyjna

wzrost procentowy liczby 
przeszkolonych pracowników

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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Bezpieczeństwo 



Świadectwa

 
Przedstawiciele handlowi i kierownicy oddziałów w branży 
długoterminowego wynajmu samochodów podlegają trwającemu 
około roku programowi wprowadzającemu.

Składa się on z czterech głównych etapów:
 czterotygodniowy okres wstępny z pracą na przemian we własnym 

i innym oddziale; 
 spotkania z przedstawicielami poszczególnych działów, wraz z 

przedstawieniem regulaminu i warunków wynajmu przez dział 
prawny i prezentacją procedury zatwierdzania Orias omówionej 
przez dział ubezpieczeń; 

 szkolenie z technik sprzedaży prowadzone przez Denisa;
 szkolenie z negocjacji handlowych prowadzone przez Gillesa, 

odbywające się po około sześciu miesiącach od zatrudnienia.
 

Naszym celem jest pomóc nowym pracownikom w szybszym 
osiągnięciu pełnej sprawności operacyjnej poprzez budowę mostów 
łączących ich wcześniejsze doświadczenie z techniką sprzedaży 
stosowaną we FRAIKIN. 

GILLES PAVAN I DENIS DESSALIEN, dział metod biznesowych i koordynacji sieci

GILLES PAVAN

DENIS DESSALIEN

NASZE ZESPOŁY

R ekrutacja stanowi ważną kwestię dla 
FRAIKIN. We Francji każdego roku 
zatrudnianych jest około 500 
nowych pracowników, około 50 osób 

w Wielkiej Brytanii oraz 10-20 osó w Hisz-panii 
i Polsce. Oprócz wykształcenia kierunkowego 
przydatnego w sektorze transportu ciężarowego 
polegamy na przekazywaniu wiedzy praktycznej 
przez bardziej doświadczonych pracowników 
(mentoring). W tym celu zachęcamy do nauki 
zarówno młodych uczestników programów 
łączących naukę z pracą we FRAIKIN, jak i 
profesjonalistów wyspecjalizowanych w innych 
dziedzinach. Podobnie jak w przypadku 
współpracy z Défense Mobilité*, nawiązujemy 
partnerstwa z AFPA i publiczną agencją 
zatrudnienia Pôle emploi, w ramach których 
będziemy szkolić przyszłych mechaników 
samochodów ciężarowych. Dużą popularnością 
cieszy się także wolontariat międzynarodowy 
(IVB) umożliwiający integrację młodych 
pracowników. Doskonałym tego przykładem jest 
Szwajcaria, gdzie dwóch naszych przedstawicieli 

handlowych zostało zatrudnionych właśnie po 
ukończeniu programu IVB. 
 
UCZELNIA ZAWODOWA: CZYM 
SKORUPKA ZA MŁODU...

 W odpowiedzi na powtarzające się trudności 
w pozyskiwaniu nowych pracowników, 
FRAIKIN postanowił samodzielnie szkolić 
wykwalifikowanych i chętnych do pracy 
techników. Opracowujemy własne, oparte na 
zagadnieniach praktycznych kursy szkoleniowe 
w porozumieniu ze szkołami mechanicznymi i 
handlowymi. Łączący pracę z nauką uczniowie 
szkoły zawodowej Trade School odbywają 
specjalistyczne szkolenia z zakresu mechaniki 
pojazdów ciężarowych i blacharstwa (stopień 
licencjata). Placówki rozmieszczone są w całej 
Francji, wszędzie tam, gdzie nawiązaliśmy 
współpracę ze szkołami zawodowymi i 
ośrodkami szkoleniowymi.
W trakcie praktyk zawodowych uczniowie 
zdobywają wiedzę i rozwijają zdolności 
interpersonalne pod czujnym okiem naszych 
doświadczonych techników, działających  
w charakterze mentorów. Celem praktyk  
jest umowa o pracę na czas nieokreślony 
natychmiast po otrzymaniu dyplomu. 
 
REGIONALNE TARGI PRACY

  W celu rozbudowy bazy talentów FRAIKIN 
uczestniczy w licznych forach i targach pracy 
organizowanych przez Izbę Handlu i Przemysłu 
oraz agencje rządowe Pôle emploi i Défense 
Mobilité. Odwiedzających witają na naszym 
firmowym stoisku pracownik działu kadr i 
przedstawiciel miejscowego oddziału, promując 
naszą markę i omawiając praktyczne aspekty 
rozpoczęcia kariery we FRAIKIN. 

Rekrutacja:  
na drodze do profesjonalizmu

Partnerstwo z Défense Mobilité
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 „Zanim zrezygnowałam z 
pracy jako spedytor lotniczy, 
zamieściłam swoje CV na 
tablicy ogłoszeń w Evreux. 
Następnego dnia odebrałam 
telefon z propozycją pracy 
jako... kierownik ds. tworzenia 
harmonogramów. Od tamtego 
czasu zdążyłam awansować 
na stanowisko kierownika 
operacyjnego w oddziale 
Evreux, a następnie zostałam 

przeniesiona do Normandii, 
gdzie objęłam funkcję 
regionalne menedżerki ds. 
operacyjnych.  
Naszym zadaniem jest 
obsługa klienta, a sukces 
wymaga sprawnej pracy 
zespołowej i dokładności. 
Zupełnie jak w wojsku!” 

* Biuro transformacji zawodowej 
francuskiego Ministerstwa Sił 
Zbrojnych. 

EMMANUELLE SALES, regionalna menedżerka ds. operacyjnych

W obiektywie

58 studentów przyjętych do szkoły 
zawodowej Trade School spośród 79 
uczestników programów łączących 
naukę z pracą we FRAIKIN

Dane
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NASZE ZESPOŁY

Umacnianie kultury zdrowia 
i bezpieczeństwa
Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników stanowi jeden  
z fundamentów polityki odpowiedzialności społecznej FRAIKIN.  
W szerzeniu wartości kultury bezpieczeństwa w całej Grupie  
ma pomóc program Zero Wypadków.

     Grupie FRAIKIN wierzymy, że 
wydajność zespołu i rozwój 
ekonomiczny idą w parze ze 
zdrowiem i bezpieczeństwem 

pracowników, a także ich dobrym samopo-
czuciem w miejscu pracy. 
Od kilku lat realizujemy odpowiedzialną i 
proaktywną politykę ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa. 

KIERUNEK: ZERO WYPADKÓW
  FRAIKIN wdraża ambitną politykę mającą 

ograniczyć liczbę wypadków do zera. Jej celem 
jest uświadomienie naszych pracowników, że 
każda z zatrudnionych przez firmę osób jest 
odpowiedzialna za bezpieczeństwo. Za 
pośrednictwem tak silnego komunikatu 
pokazujemy, że nie będziemy tolerować ani 
samych wypadków, ani odnoszenia uszczerbku 
na zdrowiu w trakcie pracy.
Choć dane za 2019 rok klasyfikują większość 
odnotowanych wypadków jako drobne i 
niegroźne, konieczne jest dopracowanie oceny 
ryzyka i edukacji w tym zakresie.
Zamierzamy poświęcić więcej uwagi sytuacjom 
bliskim wypadkowi i drobnym urazom, 
ponieważ zmniejszając podstawę piramidy 
wypadkowości, zmniejszamy prawdopodo-
bieństwo wystąpienia poważnych wypadków. 
W regionie Nord-Île-de-France zrealizowano 
projekt pilotażowy, który wprowadził rejestr 
drobnych wypadków. 

wskaźnik częstotliwości 
wypadków we FRAIKIN

 

42,69
Wskaźnik częstotliwości wypadków 

dla FRAIKIN we Francji* 

2,48
Wskaźnik ciężkości wypadków  

dla FRAIKIN we Francji** 
* Liczba wypadków, jakim pracownik może 

ulec w okresie zatrudnienia w firmie.  
W 2019 roku wskaźnik częstotliwości wyniósł 

42,69, co oznacza, że pracownik ulegnie 
ponad 4 wypadkom o różnym stopniu 

uszczerbku na zdrowiu. 

** Liczba utraconych dni pracy w odniesieniu do 
liczby przepracowanych godzin. Wskaźnik ten 

określa ciężkość wypadków w odniesieniu do okresu 
niezdolności do pracy. Dane za 2019 rok wskazują, 
że firma traci 2,48 dnia roboczego na każde 1000 

godzin przepracowanych przez pracownika. 

PRACE WARSZTATOWE  
W 43% wypadków przy pracy 
poszkodowanymi są osoby poniżej 30. roku 
życia, a w blisko dwóch trzecich wypadków są to 
pracownicy o stażu pracy krótszym niż dwa lata. 

PROWADZENIE POJAZDÓW  
Wzrost liczby kierowców w 2019 roku 
doprowadził do wzrostu liczby wypadków 
w tym sektorze. 

Wypadki te zwracają uwagę na konieczność 
dopracowania szkoleń wprowadzających dla 
nowych pracowników i poszerzenia zakresu 
działań podnoszących świadomość wśród 
kierowców.

Wypadki przy pracy powodujące 
czasową niezdolność do pracy z 

podziałem na sektory

Znaczna większość wypadków ma miejsce podczas 
prac warsztatowych i prowadzenia pojazdów. 

Działalność 
operacyjna

Transport

Warsztat
65%

2%

17%

9%

7%

Warsztat 
(kierownictwo)

Wypadki w Grupie
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Hiszpa-
nia

Wielka 
Brytania

Polska Szwaj-
caria

Włochy Kraje 
Bene-
luksu

Liczba wypadków 
bez niezdolności 
do pracy

Liczba wypadków  
z niezdolnością  
do pracy

Liczba dni 
utraconych w 
wyniku wypadku

40% francuskich oddziałów 
nie odnotowało w 2019 roku 
ani jednego wypadku

1 Edukacja i zwiększanie  
świadomości ryzyka

2 Ocena ryzyka i dostosowanie 
wyposażenia, narzędzi oraz  

metod i organizacji pracy

Dane

Zrozumieć

Dwa zasadnicze środki 
ograniczające liczbę wypadków

Prowadzenie 
pojazdów



28 29RAPORT ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ FRAIKIN 2019 RAPORT ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ FRAIKIN 2019

NASZE ZESPOŁY

Bezpieczeństwo: wdrożenie 
planu naprawczego
W ramach programu Zero wypadków, gdy wyniki za rok 2019 stają się stabilniejsze, FRAIKIN 
promuje kulturę bezpieczeństwa i umacnia plan działań zapewniających ochronę szczególnie 
narażonych pracowników. 

 ział BHP opracował plan działań 
naprawczych, którego realizacja 
ma umożliwić osiągnięcie następu-
jących celów: 

 Okresowe kontrole stanu technicznego urzą-
dzeń warsztatowych, infrastruktury i wyposa-
żenia pojazdów przeprowadzane przez Bureau 
Veritas.

