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FRAIKIN Francja została 
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PHILIPPE MELLIER, 
Prezes Grupy FRAIKIN

„WYRAŻAM UZNANIE 
DLA ZAANGAŻOWANIA 
I PROFESJONALIZMU 
ZESPOŁÓW DĄŻĄCYCH DO 
ZAPEWNIENIA KLIENTOM 
OCZEKIWANEJ OBSŁUGI”.

04 05

WSTĘP

CZŁOWIEK JEST W SERCU POLITYKI 
CSR FIRMY FRAIKIN BARDZIEJ  

NIŻ KIEDYKOLWIEK
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  ok 2020 z pewnością zapadnie nam w pamięć z powodu pandemii 
COVID-19, której skutki były odczuwalne na poziomie gospodarczym 
i społecznym. Niektóre tradycyjne sektory musiały zwolnić, a nawet 
tymczasowo wstrzymać działalność, natomiast inne funkcjonowały 

na wysokich obrotach. Transport leków, a następnie szczepionek, dostawy „na ostatnim 
kilometrze” do centrów miast oraz rosnące znaczenie kurierów ze względu na rozwój 
handlu elektronicznego zmieniły sytuację branży transportowej w kilka tygodni. 

W cieniu tych zmian firma FRAIKIN intensywnie pracowała nad zapewnieniem 
nieprzerwanej działalności partnerom biznesowym, takim jak organizacje charytatywne 
wspierane przez Grupę. Pojazdy użytkowe, karetki pogotowia i wywrotki cieszyły się 
dużym zainteresowaniem: musieliśmy szybko zarządzać zamówieniami i dostawami 
pojazdów, a także ich utrzymaniem i naprawami. Ten kryzys pokazał, a może raczej 
przypomniał nam wpływ naszej branży na prawidłowe funkcjonowanie gospodarki.

Pracownicy warsztatów i oddziałów, ale także działów handlowych, eksperckich 
i pomocniczych niestrudzenie pracowali we wszystkich krajach, w których Grupa jest 
obecna. Prawie wszystkie oddziały pozostały otwarte. Podjęto szereg działań, aby mimo 
wszystko zaradzić spadkowi aktywności. Jednak najważniejsze jest niezwykłe 
zaangażowanie i profesjonalizm naszych pracowników dążących do dostarczania 
klientom oczekiwanych usług. Chcę również pogratulować wszystkim przestrzegania 
zaleceń sanitarnych i zdrowotnych.

Ten kryzys zdrowotny – jakkolwiek poważny – nie powinien przyćmić rosnących obaw 
związanych ze zmianami klimatu. Jako firma zajmująca się najmem pojazdów mamy 
obowiązek zaangażowania się w transformację energetyczną naszej floty i pomagania 
klientom w wyborze alternatywnych rozwiązań o mniejszym wpływie na środowisko, 
bardziej dyskretnych w centrach miast i zgodnych z realiami ekonomicznymi. Krótko 
mówiąc: oferować bardziej zrównoważoną mobilność.

Polityka CSR jest dobrze zakorzeniona w naszym sposobie działania i współpracy 
ze wszystkimi partnerami. Niniejszy raport jest okazją do przedstawienia polityki, którą 
realizujemy, oraz inicjatyw podjętych, aby przełożyć na praktykę nasze zobowiązania 
i podejście do CSR. 
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– JEDEN KIERUNEK 
DZIAŁANIA

NASZA BRANŻA 

NASZA MISJA 

NASZA WIZJA 

NASZA AMBICJA 

FRAIKIN to lider branży wynajmu 
pojazdów handlowych 

i przemysłowych w Europie oraz 
pionier w zakresie inteligentnych 

usług związanych 
z podwykonawstwem i zarządzaniem 

flotą. Nieustannie wprowadzamy 
innowacje i przystosowujemy się do 
panujących warunków, aby pomóc 

naszym klientom spełnić 
oczekiwania ich klienteli.

Dostarczać naszym klientom usługi 
i rozwiązania dotyczące pojazdów 

handlowych i przemysłowych, dzięki 
którym mogą skupić się na istocie 

swojej działalności.

Wraz ze wzrostem poziomu 
zamożności, globalizacją handlu 
i postępującą urbanizacją stale 

rośnie zapotrzebowanie na 
bezpieczniejsze, szybsze i bardziej 
ekologiczne usługi transportowe 
i przewozowe. Dlatego wszystkie 
firmy potrzebują znajdującego się 

w pobliżu partnera zdolnego 
dostarczyć im odpowiednie pojazdy 
i usługi, umiejętnie łącząc przy tym 

technologię i dbałość o relacje 
z klientem.

Osiągnąć pozycję 
uprzywilejowanego partnera 

i innowacyjnego lidera w dziedzinie 
zarządzania flotą.

 Nasza polityka opiera się na tych czterech wartościach podzielanych przez 
wszystkich pracowników. Te wartości moralne mają w Grupie FRAIKIN duże 
znaczenie, ponieważ mają wydźwięk zarówno indywidualny, jak i zbiorowy. 
Obietnice te opierają się na codziennej trosce każdego pracownika firmy 
o przestrzeganie swoich zobowiązań, przyjęcie odpowiedzialnej postawy 
oraz sprawiedliwe i uczciwe działanie. Klienci i partnerzy, którzy od wielu lat 
darzą nas zaufaniem, wiedzą, jak bardzo nasi pracownicy są im oddani. 
Wiedza fachowa i zaangażowanie idą ze sobą w parze na każdym stano-
wisku w firmie oraz we wszystkich krajach, w których Grupa FRAIKIN jest 
obecna. 

CZTERY 
WARTOŚCI 
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NASZE PODSTAWOWE WARTOŚCI

Know-how

Odwaga

Odpowiedzialność

Niezawodność



„ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ 
DO WŁĄCZENIA DO 
DZIAŁANIA WSZYSTKICH 
NASZYCH PRACOWNIKÓW 
POPRZEZ ZINTEGROWANIE 
CSR W CODZIENNEJ 
PRACY NASZYCH 
PRZEDSIĘBIORSTW 
W CAŁEJ EUROPIE”.
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Nasza polityka CSR
Nasza odpowiedzialność społeczna ma charakter globalny i przyświeca 
strategii Grupy. Polityka CSR firmy FRAIKIN opiera się na przestrzeganiu 
i promowaniu zasad etycznych i praw człowieka. Jest ona stosowana 
i przestrzegana we wszystkich oddziałach i działaniach Grupy.
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Wywiad

 Jak wzmocnić kulturę 
CSR na poziomie 
międzynarodowej grupy, 
jaką jest FRAIKIN? 
Karta etyki i Kodeks 
postępowania stanowią 
podstawę naszego 
zaangażowania 
w przestrzeganie praw 
człowieka oraz w codzienne 
funkcjonowanie naszej firmy. 
Chcemy to wyjaśnić poprzez 
sformalizowanie polityk Grupy 
w kluczowych obszarach, 
takich jak różnorodność 
i odpowiedzialne zakupy. 
Każda jednostka FRAIKIN ma 
obowiązki związane 
z ustawodawstwem 
krajowym, np. w sprawie 
pracy przymusowej w Wielkiej 
Brytanii czy polityki 
różnorodności w Hiszpanii. 

Wykorzystamy najlepsze 
rozwiązania w celu 
ujednolicenia praktyk 
w ramach Grupy. 

 Jakie jest podejście do 
kwestii klimatycznych?
Naszym wspólnym celem jest 
ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych i wypełnienie 
zobowiązań porozumienia 
paryskiego tak, aby do 2050 
r. osiągnąć neutralność pod 
względem emisji dwutlenku 
węgla. Jako firma 
wynajmująca pojazdy 
użytkowe mamy możliwość 
bezpośredniego 
przyczynienia się do realnych 
zmian. Transformacja 
energetyczna floty nabiera 
tempa. Zaczęliśmy od naszej 
własnej floty i musimy 

współpracować z naszymi 
klientami, aby wdrożyć tę 
strategię. 

 Jakie jest znaczenie 
działań w ramach CSR? 
CSR jest ważną dźwignią 
biznesową. Powinna być 
postrzegana w kontekście 
ciągłego doskonalenia. 
Realizujemy duży projekt 
mający na celu lepsze 
zrozumienie naszego 
oddziaływania jako Grupy 
oraz wyznaczenie wymiernych 
celów. Naszą ambicją jest 
zbudowanie silnej kultury 
odpowiedzialności. 
Odniesiemy sukces tylko przy 
pełnym zaangażowaniu 
zespołów wszędzie tam, 
gdzie firma FRAIKIN jest 
obecna.

ELISABETH MORETTI, Dyrektor CSR, Inspektor ochrony danych osobowych Grupy

  ealizacja podejścia CSR jest dla 
firmy FRAIKIN silną dźwignią 
wzrostu.
Pomaga zwiększać motywację 

i  zaangażowanie pracowników oraz 
przyciągnąć i zatrzymać największe talenty. 
P r z yc z y n i a  s i ę  d o  w z m o c n i e n i a 
konkurencyjności Grupy poprzez poprawę jej 
oddziaływania. Wyznacza kierunek rozwoju 
odpowiedzialnego i  innowacyjnego 
świadczenia usług. Wreszcie sprzyja 
bu d owa n iu  opa r tych  na  z au fa n iu 
i długotrwałych relacji ze wszystkimi naszymi 
partnerami (klientami, dostawcami, 
udziałowcami oraz władzami publicznymi).

NASZE PODSTAWOWE 
ZOBOWIĄZANIA

 Nasze podejście jest  umacniane 
na przestrzeni lat, aby jeszcze bardziej 
sprecyzować nasze cele z myślą o ciągłym 

doskonaleniu. Opiera się na zobowiązaniach 
nienamacalnych: 

 Zgodność z krajowymi i międzynarodowy-
mi przepisami, zasadami, normami i regula-
cjami;

 Wdrażanie uczciwych praktyk w swoich 
relacjach handlowych;

 Promowanie wysokiej jakości stosunków 
społecznych opartych na poszanowaniu 
organów przedstawicielskich pracowników 
i konstruktywnym dialogu społecznym;

 Równe szanse w dostępie do zatrudnienia, 
szkoleń i rozwoju kariery;

 Uwzględnianie różnorodności oczekiwań, 
potrzeb i stylów życia naszych partnerów. 

Ecovadis: FRAIKIN 
Francja z platynowym 
medalem

 Nasza społeczna odpowiedzialność 
biznesu została oceniona w 2020 r. przez 
Ecovadis. FRAIKIN Francja otrzymała ocenę 
75/100. Ocena ta plasuje nas wśród 1% firm 
w naszym sektorze i podkreśla naszą pozycję 
jednej z najbardziej zrównoważonych firm 
na świecie. Platynowy medal za doskonałe 
wyniki potwierdza nasze zaangażowanie 
w politykę CSR wobec naszych klientów, 
pracowników i wszystkich partnerów.

Uwaga!

DWIE GŁÓWNE OSIE 
NASZEJ POLITYKI CSR

Sprawiedli-
wość  
społeczna

Ochrona 
środowiska

 Uwzględnianie 
różnorodności w rozwoju 
zatrudnienia

 Szkolenie pracowników 
w celu rozwijania 
umiejętności

 Zapewnienie zdrowia 
i bezpieczeństwa 
pracowników.

 Uwzględnianie kryteriów 
środowiskowych 
i społecznych w naszej 
polityce zakupowej

 Wspieranie 
innowacyjnych projektów

 Ograniczenie konsumpcji

NASZE PODSTAWOWE WARTOŚCI



zaangażowania
Dowody naszego  
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Etyka i zwalczanie korupcji
Etyka jest kluczowym filarem programu zgodności realizowanego 
przez Grupę FRAIKIN. Określa strukturę naszych praktyk 
kierowniczych, handlowych i operacyjnych oraz jest jednym 
z fundamentów naszej kultury lojalności, zaufania i szacunku.

  arta etyki przypomina o zobowią-
zaniu firmy FRAIKIN do poszano-
wania bez zastrzeżeń praw człowieka 
i zasad konwencji i organizacji 

międzynarodowych. Formalizuje ona zasady 
postępowania i dobre praktyki w celu zapew-
nienia zdrowych, zrównoważonych i przejrzy-
stych relacji ze wszystkimi naszymi stronami. 
Karta etyki obowiązuje każdego pracownika 
Grupy. w 2020 r. była szeroko rozpowszech-
niana we wszystkich jednostkach we Francji 
i w spółkach zależnych.
Ponadto kodeks postępowania antykorup-
cyjnego został przedstawiony pracownikom. 
Ten dokument edukacyjny ma na celu przybli-
żenie pojęć korupcji, wywierania wpływu 
i konfliktu interesów. Podnosi świadomość 
polityki firmy w zakresie prezentów. 
Mapowanie zagrożeń korupcyjnych również 
znalazło się wśród przeprowadzonych działań. 
Wreszcie co roku pracownicy narażeni na 
ryzyko są proszeni o wypełnienie oświadczenia 
o braku konfliktu interesów. Zapewnia to pełną 
przejrzystość w ich relacjach z firmą FRAIKIN.

System zgłaszania nieprawidłowości jest 
dostępny dla każdej osoby z Grupy lub  
spoza niej, mającej wiedzę na temat  
działań nieetycznych lub, bardziej ogólnie,  
na  temat  dowolnych niezgodności 
z  przepisami.  Następnie za pomocą 
zewnętrznej platformy raportowania może 
zaalarmować kierownictwo firmy FRAIKIN: 
https://fraikin.signalement.net
System zapoczątkowany we Francji jest 
stopniowo rozszerzany na inne kraje. Zinte-
growany system tłumaczeń umożliwia 
przetwarzanie zgłoszeń przez urzędników  
ds. etyki niezależnie od języka, w którym 
dokonano zgłoszenia. 

Zadowolenie i lojalność klientów, jak również bezpieczeństwo i higiena 
pracy oraz zapobieganie negatywnemu wpływowi na środowisko  
są dla firmy FRAIKIN priorytetami. Niektóre podmioty od dawna  
są zaangażowane w procesy certyfikacji, które dowodzą tego 
zaangażowania i chęci prowadzenia polityki ciągłego  
doskonalenia w tych obszarach.

Opinia

 
„Jako firma usługowa musimy pokazać naszym klientom, że 
współpracujemy z nimi w sposób zatwierdzony przez niezależny 
podmiot. Certyfikat ISO 9001 dla systemu zarządzania świadczy o naszych 
staraniach. Potwierdza to, że jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom 
obsługę, której oczekują, a także wzmacnia wizerunek doskonałej jakości 
usług świadczonych przez oddziały. Zapewnia, że realizujemy działania 
w sposób spójny pod względem handlowym, technicznym i finansowym. 
Potwierdza, że system zarządzania jakością (QMS) jest wdrażany przez 
wszystkich.
Na podstawie inicjatyw przeprowadzonych przez niektóre spółki zależne 

w 2020 r. podejście to zostało wdrożone w centrali i w pierwszym panelu oddziałów we Francji. 
Dział jakości i audytu wewnętrznego, przy wsparciu innych działów funkcjonalnych, zapewnił 
solidne wsparcie w zakresie metodologii i nauczania, w szczególności w celu pomocy sieci 
w pełnym zrozumieniu wartości tej certyfikacji. Wszystkie 25 oddziałów przeszło audyt 
certyfikacyjny z wynikiem pozytywnym bez zastrzeżeń czy niezgodności. w 2021 r. zakres ten 
zostanie rozszerzony o 36 nowych oddziałów”.

THIERRY MARTIN, Dyrektor ds. jakości i audytu wewnętrznego

1  FRANCJA: Certyfikacja ISO 9001 
( jakość) w kilku obszarach dla FRAIKIN 
Francja: system zarządzania, centrala  
i 25 oddziałów certyfikowanych w 2020 r. 
przez Afnor. 

2  HISZPANIA: Zintegrowany system 
zarządzania certyfikowany przez SGS:  
ISO 9001 ( jakość), ISO 14001 (środowisko), 
OHSAS 18001 (bezpieczeństwo i higiena 
pracy) od 2014 r. Certyfikat ISO 39001:2012 
(bezpieczeństwo drogowe).

3  WIELKA BRYTANIA: Certyfikat  
ISO 9001, Certyfikat ISO 45001 (zdrowie 
w miejscu pracy).

4  WŁOCHY: Certyfikat ISO 9001, 
Certyfikat ISO 14001 (środowisko). 

Dane
Grupa 555 pracowników 
statystycznie najbardziej narażonych 
na ryzyko korupcji ukończyło kurs 
e-learningowy (moduł Sapin II). 

