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Fracht FWO rozpoczął realizację dostaw dla jednej z największych inwestycji  
branży energetycznej w Polsce 

 
(Warszawa, 27.09.2021) - Fracht FWO został głównym partnerem logistycznym globalnego 
dostawcy technologii dla energetyki, lidera konsorcjum w projekcie budowy Nowy Blok 
Energetyczny w Elektrowni Dolna Odra. Fracht rozpoczął właśnie realizację serii dostaw dla 
jednej z największych inwestycji branży energetycznej w naszym kraju.  
 
W ramach tego projektu, Fracht FWO odpowiada za organizację transportów elementów 
kotłów i innych urządzeń, w tym przyjęcia ładunków i ich dostawę aż do miejsc 
posadowienia na budowie bloków energetycznych w Elektrowni Dolna Odra.   
 
- Organizacja tych dostaw, z wykorzystaniem różnych gałęzi transportowych, w tym morskiej, 
śródlądowej i drogowej, to ogromny projekt, rozłożony na kilka etapów. Każdy z nich będzie 
złożoną i skomplikowaną logistycznie operacją, której przeprowadzenie nie byłoby możliwe 
bez wieloletniego doświadczenia w obsłudze tego typu dostaw, eksperckiej wiedzy naszych 
zespołów oraz właściwie dobranych partnerów – mówi Andrzej Bułka, prezes zarządu Fracht 
FWO Polska.  
 
Pierwsza dostawa - 16 elementów kotłów o wadze 748 ton 
Realizacja pierwszej dostawy do Elektrowni Dolna Odra rozpoczęła się we wrześniu. Na 
budowę bloków energetycznych trafi jeszcze w tym miesiącu 16 elementów kotłów o łącznej  
wadze przekraczającej 748 ton, w tym najcięższe elementy mają ponad 86 ton i długość 
sięgającą nawet 35 m. Ładunek ten przypłynął już z Turcji do portu w Szczecinie, gdzie przy 
użyciu specjalistycznego sprzętu został przeładowany na barki w celu dalszego transportu.  
 - Naszym zadaniem było przyjęcie urządzeń w szczecińskim porcie, a następnie koordynacja  
kolejnych etapów transportu– wyjaśnia Piotr Prasał, Koordynator Projektu Dolna Odra w 
Fracht FWO. 
 
Łańcuchy dostaw dla energetyki 
Fracht FWO jest jednym z nielicznych operatorów na polskim rynku logistycznym, który 
specjalizuje się w organizacji dostaw ładunków ciężkich dla przemysłu energetycznego i 
wydobywczego. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i szerokiej wiedzy eksperckiej, także z 
zakresu technologii urządzeń energetycznych, zespół Fracht FWO realizuje nawet najbardziej 
skomplikowane łańcuchy dostaw. Wykorzystuje przy tym globalny know-how i światową sieć 
partnerów Grupy Fracht, która ma swoje oddziały w 43 krajach. Wśród przykładów 
zrealizowanych w tym roku transportów wymienić można m.in. dostawę kilkudziesięciu 
transformatorów do Kanady i krajów Beneluxu, czy elementów dwóch wielkich kotłów 
parowych z Włoch do Polski. Fracht FWO świadcząc kompleksowe usługi z zakresu logistyki 
ładunków ponadnormatywnych i project cargo, realizuje transporty praktycznie do każdego 
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miejsca na świecie.   
 
Zapraszamy do obejrzenia przeładunku wrześniowej dostawy Fracht FWO do Elektrowni 
Dolna Odra w Porcie Szczecin: 
 
 
 

*** 

Fracht FWO Polska 
Fracht FWO Polska Sp. z o.o, działa od 2006 r. z siedzibą w Warszawie. Posiada cztery placówki w: Poznaniu, 
Katowicach, Wrocławiu i Szczecinie. 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 ok. 50 
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 ponad 115 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: frachtfwo@prlogistics.pl  
tel.: + 48 660 064 992 
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