 Partnerstwo z Fortal umożliwiające wyposa-
żenie warsztatów w standardowe narzędzia do 
prowadzenia podstawowych czynności oraz 
wykonanych na zamówienie narzędzi potrzeb-
nych do bardziej specjalistycznych prac 
(blacharstwo, lakiernictwo, serwis agregatów 
chłodniczych, obsługa techniczna floty).

 Podnoszenie świadomości w zakresie stoso-
wania punktów kotwiczenia w należących do 
naszej floty pojazdach różnych marek, jako 
rezultat udziału w grupie roboczej Transfrigo-
route.

 Zapobieganie niebezpieczeństwom związa-
nym z chemikaliami poprzez zastąpienie  
szkodliwych substancji (preparaty przeciwza-
tarciowe, płyny hamulcowe, kleje, farby, środ-
ki odtłuszczające itp.) w celu ograniczenia 
zagrożenia, jakie stanowią substancje CMR 
(rakotwórcze, mutagenne i działające szkodli-
wie na rozrodczość), oraz zapewnienia dostępu 
do kart charakterystyki substancji i lokalnych 
arkuszy określających sposób ich stosowania. 
W 2019 roku FRAIKIN dołączył do kolektywu 
„Warsztat wolny od substancji CMR”.

OCHRONA SZCZEGÓLNIE NARAŻO-
NYCH OSÓB

  Prowadzenie pojazdów: środki zapobie-
gawcze skierowane do kierowców pracujących 
dla naszych klientów. Prowadzone są rozmowy 
i zredagowany został pierwszy biuletyn infor-
macyjny Zapobiegnie i aktualności.

   Warsztat: w 2020 roku wdrożony zostanie kurs 
wprowadzający z zakresu bezpieczeństwa, dzięki 
któremu każdy nowy pracownik dokładnie pozna 
zasady postępowania właściwe dla obejmowanego 
przez siebie stanowiska. 

KULTURA BEZPIECZEŃSTWA  
BLISKO LUDZI

  W  celu  u mo c nienia  naszej  ku ltu ry 
bezpieczeństwa w poszczególnych oddziałach 
wyznaczamy inspektorów BHP, mających działać 
możliwie najbliżej pracowników, którym grozi 
największe niebezpieczeństwo. Ich rola  
jest dwojaka –  po pierwsze szerzenie zasad 
bezpieczeństwa w ramach wspierania działań 
kierowników warsztatów i oddziałów, a po drugie 
–  dzielenie  s ię  dobrymi  praktykami  ze 
współpracownikami. Cały system działa w oparciu 
o kwartalne spotkania z działem BHP. 

Bezpieczeństwo zależy od działań 
ludzi i stosowanych metod

 
W ciągu ostatnich trzech lat staraliśmy się 
sformalizować procesy i jasno określić 
indywidualny zakres odpowiedzialności  
za bezpieczeństwo. Nowe procedury, zebrane  
w dokumencie Okresowa kontrola i konserwacja 
budynków, infrastruktury i wyposażenia, gwarantują 
rygorystyczny nadzór stanu technicznego 7000 
urządzeń (zbiorników ciśnieniowych, urządzeń 
podnośnikowych, bram warsztatowych itp.). Dzięki 
temu szybko otrzymujemy szczegółowe raporty 
dotyczące poszczególnych elementów 
wyposażenia. To dla nas prawdziwa kopalnia wiedzy, 
ale korzystają z niej również regionalni doradcy 
techniczni i kierownicy obiektów, którzy dbają  
o bezpieczeństwo w podległych im obszarach. 

 
PODCZAS każdej inspekcji, w zależności od uwag zamieszczonych  
w raportach, wspólnie z kierownikiem warsztatu sprawdzamy 
wyposażenie, dla którego zbliża się termin kontroli. Szczególną uwagę 
poświęcamy rozmieszczeniu znaków bezpieczeństwa, oznaczeniu 
wszystkich potencjalnych zagrożeń oraz rozplanowaniu ruchu w obrębie 
warsztatu. Trzon kultury bezpieczeństwa stanowi czujność. Na co dzień 
odpowiadają za nią inspektorzy BHP czuwający nad tym, aby wszyscy 
przestrzegali zaleceń i obowiązujących instrukcji. Zachowania te umacniają 
cotygodniowe spotkania, na którym bezpieczeństwo omawiane jest  
w kontekście zespołowej i indywidualnej odpowiedzialności.

EMMANUEL MOUNIER, specjalista 
ds. bezpieczeństwa 

GEORGES LEBRETHON,  
regionalny kierownik ds. technicznych – Biuro Regionalne w Normandii

Świadectwa

Bezpieczeństwo jest obowiązkiem każdego z nas
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Zdrowie i samopoczucie w pracy – rosnący problem

   ramach dążenia do poprawy 
bezpieczeństwa Grupa FRAIKIN 
dostrzegła potrzebę skuteczniej-
szego zatroszczenia się o zdrowie 

i samopoczucie pracowników. W rezultacie 
podjęto szereg działań w tym kierunku w 
poszczególnych krajach.
 
DORADZTWO I WSPARCIE  
PO POWROCIE DO PRACY

   W Wielkiej Brytanii opracowujemy program 
podnoszenia świadomości i działań profilaktycz-
nych mający doprowadzić do poprawy stanu 
zdrowia i samopoczucia naszych pracowników.
W 2019 roku wsparcie w zakresie chorób zawo-
dowych otrzymało 19 osób. Takie podejście 
pozwala nam lepiej zrozumieć, jak prawidłowo 
udzielać sobie nawzajem wsparcia, na przykład 
pomagając odzyskać właściwy rytm pracow-
nikom powracającym do pracy po długotrwałej 
chorobie. Ponadto zorganizowaliśmy badania 
kontrolne dla 57 pracowników warsztatów.

 DOBRE SAMOPOCZUCIE DZIEŃ PO DNIU
 Kalendarz Wellness to nowa inicjatywa podjęta 

w listopadzie 2019 roku przez FRAIKIN w Wielkiej 
Brytanii. Inspirowany kalendarzem wydanym 
przez NHS, brytyjską publiczną służbę zdrowia, 
uwzględnia on wszystkie zaplanowane kampanie 
i dni świadomości. W kilku oddziałach FRAIKIN 
zapewnia pracownikom kosze z owocami, którymi 
mogą częstować się w trakcie przerw. W Polsce 
poprosi l i śmy  naszych  pracowników  o 
wypowiedzenie się w kwestii urządzenia wnętrz 
nowego obiektu. 
Z myślą o hiszpańskich pracownikach urucho-
miony został program promujący zdrowy styl życia. 
W biurach organizowane są sesje jogi oraz medy-
tacji mindfulness.

WYCIĄGANIE WNIOSKÓW  
Z PRZYKRYCH DOŚWIADCZEŃ

 Z uwagi na fakt, że po drogach porusza się 
ponad 30 tys. naszych pojazdów dostawczych, 
ryzyko wypadku drogowego jest dla Grupy szcze-

gólnie wysokie. W związku z tym wdrażamy 
środki zapobiegawcze i narzędzia analityczne 
mające znacząco poprawić obsługę klientów 
zgłaszających szkody. W Hiszpanii kwestię tę 
rozwiązano dzięki programowi certyfikacji w 
zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

WE FRANCJI PROGRAM  
TEN BAZUJE NA: 

 podpisaniu Kodeksu zapobiegania zagroże-
niom na drodze, uzupełniającej już stosowane 
środki zapewniające bezpieczeństwo pracow-
nikom (w szczególności kierowcom) zatrud-
nianym przez FRAIKIN i naszych klientów;

 szkoleniu kadry sprzedażowej tak, aby lepiej 
rozumiano oczekiwania klientów związane ze 
zgłaszanymi szkodami;

 działaniach prewencyjnych dostosowanych 
do określonych potrzeb klientów i ich flot;

 utworzeniu wskaźników skuteczności, 
aktualizowanych każdego miesiąca za pomocą 
rozwiązania business intelligence. 

 W Hiszpanii współpracujemy z klientami 
zainteresowanymi pomocą we wskazaniu 
kierowców o dużej wypadkowości oraz 
identyfikacji przyczyn takiego stanu rzeczy. 
Następnie proponujemy im szkolenia 
doskonalące techniki jazdy.

30% 
współczynnik szkodowości we Francji 
w 2019 roku (stosunek wypłaconych 

odszkodowań do opłaconych 
składek). Cel: 25% do 2020 roku

Dane

 
Brytyjska spółka zależna FRAIKIN, posiadająca certyfikat ISO 45001, 
zorganizowała kurs szkoleniowy „IOSH Managing Safely”.  
W szkoleniu, które odbyło się w listopadzie 2019 roku, uczestniczyło 13 
pracowników. Jego celem było podniesienie standardów BHP.

Certyfikacja ISO 45001 (promocja zdrowia w miejscu pracy)

Grupa robocza uczestniczyła w urządzaniu wnętrza 
nowego obiektu FRAIKIN w Polsce.
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F RAIKIN uważa różnorodność, zarówno 
wewnątrz firmy, jak i w społeczeństwie 
za istotny czynnik umożliwiający osią-
gnięcie równości i spójności społecznej, 

a także prowadzący do innowacji i sprawnego 
funkcjonowania przedsiębiorstwa. 
 
PIELĘGNOWANIE KULTURY  
INKLUZYWNOŚCI

 Chcemy, aby każdy pracownik, bez względu 
na stanowisko czy poziom w hierarchii 
firmowej, wziął na siebie część odpowiedzial-
ności za budowanie i podtrzymywanie kultury 
inkluzywności. Zgodnie z kodeksem etycznym 
Grupy każdego zachęcamy do przemyślenia 
roli, jaką pełni w firmie, szczególnie w odnie-
sieniu do integracji różnorodności i walki z 

dyskryminacją. Obejmuje to wyrównywanie 
szans, zapewnianie dostępu do rynku pracy 
osobom młodym, starszym i potrzebującym, a 
także integrację i zatrudnianie osób z niepeł-
nosprawnościami.

RÓWNOŚĆ PŁCI: ODPOWIEDZIALNE 
ZOBOWIĄZANIE 

 Naszym celem jest umocnienie różnorod-
ności wśród zespołów na wszystkich pozio-
mach firmowej hierarchii poprzez aktywne 
realizowanie polityki równości szans. Koncen-
trujemy się na eliminowaniu różnic w wyso-
kości wynagrodzenia, zasadach rekrutacji i 
zarządzaniu karierą zawodową, jak również 
zapobieganiu napastowaniu seksualnemu. We 
Francji, dla przykładu, prawny obowiązek 

publikowania całkowitego współczynnika 
równości szans zamieniliśmy w prawdziwie 
prospołeczne zobowiązanie. W poszczególnych 
krajach podejmujemy działania na rzecz 
wyrównania wynagrodzeń, jeśli jest to wyma-
gane, oraz zwiększania udziału kobiet pośród 
zatrudnianych przez nas osób. 