Firma FRAIKIN zobowiązuje się do 
nieuczestniczenia w ukrywaniu i praniu 
dochodów z działalności przestępczej. 
w żadnym wypadku nie można dokonywać 
płatności z innego tytułu niż wynika z umowy. 
Ogólnie rzecz biorąc, firma FRAIKIN włączyła do 
swojego kodeksu etycznego środki niezbędne 
do przestrzegania ustawy Sapin 2 w sprawie 
zwalczania korupcji. Dotyczą one wszystkich 
stron włączonych w działalność Grupy.

1

2

4

3

NASZE PODSTAWOWE WARTOŚCI
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PORUSZANE TEMATY RYZYKA POLITYKA – PLAN DZIAŁANIA NOŚNIKI RYZYKA

SPOŁECZNY  
 Zatrudnienie, organizacja pracy, 

bezpieczeństwo i higiena pracy, 
stosunki społeczne, szkolenia 
i równe traktowanie 

 Opracowanie wewnętrznych szkoleń uświadamiających
 Przyciąganie talentów – polityka zatrzymywania 

pracowników
 Zabezpieczanie ścieżek kariery w obliczu zmian
 Rozwój kompetencji – przyszłościowe zarządzanie 

miejscami pracy i umiejętnościami (GPEC) „Ścieżki kariery 
pracowników” (szkolenia, Top Tech Challenge itp.)

 Dobre samopoczucie w pracy (telepraca itp.)
 Polityka zapobiegania ryzyku

 Jazda ekonomiczna
 Karta bezpieczeństwa ruchu drogowego

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

 Równość płci
 Różnorodność

 Rozwój działań związanych z jazdą ekonomiczną 
(zmniejszenie zużycia paliwa)

 Aktywne promowanie korzystania z pojazdów 
ekologicznych (CNG, elektrycznych i biopaliw)

 Rozwój partnerstw z podmiotami publicznymi (Ademe, 
Unia Europejska czy gminy) 

 Realizacja działań obowiązkowych:
– karta etyki
– kodeks postępowania
– szkolenie personelu
– system ostrzegania

 Wskaźnik rotacji, 
przystosowanie zawodowe

 Zdrowie i bezpieczeństwo 
pracowników w miejscu pracy

 Wypadkowość klientów

 Dyskryminacja 

 Zmiany klimatyczne, ślad 
węglowy, zużycie energii, 
zanieczyszczenie 
(powietrze, hałas) 

 Zwalczanie korupcji 
(ustawa Sapin 2)

 Dział ds. zasobów ludzkich

 Ochrona zdrowia 
i bezpieczeństwo w pracy

 Dział prawny i ubezpieczeń

 Dział ds. zasobów ludzkich 
i kierownik ds. bezpieczeństwa 
i higieny pracy

 Dział zakupów i dział  
innowacji

 Dział jakości i audytu

ŚRODOWISKOWY  
 Ogólna polityka w zakresie 

zrównoważonego rozwoju 
i zanieczyszczeń, gospodarki obiegowej, 
zrównoważonego wykorzystania 
zasobów, zmiany klimatu i ochrony 
różnorodności biologicznej 

SPOŁECZNY  
 Zobowiązania społeczne, stosunki 

z podwykonawcami i ich dostawcami, 
środki podjęte w celu promowania 
zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów

MAPOWANIE RYZYKA

Nasza polityka i działania w zakresie ryzyka 
związanego z czynnikiem ludzkim
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GRUPA W LICZBACH

Względna stabilność pomimo pandemii

Solidny partner

771 

2800 

+58 000 

–4% 
mln EUR obrotów, z czego 39% na 

rynkach międzynarodowych 

pracowników

w porównaniu do 2019 r.

Zdrowie

Transport Środowisko 
i budownictwo

Dystrybucja na 
dużą skalę

Sprzedaż 
detaliczna 

Zamówienia 
publiczne

157 

oddziałów

7000 

klientów w 6 kluczowych 
sektorach

pojazdów

11 

krajów

na 2 kontynentach

Obecność na arenie międzynarodowej
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DANE LICZBOWE DLA FRANCJI

Rok naznaczony kryzysem zdrowotnym i gospodarczym

Bliski partner

472,4 

Ponad  

2000 110
Ponad 

30 000 

–5,5% 

mln EUR obrotów we Francji

pracowników pojazdów  oddziałów  
z warsztatami

w porównaniu do 2019 r.
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PRACOWNICY  
ZAANGAŻOWANI  
W SWOJĄ PRACĘ

18 19

POZYCJĘ LIDERA ZAWDZIĘCZAMY NASZYM 
PRACOWNIKOM, KTÓRZY KAŻDEGO DNIA 
OKAZUJĄ SWOJE ZAANGAŻOWANIE, 
SZACUNEK I PROFESJONALIZM ORAZ 
ZAPEWNIAJĄ WYSOKI POZIOM OBSŁUGI.

73% 
zadowolonych 
pracowników 

(ankieta 2020)

ponad 80% 
kierowców 

przeszkolonych 
w zakresie 

ekonomicznej jazdy   

99% 
rocznych ocen 

pracy 
przeprowadzonych 

pomimo sytuacji 
zdrowotnej



    nkieta wewnętrzna daje obraz 
opinii pracowników na temat 
firmy. Jest to prawdziwe narzędzie 
do poprawy spójności firmy, 

ponieważ pozwala nam zaplanować 
i wdrożyć działania, które przyniosą zmiany 
oczekiwane przez pracowników na co dzień.
Włączenie wszystkich w ten rozwój 
zwiększa zaangażowanie i przywiązanie do 
firmy, co jest dziś priorytetem. Grupa 
FRAIKIN chce przyciągnąć i zatrzymać 
z m o t y w o w a n y c h  p r a c o w n i k ó w 
z niezbędnymi umiejętnościami i talentami, 
szczególnie na kluczowych stanowiskach. 
Atrakcyjność ma istotne znaczenie 
w kontekście napięć gospodarczych, 
kontroli kosztów i transformacji firmy.

WZROST ZADOWOLENIA
 Ankietę wewnętrzną przeprowadzono 

w okresie od połowy grudnia 2019 r. do 
końca stycznia 2020 r. Wyniki są bardzo 
pozytywne: 73% pracowników jest 
zadowolonych z firmy, w porównaniu do 
55% w 2010 r. Wszystkie wyniki są wyższe 
od tych uzyskanych w poprzedniej edycji 
przeprowadzonej dziesięć lat temu. Więcej 
niż jeden na dwóch pracowników w całej 
Grupie  udziel i ło  odpowiedzi  (438 
o d p ow i e d z i ) .  Ud z i a ł  był  b a rd z o 
zróżnicowany w poszczególnych krajach: 
46% we Francji i co najmniej 66% w innych 
krajach (w tym 100% we Włoszech).

OBSZARY WYMAGAJĄCE POPRAWY
 Analiza wszystkich wyników przez 

zespoły działu ds. zasobów ludzkich 
umożliwiła wprowadzenie planów działania 
w każdej ze spółek zależnych Grupy. Plan 
działania wdrożono również w każdym 
z dziewięciu regionów we Francji. Działania 
podzielono na 5 głównych tematów:

 Poprawa bezpośredniej komunikacji 
z zespołami operacyjnymi i kierowcami;

 S k u t e c z n i e j s z e  i n f o r m o w a n i e 
o  dostępnych i prowadzonych szkoleniach; 

 Wspieranie menedżerów w kwestiach 
HR; 

 Optymalizacja warunków i atmosfery 
pracy; 

 Przekazywanie informacji o możliwo-
ściach rozwoju kariery.
Wdrażanie tego planu działania rozpoczęło 
się w styczniu 2021 r. w całej Grupie. 

Jak określić i spełnić oczekiwania naszych pracowników

ZAANGAŻOWANIE I PRZYSTOSOWANIE ZAWODOWE
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Nasi pracownicy odgrywają kluczową rolę w sukcesie firmy FRAIKIN. 
Aby zwiększyć ich dyspozycyjność i zaangażowanie, a także lepiej 
zrozumieć ich oczekiwania, w 2020 r. przeprowadziliśmy 
wewnętrzną ankietę (barometr). 

Najważniejsze wyniki wewnętrznej ankiety
Duże zaangażowanie pracowników

66%  odczuwa 
zadowolenie z rozwoju 

kariery w firmie 

58% uważa 
liczbę spotkań 

informacyjnych za 
wystarczającą 

87% 
pracowników 

odczuwa dumę 
z pracy w firmie 

FRAIKIN 

80% osób 
czuje motywację 
do dalszej pracy 
w firmie FRAIKIN 

74% 
podziela wartości 

firmy

Wysoki wskaźnik satysfakcji

75%  
pracowników jest 
zadowolonych ze 

swojego 
przełożonego 

75% 
pracowników jest 
zadowolonych ze 

swojego 
środowiska pracy 

73% lubi 
pracować 

w swoim zespole 

Niektóre obszary 
wymagające 

poprawy 



Opinie

 „Informacje zwrotne 360° są dla mnie niepowtarzalną okazją 
do uzyskania opinii na temat mojego stylu zarządzania od całego 
otoczenia zawodowego. Każdy ma inny sposób postrzegania, 
także odmienny od mojego. Dlatego to zadanie jest szczególnie 
interesujące. Daje wiele możliwości wzbogacenia swojej praktyki 
menedżerskiej. Przedstawiciele działu HR wspierali nas przy ocenie 
i wykorzystaniu wyników. Jest to ekscytujący proces, do którego 
należy podejść z pokorą, biorąc pod uwagę wyzwania, jakie mogą 
się z nim wiązać. Spojrzenie na własny styl zarządzania w inny 
sposób może tylko pomóc w jego udoskonaleniu”.

OLIVIER COUDERC, Kierownik produktu i usług, dział marketingu FRAIKIN Francja

 „Roczna ocena pracy pozwala nam w sposób rzeczowy omówić 
to, co wydarzyło się w poprzednim roku. Roczne oceny wyników 
pracy są okazją do omówienia tego, co wydarzyło się w poprzednim 
roku, w tym niektórych trudnych kwestii, oraz do dyskusji 
z pracownikami na temat tego, jak mogą się rozwijać. Dla mnie jest to 
nie tyle kwestia rozpamiętywania minionego roku, co towarzyszenie 
każdemu pracownikowi w jego własnej refleksji nad dobrostanem 
w pracy, a tym samym nad indywidualnym i zespołowym 
zaangażowaniem. Jest to kluczowy moment dla menedżera 
i pracownika; należy się do niego przygotowywać przez cały rok”.

JULIETTE DURBEC, Kierownik oddziałów w Troyes i Auxerre

ROCZNE OCENY WYNIKÓW (APR), 
ABY STAWIAĆ SPRAWY JASNO

 Od 2017 r. Grupa FRAIKIN 
udostępnia za pośrednictwem 
portalu intranetowego 
FRAIKIN GO cyfrowe 
narzędzie do rocznej oceny 
wyników pracy. Roczne 
o c e ny  w y n i k ó w  s ą 
szczególnym momentem 
wymiany informacji między 
przełożonym a pracownikami. 
Stanowią  one  oka zję  do 
podsumowania minionego roku 
(wyniki i cele), a także do określenia 
odpowiednich oczekiwań na nadchodzący rok 
i uruchomienia cyklu rozwoju zasobów 
ludzkich. Każdy może zgłosić chęć zmiany 
dotyczące mobilności geograficznej i/lub 
funkcjonalnej oraz szkoleń. w 2020 r. 
zgłoszono 2143 potrzeby szkoleniowe, z czego 
ponad połowa dotyczyła kierowania 
i warsztatów. Ponadto 311 pracowników 
wystąpiło z wnioskiem dot. mobilności 
zawodowej. Kierownicy zatwierdzili 275 
spośród tych wniosków.

PEOPLE REVIEWS – NARZĘDZIE 
DO ODKRYWANIA TALENTÓW 

 W pierwszym kwartale 2020 r. przeglądy 
pracownicze wprowadzono w całej Francji. 
Podczas tych przeglądów kadrowych 

kierownicy operacyjni i ich menedżerowie ds. 
personalnych dokonują pełnego 

przeglądu każdego pracownika, a 
tym samym – każdego zespołu. 

Celem  jest  okreś lenie  
planu kariery, szkoleń 
i indywidualnego coachingu 
d la  ka żdego  czł onka  
zespołu, ale także podwyżek 

wynagrodzenia, osób o 
w y s o k i m  p o t e n c ja l e 

i ewentualne przewidywanie 
ryzyka odejścia. 

KOMPLETNE OCENY DZIĘKI 
INFORMACJOM ZWROTNYM 360°

 W 2020 r. firma FRAIKIN wdrożyła system 
informacji zwrotnych 360°. To narzędzie do 
poprawy wyników menedżerów działa na 
zasadzie wymianie informacji. Polega na 
zebraniu, za pomocą jednego kwestionariusza, 
informacji na temat postrzegania zachowań 
menedżerskich w środowisku zawodowym 
(wśród przełożonych, współpracowników 
i pracowników równorzędnych) oraz przez 
samego zainteresowanego. Porównanie 
z własnymi sposobami postrzegania 
pozwala menedżerowi na określenie swoich 
mocnych stron i obszarów wymagających 
poprawy oraz opracowanie planu rozwoju 
osobistego w celu usprawnienia praktyk 
menadżerskich.

Jak lepiej oceniać i wspierać każdego pracownika
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Grupa FRAIKIN opracowała innowacyjne narzędzia, które 
umożliwiają menedżerom wspieranie swoich pracowników nie tylko 
w rozwoju zawodowym, lecz także w ocenie samych siebie. 

Dane
99% to wskaźnik realizacji 
rocznych ocen wyników pracy

ponad 200 menedżerów we 
Francji otrzymało informacje 
zwrotne 360°.

 „Byłam bardzo mile zaskoczona sposobem, w jaki 
pracownicy działu HR przeprowadzili rozmowy w ramach 
People Review. To narzędzie naprawdę skłoniło mnie do refleksji 
nad ważnymi dla mnie kwestiami. Sposób, w jaki moi rozmówcy 
słuchali, pozwolił mi na wypowiedzenie rzeczy, których nawet nie 
planowałam, z zachowaniem pełnej przejrzystości. Rozmowa 
trwała znacznie dłużej niż się spodziewałem. To nie były pozorne 
działania. Oni naprawdę chcieli zrozumieć mój punkt widzenia, a 
następnie zasugerować drogę rozwoju i kwestie do 
przemyślenia”.

SAAD KABIL, Menedżer ds. środków pieniężnych Grupy

ZAANGAŻOWANIE I PRZYSTOSOWANIE ZAWODOWE
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Strategiczna rekrutacja 
i profesjonalizacja
Rekrutacja jest głównym wyzwaniem dla Grupy FRAIKIN w celu 
wspierania rozwoju. Aby móc polegać na dostępności, jakości 
i zaangażowaniu naszych pracowników, stale prowadzimy rekrutację 
i bazujemy na własnych zasobach umiejętności.

   omimo pandemii, która czyni 
sytuację bardziej złożoną, Grupa 
FRAIKIN rozwija się na poziomie 
e u r o p e j s k i m  w  s e k t o r z e 

naznaczonym zarówno uwarunkowaniami 
ekonomicznymi, które wymuszają kontrolę 
kosztów płac, jak i presją na poszczególne 
zawody. Aby zwiększyć atrakcyjność, nasza 
polityka kadrowa opiera się na dwóch filarach: 

 Wzmacnianie zaangażowania i umiejętności 
przystosowania zawodowego pracowników; 

 Przyciąganie i zatrzymywanie największych 
talentów.

WSPIERANIE DZIAŁAŃ 
REKRUTACYJNYCH

 W celu zaspokojenia potrzeb w szczególnym 
kontekście zdrowotnym w 2020 r. Grupa 
FRAIKIN we Francji była w stanie kontynuować 
rekrutację na dobrych warunkach dzięki 
wdrożeniu wideokonferencji z kandydatami 

i testów na odległość. Zatrudnienie na umowę 
o pracę na czas nieokreślony znalazło 229 
pracowników:

 48 kierowców (kierowca samochodu 
ciężarowego, kierowca wielozadaniowy);

 32 osoby w dzia le  operacyjnym 
(przygotowanie, RO, ARO i planowanie);

 79 osób w warsztacie (mechanik, blacharz, 
kierownik zespołu i kierownik warsztatu);

 52 osoby w siedzibie głównej (wsparcie);
 18 przedstawicieli handlowych (inżynier 

sprzedaży, przedstawiciel handlowy i kierownik 
oddziału).

