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Fracht FWO Polska wzmacnia krakowski oddział - nowa siedziba, wzrost 

zatrudnienia i rozwój usług 

(Warszawa, 26.02.2019) - Fracht FWO Polska, wiodący operator logistyczny dla przemysłu, 
rozwija swój oddział w Krakowie. Od stycznia krakowskie biuro Fracht FWO działa w nowej 
siedzibie, znajdującej się w kompleksie Angel City przy ul. Szlak 77. Ta zmiana wiąże się z 
rozbudową zespołu i planowanym wzrostem zatrudnienia oraz dynamicznym rozwojem 
ekspresowych usług drogowych, w których ten oddział się specjalizuje.   
 
Nowa siedziba krakowskiego oddziału Fracht FWO Polska położona jest w samym centrum 
miasta. Nowoczesny kompleks, w którym mieści się biuro operatora, wyposażony jest w 
różnego rodzaju udogodnienia sprzyjające komfortowi pracy. O wyborze tego miejsca 
zadecydowało także bardzo dobre skomunikowanie z innymi częściami miasta, łatwy dostęp 
do środków komunikacji miejskiej oraz bliskie sąsiedztwo Dworca Głównego PKP i PKS. To duże 
udogodnienie dla obecnych i przyszłych pracowników firmy oraz jej partnerów biznesowych.  
- Stawiamy na dynamiczny rozwój i wzmocnienie krakowskiego zespołu, stąd decyzja o zmianie 
siedziby na większą, w atrakcyjnej i prestiżowej lokalizacji, co może być dodatkową zachętą 
dla nowych pracowników. Rozpoczęliśmy już proces rekrutacji na stanowiska operacyjne, 
obecnie poszukujemy doświadczonych specjalistów ds. spedycji drogowej międzynarodowej. 
Zachęcamy do składania aplikacji – mówi Krzysztof Dubowik, dyrektor Działu Spedycji 
Drogowej, Fracht FWO Polska.  
Specjalizacją krakowskiego oddziału Fracht FWO Polska jest transport drogowy w zakresie 
dedykowanych dostaw ekspresowych na terenie Unii Europejskiej. Operator współpracuje z 
podwykonawcami z różnych krajów UE, dysponując flotą samochodów o ładowności głównie 
do 1,5 t. W ciągu 15 min. od pierwszego kontaktu, klient otrzymuje potwierdzenie, że zlecenie 
może być zrealizowane, a w ciągu 2 godzin samochód podstawiany jest w dowolne miejsce w 
Europie.  
- Ten rodzaj oferty skierowany jest do klientów z branży przemysłowej, głównie automotive i 
produkcyjnej, którzy chcą skorzystać z szybkiej i pewnej dostawy w pilnych przypadkach. 
Takich jak dostawy komponentów kluczowych do produkcji lub usunięcia awarii, kiedy 
najważniejszym kryterium wyboru środka transportu jest jak najkrótszy czas ich dostarczenia. 
Dzięki wzmocnieniu oddziału krakowskiego, będziemy mogli rozwijać ofertę usług drogowych, 
nie tylko w zakresie dostaw ekspresowych. Już teraz planujemy jej rozszerzenie o transporty 
drobnicowe i całopojazdowe (LTL i FTL) - zapowiada Krzysztof Dubowik.   
 
Fracht FWO Polska swoje pierwsze biuro w Krakowie uruchomił w kwietniu 2014, mieściło się 
ono w strefie ekonomicznej Rybitwy.  Rok później zostało przekształcone w samodzielny 
oddział, od 2018 roku specjalizujący się w ekspresowych usługach drogowych. Oprócz 
Krakowa, Fracht FWO Polska ma swoje oddziały w Poznaniu, Katowicach i Wrocławiu, siedziba 
główna firmy mieści się w Warszawie.  
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Fracht FWO Polska 
Fracht FWO Polska Sp. z o.o, działa od 2006 r. z siedzibą w Warszawie. Posiada cztery placówki w: Poznaniu, 
Krakowie, Katowicach i Wrocławiu. Jako operator logistyczny dla przemysłu oferuje pełen wachlarz usług, od 
prostych transportów drogowych, po skomplikowane projekty logistyczne np. związane z dostawami na budowę 
bloków energetycznych. W realizacji zleceń, Fracht FWO Polska wykorzystuje różne środki i gałęzie transportu – 
drogowy, lotniczy, morski i kolejowy. Obsługuje ładunki ponadgabarytowe, kontenerowe, całopojazdowe (FTL) i 
częściowe (LTL), chłodnicze, dostawy just-in-time oraz regularne transporty expressowe na terenie UE. Do grona 
klientów Fracht FWO należą przedsiębiorstwa z energetyki, przemysłu ciężkiego, chemicznego, branży 
automotive oraz FMCG i farmaceutycznej. Korzystając z potencjału sieci partnerów Grupy Fracht, polska spółka 
realizuje dostawy do wszystkich krajów na świecie. Działa w oparciu o certyfikaty ISO14001:2004, ISO9001:2008 
oraz wewnętrzną politykę jakości na bazie certyfikacji SwissStandard.pl, która potwierdza, że biznes prowadzony 
jest zgodnie z wartościami: doskonałość, niezawodność i innowacyjność.  Największym kapitałem Fracht FWO 
Polska są ludzie. Firma starannie dobiera kadry oraz dba o ich systematyczny rozwój. Obecnie zatrudnia 45 
pracowników. Więcej info:  http://frachtfwo.pl/  oraz na  http://www.fracht.com/en/index.php 
 

Grupa Fracht 
Szwajcarska Grupa Fracht z siedzibą w Bazylei, działa na rynku od 1955 roku, jako globalny operator logistyczny, 
specjalizujący się w obsłudze przemysłu. Realizuje łańcuchy dostaw głównie dla branż: energetycznej, 
maszynowej, chemicznej, automotive. Fracht oferuje usługi specjalistyczne (np. project cargo, express), jak i 
standardowe, wykorzystując to tego transport drogowy, lotniczy, śródlądowy, morski i kolejowy. Grupa Fracht 
działa na 6 kontynentach - w Europie, Azji, obu Amerykach, Australii i Oceanii, Afryce, posiadając 98 biur. Dzięki 
rozbudowanej sieci partnerów jej zasięg obejmuje wszystkie kraje świata. Firma zatrudnia ponad 1200 osób. 
Szwajcarska Grupa Fracht to najwyższa jakość usług, co potwierdzają certyfikaty ISO14001:2004 oraz 
ISO9001:2008. Więcej info na: http://www.fracht.com/en/index.php 
 
 

W przypadku pytań prosimy o kontakt: 
 
Anna Mazurek                                                                             Fracht FWO Polska Sp.  z o.o.                                                                       
PRlogistics.pl                                                                                 e-mail: info@pl.fracht.com  

e-mail: fracht@prlogistics.pl  
tel.: + 48 660 064 992 
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