 Pewne stanowiska nadal są zajmowane 
przede wszystkim przez mężczyzn, szcze-
gólnie w warsztatach. Mimo to stosunkowo 
powolna, ale postępująca zmiana nastawienia 
pozwala nam zwiększać udział kobiet wśród 
obsady warsztatów. W Hiszpanii udało nam 

się osiągnąć pełną równowagę w komitecie 
sterującym.

 W dalszym ciągu niewiele kobiet pełni 
strategiczne funkcje, a wśród dziesięciu 
najwyżej opłacanych stanowisk w firmie nie 
ma ani jednej kobiety. 

 ŚRODKI PODEJMOWANE W CELU 
POPRAWY WSPÓŁCZYNNIKA 
RÓWNOŚCI PŁCI

 Obliczony dla roku 2019 współczynnik 
równości płci wyniósł 70/100. Przedsiębior-
stwa z wynikiem poniżej 75 punktów muszą 
podjąć działania naprawcze mające zatrzeć 
nierówności w ciągu trzech lat.
Wobec tego postanowiliśmy, że począwszy od 
2020 roku: 

 wszyscy pracownicy przebywający na 
urlopie macierzyńskim w momencie 
obowiązkowych corocznych negocjacji wyna-
grodzenia (NAO) otrzymają podwyższoną 
pensję po powrocie do pracy, 

 podczas rekrutacji na strategiczne stano-
wiska (komitet sterujący i komitet zarządza-
jący) rozpatrywanych musi być tyle samo 
podań złożonych przez kandydatów obu płci.
Nie udało nam się jeszcze osiągnąć równowagi 
płci w zatrudnieniu, lecz gwarantujemy 
równość szans i traktowania. 

Różnorodność jako 
poważny atut

 
W Wielkiej Brytanii FRAIKIN potraktował równość płci z 
należytą powagą. Roczny raport dotyczący różnic płacowych 
między kobietami i mężczyznami wykazał poprawę i zmniejszenie 
różnicy w porównaniu do ubiegłego roku. Zamierzamy 
przedyskutować, jakie dalsze działania możemy podjąć, aby 
nadal eliminować te rozbieżności pomimo charakterystycznej dla 
tej branży dominacji mężczyzn, szczególnie na wyższych 
stanowiskach.

Wielka Brytania: zmniejszanie 
różnic płacowych

21% 
kobiet wśród pracowników  

FRAIKIN, z tego 19% we Francji

Dane
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Kształtowanie postrzegania 
niepełnosprawności

  2018 roku dział kadr FRAIKIN we 
Francji rozpoczął operację „Wyrów-
nanie szans”, dążąc do zwiększenia 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych. 

Jej celem jest zmiana sposobu postrzegania i procesu 
zatrudniania osób niepełnosprawnych, tak aby 
niepełnosprawność z ograniczenia stała się atutem 
naszej firmy. W 2019 roku wdrożyliśmy strategię inte-
gracji niepełnosprawnych pracowników, opartą na 
Porozumieniu Grupy ws. Osób Niepełnosprawnych 
na lata 2019-2022. Począwszy do 2020 roku, we 
wszystkich placówkach wyznaczeni zostaną przed-
stawiciele osób z niepełnosprawnościami.
 
INFORMOWANIE I UŚWIADAMIANIE

  Działania komunikacyjne podjęte w 2019 roku 
miały na celu zwiększenie świadomości wśród 
wszystkich pracowników oraz zapewnienie ich, że 
zawsze mogą liczyć na wsparcie. 

 Rozpowszechnienie we wszystkich oddziałach 
autorskiego kalendarza stworzonego przez głucho-
niemego artystę wywołało konstruktywną 
dyskusję na temat niepełnosprawności. 

 Wszyscy pracownicy otrzymali ulotkę informa-
cyjną.

 Bezpłatny numer telefonu pozwolił kilkunastu 
pracownikom uzyskać informacje na temat Poro-
zumienia ws. Osób Niepełnosprawnych lub 
kroków, jakie należy podjąć na drodze ku integracji.
Działania te pomogły kilkorgu spośród naszych 
pracowników odnaleźć zrozumienie dla swoich 
niepełnosprawności.

KONKRETNE DZIAŁANIA  
NA RZECZ ZATRUDNIENIA

  Aby pomóc osobom z niepełnosprawnością w 
utrzymaniu zatrudnienia lub powrocie na rynek 
pracy, Porozumienie ws. Osób Niepełnosprawnych 

gwarantuje odpowiednią adaptację miejsca pracy 
i wykorzystywanych w nim narzędzi.
Udział w forum Handicap Emploi, organizowanym 
przez Centrum zatrudnienia w Nanterre, 
doprowadził do przyjęcia osoby niepełnosprawnej 
do pracy w dziale finansowym.
Podpisaliśmy również umowę z Agefiph*, zgodnie 
z którą wszystkie oferty pracy zamieszczamy na 
prowadzonej przez stowarzyszenie platformie 
rekrutacyjnej.
W oczekiwaniu na zmianę przepisów, która zobo-
wiąże francuskich pracodawców do zatrudniania 
osób niepełnosprawnych, przyjęliśmy ambitny 
plan działania rozpisany do 2022 roku. Takie 
podejście, integrujące osoby z niepełnosprawno-
ściami, pomoże nam osiągnąć wyższą efektywność 
pod względem społecznym. 

* Stowarzyszenie na rzecz zarządzania środkami na 
integrację osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

2,2% 
pracowników z niepełnosprawnością 

(Francja – 31.12.2019)

Dane

 
Jeden z naszych mechaników samochodów ciężarowych mógł pracować 
jedynie na pół etatu ze względu na ból pleców. Nie mógł przenosić ciężkich 
przedmiotów, zbyt długo pozostawać w tej samej pozycji ani pełnić dyżuru 
pod telefonem. Dostosowaliśmy warsztat tak, aby pracownik nie obciążał 
nadmiernie swoich pleców podczas obsługi wykrętaka do śrub, nie musiał się 
schylać ani wysoko sięgać w kanale i mógł montować szyby czołowe od 
przodu samochodu, a nie pod kątem. To pozwoliło mu wrócić do pracy w 
pełnym wymiarze godzin. A jeśli sam nie korzysta akurat z zainstalowanych 
udogodnień, przydają się pozostałym mechanikom i przyczyniają się do 
zapobiegania zagrożeniom w warsztacie. 

ROMUALD HOCHART,  
dyrektor oddziału FRAIKIN w Bourges 

Świadectwo

 
W poszczególnych krajach, w których jesteśmy obecni, traktujemy naszą 
polityką inkluzywności i integracji osób niepełnosprawnych jako wskaźnik 
wydajności. W Wielkiej Brytanii polityka rekrutacyjna ma ściśle integracyjny 
charakter. W trakcie zatrudniania pracowników nie można dyskryminować osób 
niepełnosprawnych.
We Włoszech FRAIKIN podpisał porozumienie, na mocy którego zobowiązaliśmy 
się do zaoferowania pracy osobie należącej do jednej z grup chronionych  
w ciągu najbliższych dwóch lat. W Hiszpanii współpracujemy z fundacją Apadis 
(promująca integrację osób niepełnosprawnych fizycznie), co doprowadziło  
do zatrudnienia w dziale administracyjnym osoby z niepełnosprawnością.

Niepełnosprawność w Grupie

Oswajanie 
niepełnosprawności drogą 
do poprawy samopoczucia 
ogółu pracowników
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Mapa pracowników Grupy
Dane Grupy FRAIKIN z dnia 31 grudnia 2019 roku

Podział według kraju

2 800
pracowników  

(łącznie) Administracja 

14%

Technicy

45%

Umowy tymczasowe  
i krótkoterminowe 

5%

Sprzedawcy

10%
mężczyzn

79%

Umowy stałe  
i długoterminowe

95%

kobiet

21%

Podział według stanowiska...

Forma zatrudnienia

Według płci...

Francja* 

2 090
Wielka Brytania

258
Hiszpania 

182
Polska 

143
Kraje Beneluksu 

43

Włochy 

16
Szwajcaria 

17
Niemcy 

15

* Włącznie z oddziałami zagranicznymi i biurami regionalnymi.
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JAKOŚĆ, INNOWACJA, 
KONKURENCYJNOŚĆ 

FUNDAMENT  
DŁUGOTRWAŁYCH RELACJI  

Z KLIENTAMI

Tworzenie warunków dla 
zrównoważonego transportu
Misją FRAIKIN jest wspieranie klientów w nieprzerwanym 
prowadzeniu ich działalności poprzez obsługę samochodów 
ciężarowych i pojazdów przemysłowych. Wyzwania związane  
z transportem drogowym są kluczową częścią tego, czym się 
zajmujemy.

NASI KLIENCI

B ranża transportu drogowego zma-
ga się z dwoma głównymi proble-
mami: 

 spadkiem jakości powietrza 
spowodowanym emisją zanieczyszczeń i 
dodatkowo pogłębianym przez urbanizację,

 zmianą klimatu wywołaną przez emisję 
gazów cieplarnianych.

ISTOTNA DLA SPOŁECZEŃSTWA 
FORMA TRANSPORTU...

  Samochody użytkowe i ciężarowe jeszcze 
przez wiele lat pozostaną zasadniczymi 
elementami transportu towarów na 
stosunkowo krótkich dystansach oraz 
wszędzie tam, gdzie trudno dotrzeć w inny 
sposób. W strategii Transport 2050 Komisja 
Europejska przewiduje, że pojazdy te, dzięki 
swojej wszechstronności, będą nadal 
odgrywać ważną rolę w transporcie. Wobec 
tego konieczne jest podjęcie wyzwania 
polegającego na uczynieniu tego środka 
transportu bardziej ekonomicznym i mniej 
zanieczyszczającym środowisko. 

...KTÓRA MUSI STAĆ SIĘ CZYSTSZA
  Grupa FRAIKIN, jako uczestnik sektora 

pojazdów przemysłowych i użytkowych, od 
lat działa na rzecz poprawy wydajności 
energetycznej transportu i redukcji emisji 
zanieczyszczeń. 

Aby osiągnąć zwycięstwo na wszystkich trzech 
frontach, którymi są zmiana klimatu, jakość 
powietrza i zatłoczenie na obszarach miejskich, 
FRAIKIN ściśle współpracuje z producentami 
podwozi, wykonawcami zabudów nadwozi i 
producentami części, dążąc do wprowadzenia 
na rynek najodpowiedniejszych nowych 
technologii. 