PIELĘGNOWANIE NASZYCH  
ZASOBÓW TALENTÓW

 Grupa FRAIKIN już od kilku lat opracowuje 
własne kursy szkoleniowe związane z pracą 
w wysoce konkurencyjnych dziedzinach 
mechaniki,  prowadzenia  pojazdów 
ciężarowych, a nawet w wyspecjalizowanych 

działach sprzedaży. We Francji powstały szkoły 
handlowe i branżowe (mechaniczne) 
sprzyjające praktykom i przyuczeniu 
zawodowemu. W ten sposób przedsiębiorstwo 
realizuje logikę przekazywania umiejętności 
oraz kultury pracy przez swoich wysoko 
wykwalifikowanych techników. Uczniowie 
szkoły zawodowej są absolwentami kursów 
specjalistycznych z zakresu mechaniki 
pojazdów ciężarowych i blacharstwa 
samochodowego, a po ukończeniu szkoły mogą 
zostać zatrudnieni na umowę o pracę na czas 
nieokreślony. Takie zasoby wykwalifikowanych 
i zmotywowanych techników umożliwiają 
przezwyciężenie powtarzających się w tym 

sektorze trudności z rekrutacją (zob. 
wypowiedź na s. 37).

MOBILNOŚĆ WEWNĄTRZ GRUPY 
 Aby zachęcić do mobilności wewnątrz 

Grupy i umożliwić poszerzenie bazy talentów, 
firma FRAIKIN utworzyła w 2019 r. stanowisko 
Group Talent Manager. Wykonuje obowiązki 
z Wielkiej Brytanii, a do jego zadań należy:

 zarządzanie karierą i umiejętnościami 
w ramach Grupy w celu ułatwienia mobilności 
wewnętrznej;

 koordynacja polityki szkoleniowej Grupy 
w celu ujednolicenia wiedzy, know-how 
i umiejętności interpersonalnych wszystkich 
pracowników Grupy. 

Znaczenie polecania 
pracowników w Grupie FRAIKIN 

Grupa FRAIKIN zachęca swoich pracowników 
do udziału w rekrutacji nowych talentów. 
Każdy może polecić znajomego do pracy. 
w przypadku zatrudnienia wypłacana jest 
premia. Każdy pracownik może polecić dowolną 
liczbę osób i za każdym razem otrzyma nową 
premię.

Dane
Tylko 4 absolwentów szkoły 
branżowej zostało zatrudnionych 
w 2020 r. z powodu 
uwarunkowań sanitarnych. 

Cel 
Konsolidacja kapitału obrotowego  
z 70 do 80 praktykantów każdego roku.

Uwaga!
W Szwajcarii rośnie znaczenie międzynarodowego 
wolontariatu pracowniczego (VIE)
Oddział FRAIKIN Szwajcaria ma nową tradycję przyjmowania młodych absolwentów 
na międzynarodowy wolontariat pracowniczy. Chętni przyjmowani są każdego roku 
i pomysł wydaje się bardzo udany. Właśnie w ten sposób Corentin Rineau – obecnie 
Kierownik ds. sprzedaży we FRAIKIN Szwajcaria – dołączył do firmy w 2017 r. „Jako 
handlowiec w kantonach Genewy i Fryburga poznałem specyfikę pracy i klientów. Pod 
koniec wolontariatu dostałem stałą umowę jako Business Developer i Account Manager 

dla francuskojęzycznej części Szwajcarii, a od połowy 2020 r. jestem odpowiedzialny za całe terytorium Szwajcarii. 
Spółka-córka, która w 2021 r. obchodzi 15-lecie istnienia, wie, jak do siebie przekonać i potrafi docenić talent!”.

ZAANGAŻOWANIE I PRZYSTOSOWANIE ZAWODOWE
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Szkolenie jako dźwignia 
wyników
Szkolenie pomaga zwiększyć zdolność zatrudnienia i adaptacji 
pracowników. Przyczynia się również do poczucia przynależności  
i satysfakcji, a tym samym do motywacji pracowników. Dla firmy 
FRAIKIN jest to główna dźwignia wydajności.

   la Grupy FRAIKIN szkolenia 
z a w o d o w e  s ą  p o d s t a w ą 
zabezpieczenia ścieżek kariery 
i  p o d no szenia  kwal i f i kacj i 

pracowników. Stworzono ambitny plan na lata 
2019–2022. Jego celem jest pomoc wszystkim 
pracownikom w utrzymaniu i rozwijaniu 
u m i ej ęt no ś c i  ( w i e d za,  k now-how 
i  u m i e j ę t n o ś c i  i n t e r p e r s o n a l n e 
wykorzystywane w miejscu pracy), aby mogli 
oni dobrze wykonywać swoje zadania, rozwijać 
się w swojej obecnej lub przyszłej pracy, 
awansować w ramach firmy lub podjąć nową 
pracę w innej firmie bez większych trudności.

AKTYWNA POLITYKA SZKOLENIOWA
Pomimo trudności napotkanych w 2020 r. 
kontynuowano realizację planu szkoleń. 
Zapewniono niezbędne szkolenia w zakresie 
przepisów. 

Zrealizowano również inne kluczowe 
działania w ramach planu szkoleń (patrz 
tabelka po prawej stronie), chociaż nie 
wszystkie mogły zostać przeprowadzone 
ze względu na warunki sanitarne.
W sumie w całej Grupie odbyto 24 000 
godzin szkoleń. Mają one na celu zarówno 
podnoszenie kwalifikacji i umiejętności 
pracowników, jak i przystosowania się do 
nowych form pracy.

CEL: PRZESZKOLENIE 100% 
PRACOWNIKÓW
Rozwój pracowników jest nie tylko kwestią 
odpowiedzialności, lecz także ważną dźwignią 
wydajności. Spółka FRAIKIN Francja 
zobowiązała się, że 100% pracowników 
z ponad 5-letnim stażem pracy w 2020 r. 
s ko r z ysta  z  c o  n aj m n i e j  j e d n e go 
„nieobowiązkowego” szkolenia do końca 

2020 r. Początkowy cel nie 
mógł zostać osiągnięty ze 
względu na  masowe 
odwoływanie kursów 
szkoleniowych z powodu 
pandemii, ale do dnia 31 
grudnia osiągnięto 94% założeń. 
Celem na rok 2021 pozostaje 100%.

„GESTY I POSTAWY” – SESJA NA 
MIARĘ Z KLÉSIA
We współpracy z naszą firmą ubezpieczeniową 
Klésia 294 osoby w około czterdziestu 
oddziałach we Francji wzięły udział 
w szkoleniu „gesty i postawy”, aby potrafić 

zapobiegać chorobom 
zawodowym i wypadkom 
przy pracy. Po analizie 

najczęstszych wypadków 
o p r a c o w a n o  t r e ś c i 

dostosowane do potrzeb 
pracowników firmy FRAIKIN. 

Sesje odbywały się stacjonarnie 
w oddziałach, dzięki czemu instruktor 

mógł obserwować stanowiska pracy 
(warsztaty i stanowiska siedzące) i udzielać 
p ra kt yc z nyc h  p o ra d .  w  z w i ą z ku 
z pozytywnymi opiniami na temat jakości tego 
szkolenia będziemy kontynuować program 
w kolejnych latach.

Konkretne postępy w realizacji 
planu szkoleń Francja / 2019–2022

 555 osób przeszkolono w zakresie 
zapobiegania korupcji (ustawa SAPIN 2) 
i utworzono specjalny kurs 
e-learningowy w celu upowszechnienia 
szkolenia

 Stworzenie kursu 
e-learningowego poświęconego 
RODO

 90 osób przeszkolonych 
w zakresie ekonomicznej jazdy 
i zapobiegania zagrożeniom na drodze, 
przy czym każdemu kierowcy w trakcie 
trasy towarzyszy trener.

 32 pracowników skorzystało 
ze szkoleń certyfikacyjnych

 1 sesja „FRAIKIN, a co potem” dla 
osób przygotowujących się do przejścia 
na emeryturę 

 Partnerstwo z ESSEC 
wznowione w klasie liczącej 15 
uczestników

 Szkolenie 211 pracowników 
w ramach wyjątkowego programu 
finansowania szkoleń (FNE): języki, 
urządzenia biurowe, szkolenie 
w zakresie kluczowych klientów. 

Od lewej do prawej: 
Kelly Borges-Barreiros, 
Khanim Drecourt 
i Nadia Chelouah. 

ZAANGAŻOWANIE I PRZYSTOSOWANIE ZAWODOWE



Kluczowe dane  
dotyczące kształcenia zawodowego w 2020 r.

„Rozpoczęcie cyfryzacji 
katalogu szkoleń” 18 490 

24 000 

2607 

godzin szkoleń 
w 2020 r.

godzin szkoleń  
w 2020

uczestników  
szkoleń

Francja

W Grupie

94% 

pracowników wzięło 
udział w co najmniej 

jednym szkoleniu 
nieobowiązkowym

zmiany udziału pracowników 
przeszkolonych w %

42

2014 

58

2015 

64

2016 

72

2017 

75

2018

81

2019

94

2020 

100

2021 
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Podział wg typu szkolenia
(Francja, Hiszpania, Polska i Wielka Brytania)

Wdrożenie 
stanowiskowe

Języki

Zarządzanie

Sprzedaż

Techniczne

Bezpieczeństwo
Jazda

Szkolenia 
indywidualne

32,5%
19%

10,5%

4,5%

3,5%
1,5%10%

18,5%

 Jaki był wpływ kryzysu 
sanitarnego na realizację 
programu szkoleniowego?

 Oddziały pozostały 
otwarte, więc szkolenia 
regulacyjne i techniczne 
przeprowadzono stacjonarnie. 
Są niezbędne, ponieważ 
przyczyniają się do trwałości 
przedsiębiorstwa 
i zadowolenia klientów. 
w innych obszarach 
poczyniliśmy postępy we 
wdrażaniu planu szkoleń na 
lata 2019–2022, choć nie 
udało nam się osiągnąć 
wszystkich celów, jakie sobie 
wyznaczyliśmy. Ale to nie ma 
wpływu na kontynuację! 

 Jaką rolę odgrywa 
technologia cyfrowa?

 Jednym z najważniejszych 
wydarzeń 2020 r. jest 
niewątpliwie przygotowanie 

cyfrowej platformy 
szkoleniowej WeLearn. Przez 
kilka miesięcy pracowaliśmy 
z około dwudziestoma 
wewnętrznymi ekspertami 
biznesowymi. Pomogliśmy im 
przy projektowaniu, ale to oni 
są prawdziwymi twórcami 
treści. 
Naszym celem jest 
wykorzystywanie 
i przekazywanie wiedzy. 
Dzięki temu możemy 
zaoferować naszym 
pracownikom spójne, 
tematyczne szkolenia, 
niezależnie od regionu. Kurs 
handlowy (z około 
czterdziestoma modułami: 
podstawy przepisów, wiedza 
o pojazdach, podejście 
handlowe itd.) jest pierwszym, 
który został całkowicie 
zdigitalizowany. Każdy moduł 

kończy się quizem 
sprawdzającym wiedzę. 

Czy platforma zostanie 
rozszerzona na całą Grupę? 

 Platforma została 
uruchomiona dla Francji 
w marcu 2021 r. Celem na rok 
2021 jest określenie modułów, 
które można przenieść do 
innych krajów. Niektóre z nich 
będą niezmienione, ale inne 
będą musiały być 
dostosowane do lokalnych 
warunków czy przepisów. 
Kursy te będą oczywiście 
prowadzone w języku 
lokalnym. 

KHANIM DRECOURT , Kierownik ds. szkoleń Grupy

Wywiad

ZAANGAŻOWANIE I PRZYSTOSOWANIE ZAWODOWE

„CYFRYZACJA POZWALA 
WYKORZYSTAĆ WIEDZĘ 
NASZYCH EKSPERTÓW 
BIZNESOWYCH 
I PRZEKAZAĆ JĄ DALEJ”.



BEZPIECZEŃSTWO, HIGIENA I ZDROWIE W PRACY

Zdrowie i bezpieczeństwo 
ważniejsze niż kiedykolwiek
Grupa FRAIKIN realizuje odpowiedzialną i proaktywną politykę 
bezpieczeństwa i higieny pracy, która jest integralną część strategii 
firmy. Zobowiązanie firmy FRAIKIN do osiągnięcia ambitnego celu 
„Zero wypadków” zostało odnowione na rok 2020.

POLITYKA OPARTA NA ZGODNOŚCI 
Z NORMĄ ISO 45 001

 Firma FRAIKIN jest przekonana, że 
efektywność jej zespołów i jej rozwój idą 
w parze z  dobrym stanem zdrowia 
i bezpieczeństwem pracowników oraz ich 
dobrym samopoczuciem w pracy. w Dziale 
ds. zasobów ludzkich utworzono komórkę 
zajmującą się zarządzaniem bezpieczeństwem 
przez operacyjne podejście prewencyjne. 
Zapewnia ona działania zapobiegające ryzyku 
zawodowemu dla naszych pracowników oraz 
informacje dla naszych klientów.
Wdrożenie tej komórki kierowanej przez 
Kierownika ds. BHP opiera się na spełnieniu 

wymagań normy ISO 45001. Opiera się ona 
na 4 zobowiązaniach:

 kierowanie procesem ciągłej poprawy 
warunków pracy;

 ocena i kontrola ryzyka zawodowego, 
zarówno fizycznego, jak i psychicznego we 
wszystkich jednostkach, w celu zmniejszenia 
częstotliwości i ciężkości wypadków przy 
pracy oraz liczby chorób zawodowych;

 wdrażanie procesów dostosowanych do 
polityki bezpieczeństwa i higieny pracy 
określonej przez kierownictwo, niezależnie 
od tego, czy są to procesy techniczne, ludzkie 
czy organizacyjne;

 komunikowanie się i  doradzanie 
kierownictwu, personelowi i pracownikom, 
a także współpraca z przedstawicielami 
pracowników i organami publicznymi.

ODDZIAŁYWANIE NA CZYNNIKI 
RYZYKA

 Aby osiągnąć postęp w realizacji celu 
„Zero wypadków” plan działań naprawczych 
wdrożony w 2019 r. przez dział BHP 
był kontynuowany w 2020 r. Założenia planu: 
zapobieganie ryzyku upadków z wysokości 
oraz ryzyku chemicznemu, organizacja 
okresowych inspekcji, ustanowienie 
doradców ds. bezpieczeństwa, zapobieganie 
ryzyku w sektorze kierowców oraz poprawa 
przepływu informacji. Dzięki wdrożeniu tych 
d ział ań  i  zaanga żowaniu  naszych 
pracowników 47% oddziałów osiągnęło cel 
„zero wypadków przy pracy” w 2020 r. 

„Kwestia wiedzy 
specjalistycznej 
i koordynacji”  
Bezpieczeństwo jest 
priorytetem w naszych 
warsztatach i pojazdach. 
Dyrektorzy i kierownicy 
oddziałów są odpowiedzialni 
za właściwe utrzymanie 
i kontrolę sprzętu. 
Przewidujemy ruch pojazdów 
w warsztacie dzięki stałej 
koordynacji pracy planistów 

odpowiedzialnych za przydzielanie pojazdów oraz 
kierowników warsztatów. Ma to na celu 
zapewnienie, że oprócz fachowej wiedzy 
technicznej naszych zespołów, zawsze jesteśmy 
w stanie zaoferować odpowiedni pojazd, a tym 
samym zapewnić naszym klientom rozwiązanie 
zapewniające ciągłość usług. Na poziomie 
regionalnym odbywamy cotygodniowe spotkania 
ze wszystkimi działami wsparcia (technicznym, 
planowania, operacyjnym i sprzedaży), które 
pozwalają nam przewidywać i ustalać priorytety 
działań, aby nasi klienci byli zawsze zadowoleni  
i w pełni bezpieczni ”.

JÉRÔME CHIOMA, 
Dyrektor Regionu Północnego

Opinie

 
„W połowie roku przedstawiciele poszczególnych zespołów 
(przygotowanie, blacharka, mechanicy, kierowcy i kierownicy 
operacyjny) z pięciu oddziałów testowali modele nowych butów 
ochronnych. Wszyscy zaaprobowali zmianę wyposażenia. 
Pracownicy są zadowoleni, że ich zdanie liczy się przy 
podejmowaniu decyzji, która będzie miała wpływ na wszystkie 
oddziały”. 

CORINE BILLON,
Asystentka kierownika oddziału w Nicei

Obuwie ochronne: wybór użytkowników

 
Oprócz wprowadzenia zasad 
bezpieczeństwa sanitarnego oraz 
zapewnienia masek i żelu do 
dezynfekcji w całej sieci, firma 
FRAIKIN opracowała procedurę 
czyszczenia kabin samochodów 
ciężarowych przy wjeździe 
i wyjeździe oraz specjalną 
procedurę sanitarną dla kierowców. 
Za pośrednictwem platformy 
FRAIKIN GO wystosowano specjalny 
komunikat, w którym zawarto 
wszystkie niezbędne środki 
i produkty. 

Zarządzanie ryzykiem 
w obliczu kryzysu 
sanitarnego

Uwaga!
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Regularne wdrażanie działań 
naprawczych 
Wyciągając wnioski z poczynionych postępów i skupiając się na 
głównych obszarach wymagających poprawy, Grupa FRAIKIN wdraża 
nowe działania naprawcze, które wszystkim przynoszą korzyści. 

NOWY KURS WPROWADZAJĄCY 
W TEMATYKĘ BEZPIECZEŃSTWA 
DLA NOWYCH PRACOWNIKÓW 

 Zostaną określone metody i materiały 
w celu ujednolicenia praktyk wsparcia 
nowych  pracowników.  Celem  jest 
zapoznanie  nowych pracowników 
z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy 
właściwymi dla stanowiska. 

SZKOLENIE „ZARZĄDZANIE 
BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ 
PRACY” 

 Kierownicy oddziałów i dyrektorzy 
regionalni zostaną przeszkoleni w celu 
wzmocnienia ich umiejętności w zakresie 
zarządzania i kierowania bezpieczeństwem. 
Celem tego szkolenia jest zrozumienie 
omawianych kwestii oraz środków i metod 
poprawy systemu. 

WSKAŹNIKI UMOŻLIWIAJĄCE 
KIEROWNIKOM ROZEZNANIE SIĘ 
W SYTUACJI

 Kontrola ryzyka wypadków wymaga 
określenia wskaźników, które pozwolą 
każdemu kierownikowi ocenić swoją 
sytuację:

 wskaźnik skuteczności  spotkań 
informacyjnych na temat bezpieczeństwa 
(kierownictwo BHP);

 identyfikacja zdarzeń potencjalnie 
niebezpiecznych w celu przechwycenia 
każdej potencjalnie zagrażającej sytuacji;

 wskaźnik skutecznej integracji nowych 
pracowników. 

Zrozumieć 
wskaźnik częstotliwości 
wypadku w FRAIKIN

 

35,38 
to wskaźnik częstotliwości 

wypadków FRAIKIN Francja* 

2,39
to wskaźnik ciężkości wypadków 
przy pracy dla FRAIKIN Francja** 

* Liczba wypadków, z jakimi może zetknąć się 
pracownik w trakcie swojej kariery w firmie. 

w 2020 r. wskaźnik częstotliwości wypadków 
wyniósł 42,69. Oznacza to, że pracownik 

ulegnie około 4 wypadkom, o mniejszym lub 
większym stopniu ciężkości. 

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

wyrażenia ciężkości wypadków w zależności od czasu 
przerwy w pracy. Wskaźnik ciężkości odnotowany 

w 2020 r. oznacza, że firma traci 2,39 dnia na każde 
1000 godzin przepracowanych przez pracownika. 

ODDZIAŁ WARSZTATY 

43% wypadków przy pracy dotyczy pracowników 
poniżej 30 roku życia, a prawie dwie trzecie 
wypadków dotyczy pracowników z mniej niż 
dwuletnim stażem pracy. 

ODDZIAŁ JAZDA 

Pomimo dużego wzrostu liczby kierowców 
w związku z umowami z kierowcami na wynajem, 
odsetek wypadków w tym sektorze utrzymuje się 
na stałym poziomie. 

Wypadki te podkreślają potrzebę dostosowania 
metod integracji i wzmocnienia działań 
uświadamiających wśród pracowników 
podróżujących w imieniu naszych klientów.

Rozkład wypadków przy pracy 
z nieobecnością w pracy  

według sektora

Większość wypadków przy pracy wiąże się 
z przejazdami i czynnościami transportowymi, 
bez względu na oddział. 

Operacje

Transport

Jazda Warsztat

65%

2%

17%

9%

7%

Warsztat 
(zarządzanie)

Wypadki w Grupie w 2020 r.
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Szwajcaria Włochy

Kraje 
Beneluksu

Liczba wypadków bez 
zwolnienia lekarskiego

Liczba wypadków ze 
zwolnieniem lekarskim

Liczba dni straconych 
z powodu wypadków

Pod koniec 2019 r. nawiązano nową współpracę 
partnerską z firmą Bureau Veritas. Firma ta 
przeprowadza obecnie okresowe przeglądy sprzętu 
roboczego, infrastruktury i wyposażenia pojazdów we 
flocie. Współpraca ta gwarantuje zarządzanie naszymi 
zobowiązaniami i odciąża oddziały przy planowaniu 
i rozliczaniu tej usługi. Od początku roku każdy nowy 
pracownik (kierownik oddziału) uczestniczy 
w szkoleniu „integracja bezpieczeństwa”, aby lepiej 
poznać obowiązujący system zarządzania. Dyrektor 
regionalny, który odpowiada za właściwą kontrolę 
okresowych inspekcji generalnych (PGV), jest obecnie 
informowany o wynikach swojego regionu w zakresie 
usuwania problemów. Opierając się na kierownictwie, 
FRAIKIN zamierza zwiększyć odpowiedzialność 
pełnomocników. w dłuższej perspektywie ta nowa 
organizacja pozwoli nam kierować zakupami sprzętu 
i kontrolować jego utrzymanie.

Zoptymalizowane kontrole 
okresowe

Focus VGP
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BEZPIECZEŃSTWO, HIGIENA I ZDROWIE W PRACY



Dobre samopoczucie i jakość życia 
w pracy: codzienne starania

 
We Włoszech staramy się 
wykraczać poza środki 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
narzucone przez przepisy, aby 
zapewnić jeszcze lepsze 
środowisko pracy dla naszych 
pracowników. Certyfikowane 
meble i krzesła biurowe 
zapewniają komfort fizyczny 
i zdrowie. Godziny pracy są 
elastyczne. Do dyspozycji 
pracowników jest kącik 
wypoczynkowy ze świeżą wodą, 
gorącymi napojami i owocami, a 
wszyscy pracownicy otrzymują 
bony na posiłki ”.

WŁOCHY

 
Każdy nowy pracownik otrzymuje 
pakiet powitalny. Jest to ważny 
element integracji z firmą, dzielenia 
się historią i wartościami 
przedsiębiorstwa, informowania o 
istnieniu kodeksu etycznego 
i świadczeń socjalnych oferowanych 
pracownikom FRAIKIN w Hiszpanii, 
takich jak bezpłatne ubezpieczenie 
zdrowotne dla wszystkich, fundusze 
emerytalne i zaliczki na poczet 
wynagrodzenia. Naszą praktyką jest 
oferowanie biletów na wydarzenia, 
w których uczestniczy firma. A na co 
dzień oferujemy świeże owoce 
w biurze oraz zajęcia jogi, 
stretchingu i relaksu. 

HISZPANIA

 
Gdy nowi pracownicy dołączają 
do FRAIKIN, powinni dowiedzieć 
się dużo zarówno o firmie, jak i o 
każdym z nas. Zorganizowaliśmy 
więc dzień w siedzibie firmy 
w Coventry – z zachowaniem 
restrykcji sanitarnych – dla grupy 
potencjalnych kandydatów. Po 
interaktywnej prezentacji naszych 
wartości i naszej roli w branży 
poprosiliśmy uczestników o 
zademonstrowanie swoich 
umiejętności podczas szeregu 
warsztatów. Takie podejście do 
wzajemnej wymiany doświadczeń 
pozwala nam zapewnić, że 
integracja z firmą FRAIKIN będzie 
korzystna dla obu stron.

WIELKA BRYTANIA

 
W firmie FRAIKIN Benelux 
życzliwość jest ważną częścią 
naszej pracy. Przykłada się dużą 
wagę do tego, aby każdy spośród 50 
pracowników oddziału czuł się 
dobrze. Wyznaczono spotkanie, 
które raz na kwartał gromadzi 
wszystkich pracowników. Wydarzenie 
FRAIKIN Up służy wewnętrznej 
komunikacji i wymianie zdań. Jest to 
również okazja do wspólnego 
spędzenia czasu przy przekąskach 
czy specjalnych zajęciach. Do 
dyspozycji są dwie jadalnie, a 
kuchnia została odnowiona, aby 
umilić odpoczynek. Świeże owoce są 
zawsze dostępne bezpłatnie. 
Podczas lockdownu do domu 
każdego pracownika dostarczany był 
obiad dla dwóch osób. 
Zorganizowano również konkurs 
fotograficzny, aby podtrzymać więzi. 
Każdy nowy pracownik  
otrzymuje w momencie  
przybycia „Pakiet  
powitalny”.

KRAJE BENELUKSU

 
W czasie kryzysu zdrowotnego 
pracownicy firmy FRAIKIN 
pozostali „na pokładzie”, aby 
zapewnić klientom normalne 
usługi: od awaryjnego dostarczania 
nowych pojazdów do sektorów 
pierwszej linii po konserwację 
maszyn, które musiały być 
sprawniejsze niż kiedykolwiek.
Osoby, które mogły pracować 
zdalnie, w większości krajów były 
zwolnione z obowiązku 
przychodzenia do biura. 
Wprowadzone środki sanitarne 
pozwoliły skutecznie zapobiegać 
rozprzestrzenianiu się wirusa 
w zespołach od marca 2020 r. 
Nasze podejście zostało 
pochwalone przez regionalną 
agencję zdrowia i organy 
ds. medycyny pracy podczas 
niezapowiedzianej inspekcji 
w jednym z naszych oddziałów we 
Francji. Wystosowano komunikaty 
dla pracowników warsztatów 
i kierowców, aby zapobiec ryzyku 
związanemu z rozprzestrzenianiem 
się wirusa.

UWAGA / COVID

Pakiet powitalny, świadczenia socjalne, przyjazne i komfortowe środowisko pracy, 
kosze owoców, a nawet zajęcia jogi: spółki zależne Grupy mnożą inicjatywy 
mające na celu zapewnienie dobrego samopoczucia swoim pracownikom.

JAKOŚĆ ŻYCIA W PRACY
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RÓŻNORODNOŚĆ I INTEGRACJA

RÓŻNORODNOŚĆ TO SPRAWA 
KAŻDEGO Z NAS

 Celem Grupy FRAIKIN jest zwiększenie 
różnorodności w zespołach na wszystkich 
szczeblach firmy. w tym względzie Grupa 
prowadzi aktywną politykę na rzecz równości 
w miejscu pracy poprzez działania w zakresie 
zróżnicowania stanowisk pracy i zarządzania 
karierą oraz procedur dotyczących zasobów 
ludzkich (wynagrodzenie, dostęp do szkoleń, 
rekrutacje i awanse).
W firmie FRAIKIN każdy pracownik na każ-
dym poziomie jest osobiście odpowiedzialny za 
budowanie i podtrzymywanie kultury integra-
cji. Każdego należy zachęcać do przemyślenia 
swojej roli w firmie, szczególnie w kontekście 
integrowania różnic i zwalczania dyskrymina-
cji. Firma zainicjowała konkretne działania 
mające na celu poszanowanie różnic, zapewnie-
nie sprawiedliwego traktowania i, szerzej – „do-
bre współżycie”. 

RÓWNOŚĆ PŁCI: ODPOWIEDZIALNE 
ZOBOWIĄZANIE

 Równość płci opiera się na braku 
zróżnicowania w wynagradzaniu, zatrudnianiu 
i zarządzaniu karierą, a także na zapobieganiu 
molestowaniu seksualnemu. Obecnie debata na 
temat równości płci jest ważnym tematem 
w Grupie. 

Jednak stanowiska kierownicze, a także 
niektóre funkcje terenowe (konserwacja 
i utrzymanie ruchu pojazdów przemysłowych) 
są nadal bardzo rzadko zajmowane przez 
kobiety. Nie ma też kobiet w pierwszej dziesiątce 
najlepiej opłacanych pracowników w firmie. 
Powolna, ale konsekwentna zmiana 
mentalności umożliwia stopniową feminizację. 
w razie potrzeby dokonuje się korekt 
wynagrodzeń, ale równość zawodowa kobiet 
i  mężczyzn jest głównie uzależniona 
od równowagi hierarchicznej i stanowiskowej. 

Grupa bogata 
w różnorodność 

 
W Hiszpanii FRAIKIN pracuje w ramach planu 
równości na lata 2020–2024. Polityka ta obejmuje 
przynajmniej wszystkie nowe wymagania prawne 
dotyczące płci, promuje różnorodność i równość szans. 

Plan równości na lata 
2020–2024 w Hiszpanii

Dla firmy FRAIKIN różnorodność, 
zarówno w przedsiębiorstwie, jak 
i w całym społeczeństwie, jest 
istotnym czynnikiem równości 
i spójności społecznej, ale także 
innowacyjności i wyników. 

Dane

1611 mężczyzn i 398 
kobiet. Pracownicy firmy 
FRAIKIN to w przeważającej 
mierze mężczyźni, zgodnie 
z podziałem płci w świecie 
pojazdów ciężarowych 
i mechaniki. 

Cel 
20% kobiet wśród ogółu 
zatrudnienia
31% wśród ogółu kadry 
zarządzającej 

Firma FRAIKIN przekształciła prawny obowiązek publikowania globalnego wyniku wskaźnika 
równości zawodowej w prawdziwe wyzwanie społeczne, aby poprawić swoje wyniki w zakresie 
CSR. w latach 2019–2020 wskaźnik równości płci wzrósł o 14 punktów: z 70 do 84%. 
W celu osiągnięcia dalszych postępów w tej dziedzinie postanowiono, że począwszy od 2020 r.: 

 wszystkie pracowniczki przebywające na urlopie macierzyńskim otrzymają corocznie negocjowaną 
podwyżkę po powrocie z urlopu;

 Przy rekrutacji na strategiczne stanowiska w firmie (COMEX i CODIR) 
obecnie wymaga się tyle samo CV mężczyzn i kobiet. 

Znaczny wzrost wskaźnika równości płci 

Uwaga!

„Musimy zdemistyfikować ten obraz męskiego 
wszechświata”.

 
„Fakt, że kobiety są obecne w świecie B2B i wynajmu ciężarówek wciąż budzi zdziwienie. 
A przecież chodzi o dostarczanie rozwiązań dla klienta profesjonalnego, a w tym kobiety radzą sobie 
doskonale. z mojego doświadczenia z pracy w kilku sektorach wynika, że możliwość znalezienia 
wspólnego języka z klientami B2B wymaga skupienia się na usłudze, którą firma może świadczyć, a nie 
na konkurowaniu ze swoimi rozmówcami. Bez względu na to, czy jesteś mężczyzną czy kobietą, ważne 
jest, aby zachować pokorę. w środowisku, które szybko się zmienia i wymaga znalezienia równowagi, 
gdy kieruje się zespołem o zróżnicowanej wrażliwości, decydującymi cechami są słuchanie i empatia ”.

„Szkoła branżowa otwarta na młode kobiety!”
 

Duch zespołu i nieustające wsparcie. Margaux Coquerel, 21-letnia uczennica 
BTS w zakresie napraw pojazdów z opcją transportu drogowego, realizuje 
nauczanie łączone w szkole samochodowej Alfred-Mongy w Marcq-en-Barœul 
(59). „W tym roku rozpoczęłam praktyki w firmie FRAIKIN w Liévin. Sukcesywnie 
obejmuję stanowiska w zawodzie, który od zawsze mnie pasjonował, i odkryłam 
wspaniały klimat w zespole. Byłam jedyną dziewczyną na ostatnim roku i jestem 
też jedyną dziewczyną w firmie FRAIKIN. Jednak w przeciwieństwie do innych 
firm z branży nie stanowi to tutaj problemu. A wręcz przeciwnie – jestem 
szczególnie wspierana i nigdy nie spotkałam się z odrzuceniem czy niechęcią”. 

FLEUR NGUYEN-MOLLARD, Kierownik oddziału w Saint-Egrève (38)

MARGAUX COQUEREL, szkolenie mechaniczne, Szkoła branżowa

Opinie
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Niepełnosprawność 
w miejscu pracy: 
odnowione zobowiązanie

Seniorzy w firmie – zachęcanie 
do ich zatrudniania 

 
„W firmie FRAIKIN Polska jesteśmy otwarci na zatrudnianie 
osób z niepełnosprawnościami.  
Nie mamy prawnego obowiązku zatrudniania osób 
z orzeczeniem, jednak decydując się na podjęcie współpracy, 
musimy mieć na uwadze zastosowanie odrębnych przepisów 
prawa pracy i BHP.  
Będąc proaktywni tym obszarze uczestniczymy w targach pracy 
dla osób z niepełnosprawnościami i współpracujemy z 
wyspecjalizowanymi agencjami rekrutacyjnymi.” 

DOROTA BOROWIECKA, Dyrektor HR Polska 

Opinia

„Działamy proaktywnie w kwestii zatrudniania 
osób z niepełnosprawnościami”. 