Od 1990 roku (norma Euro 0) emisja CO2 
i substancji zanieczyszczających 

powietrze została znacząco obniżona, 
choć ilość transportowanych towarów 

wzrosła o 30%.

Czy wiesz, że...

Źródło: Biuletyn informacyjny Napęd elektryczny w 
sektorze pojazdów przemysłowych, listopad 2018 

FFC, AVERE-France i URF

EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ EMISJA CO2 

-97%

NOx CO2

-98% -50%

Cząstki
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Czystsza usługa transportowa 
przysługą dla społeczeństwa 
Transport drogowy stanowi niezwykle istotną gałąź gospodarki,  
ale jednocześnie pozostaje silnym źródłem zanieczyszczeń. Jako 
europejski lider wynajmu pojazdów i zarządzania flotą FRAIKIN 
poszukuje innowacyjnych rozwiązań, które pomogą zmniejszyć 
negatywny wpływ flot naszych klientów na środowisko.

Z adaniem FRAIKIN jest jak najdokład-
niejsze określenie, jakie pojazdy będą 
odpowiadały potrzebom klientów, 
ponieważ każdy samochód musi pełnić 

określone funkcje. W obliczu wysokiego 
poziomu skomplikowania potrzebnego osprzętu 
FRAIKIN odgrywa ważną rolę jako doradca 
klienta. Zanim wynajęte auto trafi do klienta, 
jego budowa i wyposażenie są ustalane w 
ramach ścisłej współpracy między naszymi 
zespołami technicznymi, naszymi dostawcami 
(producentami podwozi, firmami zabudowują-
cymi nadwozia i producentami części) oraz 
klientem. 

WIZJA INNOWACJI SKONCENTROWANA 
NA KLIENCIE I OPARTA NA 5 FILARACH 

  Uważne słuchanie naszych klientów pozwala 
nam lepiej zrozumieć rynek. Liderzy projektów 
odpowiedzialni za innowacje mają za zadanie 
dopilnować, aby oferowane przez nas zróżnico-
wane usługi spełniały potrzeby nowych 
segmentów rynkowych i odpowiadały przy-
szłym potrzebom. 

ZWIĘKSZANIE ŚWIADOMOŚCI  
W ZAKRESIE ALTERNATYWNYCH 
ŹRÓDEŁ ENERGII...

  Stojąc twarzą w twarz z nowymi technologia-
mi i rosnącym zainteresowaniem alternatywny-
mi źródłami energii, wspieramy naszych klien-

tów w sprawnym wdrażaniu zrównoważonej 
mobilności. Możemy doradzać im w sposób 
całkowicie obiektywny dzięki zachowaniu nie-
zależności od producentów samochodów oraz 
zabudów. Jako odpowiedzialne przedsiębior-
stwo, FRAIKIN promuje wprowadzanie do eks-
ploatacji czystych pojazdów. Nie faworyzujemy 
żadnego z paliw alternatywnych, czego dowodzi 
nasz udział w grupach roboczych wszystkich 
profesjonalnych organizacji zaangażowanych w 
transformację energetyczną (patrz s. 54).

...JAKO CZĘŚĆ GŁĘBSZEJ REFLEKSJI
 Naszym obowiązkiem jest wyjaśnienie 

poszczególnych zastosowań, przedstawienie 
oferty produktowej i omówienie wszystkich 
możliwości. Społeczności powinny być 
świadome czynników i parametrów, jakie 
muszą zostać wzięte pod uwagę, zanim 
wprowadzone zostaną ograniczenia w ruchu 
drogowym. Celujemy w ograniczenie ilości 
zanieczyszczeń emitowanych przez transport 
drogowy bez destabilizowania tej kluczowej 
gałęzi gospodarki – stale rosnącej, ale kruchej 
ze względu na niskie marże. Wobec tego 
FRAIKIN stara się zwiększać świadomość stron 
uczestniczących w transformacji energetycznej 
w szerokim kontekście – stosowanie nowych 
źródeł energii wymusza zmianę tras przejazdu, 
technik jazdy, a być może nawet przebudowę 
infrastruktury.

5 podstaw innowacji  
dla floty, która jest...

EKONOMICZNA EKOLOGICZNABEZPIECZNA WSZECHSTRONNA KOMFORTOWA

Wywiad:

 
Władze największych francuskich miast (Paryża, metropolii paryskiej, Grenoble, 
Rennes, Nantes i Tuluzy) oraz Ministerstwo Transformacji Ekologicznej i Solidarnej 
proszą nas o opinię na temat alternatywnych źródeł energii. Nasz zespół konsultantów 
otrzymuje również zapytania ze strony większych i mniejszych samorządów, proszących o 
przeprowadzenie audytu eksploatowanych przez nich flot pojazdów i opracowanie 
scenariuszy, które pozwolą uczynić je bardziej przyjaznymi środowisku. Trzymając się 
pragmatycznego podejścia do problemu, opracowaliśmy scenariusze uwzględniające cele, 
budżet i wykonalność projektu, szczególnie w odniesieniu do rozmieszczenia najbliższych 
punktów tankowania lub ładowania pojazdów. Nasze doświadczenie jest też chętnie 
wykorzystywane w kwestiach związanych z bezpieczeństwem. Udzielamy się w grupie 
roboczej założonej przez władze Paryża jako część realizowanego przez miasto programu 
zrównoważonej logistyki. Chcąc zapobiegać zagrożeniom, proponujemy stosowanie 
specjalnych rozwiązań (inteligentne kamery, osłony boczne itp.), która usprawnią 
współdzielenie przestrzeni przez pojazdy użytkowe i niechronionych użytkowników dróg 
(pieszych i rowerzystów). 

OLIVIER DUTRECH, dyrektor Grupy ds. innowacji
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Promowanie czystej i 
zrównoważonej mobilności
NIEUSTANNE TESTOWANIE NOWYCH 
MODELI POJAZDÓW 

  Zaobserwować można rosnące zaintereso-
wanie paliwami alternatywnymi, czyli 
samochodami elektrycznymi, hybrydowymi 
oraz zasilanymi gazem ziemnym, gazem 
ciekłym lub biopaliwami. Jednocześnie oferta 
producentów jest stale poszerzana. Stojąc 
niejako na rozdrożu, nieustannie analizujemy 
proponowane rozwiązania i testujemy nowe 
modele samochodów. W trakcie testów 
weryfikujemy informacje podawane przez 
producentów. Nasi klienci również mogą 
wypróbować pojazdy w rzeczywistych 
warunkach, co pozwala konkretnie ocenić 
wpływ transportu na  transformację 
energetyczną. W tym celu dysponujemy flotą 
pojazdów demonstracyjnych (zasilanych gazem 
ziemnym oraz elektrycznych), jak również 
dodatkowymi pojazdami udostępnianymi przez 
współpracujących z nami producentów.

WKŁAD W PROJEKT  
„AUTONOMOUS READY”

 Władze Barcelony uruchomiły projekt 

„Autonomous Ready”. Inicjatywę tę oparto na 
koncepcji zakładającej, że w miastach o dużym 
natężeniu ruchu wszystkie pojazdy należy 
wyposażyć w zaawansowane systemy wspomagania 
kierowcy, dzięki którym poprawie ulegnie 
bezpieczeństwo najsłabiej chronionych uczestników 
ruchu (pieszych, motocyklistów i rowerzystów), a 
uwadze kierowców nie umknie żaden znak 
drogowy. Systemy te będą również gromadzić 
informacje, które pomogą w identyfikacji zagrożeń, 
w rezultacie prowadząc do odpowiedniej 
przebudowy infrastruktury, oraz wesprą prace 
badawczo-rozwojowe nad jazdą autonomiczną. 
FRAIKIN przyłączył się do tego projektu wraz z 
innymi przedsiębiorstwami, które dążą do tworzenia 
bezpiecznej i zrównoważonej mobilności.

ZESTAWIENIE ALTERNATYWNYCH 
ŹRÓDEŁ ENERGII

  FRAIKIN opracował kompletne zestawienie 
dostępnych rozwiązań, wskazując gaz ziemny i 
prąd elektryczny (wraz z wodorem) jako dwa 
najbardziej obiecujące paliwa alternatywne, 
szczególnie jeśli są pozyskiwane w sposób 
zrównoważony (np. w ramach gospodarki obiegu 
zamkniętego). Analiza ta w żadnym wypadku nie 
pomija pojazdów przemysłowych z silnikami 
wysokoprężnymi spełniającymi normę Euro 6D, 
które osiągają doskonałą sprawność i są 
ekonomiczne. 20 samochodów ciężarowych 
zgodnych z tą normą emituje łącznie mniej 
zanieczyszczeń niż jedna ciężarówka w czasach, 
gdy wprowadzano pierwszą normę Euro, 
zarówno pod względem tlenków azotu (NOx), jak 
i cząstek stałych (PM10)*. 

* Źródło: raport z 12 stycznia 2017 roku dotyczący norm 
emisji zanieczyszczeń Euro dla pojazdów ciężarowych, 
opublikowany przez francuskie Ministerstwo 
Transformacji Ekologicznej i Solidarnej.

w liczbach
Flota FRAIKIN

1077
liczba pojazdów zasilanych  

paliwem alternatywnym 

lub

Wprowadzone do oferty w 2019 
roku samochody użytkowe zasilane 
gazem ziemnym pozwalają klientom 

odnosić korzyści podatkowe 
(dodatkowa amortyzacja) dzięki 

umowie leasingowej poszerzonej o 
usługę zarządzania flotą. 

Czy wiesz, że...

Udział pojazdów z podziałem  
na rodzaje paliwa 
alternatywnego

2%
całej floty eksploatowanej przez Grupę

 LPG 

 Hybryda 

 Biopaliwo 

 CNG/LNG 

 Silnik 

elektryczny 

 Wcześniejsze normy  Norma Euro 6

1%5%

22%

23%

49%

60,5%
39,5%

Udział pojazdów spełniających 
normę Euro 6

 
– CNG    
– Silnik elektryczny    
– Biopaliwo  
– Benzyna  
– Hybryda  
– LPG  

Alternatywne źródła energii 
(na podstawie zestawienia)

Źródło: Zestawienie alternatywnych 
źródeł energii FRAIKIN – 2019



12-tonowego Iveco Eurocargo z instalacją CNG. To 
pierwsza ciężarówka zasilana gazem ziemnym we 
francuskiej flocie światowego lidera branży trans-
portowej i logistycznej. Za decyzją o wyborze 
właśnie takiego pojazdu stoją ustanowienie na 
terenie aglomeracji Nancy strefy niskoemisyjnej 
oraz plany DB Schenker polegające na ograniczeniu 
emisji dwutlenku węgla o 30% do 2020 roku.