Pomimo że kryzys zdrowotny uniemożliwił nam realizację 
założeń, Grupa FRAIKIN utrzymuje cel w postaci 6% 
pracowników niepełnosprawnych do 2023 r. 
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2% osób 
z niepełnosprawnościami 

(Francja, 31.12.2020)

Dane

   a mocy ustawy z dnia 5 września 
2018 r. ustalono obowiązkowy 
wskaźnik zatrudnienia osób 
z niepełnosprawnościami na 

poziomie 6% zatrudnionych w firmie. Od 
2018 r. Grupa FRAIKIN utworzyła w ramach 
działu ds. zasobów ludzkich zespół, którego 
zadaniem jest zapewnienie realizacji 
zobowiązań zawartych w porozumieniu 
Handicap Groupe 2019–2022 oraz wdrożenie 
działań wynikających ze strategii na rzecz 
integracji pracowników niepełnosprawnych: 

 rekrutacja i integracja, 
 utrzymanie miejsc pracy, 
 szkolenie, 
 odpowiedzialne zakupy,

  dostępność, zmiany i nowe technologie,
 komunikacja.

NADROBIĆ ZALEGŁOŚCI Z 2020 R.
W 2020 r. nie udało się osiągnąć celu 
pośredniego 3% osób niepełnosprawnych 
wśród pracowników: okoliczności kryzysu 
sanitarnego nie pozwoliły na realizację 
zaplanowanych działań, zwłaszcza w zakresie 
rekrutacji. Wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych utrzymał się na poziomie 
2%. w 2021 roku FRAIKIN wznawia swoje 
działania, aby osiągnąć cel 6% udziału osób 
z niepełnosprawnościami wśród pracowników 
Grupy do 2023 roku, zgodnie z porozumieniem 
w sprawie niepełnosprawności. 

RÓŻNORODNOŚĆ I INTEGRACJA

atrudnianie osób z grup, które 
mają trudności ze znalezieniem 
pracy, to kolejny aspekt integracji 
społecznej. 

Na sz  h i szpa ń s k i  o d d z i ał  u c zy n i ł 
z zatrudniania osób starszych (powyżej 50 
roku życia) jeden z filarów swojej polityki 
rekrutacyjnej,  opierając się  na ich 
doświadczeniu, jak również gotowości 
do zintegrowania się z firmą. 



OSZCZĘDNOŚĆ ZASOBÓW 
TO ZMNIEJSZENIE NASZEGO 
WPŁYWU NA ŚRODOWISKO

W OBLICZU POWAŻNEGO WYZWANIA, 
JAKIM SĄ ZMIANY KLIMATU , GRUPA 
FRAIKIN WSPIERA SWOICH KLIENTÓW 
W TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ 
ICH FLOTY POJAZDÓW.

12%  floty 
zasilana energią 
alternatywną we 

Włoszech

95% floty 
Grupy zgodnie 
z normami 5 i 6 

+300 
pojazdów CNG we 

flocie firmy FRAIKIN 
w Hiszpanii, czyli 5%.
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Wspieranie naszych klientów 
w transformacji energetycznej 
ich flot pojazdów 
W obliczu poważnych wyzwań związanych ze zmianami klimatu 
i jakością powietrza transport drogowy wymaga gruntownych 
zmian. Misją firmy FRAIKIN jest wspieranie klientów 
w transformacji energetycznej ich flot pojazdów, co jest 
gwarancją zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw.

CZYSTSZA BRANŻA O ZASADNICZYM 
ZNACZENIU DLA NASZEGO 
SPOŁECZEŃSTWA

 Transport drogowy ma zasadniczy wpływ 
na gospodarkę. Niestety jest jednym 
z głównych źródeł emisji zanieczyszczeń 
(prawie jedna czwarta emisji  gazów 
cieplarnianych w Europie). Zobowiązanie 
Europy do osiągnięcia neutralności węglowej 
do 2050 r. wstrząsa naszym sektorem, który 
musi przyspieszyć transformację. Grupa 
FRAIKIN ma do odegrania główną rolę 
w rozpowszechnianiu pojazdów napędzanych 
energią alternatywną. 

ENERGIA ALTERNATYWNA: OD 
UŚWIADAMIANIA DO DZIAŁANIA

 W 2020 r. podniesiono świadomość na 
temat alternatywnych źródeł energii. Przegląd 
energetyczny zapoczątkowany w 2019 r. służy 
teraz jako baza odniesienia do oferowania 
klientom szczegółowych audytów ich flot. 
Oferta ta polega na ocenie przypadków użycia 
kompatybilnych z pojazdami napędzanymi 
energią alternatywną oraz towarzyszenie 
klientom w całym procesie decyzyjnym: od 
wizji strategicznej do wdrożenia operacyjnego. 
W ramach transformacji wprowadzany jest 
nowy, oparty na większej współpracy model 
zarządzania.  Łączy  on  logistyków /

przewoźników, leasingodawców i dostawców 
energii w celu optymalnego uwzględnienia 
zmian regulacyjnych i technologicznych.
Aby zwiększyć dynamikę działań, firma 
FRAIKIN zorganizowała na przestrzeni roku 
webinaria dla klientów, jak i dla pracowników 
Grupy. Program obejmuje edukację w zakresie 
nowych przepisów i regulacji oraz zwrócenie 
uwagi na odpowiedzi udzielone przez 
producentów i dostawców energii. w tym 
duchu eksperci Grupy zajmujący się 
innowacjami przyczynili się do stworzenia 
mo du ł ów  szkol en i owych  na  temat 
alternatywnych źródeł energii.

Wywiad

 
Jakie zmiany obserwuje 
Pan w zakresie wdrażania 
alternatywnych źródeł 
energii? 
Wyraźnie widzimy 
przyspieszenie w składaniu 
wniosków. Temat dojrzewa 
wśród naszych klientów. 
Ambicje związane z CSR są 
coraz większe. Już teraz floty 
naszych klientów są coraz 
bardziej hybrydowe. 
Samochody z silnikiem 
wysokoprężnym nadal 
odgrywają ważną rolę, ale 
zamówienia na pojazdy 
elektryczne i CNG silnie 
rosną. Obserwujemy również 
duże zainteresowanie 
biopaliwami, które mogą 
przedłużyć żywotność 
pojazdu z silnikiem 
wysokoprężnym poprzez 
zasilanie go paliwem bardziej 
przyjaznym dla środowiska.

Jak należy działać?
Jako firma leasingowa 
możemy pomagać we 
wprowadzeniu pojazdów 
mniej zanieczyszczających 
środowisko poprzez 
kierowanie wyborami 
i wspieranie zmian 
w organizacjach.
Pod względem dojrzałości 
przekroczyliśmy ważny etap: 
przeszliśmy od doradztwa do 
wsparcia i wprowadzania 
pojazdów napędzanych 
alternatywnymi źródłami 
energii.
W obliczu wyzwań 
związanych z klimatem 
transport drogowy wymaga 
gruntownych zmian: poprzez 
nowe technologie, nowe 
zastosowania, oddziaływanie 
na popyt itp. Wyzwanie jest 
tak duże, że należy 
wykorzystać wszystkie 
dźwignie. 

Jakie dźwignie zachęcają 
klientów do zmiany floty?
Dźwignie są rzeczywiście 
wielorakie. Eksploatacja 
pojazdów elektrycznych lub 
CNG jest ważnym atutem 
przy niektórych 
przetargach, a nawet 
przewagą konkurencyjną. 
z finansowego punktu 
widzenia niektóre 
zastosowania sprawiają, że 
alternatywne źródła energii 
są bardziej opłacalne niż 
olej napędowy. Dotyczy to 
w szczególności kierowców 
samochodów ciężarowych, 
dla których wybór gazu 
będzie korzystny. 
I oczywiście rośnie presja 
regulacyjna wraz 
z wprowadzaniem stref 
niskiej emisji spalin (LEZ) 
i innych ograniczeń ruchu 
na obszarach miejskich. 

OLIVIER DUTRECH, Dyrektor ds. innowacji w Grupie

„NASZĄ MISJĄ JEST 
UMOŻLIWIENIE 
ZASTOSOWANIA TYCH 
ALTERNATYWNYCH 
ŹRÓDEŁ ENERGII 
WŚRÓD KLIENTÓW”.

 
– CNG    
– Elektryczne    
– Biopaliwa  
– Benzyna  
– Hybryda  
– LPG 

Alternatywne źródła energii 
(fragment panoramy 2020)

CZYSTA I ZRÓWNOWAŻONA MOBILNOŚĆ

Uwaga!
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Zrównoważony transport: 
sprawna transformacja 
energetyczna 

PRZYSPIESZENIE EKOLOGIZACJI FLOTY
 Floty pojazdów są na pierwszym planie 

d e c yz j i  p o l i t yc z nyc h  z w i ą z a nyc h 
z transformacją ekologiczną. We Francji ustawa 
o kierunkach mobilności (LOM) opublikowana 
26 grudnia 2019 r. nadała ton spodziewanej 
ewolucji. Plan ma na celu przeciwdziałanie 
zmianom klimatu, zanieczyszczeniu 
powietrza, zanieczyszczeniu hałasem oraz 
ochronę różnorodności biologicznej. 

Potwierdza się w nim zobowiązanie Francji do 
zaprzestania sprzedaży nowych samochodów 
osobowych i lekkich pojazdów użytkowych 
napędzanych paliwami kopalnymi do 2040 r. 
oraz do osiągnięcia całkowitej dekarbonizacji 
sektora transportu lądowego do 2050 r. 
Europejski Zielony Ład, który jest przedmiotem 
dyskusji w połowie 2021 r., zawiera podobne 
rozstrzygnięcia na poziomie Unii Europejskiej, 
zgodnie z porozumieniem paryskim. 

Zmiany w transporcie drogowym zachodzą coraz szybciej 
pod wpływem ustawodawstwa krajowego i europejskiego. 
Jest to istotna kwestia leżąca u podstaw wsparcia, jakie  
FRAIKIN oferuje swoim klientom.

Cele ustawy LOM i ustawy w sprawie klimatu 
i odporności (Francja) dotyczące emisji samochodów

Uwaga!

STREFY CZYSTEGO POWIETRZA
Informowanie naszych klientów o rozwoju stref niskiej 
emisji w Wielkiej Brytanii i powiązanych z nimi 
przepisach ruchu drogowego.

Toulouse

Active Clean Air Zone

Planned Clean Air Zone

Nice

ToulonMarseille

Montpellier

Grenoble

Lyon

Saint-Étienne

Clermont-Ferrand

Annecy

La Rochelle

Bordeaux

Nantes

Rennes

Grand Paris

Paris

Reims

Nancy

StrasbourgRouen

Arras
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Mapa stref niskiej emisji spalin 
(LEZ) do 2025 r.

2022 2024 2025 2027 2030 2040

    Masa brutto ciągnika < 3,5 t
w % odnowienia floty (Francja / LOM)

   Masa brutto ciągnika > 3,5 t 

  Zakończenie sprzedaży nowych 
ciężkich pojazdów używanych do 
transportu osób lub towarów przy 
użyciu głównie paliw kopalnych 
(projekt ustawy o klimacie i odporności 
na zmiany klimatu) 
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 18% silników 
niskoemisyjnych 

(Francja / LOM)

CORAZ WIĘCEJ STREF NISKIEJ EMISJI 
W EUROPIE

 Długoterminowa eliminacja emisji 
związanych z ruchem drogowym w celu 
poprawy jakości powietrza w miastach – 
większość dużych miast europejskich podjęło 
wyzwanie na rzecz zdrowia publicznego. Od 
Belgii po Hiszpanię, od Wielkiej Brytanii po 
Francję, od Niemiec po Włochy… Liczba stref 
ograniczających ruch pojazdów z silnikami 
spalinowymi rośnie z biegiem lat. Strefy te 
czasem ograniczają się do centrum miasta, a 
czasem rozszerzają się na grupę gmin.
Podstawowym założeniem wprowadzania stref 
niskiej emisji jest poprawa jakości powietrza 
poprzez przyspieszenie odnowy parku 
samochodowego w celu szybkiego usunięcia 
z  d ró g  n aj sta r s z yc h  i  n ajb a rd z i e j 
zanieczyszczających pojazdów. Wiąże się to 
z zaostrzeniem ograniczeń ruchu dla pojazdów 
z silnikiem wysokoprężnym, a w dłuższej 
perspektywie nawet z ich zakazem. 

0%

CZYSTA I ZRÓWNOWAŻONA MOBILNOŚĆ
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Nasi klienci przyspieszają 
transformację węglową 
W celu długoterminowego zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych 
przewoźnicy drogowi, przewoźnicy osób i floty pojazdów stopniowo 
przekształcają swoje floty. Rośnie zapotrzebowanie na energię elektryczną 
i CNG, a inni wykazują zainteresowanie biopaliwem B100.

Fnac-Darty przechodzi  
na CNG z FRAIKIN 

W poszukiwaniu samochodu dostawczego przyszłości 
firma Fnac-Darty zdecydowała się w 2018 r. 

zmodyfikować swoją strategię dostaw w oparciu o dwa kierunki: 
optymalizacja ładowności pojazdów i przejście na pojazdy 
zasilane CNG, aby obsłużyć największe aglomeracje. 
Grupa FRAIKIN zleciła to swojemu biuru konstrukcyjnemu. 
Udało mu się uzyskać prawie 80 kg ładowności poprzez 
modyfikację wysokości nadwozia, zamknięcia tylnych drzwi 
i długości pojazdu. w związku z tym zespoły FRAIKIN projektują 
dwa rodzaje pojazdów. 
Ta oferta przekonała Fnac-Darty do odnowienia 80% floty 
420 pojazdów w ciągu 5 lat. Na koniec października 2020 r. 
dostarczono 35 pojazdów Iveco 36S14 zasilanych CNG. 
„Preferujemy samochody ciężarowe napędzane CNG, które 
mają duży zasięg, emitują o 80% mniej spalin w przypadku 
BioCNG i 93% mniej cząstek stałych niż olej napędowy” – mówi 
Olivier Béchu, Dyrektor ds. działalności i organizacji (logistyka 
ostatniego kilometra). Jedynym ograniczeniem jest sieć stacji”.

Oise Transport stawia na biodiesla

Oise Transport (transport drogowy i kolejowy) stawia na 
paliwo B100. Jest to biodiesel w 100% pochodzenia 

roślinnego (rzepak uprawiany we Francji), a więc całkowicie 
odnawialny. Jest łatwy do wdrożenia we flotach zamkniętych, 
zastępuje olej napędowy, emitując 60% mniej gazów 
cieplarnianych i 80% mniej cząstek stałych niż kopalny olej 
napędowy. Firma FRAIKIN dostarczyła do głównego zakładu 
przedsiębiorstwa w Nanteuil-le-Haudouin dwa nowe pojazdy 
MAN TGX 510 przystosowane do tego biopaliwa, wspierając 
w ten sposób swojego wiernego klienta wyróżnionego 
znakiem Objectif CO2 Transport écoresponsable 
w transformacji energetycznej.

Uwaga! Aquaservice planuje przestawić swoją 
flotę hybrydową z CNG

Aquaservice jest wiodącą w Hiszpanii firmą specjalizującą 
się w dostarczaniu naturalnej wody mineralnej do 

gospodarstw domowych. Firma, której model opiera się na 
gospodarce obiegowej i zrównoważonym łańcuchu dostaw, 
ma największą w Hiszpanii flotę 7,5-tonowych ciężarówek 
hybrydowych liczącą aż 114 pojazdów. Chcąc pójść dalej 
w kwestii dekarbonizacji swojej floty, firma Aquaservice 
podjęła się konwersji tej floty na CNG. Wyzwanie: dostęp do 
centrów miast przy zmniejszonej emisji CO2. Jest to nowy krok 
w strategii zrównoważonej mobilności tego ważnego klienta 
firmy FRAIKIN.

Na podstawie analiz cyklu życia 
przeprowadzonych przez organizacje IFP 

Énergies nouvelles i Carbone 4 w latach 2019 
i 2020 ślad węglowy pojazdu zasilanego 
BioCNG jest tak samo niski jak pojazdu 

elektrycznego zasilanego niskoemisyjną 
francuską energią elektryczną. 

Czy wiesz że?

CZYSTA I ZRÓWNOWAŻONA MOBILNOŚĆ
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w liczbach
Flota FRAIKIN 

3% 

floty Grupy z alternatywnymi 
źródłami energii

Francuski system zachęt 
podatkowych obejmuje ciężarówki, 
furgonetki i autokary zasilane CNG, 

których masa brutto wynosi 2,6 
tony lub więcej. Dopłaty mogą 

sięgać 60%, obowiązują do 2029 r. 
i mają zastosowanie do oferty 

handlowej FRAIKIN.

Czy wiesz że?