MARTIN BROWER I NOCNE  
DOSTAWY Z CERTYFIKATEM PIEK

 W ramach ciągłego procesu optymalizowania 
floty pojazdów użytkowanych przez firmę Martin 
Brower, dostawcę usług logistycznych, FRAIKIN 
dostarczył w listopadzie 2019 roku pięć zaawanso-
wanych technologicznie naczep do transportu 
wielotemperaturowego. W odpowiedzi na obowią-
zujące w wielu aglomeracjach wymagania wskazu-
jące przewoźnikom określone przedziały czasowe, 
w których mogą odbywać się nocne dostawy bez 
narażania mieszkańców na nadmierne zanieczysz-
czenie hałasem, nowe naczepy zostaną wyposa-

żone w certyfikowane przez PIEK agregaty 
chłodnicze opracowane przez Carrier Transicold – 
model Vector HE 19 MT City. W dalszym ciągu 
wykorzystują konstrukcję typu monoblock i 
zmniejszają ślad węglowy poprzez niższe nawet o 
30% zużycie paliwa oraz zastosowanie herme-
tycznej sprężarki, co ogranicza ryzyko wycieku 
czynnika chłodniczego o 50%. To pierwsze agregaty 
nowej generacji, jakie trafią do naszych klientów. 
Dzięki temu Martin Brower będzie w stanie reali-
zować dostawy w okolicach Lyonu oraz Aix o 
dowolnej porze dnia lub nocy. Certyfikat PIEK, 
uznawany w procedurze Certibruit i wydawany we 
Francji przez Cemafroid, stanowi gwarancję, że 
hałas generowany przez samochód nie przekracza 
60 decybeli i może realizować nocne dostawy bez 
uprzykrzania życia mieszkańcom. 
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Nowoczesna mobilność miejska 
FRAIKIN, zawsze gotowy wspierać klientów w budowaniu czystszych, cichszych i bardziej 
ekonomicznych flot pojazdów, promuje innowacyjne rozwiązania energetyczne i technologiczne.

JEREZ DE LA FRONTERA – PRZESIADKA 
DO AUTOBUSÓW MIEJSKICH ZASILA-
NYCH CNG 

 Hiszpański oddział FRAIKIN pomaga władzom 
miasta Jerez de la Frontera, usytuowanego w poło-
żonej w południowej części kraju Andaluzji, w 
dążeniu do oparcia transportu publicznego na 
pojazdach zasilanych gazem ziemnym. Dostarczo-
nych zostało 9 nowych autobusów Otokar Kent C 
CNG mających obniżyć emisję CO2 o 10 ton rocznie 
na każdy pojazd oraz zmniejszyć poziom hałasu 
dokuczającego osobom mieszkającym w pobliżu 
obsługiwanych przez nie linii autobusowych. 
Włodarze miasta nie umieszczają na autobusach 
hasła „Jerez – zrównoważone miasto” na wyrost, 
ponieważ planują stopniowo zastąpić ekologicz-
nymi pojazdami połowę obecnej floty. 

ZIELONA DOSTAWA REALIZOWANA 
PRZEZ CHRONOPOST W PARYŻU

 Francuska firma kurierska specjalizująca się w 
ekspresowym dostarczaniu przesyłek ważących 

mniej niż 30 kg nieprzerwanie dąży do celu, jakim 
są „czyste” usługi logistyczne świadczone na obsza-
rach miejskich. Po raz kolejny zaufała bogatemu 
doświadczeniu FRAIKIN, zlecając nam dostarczenie 
stu pojazdów użytkowych z napędem elek-
trycznym. Zamówienie to odzwierciedla zamiar 
realizowania przez Chronopost dostaw przesyłek na 
terenie stolicy z użyciem floty złożonej wyłącznie z 
bezemisyjnych pojazdów, co jednocześnie pozwoli 
uprzedzić termin wejścia w życie ograniczeń zapo-
wiedzianych przez władze Paryża. Wspólnie 
wybrano markę Nissan, światowego lidera w 
zakresie elektromobilności. 118 elektrycznych 
Nissanów przebudowanych przez firmę Voltia 
trafiło stopniowo do eksploatacji, a pierwsze egzem-
plarze zostały przekazane we wrześniu 2019 roku.

PIERWSZA CIĘŻARÓWKA ZASILANA  
CNG DLA DB SCHENKER WE FRANCJI

 FRAIKIN, niedługo po podpisaniu europejskiej 
umowy ramowej z grupą DB Schenker, przekazał 
przedstawicielom oddziału w Épinal kluczyki do 

Pojazdy przyjazne 
środowisku: FRAIKIN 
Hiszpania świeci przykładem 

Cała flota pojazdów FRAIKIN dostępna dla 
hiszpańskich zespołów sprzedażowych 

została zastąpiona przyjaznymi środowisku 
modelami hybrydowymi.  
Zamierzamy przyczynić się do zmiany 
nastawienia klientów w sektorze i dzięki temu 
ograniczyć emisję CO2.
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Ostatnia mila: dwa innowacyjne samochody 
zaprezentowane na wystawie Solutrans 

Renault Master ZE z silnikiem elektrycznym: wyposażony  
w elektryczny agregat chłodniczy Carrier Transicold Pulsor 400  
z akumulatorem

Renault Master z silnikiem Diesla: wyposażony w agregat 
chłodniczy Silentsnow wykorzystujący suchy lód

ROZWIĄZANIE 1 ROZWIĄZANIE 2 

Wspólnie z Renault i firmą Frappa, specjalistą od zabudowy samochodów-chłodni, FRAIKIN zaprezentował dwa 
innowacyjne pojazdy stawiające czoła wyzwaniom stojącym przed transportem towarów na obszarach miejskich. 

Alternatywna konstrukcja z płytami 
eutektycznymi
• Stabilność temperatury

Szybki spadek temperatury

Czas pracy agregatu zależny od 
warunków eksploatacji (czas 
przejazdu, częstotliwość otwierania 
drzwi, zadana temperatura i 
temperatura zewnętrzna)

Ładowanie samochodu: 0–80% 
Ładowarka naścienna wallbox 11 kW:  
1 godz. 30 min (100% w 3 godz.)

Ładowanie agregatu 0–80%:  
Zwykłe gniazdo 
2,3 kW: 2 godz. (100% w 4 godz.) 

Zasięg samochodu: 
• 120 km rzeczywistego zasięgu 
• 200 km zasięgu wg WLTP

Czas pracy agregatu: 
5 godz. w zalecanych warunkach

* W zależności od stanu wyposażenia zabudowy Pojazd 
objęty certyfikatem PIEK: cicha praca umożliwiająca 
realizowanie dostaw w nocy

Prostsza obsługa serwisowa 
w porównaniu do 
tradycyjnego agregatu

Wymagana instalacja do 
napełnienia suchym lodem

Akumulator samochodu: 33 kW 
Akumulator agregatu: 10 kW

Moc silnika: 78 KM 
(57 kW)

Cichszy niż tradycyjny 
agregat chłodniczy

Ślad węglowy niższy o 50% w 
porównaniu z tradycyjnym 
agregatem chłodniczym

Certyfikat czystości powietrza 
Crit’Air 0 
Zerowa emisja 
Zerowy hałas

-25°C do +4°C

Możliwość 
uzyskania 
certyfikatu PIEK* 700 kg



48 49RAPORT ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ FRAIKIN 2019 RAPORT ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ FRAIKIN 2019

NASI KLIENCI

program działań prewencyjnych i promowania 
dobrych praktyk za kierownicą. Polegają one 
między innymi na rozpowszechnianiu komiksu 
mającego zwiększać świadomość kierowców i 
pomagać w ograniczeniu liczby wypadków.

WYNAJEM KRÓTKO-  
I ŚREDNIOTERMINOWY

 Oczekiwania naszych klientów nieustannie się 
zmieniają i są uzależnione od liczby wykonywa-
nych przez nich transportów, co może przekładać 
się na krótko- lub średnioterminowe zapotrzebo-
wanie na dodatkowe samochody. 
Właśnie dlatego postanowiliśmy pozyskać 80 
dodatkowych pojazdów. 
Zakupione zostały furgonetki MAN TGE, które 
testowaliśmy w 2017 roku, jeszcze przed ich 
premierą rynkową, w ramach Laboratorium 
FRAIKIN, naszego centrum innowacji technicz-
nych. Zasili on naszą flotę pojazdów przeznaczo-
nych na wynajem krótko- i średnioterminowy ze 
względu na praktyczne nadwozie, komfort jazdy 
i wysoki poziom bezpieczeństwa. 

Świadczymy innowacyjne, przyjazne dla środowiska usługi
FRAIKIN oferuje swoim klientom dużo więcej niż sam wynajem i potrafi zaspokoić szereg różnych 
potrzeb, korzystając z przyjaznych środowisku, innowacyjnych rozwiązań. Cel zawsze jest ten 
sam: pozwolić klientom skupić się na swojej działalności.

WYNAJEM Z KIEROWCĄ 
 Rozwój oferty wynajmu z kierowcą pokrywa 

się z rosnącym zapotrzebowaniem na tego typu 
usługi ze strony firm, które dzięki temu nie 
muszą martwić się ani eksploatacją pojazdu, ani 
ograniczeniami operacyjnymi związanymi z 
koniecznością jego prowadzenia. Oferujemy 

kompleksową obsługę, od czynności administra-
cyjnych po samą jazdę, włącznie z kontrolą prze-
biegów, konserwacją pojazdów i udostępnianiem 
zastępczych lub dodatkowych samochodów. 
Ponadto, jako pracownicy FRAIKIN, kierowcy 
mogą korzystać z programów szkoleniowych 
oraz wszelkich korzyści pracowniczych oferowa-
nych przez Grupę. 
 
DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE JAZDY

 Eko-jazda to skuteczna metoda ograniczania 
zużycia paliwa i zapobiegania wypadkom. 
Trudno nie dostrzec jej ekonomicznego i środo-
wiskowego znaczenia. 
Wobec tego postanowiliśmy uczynić tę umiejęt-
ność podstawą oferty wynajmu z kierowcą. Do 
2024 roku zamierzamy przeszkolić wszystkich 
250 kierowców z technik ekonomicznej jazdy, po 
50 osób rocznie. Klientom oferujemy także szko-
lenia z zasad eko-jazdy dla ich własnych 
kierowców. W Hiszpanii uruchomiliśmy 

Innowacyjne rozwiązania w 
obliczu wyzwań transportowych

Nowe technologie 
dla AO.com

W spółpraca między FRAIKIN i grupą Kingfisher 
(właścicielem marek Castorama i Brico 

Dépôt) sięga ponad 30 lat wstecz i w dalszym ciągu 
się rozwija. W kwietniu 2018 roku sieć składów 
remontowo-budowlanych zaprosiła do składania 
ofert przez usługodawców zdolnych dostarczyć 
innowacyjne rozwiązania, które pozwoliłyby 
sprostać określonym wyzwaniom transportowym. 
W ten sposób utworzyliśmy około pięćdziesięciu 
miejsc pracy dla kierowców i dostarczyliśmy 
najnowszej generacji 19-tonowe i 26-tonowe 
samochody ciężarowe z napędem hydraulicznym. 
Oprócz tego świadczymy na rzecz obu marek 
kompleksowe, szyte na miarę, przynoszące im 
wymierne korzyści usługi, takie jak globalne 
zarządzanie i optymalizacja tras przejazdu czy 
systemy telematyczne. Wszystkie te działania 
stanowią część planu nieustannego doskonalenia 
naszej oferty.

I dentyfikacja dopracowanych i innowacyjnych 
rozwiązań w celu oferowania klientom modeli, 

które stanowią najlepszą odpowiedź na ich 
potrzeby, to jeden z głównych obszarów, w jakich 
specjalizuje się FRAIKIN. Świetnym przykładem jest 
sklep internetowy AO.com (prowadzący sprzedaż 
sprzętu AGD i RTV), który zdecydował się 
wyleasingować osiem ciągników siodłowych 
Mercedes-Benz Actros 4x2 po tym, jak nasi 
eksperci zademonstrowali technologiczne 
zaawansowanie tego modelu. Oznacza to poprawę 
bezpieczeństwa, pewniejsze prowadzenie, 
zwiększoną wydajność oraz niższe zużycie paliwa 
podczas transportów realizowanych przez siedem 
dni w tygodniu. Samochody trafią do pięciu 
głównych magazynów firmy w Wielkiej Brytanii.

Trzy sposoby na obniżenie 
zużycia paliwa

1 EKO-JAZDA (szkolenia, monitoring kabiny 
kierowcy itp.)

2 Dostosowanie pojazdu (owiewki, 
satelitarne wspomaganie pracy skrzyni 

biegów itp.)

3 Sprawna logistyka (ograniczenie pustych 
przebiegów, optymalizacja tras 

przejazdu itp.)
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NASI KLIENCI

Działania na każdym etapie współpracy z klientem

MURIELLE 
MURAT,  
dyrektor ds. produktu, 
projektu i innowacji 
(Grupa)

CESAR LOPEZ,  
kierownik obsługi klienta 
(Hiszpania)

MOHAMMED KHADRI,  
kierownik techniczny (Belgia)

WŁODZIMIERZ PYZEL,  
kierownik ds. obsługi kluczowych klientów (Polska)

W ramach czegoś, 
co tradycyjnie 

nazywamy 
zarządzaniem sprzętem, oferujemy naszym 
klientom obsługę techniczną i finansową 
spełniającą wszystkie ich potrzeby. 
Konfigurujemy samochody zgodnie z 
określoną specyfikacją (chłodnia, ambulans, 
wysięgnik itd.) i proponujemy dodatkowe 
rozwiązania, takie jak systemy wspomagania 
kierowcy, systemy bezpieczeństwa czy 
zasilanie paliwem alternatywnym. 

Obsługa serwisowa, 
awarie, wypadki...  

W dziale obsługi klienta 
działamy kompleksowo. 
Jeśli klient zadzwoni do 
nas o trzeciej nad ranem, ponieważ ma problem 
z samochodem, i po paru chwilach ujrzy znajomą 
twarz, albo gdy zamiast odholować pojazd 
wysyłamy mechanika, żeby dokonał naprawy na 
miejscu, zdecydowanie rośniemy w jego oczach.

Jako osoba odpowiedzialna 
za obsługę posprzedażową 

wyznaję zasadę „obsługi 
totalnej”. Klient musi wiedzieć, 
że jego flota jest od początku 
do końca zarządzana przez profesjonalistów oraz że 
może nam zaufać w kwestii jakości i terminowości. 
Jesteśmy również w stanie wprowadzać w pojazdach 
potrzebne modyfikacje, a klienci bardzo cenią sobie 
możliwość załatwienia wszystkiego w jednym miejscu.

Moja praca polega na rozwijaniu współpracy z obecnymi kluczowymi 
klientami i poszukiwaniu nowych możliwości biznesowych dla 

FRAIKIN. Wymaga to doświadczenia... i wytrwałości. Pozostaję w stałym 
kontakcie z naszymi klientami, nie tylko reagując na ich pilne potrzeby, 
ale również wspierając ich długofalowo poprzez oferowanie rozwiązań 
pozwalających odpowiednio adaptować ich flotę.

CECILE MALLARD,  
kierownik oddziału (Francja)

Oddział stanowi centrum 
relacji z klientami. 

Spotykam się z nimi lub 
kontaktuję kilkukrotnie  
w ciągu roku, aby omówić 
nowe potrzeby, rozwiązać problemy organizacyjne, 
a czasem nawet znaleźć przyczynę usterki. 
Doceniają sprawną reakcję z naszej strony oraz 
podejście do obsługi. Dowód? 80% klientów 
zdecydowało się na rozszerzoną ofertę złożoną im 
po zakończeniu lockdownu. 

PAUL KELLETT,  
regionalny kierownik 
inżynierii (Wielka Brytania)

Jednym z moich głównych 
zadań jest ograniczenie 

czasu unieruchomienia 
pojazdów. Robimy 
wszystko, co w naszej mocy, 
aby naprawa została wykonana możliwie 
najszybciej i w bezpieczny sposób, zarówno  
w naszych warsztatach, jak i poprzez sieć 
serwisantów. Ponadto z myślą o optymalizacji 
kosztów służymy doradztwem technicznym  
przez cały okres wynajmu samochodu.



2. edycja
Nagród dla najlepszych dostawców
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NASI KLIENCI

Budowanie solidnych 
relacji z dostawcami

   dążeniu do spełnienia oczekiwań 
swoich klientów w jak największym 
stopniu FRAIKIN polega na trzech 
głównych kategoriach dostawców: 

producentach podwozi, firmach zabudowujących 
nadwozia i producentach części. Każdy pojazd 
dostarczony przez FRAIKIN odpowiada 
szczegółowej specyfikacji właściwej dla jego 
przeznaczenia – może to być samochód-chłodnia, 
ciężarówka z wysięgnikiem koszowym, 
samochód do przewozu osób albo prosta 
furgonetka.

SPRAWDZENI PARTNERZY
Konstrukcja samochodu jest wynikiem ścisłej 

współpracy między zespołami technicznymi 
FRAIKIN (w szczególności biurem projektowym), 
dostawcami i  klientami.  Abyśmy mogli 
zaproponować naszym klientom szeroki wybór 
rozwiązań technicznych, współdziałamy z 
wieloma dostawcami dobieranymi na podstawie 
komplementarności, konkurencyjności oraz 
jakości i bezpieczeństwa dostarczanych przez nich 
produktów lub usług.

UMOWY RAMOWE I ZAMÓWIENIA 
LOKALNE

 Negocjacje w sprawie najważniejszych zamó-
wień odbywają się na szczeblu Grupy, a kierow-
nicy zarządzający kategoriami produktów wypra-
cowali oparte na wzajemnym zaufaniu relacje z 
dostawcami z poszczególnych obszarów.
Jest to szczególnie wyraźne w przypadku produ-
centów podwozi, z którymi nawiązujemy umowy 
ramowe podpisywane bezpośrednio przez zarząd 
Grupy. Nie zmienia to faktu, że w realizacji tych 
ogólnoeuropejskich umów kluczową rolę 
odgrywa współpraca z lokalnymi kontrahentami. 
Dzięki bliskim kontaktom z największymi produ-
centami Grupa może zaoferować klientom 
najnowsze rozwiązania technologiczne opraco-
wane przez swoich partnerów. 
Z kolei rynek zabudów samochodowych, jako 
bardziej rozdrobniony, składa się przede 
wszystkim z firm działających na skalę regionalną 
lub krajową. Wobec tego kontakty nawiązywane 
w tym sektorze mają charakter zdecydowanie 
lokalny, co pozwala nam łączyć szybką realizację 
zamówień ze ścisłą kontrolą kosztów.

Europejska nagroda dla 
zrównoważonego transportu

W Niemczech FRAIKIN otrzymał Europejską 
Nagrodę Transportową 2020 za 

zrównoważony rozwój w kategorii wynajmu pojazdów. 
Wyróżnienie to przyznano za podejmowane przez 
Grupę inicjatywy na rzecz zrównoważonej mobilności, 
od zachęcania klientów do korzystania z systemów 
oszczędzających energię (silników najnowszej 
generacji, układów wspomagających kierowcę itp.), 
po wprowadzanie do oferty samochodów 
elektrycznych i zasilanych gazem ziemnym. 

 

FRAIKIN doskonale wie, że bez sprawdzonych dostawców nie uda się 
osiągnąć założonych celów, dlatego kładzie duży nacisk na nawiązywanie 

z nimi solidnych i długofalowych relacji, opartych na dyscyplinie, wzajemnym 
szacunku i uczciwości. Właśnie w takim kontekście odbywa się gala wręczenia 
Nagród dla najlepszych dostawców. 

Druga edycja konkursu miała swój uroczysty finał w październiku 2019 roku 
niedaleko Paryża. Spośród ponad 60 dostawców należących do łańcucha 
bezpośrednich i pośrednich zakupów dokonywanych przez Grupę nagrodzonych 
zostało sześciu partnerów. 

 Oto lista zwycięzców:

 Innowacja i tworzenie wartości: FRAPPA za dostarczanie innowacyjnych 
rozwiązań technicznych tworzących rzeczywistą wartość dodaną dla klientów.

 Doskonałość operacyjna: REGNAULT za niezawodność i adaptacyjność systemu 
produkcyjnego i łańcucha dostaw.

 Partnerstwo i rozwój biznesu: MAN za wspieranie FRAIKIN w długofalowej 
ekspansji geograficznej i produktowej.

 Zrównoważony rozwój (nagroda utworzona w 2019 roku): STCM za działania na 
rzecz ochrony środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju.

 Rozwój międzynarodowy: BRIDGESTONE za wspieranie FRAIKIN w rozwoju na 
skalę międzynarodową.

 Jakość: WIELTON za wysoką jakość produktów i ich przystosowanie do potrzeb 
FRAIKIN. 