Pojazdy z podziałem  
na alternatywne  
źródła napędu

2% 
floty francuskiej z alternatywnymi 

źródłami energii
 Hybryda 

 LPG 

 Elektryczne 

 CNG 

3%

Punkt ładowania 
elektrycznego dostępny 
dla klientów

W 2020 r. oddział FRAIKIN 
w Machelen (Belgia) został 

wyposażony w prywatną stację 
ładowania elektrycznego. Urządzenie to 
umożliwia ładowanie lekkiego 
samochodu dostawczego, który oddział 
oferuje swoim klientom na zasadzie 
krótkoterminowego wynajmu. Jest ona 
również dostępna dla odwiedzających. 
Dla belgijskiego oddziału firmy FRAIKIN 
jest to sposób na zaangażowanie swoich 
klientów w zrównoważoną mobilność 
elektryczną dobrze dostosowaną do 
krótkich podróży, a w szczególności do 
dostaw ostatniego kilometra. Planowana 
jest już instalacja drugiego punktu.

Uwaga!

Heppner przyspiesza swoją 
transformację energetyczną dzięki 
CNG 

Francuska grupa zajmująca się rozwiązaniami 
transportowymi i logistycznymi wybrała CNG 

i BioCNG jako główne źródło energii i zobowiązała się 
do przestawienia 50% swojej floty ciężarówek na gaz 
do 2025 r., z czego połowę do kwietnia 2021 r., przy 
wsparciu FRAIKIN. Sygnatariusz karty Cel CO2 od 2010 
r. uzasadnia tę inwestycję o wartości 15 mln EUR 
koniecznością sprostania nowym wymaganiom swoich 
klientów i społeczeństwa. Aby wesprzeć zmiany 
w swojej flocie, grupa planuje budowę prywatnych 
stacji CNG, które będą dostępne też dla jej partnerów. 
„Obecnie przyspieszamy naszą transformację 
energetyczną poprzez ustrukturyzowanie wszystkich 
inicjatyw, które realizujemy od kilku lat, oraz poprzez 
zaangażowanie całego ekosystemu w nasze 
podejście”, mówi Jean-Thomas Schmitt, Dyrektor 
generalny Heppner.

Nasi klienci przyspieszają 
transformację węglową 
(ciąg dalszy)

14%

42% 41%
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INNOWACJE

ZNAJOMOŚĆ I ANALIZA OFERTY 
W CELU LEPSZEGO DORADZTWA

 Celem tych testów jest wyrobienie sobie 
opinii na temat osiągów pojazdów i sprawdzenie 
obietnic producentów w odniesieniu do 
zastosowań dla naszych klientów. Testy są zatem 
przeprowadzane w rzeczywistych warunkach: 
na autostradach, drogach regionalnych i w 
ruchu miejskim, ze 100% obciążeniem 
użytkowym dla większego realizmu. w ten 
sposób możemy dzielić się z naszymi klientami 
sprawdzonymi opiniami na temat autonomii, 
zachowania podczas jazdy, ergonomii 
i akceptowalności.
Program ten obejmuje testowanie modeli 
pochodzących z prac badawczo-rozwojowych 
nowo powstałych przedsiębiorstw (w 
szczególności w zakresie lekkich pojazdów 
użytkowych). Dzięki temu te młode, 
innowacyjne firmy mogą korzystać z naszego 
doświadczenia i rozwijać swoje produkty tak, 
aby spełniały potrzeby i standardy rynku. 

Innowacje w centrum zrównoważonej mobilności
Grupa FRAIKIN jest wiodącym graczem w zakresie wynajmu pojazdów i zarządzania flotą 
w Europie i stale poszukuje innowacji. Te innowacyjne rozwiązania pomagają zmniejszyć wpływ 
flot pojazdów na środowisko i poprawić jakość świadczonych usług niezależnie od rodzaju 
działalności klientów.

5 FILARÓW INNOWACJI 
 Zadaniem firmy FRAIKIN jest jak 

najdokładniejsze określenie pojazdów, które 
spełniają potrzeby klientów. w obliczu 
złożoności sprzętu i  coraz bardziej 
specyficznych potrzeb firma FRAIKIN 
odgrywa istotną rolę w monitorowaniu 
i doradztwie jako usługodawca i doradca. 
Bogate portfolio dostawców gwarantuje 
neutralność wyborów projektowych.
Na początku procesu wynajmu projekt 
pojazdu jest zawsze wynikiem zrozumienia 
i ścisłej współpracy pomiędzy naszymi 
zespołami technicznymi,  naszymi 
dostawcami (producentami maszyn, 
zabudów i wyposażenia) oraz naszymi 
klientami. Regularne wsłuchiwanie się 
w głos naszych klientów pozwala nam lepiej 
zrozumieć rynek. Kierownicy projektów 
odpowiedzialni za innowacje zapewniają 
dywersyfikację naszych usług w celu 
zaspokojenia potrzeb nowych segmentów 
rynku i przewidywania przyszłych potrzeb. 

TESTOWANIE NOWYCH MODELI 
W WARUNKACH RZECZYWISTYCH

 FRAIKIN Lab, jednostka zajmująca się 
innowacjami technicznymi, przeprowadza 
własne testy pojazdów, aby móc doradzać 
swoim klientom w wyborze podwozia, 
silnika lub konkretnego wyposażenia 
w  sp o s ób  c ał kow i c i e  n i e z al e ż ny. 
P r i o r y t e t e m  j e st  uwz g l ę d n i e n i e 
rzeczywistych warunków eksploatacji. Aby 
pomóc klientom przy wyborze, w 2020 r. 
firma FRAIKIN raz na dwa miesiące 
przeprowadzała test nowego samochodu. 
Tempo wyraźnie się zwiększyło w miarę 
wzrostu liczby pojazdów napędzanych 
energią alternatywną. Na początku 2021 r. 
częstotliwość ta wzrosła do jednego, a nawet 
dwóch testów miesięcznie. Ta „rutyna 
innowacji” jest ustrukturyzowana i odbywa 
się w ramach specjalnego wewnętrznego 
zarządzania. 

FRAIKIN przyspiesza proces 
innowacji dzięki SprintProject

Grupa FRAIKIN stawia na Open Innovation, 
aby przygotować przyszłość łańcucha 

dostaw. w 2020 r. dołączyliśmy do 
SprintProject, wspólnej jednostki Open 
Innovation, która zrzesza liderów branży do 
współpracy nad projektami. Dzięki temu 
strategicznemu sojuszowi mamy dostęp do 
kompleksowego monitorowania tendencji 
i innowacji w zakresie start-upów w łańcuchu 
dostaw, które mają szansę zrewolucjonizować 
branżę, a także do powiązanych z nimi 
wspólnych projektów pomiędzy firmami 
członkowskimi a wybranymi start-upami. 

5 filarów innowacji dla floty…

OSZCZĘDNA ZIELONABEZPIECZNA WIELOFUNKCYJNY WYGODNA
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Wprowadzanie innowacji dla naszych klientów 
Jako gracz na rynku logistyki i mobilności miejskiej, FRAIKIN wprowadza innowacje 
w projektowaniu pojazdów, które spełniają potrzeby klientów, i pomaga im zmniejszyć emisję 
dwutlenku węgla przy jednoczesnej poprawie jakości świadczonych usług.

NACZEPY CHŁODNIE NA GAZ 
CIEKŁY DLA U LOGISTIQUE 

 Firma U Logistique, której szczególnie 
zależało na zmniejszeniu wpływu na 
środowisko, chciała zastąpić swoje 
dotychczasowe pojazdy chłodnicze nowymi 
modelami bardziej przyjaznymi dla 
środowiska. Po przeanalizowaniu kilku 
ro z w i ą z a ń  wd ro ż yl i ś my  na c ze py 
wykorzystujące kriogeniczne rozwiązanie 
c h ł o d n i c z e  z a m i a s t  c z y n n i k ó w 
chłodniczych.  Przepływając  przez 
wy m i en n i k  c i epł a,  c i e kł y  a zot  o 
temperaturze -196°C chłodzi komorę 
ładunkową dwa razy szybciej niż agregat 
chłodniczy z silnikiem wysokoprężnym, 
jednocześnie  zmniejszając  emisję 

dwutlenku węgla o 80%. Technologia ta 
działa bez silnika, umożliwiając jazdę nocą 
w centrach miast.
Technologia Blueeze opracowana przez Air 
Liquide jest już stosowana w niektórych 
pojazdach, ale nigdy wcześniej nie została 
wykorzystana w naczepach. To wyzwanie 
zostało podjęte we współpracy z firmą 
Chereau, która zintegrowała moduł 
kriogeniczny bez utraty objętości i ładunku. 
Takie rozwiązanie przekonało firmę U 
Logistique do zamówienia 11 pojazdów 
zasilanych CNG, aby jeszcze bardziej 
zmniejszyć emisję dwutlenku węgla. 
Obecnie  obsługują  one  platformę 
produktów świeżych i  mrożonych 
w Fontenay-le-Comte (Vendée).

POŁĄCZENIE POJAZDÓW 
ELEKTRYCZNYCH I OPTYMALIZACJI 
LOGISTYKI

 Wspólnie z firmą FRAIKIN sektor 
świeżych ryb i owoców morza zajmuje się 
zrównoważoną logistyką w dystrybucji 
lokalnej. w Madrycie uczestniczymy 
w pilotażowym projekcie optymalizacji 
dyst r ybu c j i  św i e żych  p ro du któw 
z centralnego targu rybnego w Mercamadrid 
d o  r ó ż n y c h  s k l e p ó w  r y b n y c h 
i supermarketów w mieście. Ustaliliśmy 
regularną i często uczęszczaną trasę, która 
oprócz zmniejszenia liczby pojazdów 
i przejazdów, minimalizuje wpływ na 
środowisko dzięki łączeniu potrzeb 
logistycznych, innowacyjnym, w 100% 
elektrycznym pojazdom chłodniczym 
Merce d e s  e-Vito  o ra z  wsp ół p racy 
hurtowników, detalistów, producentów 
i administracji.

NIEZWYKŁA WIEDZA NA TEMAT 
ZDROWIA

 Symbolem zdolności firmy FRAIKIN do 
p r o j e k t o w a n i a  s z c z e g ó l n y c h , 
zaawansowanych technologicznie pojazdów 
jest dostarczenie w Hiszpanii 43 pojazdów 
w y p o s a ż o n y c h  w  n a j b a r d z i e j 
zaawansowany sprzęt elektromedyczny. Są 
specjalnie przystosowane do zapewnienia 
opieki nad pacjentami w stanie krytycznym 
podczas transportu. Wszystkie jednostki 
wyposażone są w ławkę elektryczną 
Promeva  ora z  no sze  e lektryczne, 
zwiększające bezpieczeństwo pacjentów 
i  p e r s o n e l u  m e d y c z n e g o .  M a ją 
zaawansowane układy klimatyzacji, tlenu 
i oświetlenia sterowane za pomocą ekranów 
dotykowych. Na zewnątrz pojazdy mają 
oznaczenie o wysokiej widoczności, mówi 
Battenburg. 

INNOWACJE
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Opracowanie drogi do autonomicznego pojazdu
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Choć rozwój autonomicznych pojazdów dostawczych niekoniecznie musi nastąpić jutro. 
Perspektywa obsługi ostatniego kilometra i wyzwania logistyki miejskiej, ale także na innej 
płaszczyźnie, transportu dalekobieżnego, zachęcają do poszukiwania rozwiązań. 

6 POZIOMÓW AUTONOMII POJAZDÓW
 W 2014 r. organizacja SAE International 

zd ef i n i ował a  sze ś ć  p ozi o mów  ja zdy 
autonomicznej: od tradycyjnej jazdy bez funkcji 
autonomicznych (poziom 0) do pełnej autonomii 
(poziom 5). To właśnie ten ostatni poziom 
dotyczy jazdy autonomicznej.

POJAZDY AUTONOMICZNE: 
PRZESZKODY DO WYELIMINOWANIA

 Choć systemy wspomagania jazdy stają się 
coraz sprawniejsze (takie jak tempomat – 
adaptacyjny lub nie – system ostrzegania przed 
n i e z a m i e rzo ną  z m i a ną  pa sa  r u chu, 
utrzymywanie pasa ruchu i automatyczne 
hamowanie awaryjne), nie nadszedł jeszcze czas 
na autonomiczne ciężarówki. Pomijając 

dostępność technologii, podstawową kwestią 
pozostaje odpowiedzialność w razie wypadku 
w przypadku braku kierowcy. Istnieje również 
ryzyko cybernetyczne, ponieważ pojazdy te 
opierają się na rozwiązaniach informatycznych. 
Nie wspominając o przystępności cenowej 
i akceptacji społecznej. Dlatego też producenci 
są bardziej ostrożni i wyważeni niż dwa, trzy 
lata temu. Jednocześnie nieprzerwanie 
prowadzi się testy i gromadzi informacje 
zwrotne.

AUTONOMICZNY SAMOCHÓD 
CIĘŻAROWY – WKŁAD NASZYCH 
EKSPERTÓW

 Firma FRAIKIN jest regularnie pytana o te 
kwestie i informuje o nich za pomocą ekspertyz 
dotyczących 2. i 3. poziomów autonomii. Dział 
innowacji z dużym zainteresowaniem śledzi 
również pierwsze testy jazdy połączonych 
ciężarówek w konwojach, zwanych potocznie 
platooningiem, na wzór testów przeprowadzonych 
przez DB Schenker na pojazdach Man. Ta zdalna 
komunikacja pojazd-pojazd (V2V) zapowiada 
konkretne zastosowanie autonomicznie 
kierowanych pojazdów, które przyniosą korzyści 
w zakresie zużycia paliwa, bezpieczeństwa 
i pokonywanej odległości. 

Przeczytaj opinię 
eksperta
opublikowano na stronie www.
sprint-project.com/avis-
dexpert/2020/04/le-vehicule-
autonome-utopie-opportunite-ou-
inevitable-evolution

Platooning: 
pozostaje tylko 
zdać egzamin na 
prawo jazdy 
w rzeczywistych 
warunkach 
eksploatacji.
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„Autonomous Ready” – opinie 
o MobilEye 

Projekt „Autonomous Ready” został 
zainicjowany przez miasto Barcelona w celu 

oceny korzyści płynących z wyposażenia 
pojazdów w inteligentne systemy 
wspomagania jazdy. Inicjatywa ta opiera się na 
założeniu, że w miastach o dużym natężeniu 
ruchu wszystkie pojazdy powinny być 
wyposażone w takie systemy, które poprawiają 
bezpieczeństwo najbardziej narażonych 
użytkowników dróg.
W ramach tego eksperymentu firma FRAIKIN 
przeprowadziła analizę wypadków na części 
floty Aquaservice wyposażonej w system 
MobilEye (13,5% floty). Efektem tego jest 
spadek wskaźnika wypadkowości w okresie 
od 1 maja 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. o 22% 
w stosunku do analogicznego okresu w roku 
poprzednim. 

Systematyczne wspomaganie 
jazdy

W Szwajcarii wszystkie pojazdy 
leasingowane przez firmę FRAIKIN 

zostały wyposażone w kamery i czujniki 
cofania. Pojazdy wyposażono również w układ 
wspomagania kierowcy (ostrzeganie przed 
niezamierzoną zmianą pasa ruchu) oraz 
tempomat adaptacyjny, co zapewniało im 
autonomię na poziomie 2.

 Brak autonomii
Kierowca w pełni kontroluje 
wszystkie funkcje pojazdu. 
Wbudowane elementy 
pomocnicze to urządzenia 
ostrzegawcze i nie stanowią 
systemu wspomagającego 
prowadzenie.
Urządzenia: wskaźnik paliwa, 
ostrzeżenie o poziomie oleju itp.

 Autonomia częściowa
W niektórych sytuacjach kierowca 
może częściowo przekazać kierowanie 
pojazdem komputerowi pokładowemu. 
Nadal jest jednak odpowiedzialny 
za nadzór i musi być gotowy do 
interwencji.
Środki techniczne: tempomat 
adaptacyjny, kontrola pasa ruchu, 
wspomaganie parkowania itp.

 Duża autonomia
Kierowca nie musi już 
podejmować działania. Pojazd 
może jechać samodzielnie 
i radzić sobie z różnymi 
sytuacjami. Jego autonomia jest 
jednak ograniczona do 
konkretnych warunków, takich 
jak np. określona strefa 
geograficzna.

10 2 3 5
 Pomoc w prowadzeniu pojazdów
Kierowca jest wspierany w niektórych 
zadaniach przez komputer pokładowy. 
Pomoc dotyczy kontroli wzdłużnej 
(prędkość oraz odległość między 
pojazdami) lub kontroli bocznej 
(monitorowanie białych pasów jezdni), 
ale nie obu tych aspektów jednocześnie.
Środki techniczne: tempomat, czujnik 
zmiany pasa ruchu, automatyczne 
hamowanie awaryjne itp.