NASI KLIENCI

Zaangażowane promowanie 
odpowiedzialnego transportu

Współpraca z Francuskim Związkiem Firm 
Transportowych i Logistycznych (TLF)

Współpraca z Francuską Federacją 
Producentów Nadwozi (FFC)

Jesteśmy członkiem grupy roboczej działającej pod egidą 
komisji wynajmu pojazdów. Współpraca ta doprowadziła do 

uruchomienia strony internetowej terre-tlf.fr zawierającej 
ważne informacje dla przedsiębiorstw z branży transportowej  
i logistycznej. Została podzielona na cztery główne części 
poruszające tematykę flot pojazdów zasilanych paliwem 
alternatywnym, dostępnych źródeł energii oraz ich 
prawidłowego stosowania, przepisów dotyczących emisji 
gazów cieplarnianych oraz ograniczeń ruchu w strefach 
niskoemisyjnych, a także kwestie ekonomiczne, włącznie  
z dopłatami do zakupu, opodatkowaniem, leasingiem  
i całkowitym kosztem posiadania.
* Low-emission zones.

Działając w ramach grupy zrzeszającej 
podmioty zaangażowane w rozwój 

elektromobilności w transporcie drogowym 
towarów, FRAIKIN podzielił się swoją bogatą 
wiedzą na potrzeby stworzenia biuletynu 
informacyjnego zatytułowanego Napęd 
elektryczny w sektorze pojazdów 
przemysłowych. Opracowanie to podsumowuje 
aktualną ofertę rynkową elektrycznych 
samochodów użytkowych i ocenia ich 
przydatność do określonych zastosowań 
transportowych (pod względem zasięgu i 
ładowności) z zachowaniem neutralności 
technologicznej i energetycznej.

POLSKA
  CCIFP – Francusko-Polska Izba Gospodarcza
  SKFS – Stowarzyszenie Kierowników Flot 
Samochodowych

  ZPL – Związek Polskiego Leasingu
  Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych
  Pracodawcy RP
  Stowarzyszenie Eksporterów Polskich 
  Bank Żywności

HISZPANIA
 Gasnam
 AER – Hiszpańskie Stowarzyszenie Wynajmu Pojazdów
  ATFRIE – Hiszpańskie Stowarzyszenie Transportu Chłodniczego
 Gas Licuado – Hiszpańskie Stowarzyszenie Gazu Płynnego
 DGT – Dyrekcja Zarządu Dróg
 Generalitat de Catalunya – władze Katalonii
 Comunidad de Madrid – władze Madrytu
 Izba Handlowa

WIELKA BRYTANIA
  FTA – Stowarzyszenie 
Transportu Towarowego 

  BVRLA – Brytyjskie 
Stowarzyszenie Wynajmu 
i Leasingu Pojazdów

  RHA – Stowarzyszenie 
Transportu DrogowegoFRANCJA

  AFGNV – Francuskie 
Stowarzyszenie Pojazdów 
Zasilanych Gazem Ziemnym

  TRANSFRIGOROUTE
  CERTIBRUIT
  FFC – Francuska Federacja 
Producentów Nadwozi 

  TLF – Francuski Związek 
Firm Transportowych 
i Logistycznych 

  LEASE EUROPE
  FEDALIS – Federacja 
Dystrybutorów Żywności
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NIEMCY
  Transfrigoroute 
Deutschland 
  EGRW – Stowarzyszenie 
Regionalnych 
Przedsiębiorstw 
Gospodarki Odpadami



  e Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii 
i Polsce FRAIKIN łączy dobrze znaną 
ofertę wynajmu i leasingu samo-
chodów ciężarowych i lekkich 

pojazdów użytkowych z ich obsługą serwisową. 
Łącznie prowadzimy niemal 120 warsztatów. 
Odpowiadają one za większość naszego zapotrze-
bowania na energię i wodę (mycie samochodów), 
a także za większą część odpadów powstających 
w Grupie (zużyte oleje, akumulatory, opony, czyn-
niki chłodnicze itp.). W duchu ciągłego doskona-
lenia regularnie inwestujemy w sprawdzone 
rozwiązania mające ograniczyć konsumpcję 
zasobów i usprawnić gospodarkę odpadami.

ODBIÓR I RECYKLING ODPADÓW
  Ochrona środowiska ma dla FRAIKIN priory-

tetowe znaczenie, czego dowodem jest nasze 
proaktywne podejście środowiskowe. Jedno z 
podjętych w jego ramach działań polegało na 
wyznaczeniu certyfikowanych odbiorców 
poszczególnych rodzin odpadów. Wszystkie 
oddziały prowadzące warsztat powierzają zarzą-
dzanie odpadami wyspecjalizowanym firmom, 
które odpowiadają za ich odbiór, przetworzenie i 
utylizację lub recykling w zgodzie z europejskimi 
przepisami. We Francji odpady niebezpieczne i 
zużyte oleje są odbierane przez firmę Sevia, nato-
miast w kwestii odbioru i recyklingu wyeksplo-
atowanych akumulatorów zaufaliśmy firmie 
STCM. W sposób zorganizowany odbywa się 
również odbiór pozostałych odpadów, takich jak 

drewno, metale, materiały kompozytowe czy 
odpady komunalne. W celu zapobiegania zagro-
żeniom w miejscu pracy stworzyliśmy wykaz 
chemikaliów stosowanych w warsztatach (wraz 
z aktualizacją odpowiednich kart charaktery-
styki), a produkty szczególnie niebezpieczne 
zastąpiliśmy innymi, mniej szkodliwymi. 

ODPADY, RECYKLING  
I OSZCZĘDZANIE  

ZASOBÓW –  
NASZE POTRÓJNE, 

BEZPOŚREDNIE  
UDERZENIE

Ograniczanie wpływu naszej 
działalności na środowisko
Widmo katastrofalnych w skutkach zmian klimatu i wyzwania stawiane 
przez nieuniknioną dekarbonizację gospodarki oraz społeczeństwa 
wymagają zwielokrotnienia wysiłków na rzecz ograniczenia 
zanieczyszczenia środowiska oraz odpowiedzialnego zarządzania 
odpadami i zasobami. W ich obliczu FRAIKIN realizuje innowacyjną politykę 
ochrony środowiska opartą na zasadach gospodarki obiegu zamkniętego.

NASZE ŚRODOWISKO

Hiszpania liderem certyfikacji 

W Hiszpanii od 2014 roku wdrażamy zintegro-
wany system zarządzania certyfikowany 

przez SGS (zgodny ze standardami ISO 9001, ISO 
14001 oraz OHSAS 18001). Opiera się na 
nieustannym podnoszeniu jakości obsługi i 
satysfakcji klienta, zapobieganiu negatywnemu 
wpływowi na środowisko naturalne oraz poprawie 
higieny i bezpieczeństwa pracy. Certyfikacja ISO 
39001:2012 ukazuje natomiast nasze zaangażo-
wanie w działaniu na rzecz minimalizowania ryzyka 
wypadków drogowych w środowisku pracy.
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FRANCJA

110 warsztatów

WIELKA BRYTANIA

5 warsztatów

HISZPANIA

2 warsztaty

POLSKA

1 warsztat

Dane



NASZE ŚRODOWISKO

Dynamiczne i zrównoważone zarządzanie flotą

SZYBKA WYMIANA FLOTY
  Jako odpowiedzialny uczestnik europejskiego 

rynku w sektorze pojazdów ciężarowych, 
FRAIKIN stawia na szybkie odmładzanie floty 
oferowanych samochodów. To sprawia, że wpływ 
nowych norm środowiskowych obowiązujących 
w Europie jest wyraźniej widoczny w obrębie 
Grupy niż na przykładzie średniej dla całego 
rynku.
Aktywna polityka odnawiania floty przynosi 
pierwsze owoce. Pod koniec 2019 roku pojazdy 
spełniające normę Euro 6 stanowiły 60,5% całej 
floty FRAIKIN. 
 

KONTROLOWANY CYKL ŻYCIA POJAZDU
  Eksploatacja każdego samochodu składa się z 

trzech etapów operacyjnych, od zakupu po 
odsprzedaż.
Z wyjątkiem szczególnych sytuacji fabrycznie nowe 
p oja zdy  są  p rze z nac zo ne  na  w y naj e m 
długoterminowy. Po upływie czterech lub pięciu lat 
są udostępniane klientom w formie wynajmu 
krótko- i średnioterminowego. 
Po siedmiu lub ośmiu latach eksploatacji samochody 
są odsprzedawane na rynku aut używanych. Taka 
strategia zarządzania gwarantuje regularne 
odświeżanie floty i utrzymanie w niej pojazdów 
spełniających aktualne normy emisji spalin. 

3 życia pojazdów FRAIKIN

Udział we flocie pojazdów 
spełniających normę Euro 
6 (Grupa)

18 DO 24 MIESIĘCY,I 
wynajem krótko- i 
średnioterminowy

 2.  ŻYCIEI

 4 LUB 5 LATI  
średnio, wynajem 
długoterminowy

 1. ŻYCIEI

sprzedaż jako 
pojazd używany

 3. ŻYCIEI
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NASZE ŚRODOWISKO

Odbiór i recykling wyeksploatowanych 
akumulatorów ołowiowo-kwasowych 

   2011 roku FRAIKIN nawiązał 
współpracę z firmą STCM, wiodą-
cym odbiorcą i przetwórcą zuży-
tych akumulatorów ołowiowo-

-kwasowych na rynku francuskim.
 
SZEROKO ZAKROJONA ZBIÓRKA

  Nasze zespoły zdają sobie sprawę z powagi 
sytuacji w odniesieniu do kwestii odbioru 
zużytych akumulatorów.  Nieustannie 
podejmujemy działania mające poprawić 
identyfikowalność takich produktów. W samej 
Francji udało nam się odzyskać 231 ton ołowiu 
spośród 232 ton zakupionych w 2019 roku, 
o s i ą ga ją c  t y m  s a my m  n i e m a l  1 0 0 % 
współczynnik recyklingu. Liczba ta stanowiła 
wzrost w stosunku do 96% wypracowanych w 
2018 roku.
Każdy akumulator zostaje odnotowany na 
arkuszu śledzenia odpadów (WTS), specjalnym 
formularzu opracowanym, aby odpowiedzialni 
producenci mogli prześledzić, dokąd trafiają 
niebezpieczne odpady i otrzymać dowód na to, 
że zostały zutylizowane w prawidłowy sposób.

ZRÓWNOWAŻONE ZARZĄDZANIE
Zorganizowany odbiór i recykling zużytych 

akumulatorów zapobiega porzucaniu tych 
niebezpiecznych dla środowiska materiałów w 
przypadkowych miejscach. 
Przetwarzanie takich odpadów (o ile wszystko 
odbywa się wyłącznie w danym kraju) pozwala 
ograniczyć negatywne skutki emisji CO2 

pochodzącej z transportu i gwarantuje, że są one 
utylizowane zgodnie z krajowymi i europejskimi 
dyrektywami. 

Recykling wyeksploatowanych akumulatorów 
przynosi również dwie dodatkowe korzyści: 

 ogranicza wydobycie minerałów oraz ich 
import, dzięki czemu zachowane zostają ich 
złoża wraz z otaczającą je przyrodą, a 
zapotrzebowanie energetyczne ze strony 
transportu ulega znaczącemu zmniejszeniu; 

 sprawia, że produkcja akumulatorów z 
odzyskanych metali pochłania dwu- lub nawet 
trzykrotnie mniej energii niż produkcja z 
surowców pierwotnych. To doskonała metoda 
oszczędzania cennych zasobów naturalnych 
Ziemi. Pomaga przeciwdziałać ich całkowitemu 
wyeksploatowaniu,  zmniejszyć  i lo ść 
powstających odpadów, a także zracjonalizować 
konsumpcję energii. 

99%  
współczynnik recyklingu dla ołowiu 

zawartego w zużytych akumulatorach 
osiągnięty w 2019 roku

Dane 3-etapowy 
recykling zużytego 
akumulatora

1 Rozdrabnianie  
Akumulator trafia do 
rozdrabniacza, a jego podzespoły 
są rozdzielane. Ołów jest 
odzyskiwany w postaci metalu, 
siarczanów i tlenków, 
polipropylenu, polietylenu  
oraz elektrolitów. 

2 Odtlenianie
Ołów metaliczny wraz z 
siarczanami i tlenkami trafiają  
do pieca, w którym powstaje 
surówka ołowiowa. 

3 Rafinowanie
Surowy ołów zostaje 
przekształcony w ołów rafinowany 
spełniający surowe wymogi 
producentów akumulatorów. 
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NASZE ŚRODOWISKO

Recykling i bieżnikowanie opon

    ramach intensywnych działań 
podejmowanych na rzecz 
ochrony środowiska FRAIKIN 
korzysta z usług akredytowa-

nych firm (we Francji jest to ALIAPUR) 
zajmujących się odbiorem, przetwarzaniem 
i recyklingiem zużytego ogumienia zgodnie 
z obecnymi regulacjami prawnymi. 
 
BIEŻNIKOWANIE – KUSZĄCA 
ALTERNATYWA

  Choć koszt ich zakupu jest wyższy, 
żywotność opon z możliwością bieżnikowa-
nia jest średnio aż dwuipółkrotnie dłuższa. 
Ich stosowanie pozwala zaoszczędzić około 
35% surowców, a do recyklingu trafia o 50% 
mniej odpadów. Jak pokazują badania, 
poddanie bieżnikowaniu 100 opon do samo-
chodów ciężarowych odpowiada 5 tonom 

ponownie wykorzystanego materiału, co 
daje ponad 6 ton niewyemitowanego CO2. 
Wobec tego bieżnikowanie opon postrzega-
my jako poważną i przekonującą alternaty-
wę dla zakupu fabrycznie nowego ogumie-
nia. To istotne ogniwo gospodarki obiegu 
zamkniętego. W 2018 roku FRAIKIN posta-
nowił zmienić dostawcę ogumienia, tym 
razem stawiając na markę Bridgestone, 
niekwestionowanego lidera na rynku 
ponownego bieżnikowania opon. 
POPRZEZ tę technologię FRAIKIN działa 
dwojako na rzecz ochrony środowiska – 
ograniczając zużycie surowców i zapobiega-
jąc porzucaniu opon na dzikich wysypi-
skach. Przynosi to również korzyści natury 
ekonomicznej, ponieważ wykorzystanie 
karkasów startych opon obniża koszt 
wymiany ogumienia. 

41%  
opon zakupionych w 2019 

stanowiły opony bieżnikowane.

Cel na lata 2020–2021: 50% 

Dane

Technika bieżnikowania 

Bieżnikowanie polega na zastąpieniu zużytego bieżnika 
opony nowym. Jest to korzystne z ekonomicznego i 

ekologicznego punktu widzenia, ponieważ umożliwia 
zmniejszenie emisji CO2 oraz ilości powstających odpadów. 

Bezrozpuszczalni-
kowe odtłuszczanie 
części zamiennych 

Myjnie 
oszczędzające 
wodę

  onad 90 obiektów FRAIKIN we Francji 
jest wyposażonych w maszyny marki 
Safetykleen*, specjalizującej się w 

czyszczeniu części i obróbce powierzchni.  
Służą one do odtłuszczania części 
mechanicznych z użyciem roztworu detergentu 
(modele Aquakleen oraz Braekekleen), a także 
usuwania farby za pomocą rozcieńczalnika 
(Paintkleen) z wykorzystaniem opatentowanych 
systemów, które są ekologiczne i zgodne z 
francuskimi przepisami QSE dotyczącymi 
bezpieczeństwa i ochrony środowiska. To 
kompleksowa usługa obejmująca konserwację 
prewencyjną, dokumentację formalno-prawną i 
gospodarkę odpadami, które są poddawane 
recyklingowi w specjalnie przygotowanych do 
tego obiektach. 

  arsztat w hiszpańskim mieście 
Granollers do mycia samochodów 
wykorzystuje myjnię zasilaną 

wodą deszczową. Instalacja ta ogranicza 
zużycie wody wodociągowej do zera, pod 
warunkiem że deszczówka regularnie 
zapełnia zbiorniki.  
We Francji kilka warsztatów zostało 
wyposażonych w nowe myjnie portalowe, 
które w porównaniu z użytkowanymi 
wcześniej, ponad 5-letnimi maszynami 
pozwoliły zmniejszyć o połowę zużycie 
wody (420 litrów na jedno mycie zamiast 
800 litrów) oraz energii elektrycznej 
(1,9 kWh na jedno mycie zamiast 3,8 kWh).

* Certyfikacja zgodna z normą OHSAS 18001 
od 2018 roku. 

62 63RAPORT ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ FRAIKIN 2019 RAPORT ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ FRAIKIN 2019



64 65RAPORT ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ FRAIKIN 2019 RAPORT ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ FRAIKIN 2019

DUCH SOLIDARNOŚCI

Solidarność FRAIKIN w obliczu pandemii COVID-19
Stając naprzeciw niespotykanemu dotąd kryzysowi zdrowotnemu, który doprowadził do 
spowolnienia gospodarczego w całej Europie, pracownicy FRAIKIN wykazali się, jak zawsze, 
ogromnym zaangażowaniem. Bezpłatnie udostępniliśmy służbom ratunkowym potrzebne im 
samochody, wsparliśmy sektor transportu towarów i pozostaliśmy w pogotowiu, nie zamykając 
żadnego z naszych oddziałów ani warsztatów. Oto pare przykładów.

„JESTEŚMY DOSTAWCĄ 
STRATEGICZNYCH USŁUG I 
MUSIMY UTRZYMAĆ SAMOCHODY 
NA DRODZE. NASZE MOTTO 
„TY PROWADZISZ, MY DBAMY 
O RESZTĘ” NABRAŁO W OBECNEJ 
SYTUACJI JESZCZE WIĘKSZEGO 
ZNACZENIA”.

Ciężarówka do odbioru 
odpadów medycznych 

Zespoły FRAIKIN w Wielkiej Brytanii 
pracowały w pocie czoła nad 

ciężarówką, która spełni wymagania 
firmy Tradebe Healthcare 
specjalizującej się w zarządzaniu 
odpadami medycznymi.

PHILIPPE MELLIER, prezes zarządu Grupy FRAIKIN

 „Razem możemy więcej” 

W ramach walki z pandemią polski 
oddział FRAIKIN udostępnił 

bezpłatnie dwa ambulansy władzom 
Rudy Śląskiej oraz wrocławskiej 
Fundacji Ermed, a kolejne dwa 
samochody użyczono laboratorium 
genomicznemu w Warszawie.

#FRAIKINmobilizacja
#zaangażowanieFRAIKIN
#youdrivewecare

Współpraca z Francuskim 
Czerwonym Krzyżem 

Francuski oddział w Gennevilliers 
użyczył bezpłatnie Francuskiemu 

Czerwonemu Krzyżowi samochód-
chłodnię do dostarczania posiłków 
i zakupów osobom szczególnie 
narażonym na zakażenie wirusem.

Zakupy w Sainsbury’s

Supermarketom Sainsbury’s zostały 
przekazane dodatkowe furgonetki.  

Dzięki temu możliwe było obsłużenie 
zwiększonej liczby zamówień z dostawą 
do domu oraz sprostanie większemu 
zainteresowaniu usługą odbioru 
skompletowanych zakupów w sklepie.

Wsparcie logistyczne dla 
szkockiej służby zdrowia

W  Wielkiej Brytanii udostępniliśmy 
bezpłatnie dwa pojazdy firmie 

logistycznej Menzies Distribution. Tym 
sposobem mogła bez utrudnień realizować 
umowę ze szkocką służbą zdrowia.
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DUCH SOLIDARNOŚCI

(ciąg dalszy)

Wysięgniki dla Orange 
zaakceptowane podczas 
wideokonferencji! 

Straż pożarna  
w Haute-Vienne 

Oddział w Limoges udostępnił straży 
pożarnej w Haute-Vienne 

samochód do przewozu ratowników, 
którzy zaoferowali swoją pomoc  
w opiece nad mieszkańcami domów 
opieki społecznej.

Zabawianie dzieci 
podczas lockdownu 

Ten oryginalny pomysł narodził się w 
Hiszpanii i polega na przekazywaniu 

dzieciom kolorowanek z Nikim, firmową 
maskotką FRAIKIN, żeby zapewnić im 
zajęcie i jednocześnie wpajać zasady 
bezpiecznej jazdy.

Wsparcie dla pogotowia 
ratunkowego w regionie 
Île-de-France 

Stowarzyszenie pogotowia 
ratunkowego w departamencie 

Essonne otrzymało ambulans, dzięki 
któremu ochotnicy mogą udzielać 
pomocy ludziom w potrzebie.

Posiłki dla personelu 
medycznego

Właściciele restauracji w Vannes, 
zaangażowani w ruch „Kucharze  

z medykami”, którzy troszczą się  
o ratowników i personel szpitala 
wojskowego Laveran, otrzymali 
wsparcie ze strony FRAIKIN w postaci 
bezpłatnego użyczenia samochodów 
do dostarczania im posiłków. 

Solidarność FRAIKIN w 
obliczu pandemii COVID-19

#FRAIKINmobilizacja
#zaangażowanieFRAIKIN
#youdrivewecare

W trakcie lockdownu liczy się 
umiejętność adaptacji. Orange 

Pro zaakceptowało za pośrednictwem 
wideokonferencji samochody z 
wysięgnikami koszowymi niezbędne  
do prowadzenia prac konserwacyjnych 
sieci telekomunikacyjnych. 
Dostarczonych zostało ponad 45 takich 
pojazdów, które trafiły do różnych 
regionów Francji.
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