 Pełna autonomia
Nie jest potrzebny kierowca 
ani nie jest potrzebny udział 
człowieka. Pojazd jest 
w 100% autonomiczny.

4
 Autonomia warunkowa
W określonych warunkach pojazd 
jest w stanie analizować środowisko 
jazdy i odpowiednio reagować. 
Nawet jeśli maszyna jest w pełni 
autonomiczna, kierowca musi 
pozostać na swoim miejscu, aby 
w razie potrzeby przejąć kontrolę.
Środki techniczne: niektórzy 
producenci zapowiadają jazdę 
autonomiczną w korkach. 

INNOWACJE



WYPADKOWOŚĆ KLIENTÓW 

Podejmowanie działań w zakresie 
zarządzania ryzykiem drogowym
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Przy ponad 30 000 pojazdów we Francji i 58 000 w całej Grupie ryzyko 
drogowe jest naszym głównym problemem. Zapobieganie i szkolenie 
to dźwignie odpowiedzialnej polityki ubezpieczeniowej.

ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE 
SZKODAMI

 W przypadku Francji firma FRAIKIN 
zinternalizowała zarządzanie roszczeniami 
w ramach działu ubezpieczeń. Zarządza on 
wszystkimi roszczeniami, z wyjątkiem tych 
z tytułu uszkodzenia ciała i zagranicznych. 
D ysp o nu j e  w  te n  sp o s ób  p e ł ny m 
i szczegółowym obrazem wskaźnika 
wypadkowości dla wszystkich pojazdów 
wynajmowanych w kraju. Aby wywrzeć 
pozytywny wpływ na obsługę roszczeń swoich 
klientów, zespół specjalistów ds. ubezpieczeń 
komunikacyjnych opiera się na odpowiednich 
wskaźnikach wydajności,  które  są 
aktualizowane co miesiąc za pomocą 
oprogramowania BI. Analiza roszczeń klientów, 
szkolenia w zakresie odpowiedzialnej jazdy, 
wyzwania dotyczące roszczeń klientów i środki 

zapobiegawcze zostały w pełni zintegrowane 
z polityką firmy FRAIKIN.

PROWADZENIE DYSKURSU 
PREWENCYJNEGO

 W celu uświadomienia klientom 
szkodowości i promowania prewencji zespoły 
w dziale ubezpieczeń regularnie objaśniają 
stosowane wskaźniki. Wymiana ta pozwala na 
wdrożenie polityki prewencyjnej dostosowanej 
do rodzaju napotkanego ryzyka.
Firma FRAIKIN opracowała również program 
szkoleń dostosowanych do potrzeb klienta – 
zarówno stacjonarnych, jak i e-learningowych. 
Szkolenia Akademii Bezpieczeństwa FRAIKIN 
opierają się na przeprowadzonej wcześniej 
anal i z ie  i  uwzgl ę d ni ają  sp e cyf i kę 
wypadkowości zidentyfikowanej w firmie. 
W szczególności dotyczą ryzyka związanego 

z dostawami (otwieranie klapy tylnej, obsługa 
narzędzi pokładowych, załadunek/rozładunek). 
Niektóre sesje są ukierunkowane na sporządzanie 
umów polubownych, podczas gdy inne skupiają się 
na przeglądzie kodeksu drogowego. Oferowane są 
również szkolenia z zakresu ekonomicznej jazdy, 
oparte na tym samym modelu, co szkolenia dla 
pracowników-kierowców firmy FRAIKIN. 
 

Zapobieganie jest  
korzystne dla wszystkich 

 
„Chociaż klienci nie są zbyt entuzjastycznie 
nastawieni do działań zapobiegawczych, coraz 
częściej zdają sobie sprawę z tego, że 
uszkodzony pojazd wymusza przestój, a także 
stwarza ryzyko utraty przychodów i zagrożenie 
dla bezpieczeństwa kierowców. Nasi specjaliści 
ds. sprzedaży są również bardziej wyczuleni na te 
kwestie.
Dzięki wdrożeniu polityki świadomości i prewencji 
wygrywają wszyscy: nasi klienci, którzy będą 
kontrolować swoje składki ubezpieczeniowe 
i wypadkowość, ale także firma FRAIKIN, która 
może udowodnić swojemu ubezpieczycielowi 
majątkowemu, że realizuje skuteczną politykę 
prewencyjną. Jest to dobra praktyka, która 
przynosi konkretne efekty ”. 

HÉLÈNE THEALLER,
Dyrektor działu ubezpieczeń

Opinie

 
„Mam 37 lat, a za kółkiem spędziłem już połowę życia. Jednak 
dzięki szkoleniu z ekonomicznej jazdy, które odbyłem w 2020 r., 
uświadomiłem sobie, że mogę jeszcze poprawić swoje 
umiejętności. Instruktor udziela porad i zaleceń, które można 
natychmiast zastosować w praktyce. Ważne jest przewidywanie 
(szybsza zmiana biegów oszczędza paliwo), ale także zachowanie 
bezpiecznych odległości, które są szczególnie ważne, gdy 
ciężarówka jest załadowana. Należy zwrócić uwagę na swoją 
postawę za kierownicą oraz prawidłowo ustawić fotel i lusterka. Są to 
nawyki, które teraz wykorzystuję również w moich prywatnych 
podróżach. Ekonomiczna jazda zmniejsza ryzyko dla siebie i innych! ”.

JONATHAN DENIS, kierowca w oddziale w Rennes 

Ekonomiczna jazda: zawsze 
jest miejsce na ulepszenia 
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Ewolucja wskaźnika strat na przestrzeni 
8 lat (Francja)

 Grupa FRAIKIN jest sygnatariuszem 
karty bezpieczeństwa ruchu 
drogowego zaproponowanej przez 
organizację Prévention Routière 

 oraz członkiem stowarzyszenia 
działającego na rzecz promowania 
i monitorowania bezpieczeństwa 
ruchu drogowego w firmach”.

Uwaga!

29%



 PARTNERSTWA INSTYTUCJONALNE

Podmiot zaangażowany 
w promowanie odpowiedzialnego 
transportu

HISZPANIA
  Gasnam – Stowarzyszenie na rzecz zrównoważonego transportu / gaz i wodór
  Ganvam – Krajowe stowarzyszenie dealerów pojazdów samochodowych, 
naprawy i części zamiennych
 AECOC – Stowarzyszenie producentów i dystrybutorów 
 AER – Hiszpańskie stowarzyszenie wynajmu
  Empresas por la movilidad sostenible – Przedsiębiorstwa na rzecz 
zrównoważonej mobilności

WIELKA BRYTANIA
  FTA – Stowarzyszenie Transportu Towarowego 
  BVRLA – Brytyjskie Stowarzyszenie Wynajmu 
i Leasingu Pojazdów 

  RHA – Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych

FRANCJA
  AFGNV– Francuskie stowarzyszenie 
stosowania gazu ziemnego 
w pojazdach

 Transfrigoroute
 Certibruit
  FFC – Francuska federacja blacharstwa 
  TLF – Transport i Logistyka Francji 
  Lease Europe
  Fedalis – Federacja Dystrybutorów 
Żywności

  FNBM – Federacja przemysłu 
drzewnego i materiałów budowlanych

NIEMCY
  Transfrigoroute Deutschland 
  EGRW – Związek 
regionalnych przedsiębiorstw 
gospodarki odpadami

Duży wkład w transport przyjazny 
dla środowiska: uruchomienie strony 
terre-TLF.fr

TERRE-TLF.fr jest stroną internetową stworzoną przez 
organizację Union TLF i jej członków. Strona skierowana 
jest do profesjonalistów, którzy chcą przyspieszyć 
transformację energetyczną swojej działalności 
i zainwestować w pojazdy napędzane energią 
alternatywną. Odpowiada na cztery główne pytania 
zadawane przez osoby chcące uczynić swoją flotę 
bardziej ekologiczną:

 Jaka źródła energii są dostępne?
 Jakie pojazdy napędzane energią alternatywną 

są dostępne na rynku?
 Jakie są przepisy i gdzie znajdują się strefy niskiej 

emisji (LEZ) we Francji?
 Jakie dźwignie finansowe należy uruchomić, 

aby zoptymalizować ten proces?
Grupa FRAIKIN – jako aktywny członek tej organizacji 
branżowej – jest jednym z głównych współtwórców 
strony. Jest ona praktycznym narzędziem i służy realnym 
wsparciem przy podejmowaniu decyzji. Informuje, 
doradza i towarzyszy profesjonalistom w przyspieszeniu 
transformacji środowiskowej sektora.

Uwaga!

POLSKA
  CCIFP – Francusko-Polska Izba Gospodarcza
  SKFS – Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych
  ZPL – Związek Polskiego Leasingu
  PSPA – Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych
  Pracodawcy RP – Związek Pracodawców Rzeczypospolitej 
Polskiej

  Stowarzyszenie Eksporterów Polskich 
  Bank Żywności
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OSZCZĘDNOŚĆ ZASOBÓW 
TO ZMNIEJSZENIE NASZEGO 
WPŁYWU NA ŚRODOWISKO

ZMNIEJSZANIE ŚLADU EKOLOGICZNEGO 
NASZEJ DZIAŁALNOŚCI POPRZEZ 
ROZWAŻNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI 
ORAZ STOPNIOWE PRZEKSZTAŁCANIE 
NASZEJ FLOTY 

70% 
pojazdów 

zgodnych z normą 
Euro 6

125 
warsztatów 
w Europie

100% 
zużytych 

akumulatorów 
poddanych 

recyklingowi
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NASZE ŚRODOWISKO

Dynamiczne i zrównoważone zarządzanie pojazdami

KONTROLOWANY CYKL  
ŻYCIA POJAZDU

 Dysponując flotą ponad 58 000 pojazdów, 
firma FRAIKIN jest ważnym podmiotem 
w sektorze transportu i  mobilności. 
Dynamiczne zarządzanie flotą gwarantuje, że 
jest ona regularnie odnawiana i utrzymywana 
na najwyższym poziomie ekologicznym. 
Od nabycia do odsprzedaży każdy pojazd 
przechodzi przez trzy fazy eksploatacji. 
z pewnymi wyjątkami, nowe pojazdy są 
przeznaczone do wynajmu długoterminowego. 
Po upływie 4–5 lat pojazdy są udostępniane 
w  r a m a c h  w y n a j m u  k r ó t ko -  l u b 
średnioterminowego.  Po 7–8 latach 
użytkowania pojazdy z floty FRAIKIN są 
sprzedawane na rynku samochodów 
używanych. 

SZYBKA ROTACJA FLOTY
 Ta aktywna polityka odnawiania zasobów 

przynosi efekty. Do końca 2020 r. udział 
pojazdów spełniających wymagania normy 
Euro 6 będzie stanowił 70% floty FRAIKIN, czyli 
o 10 punktów procentowych więcej niż 
w 2019 r. Warto porównać ten wynik z sytuacją 
w branży, gdzie na ten moment 46% pojazdów 
spełnia wymagania normy Euro 6. 
Dzięki postępowi, jaki dokonał się w obszarze 
silników wysokoprężnych dzięki normie Euro 
6, pojazdy użytkowe z silnikiem wysoko-
prężnym pozostają poważnym kandydatem do 
większości zastosowań. Od czasu wprowa-
dzenia norm Euro emisja NOx i drobnych 
cząstek stałych zmniejszyła się dziesięcio-
krotnie. Innymi słowy: 10 ciężarówek spełnia-
jących wymagania normy Euro 6 emituje dziś 
mniej niż jedna ciężarówka w latach dziewięć-
dziesiątych ubiegłego wieku. 

Trzy życia pojazdów FRAIKIN

OD 18 MIESIĘCY DO 2 LAT 
I wynajem krótko- 

i średnioterminowy
 4–5 LAT I średnio, 

leasing długoterminowy

Odsprzedaż 
pojazdów 

używanych

 2. ŻYCIEIi
 1. ŻYCIEIi

 3. ŻYCIEIi

Grupa FRAIKIN, jako odpowiedzialny podmiot działający w sektorze samochodów 
ciężarowych w Europie, promuje strategię szybkiej modernizacji swojej floty 
pojazdów. Efekty nowych europejskich norm środowiskowych są widoczne 
w Grupie szybciej niż przeciętnie na rynku europejskim.
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Udział pojazdów spełniających 
wymagania normy Euro 6 we 
flocie (Grupa)

FRANCK 
CHAPEL, 
Kierownik 
warsztatu 
Saint-Égrève 
(38)

„Kiedy przesiadłem się 
z Peugeota 308 SW 

diesel do Toyoty Corolli 
Touring Sport Hybrid, 
odkryłem nową przyjemność 
z jazdy. Niski poziom hałasu 
tego silnika jest 
zdecydowanie zauważalny, 
a brak sprzęgła znacznie 
odciąża moje słabe plecy. 
Przy pokonywaniu 140 
kilometrów dziennie pod 
koniec tygodnia jest to 
naprawdę odczuwalne. 
To piękny i bardzo cichy 
samochód, który wciąż ma 
możliwość ostrego 
przyspieszenia przy ruszaniu. 
Ponadto prowadzę samochód 
i wiem, że nie truję pieszych 
lub rowerzystów w mieście. 
Widzę też, że promuje dobry 
wizerunek firmy w oczach 
klientów”.

Opinia

1328 pojazdów 
napędzanych energią 

alternatywną (elektryczne, 
hybrydowe lub CNG) 

we flocie FRAIKIN

Dane

   

Firma FRAIKIN przyspiesza transformację energetyczną swoich pojazdów 
służbowych. Polityka samochodowa na 2020 rok firmy FRAIKIN Francja 
koncentruje się na redukcji emisji CO2. w ten sposób wyprzedza przyszłe 
wymogi krajowe, które narzucą minimalny udział pojazdów firmowych we 
flotach przedsiębiorstw. Jest to również odpowiedź na zapotrzebowanie 
użytkowników samochodów służbowych, zaniepokojonych swoim śladem 
węglowym, a w przypadku niektórych z nich, ograniczeniami dla pojazdów 
z silnikiem wysokoprężnym, ogłoszonymi przez duże miasta.
Spośród 326 samochodów służbowych odnowionych we Francji wybór 
przedstawia się następująco:

 63%: silnik hybrydowy (nieładowalny) do użytku w obszarach miejskich 
i podmiejskich;

 7%: lekkie hybrydy, w kategoriach pojazdów kompaktowych.
Gdy flota zostanie odnowiona do końca 2022 r., polityka dotycząca pojazdów 
firmowych będzie silniej ukierunkowana na hybrydyzację i elektryfikację. Tylko 
pracownicy, którzy pokonują rocznie ponad 50 000 km, będą mogli wybrać 
pojazd benzynowy.

Polityka samochodowa ukierunkowana na hybrydy

Uwaga!
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Zmniejszenie wpływu naszej działalności na środowisko

    e Francji, w Wielkiej Brytanii, 
Hiszpanii i Polsce firma FRAIKIN 
świadczy usługi serwisowe 
i naprawcze dla samochodów 

ciężarowych i lekkich pojazdów użytkowych.
W 125 warsztatach zużywa się najwięcej 
energii i wody (myjnie) oraz powstaje 
najwięcej odpadów w Grupie (oleje, zużyte 
akumulatory, opony, płyny chłodnicze itp.). 
W duchu ciągłego doskonalenia na bieżąco 
realizuje się inwestycje w celu ograniczenia 
zużycia i gospodarowania odpadami zgodnie 
z najlepszymi praktykami.

ZBIERANIE I RECYKLING ODPADÓW
 W zależności od rodzaju odpadów firma 

F R A I K I N  o p r a c o w a ł a  w y t y c z n e 
dla autoryzowanych firm odbierających 
odpady. Wszystkie spółki zależne posiadające 
warsztaty powierzają gospodarkę odpadami 
wyspecjalizowanym firmom, które zbierają, 
przetwarzają i  utylizują lub poddają 
recyklingowi odpady zgodnie z przepisami 
unijnymi. We Francji zbiórką odpadów 
niebezpiecznych i olejów przepracowanych 
zajmuje  się  f irma Sevia,  a  zbiórką 
i recyklingiem baterii – STCM. Grupa FRAIKIN 
zorganizowała także odbiór swoich odpadów 
innych niż niebezpieczne (drewno, metale, 
materiały kompozytowe czy śmieci). 

ZASTĘPOWANIE PRODUKTÓW 
STWARZAJĄCYCH RYZYKO

 W celu zapobiegania zagrożeniom dla 
środowiska i ochrony zdrowia pracowników 
przeprowadzono inwentaryzację środków 
chemicznych stosowanych w zakładach 
(aktualizacja kart charakterystyki substancji 
niebezpiecznych). w kwestii rozcieńczalników 
i uszczelniaczy kontynuowany jest program 
wymiany mający na celu wybór produktów 
zawierających mniej szkodliwych substancji, 
takich jak styren i toluen.
 
MODERNIZACJA OŚWIETLENIA 

 W ramach wieloletniego planu 
inwestycyjnego firma FRAIKIN modernizuje 
oświetlenie. Celem jest wymiana istniejącego 
oświetlenia w warsztatach, biurach, 
pomieszczeniach socjalnych i na zewnątrz na 

Wyzwania związane z klimatem i środowiskiem wymagają 
wzmożonych wysiłków w zakresie gospodarki odpadami 
i zasobami. Ochrona środowiska jest priorytetem zawartym 
w polityce środowiskowej Grupy.

Hiszpański oddział firmy 
FRAIKIN ma certyfikat ISO 
14001 i jest szczególnie 
proaktywny w zarządzaniu 
swoim wpływem na 
środowisko.
Nowe działania wzmocniły jej 
zaangażowanie.

 Stosowanie w warsztatach 
ścierek wielokrotnego użytku 
zmniejsza zużycie papieru 
i produkcję odpadów.

 Kilka oddziałów jest zasilanych 
energią elektryczną pochodzącą 
ze źródeł odnawialnych.

 w Granollers system 
odzyskiwania wody deszczowej 
zasila tunel do mycia, redukując 
zużycie wody miejskiej do zera.
Zużycie energii elektrycznej, 
paliwa i wody oraz wskaźniki 
recyklingu odpadów są 
rygorystycznie monitorowane.

Hiszpania: podejście 
środowiskowe zgodne 
z normą ISO 14 001

Uwaga!

oświetlenie LED. Lorient, Annecy i La 
Courneuve są pierwszymi jednostkami, które 
skorzystały z tego programu.
Oświetlenie LED może zmniejszyć zużycie 
energii o co najmniej 65% w obiektach. 
O św i e t l e n i e  j e st  d o sto s owa n e  d o  
każdego obszaru, co poprawia komfort 
i bezpieczeństwo pracowników. 

110

1

2

5

125 WARSZTATÓW 
UTRZYMANIA 
MECHANICZNEGO 
W GRUPIE
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Gospodarka odpadami 
w trybie obiegowym

ZRÓWNOWAŻONE ZARZĄDZANIE 
ZUŻYTYMI AKUMULATORAMI 

 Od 10 lat firma FRAIKIN zleca recykling 
akumulatorów firmie STCM, która jest 
francuskim liderem w zakresie zbiórki 
i recyklingu zużytych akumulatorów 
ołowiowych. w 2020 r. poziom recyklingu 
osiągnie we Francji 100%, co odpowiada 232 
tonom ołowiu, który po przetworzeniu może 
być ponownie wykorzystany w nowych 
akumulatorach. 
Każda odzyskana jednostka jest przetwarzana 
zgo d n i e  z  p r ze p i sa m i  k ra j ow y m i 

i europejskimi. Dla każdego akumulatora 
opracowana jest karta przekazania (BDO), 
która ma zapewnić identyfikowalność 
o d p a d ó w  n i e b e z p i e c z ny c h .  D l a 
odpowiedzialnego producenta stanowi ona 
dowód ich prawidłowej eliminacji. Zespoły są 
stale uwrażliwiane na kwestie związane 
z odbiorem akumulatorów.
Recykling akumulatorów jest ważnym 
elementem zrównoważonego zarządzania: 
pozwala uniknąć wykorzystywania 
surowców mineralnych i ich transportu do 
naszego kraju, co oznacza ochronę zasobów 
i terenów naturalnych oraz znaczne 
zmniejszenie zużycia energii związanego 
z ich transportem. Ponadto produkcja 
akumulatorów z odzyskanych metali 
wymaga od dwóch do trzech razy mniej 
energii  niż produkcja z rud. Jest to 
największa możliwość oszczędzania 
zasobów. w ten sposób program pomaga 
zapobiegać  uszczuplaniu  zasobów 
naturalnych, ograniczać produkcję odpadów 
i racjonalizować zużycie energii. 

CZYSZCZENIE FILTRÓW CZĄSTEK 
STAŁYCH I KATALIZATORÓW 

 Czyszczenie zamiast wyrzucania 
i zastępowania nowymi materiałami: 
Grupa FRAIKIN stosuje tę zasadę do 
filtrów cząstek stałych, które są 
niezbędne do utrzymania jakości 
powietrza. Dzięki współpracy z firmą 
Optym-HA, francuskim liderem 
w dziedzinie czyszczenia filtrów 
cząstek stałych, oczyszczono 137 
filtrów ze 197, które przeszły przez 
nasze warsztaty we Francji. 
w zależności od wymagań producenta 
można zastosować dwie technologie 
czyszczenia: mycie ciśnieniowe 
i obróbkę cieplną.  

Grupa FRAIKIN ma świadomość potencjalnego 
wpływu swojej działalności na środowisko  
i w duchu ciągłego doskonalenia robi wszystko, 
co w jej mocy, aby zredukować ilość odpadów, 
poddać recyklingowi jak najwięcej produktów 
i zmniejszyć zużycie nowych produktów. 

100%
Poziom recyklingu ołowiu ze zużytych 

akumulatorów uzyskany w 2020 r.

Dane

66 67RAPORT CSR FRAIKIN 2020 RAPORT CSR FRAIKIN 2020

PRZEDMUCHANIE WSTĘPNE
Filtr DPF jest oczyszczany 
w wysokociśnieniowym 
urządzeniu czyszczącym  
w celu usunięcia sadzy i pyłów

OBRÓBKA 
CIEPLNA
Spaleniu ulega 
100% sadzy

OCZYSZCZONY FILTR DPF 

1
2

3

4

6

5KONTROLA KOŃCOWA
Ciśnienie wsteczne 

oczyszczonego filtra DPF jest 
porównywane z ciśnieniem 

wstecznym nowego filtra DPF

PRZEDMUCHANIE
Drugie przejście przez 
urządzenie czyszczące  
w celu usunięcia ostatnich 
pozostałości pyłów

KONTROLA WSTĘPNA
Filtr DPF jest umieszczany na 
testerze w celu zmierzenia 
ciśnienia wstecznego

Na czym polega czyszczenie filtrów 
cząstek stałych?

NASZE ŚRODOWISKO



BIEŻNIKOWANIE OPON –  
WAŻNA ALTERNATYWA

 Bieżnikowanie to proces polegający 
na wymianie bieżnika używanej opony 
na nowy bieżnik. Jest to rozwiązanie nie tylko 
ekonomiczne, lecz także ekologiczne: 
zmniejsza emisję CO2 i produkcję odpadów. 
Opony, które można bieżnikować, są droższe, 
ale ich żywotność jest 2,5 raza dłuższa. 
Oszczędność surowców wynosi około 35%, a 
ilość odpadów do ponownego przetworzenia 
jest zredukowana o 50%. Szacuje się, że 
bieżnikowanie 100 opon ciężarowych to 5 ton 
niezużytego materiału i ponad 6 ton CO2 
mniej. Dlatego uważamy bieżnikowanie za 
istotną i korzystną alternatywę dla nowych 
opon. Ich stosowanie wpisuje się w trend 
gospodarki obiegowej. 
Takie podejście jest odpowiedzią na podwójne 

wyzwanie dla środowiska: oszczędność 
surowców i uniknięcie składowania zużytych 
opon w środowisku naturalnym. Korzystny 
jest również wymiar ekonomiczny, gdyż 
ponowne wykorzystanie osnowy obniża koszt 
opon na wymianę. w przypadku wszystkich 
używanych opon firma FRAIKIN korzysta 
z akredytowanych usługodawców w zakresie 
zbiórki (Aliapur we Francji), przetwarzania 
i odzysku, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

ODTŁUSZCZANIE CZĘŚCI 
ZAMIENNYCH BEZ UŻYCIA 
ROZPUSZCZALNIKÓW 

 Ponad 100 zakładów we Francji jest 
wyposażonych łącznie w 150 maszyn firmy 
Safetykleen*. Przedsiębiorstwo to specjalizuje 
s ię  w czyszczeniu  części  i  obróbce 

powierzchni. Umożliwiają one odtłuszczanie 
części mechanicznych za pomocą roztworów 
detergentów (113 maszyn Aquakleen 
i Braekekekleen), jak również usuwanie farby 
za pomocą rozcieńczalnika (4 maszyny 
Paintkleen) dzięki opatentowanym systemom, 
które gwarantują ochronę środowiska 
i zgodność z przepisami BHPiOŚ.
W 2020 r. nasze zapotrzebowanie związane 
z  e lementami  me chanicznymi  jest 
zaspokojone w 72%, a w zakresie usuwania 
powłok malarskich – w 28%. Proces 
optymalizacji floty przeprowadzono w taki 
sposób, aby do początku 2021 r. wszystkie 
zakłady wymagające odtłuszczania roztworem 
wodnym były wyposażone w odpowiedni 
sprzęt. 

* certyfikat OHSAS 18001

Środki smarne 
kwalifikujące się do 
świadectw oszczędności 
energii.

W ramach poprawy charakterystyki 
energetycznej swojej floty FRAIKIN 
Francja stosuje ponad 90% środków 
smarnych kwalifikujących się do 
certyfikatów oszczędności energii 
(EEC). Smary te określa się jako 
energooszczędne i są one 
przeznaczone do stosowania 
w silnikach pojazdów lekkich, 
do przewozu osób i towarów.

Uwaga!

Gospodarka odpadami w trybie obiegowym
(ciąg dalszy)

43%
W 2020 r. spośród 16 930 opon zakupionych 

we Francji 7394 stanowiły opony 
bieżnikowane, co oznacza 43% zakupów.

Poprawa o 1,5% w stosunku do 2019 r. 

Dane
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NASZE ŚRODOWISKO



KRYZYS COVID-19
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FRAIKIN – razem w obliczu kryzysu COVID-19

  ok 2020 przejdzie do historii jako 
c z a s  p a n d e m i i  i   ko l e j n y c h 
o g r a n i c z e ń  c z y  r e s t r y k c j i 
sanitarnych. Podobnie jak inne 

obszary gospodarki, sektor transportu 
pozostawał szczególnie aktywny w całej 
Europie. Dostawy do domu, rozwój handlu 
elektronicznego, rosnąca liczba przewozów 
osób chorych, transport sprzętu medycznego 
czy pomoc dla osób w najtrudniejszej sytuacji 
były powodem większej mobilności. 
W tym burzliwym kontekście firma FRAIKIN 
zawsze była na czele, we wszystkich krajach, 
w których Grupa jest obecna. 
Ogólnie rzecz biorąc, środki sanitarne podjęte 
od  pierwszych dni  były  skuteczne 
w zwalczaniu rozprzestrzeniania się wirusa 
w obrębie zespołów. Kontrola ta została 
pochwalona przez regionalną agencję zdrowia 
i organy ds. medycyny pracy podczas 
niezapowiedzianej inspekcji w jednym 
z francuskich oddziałów.

REAKCJA NA SYTUACJĘ KRYZYSOWĄ
 W tym bezprecedensowym okresie 

logistycy i przewoźnicy często musieli szybko 
dysponować nowymi pojazdami. Wszystkie 
oddziały były otwarte, z jedynie kilkoma 
wyjątkami. Bardzo szybko i adekwatnie 
reagowały na oczekiwania klientów. 
Warsztaty były również bardzo zajęte 
utrzymywaniem pojazdów w dobrym stanie 
technicznym i umożliwiały dostawy towarów 
i przemieszczanie się ludzi. Wprowadzono 
protokół dezynfekcji pojazdów w celu ochrony 
zdrowia pracowników i kierowców klientów. 

DOSTARCZANIE SZCZEPIONEK 
PRZECIWKO COVID-19

 Dla tak doświadczonej i renomowanej 
firmy logistycznej, jaką jest FRAIKIN, transport 
szczepionek nie jest niczym nowym. Choć 
typowe temperatury przechowywania 
wynoszą od -20°C do +8°C, szczepionka firmy 
P f i z e r  m u s i  być  p r z e c h ow y wa n a 
w temperaturze -70°C. Do tej pory transport 
w temperaturze -70°C był rynkiem niszowym 
i niewiele pojazdów było wyposażonych tak, 
aby sprostać temu wyzwaniu. 
Od początku lata 2020 r. zespoły badawczo-
rozwojowe pracowały nad najlepszymi 
rozwiązaniami w zakresie transportu 
szczepionek z zachowaniem optymalnych 

W czasie kryzysu głoszono hasło „Zostań w domu”. Tymczasem w firmie FRAIKIN i u jej klientów 
rzeczywistość była zupełnie inna. Od początku pandemii zespoły techniczne, handlowe i administracyjne 
zmobilizowano w celu zapewnienia ciągłości usług z zachowaniem wymogów sanitarnych.

Stałe świadczenie usług i ścisły reżim sanitarny 
 

„Wszyscy nasi pracownicy – a w szczególności mechanicy, inspektorzy mobilni 
i wsparcie techniczne – zapewniają ciągłość łańcuchów dostaw naszych klientów. 
Koncentrują się na realizacji ich potrzeb, takich jak pomoc w przemieszczaniu się, 
rozbudowa floty, konserwacja pojazdów i zarządzanie awariami. 
Chcielibyśmy podziękować naszym pracownikom za ich ciężką pracę w tym trudnym 
okresie, mając na uwadze, że wielu z nich musiało być obecnych w warsztatach lub 
oddziałach regionalnych. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić im 
bezpieczeństwo i odpowiednią ochronę. Wydłużyliśmy godziny pracy naszego 
warsztatu i wdrożyliśmy proces odbioru i dostawy pojazdów, aby zminimalizować 
kontakt między ludźmi. Ponadto uruchomiliśmy usługę nocnego dyżuru”.

   
MICHAŁ IWANEK,
Dyrektor generalny FRAIKIN Polska

Opinia

Firma FRAIKIN podjęła wyzwanie transportu 
szczepionek dzięki naszym pojazdom 

z kontrolowaną temperaturą, które gwarantują 
zachowanie temperatury przechowywania. 

Gratulujemy zaangażowania naszym zespołom! 

1 200 000 dawek szczepionki 
przeciwko COVID-19 firmy Pfizer 

dostarczono do Hiszpanii 
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warunków bezpieczeństwa. Grupa FRAIKIN 
zmobilizowała wszystkie swoje umiejętności 
techniczne, materiałowe i organizacyjne, aby 
poprawić jakość dostaw.
 
WSPIERANIE DZIAŁAŃ 
SOLIDARNOŚCIOWYCH 

 Zorganizowaliśmy wiele bezpłatnych 
wypożyczeń pojazdów, a w szczególności 
chłodni, stowarzyszeniom niosącym pomoc 
i organizacjom humanitarnym, zarówno we 
Francji, jak i w innych krajach. Wsparły one 
działalność organizacji charytatywnych 
polegającą na dystrybucji posiłków dla osób 
samotnych, poszkodowanych czy opiekunów. 
Wśród beneficjentów znalazły się między 
innymi Francuski Czerwony Krzyż, 
Restaurateurs de l'Oise, kolektyw Chefs with 
the Caregivers oraz wojskowy szpital 
szkoleniowy Laveran (Marsylia). 

„Partnerstwo jest siłą napędową naszego 
wsparcia na pierwszej linii NHS Scotland”

 
„Głęboko wierzymy, że w walce z chorobą COVID-19 
jesteśmy jedną drużyną, której siła leże we wspólnym 
działaniu. Chcielibyśmy zatem podziękować naszym 
partnerom FRAIKIN i Volkswagen Commercial Vehicles UK za 
przekazanie dodatkowych pojazdów, które wzmocniły naszą 
flotę, wspierając NHS Scotland w walce z koronawirusem na 
pierwszej linii frontu.
Grupa FRAIKIN podarowała pojazd 18T Box i ciężarówkę 6×2, 
a Volkswagen – dwa VW Craftery do naszej floty. Partnerstwo 
to pozwoli utrzymać i kontynuować dostawy niezbędnych 
środków, w tym środków ochrony indywidualnej, do lekarzy 
pierwszego kontaktu w całej Szkocji. Pomagamy NHS 
Scotland na pierwszej linii frontu w walce z #COVID19 ”.

(opublikowano na stronie internetowej naszego klienta:  
www.menziesdistribution.com)

MENZIES DISTRIBUTION

Opinia

Podczas kryzysu COVID-19 
firma FRAIKIN i jej 
pracownicy solidaryzowali 
się z sektorem logistycznym, 
ochrony zdrowia 
i charytatywnym we 
wszystkich krajach.

KRYZYS COVID-19
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