ZASADY PROGRAMU

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ
W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY
Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ.

ZASADY PROGRAMU
ODPOWIEDZIALNA FLOTA
Kto może być uczestnikiem programu Odpowiedzialna Flota?
Uczestnikiem programu może być każda firma posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca w użyciu pojazdy firmowe.
Nie ma znaczenia wielkość firmowej floty. Program może objąć zarówno małe firmy,
której pracownicy korzystają z samochodów osobowych w wykonywaniu codziennych obowiązdów. Jest również dedykowany dla firm posiadających floty pojazdów
osobowych, dostawczych, ciężarowych, dla których transport stanowi kluczowy
składnik modelu biznesowego.
Aby zostać uczestnikiem programu należy wypełnić zgłoszenie do programu udostępniając Organizatorowi wymagane dane.

Uczestnik przystępujący do Programu otrzymuje:
•

pakiet materiałów wizualizacyjnych do oznakowania floty pojazdów oraz do wykorzystania w celach promocyjnych i komunikacji firmy

•

certyfikat Odpowiedzialnej Floty potwierdzający uczestnictwo w programie

•

dostęp do aplikacji mobilnej Odpowiedzialny Kierowca na urządzenia z systemem
operacyjnym Android

•

Kodeks Etyczny Odpowiedzialnej Floty i przygotowanie do wdrożenia jego zapisów w firmie

•

rekomendacje dotyczące polityki flotowej w firmie
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Obowiązki Uczestników Programu Odpowiedzialna Flota
1. Uczestnictwo w programie jest równoznaczne z akceptacją Zasad Programu
Odpowiedzialna Flota.
2. Uczestnik programu zobowiązuje się do przestrzegania zapisów Kodeksu Etycznego Odpowiedzialnej Floty i zaangażowania całego zespołu firmy w ich realizację.
3. Uczestnik programu dobrowolnie poddaje się audytowi floty wykonywanemu
przez Organizatora Programu.
4. Uczestnik programu zobowiązuje się do corocznego uczestnictwa w badaniu
ewaluacyjnym - ankiecie dotyczącej firmowego transportu. W przypadku nieprzeprowadzenia takiego badania uczestnik traci prawo do posługiwania się znakiem i
certyfikatem Odpowiedzialna Flota.
5. Uczestnik programu zobowiązuje się do rozpowszechnienia wśród kierowców
aplikacji Odpowiedzialna Kierowca, wdrożenia i stosowania jej w firmie.
6. Uczestnik Programu dba, aby wszyscy kierowcy firmowi zostali zaznajomieni i
przeszkoleni z zakresu: procedur dotyczących użytkowania pojazdów, sposobu
zgłaszania usterek, procedury postępowania w czasie wypadku, zasad ergonomii
w prowadzeniu samochodu.
7. Uczestnik Programu zobowiązuje swoich pracowników użytkujących pojazdy do
prowadzenia rutynowych kontroli stanu technicznego pojazdów minimum co 2
tygodnie.
8. Uczestnik programu zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji i kontroli zużycia
paliwa w firmie i analizy spalania dla poszczególnych pojazdów.
9. Na podstawie analizy danych dotyczących spalania ustala się plan rozwojowy
pracowników dotyczących kompetencji z ecodrivingu.
10. Firma zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji napraw dla wszystkich pojazdów
i przechowywania dokumentów ich dotyczących przez cały okres użytkowania
pojazdu.
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11. Uczestnik programu zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa regulujących obszar pracy kierowców i obowiązki wynikające z posiadania firmowych
pojazdów.
12. Uczestnik programu zobowiązuje się do utrzymania w czystości wszystkich posiadanych pojazdów.
13. Uczestnik programu zobowiązuje się do regularnego sprawdzania stanu technicznego pojazdów, przeprowadzania serwisów i wymianę części ekspoloatacyjnych
pojazdu.
14. W okresie 2 lat od zatrudnienia każdy pracownik korzystający z pojazdu służbowego przejdzie szkolenie z bezpiecznej jazdy i ecodrivingu.
15. W razie uczestnictwa w kolizji lub wypadku samochodem służbowym, dany pracownik powinien w okresie 6 miesięcy od momentu wystąpienia zdarzenia przejść
dodatkowe szkolenie z bezpiecznej jazdy.
16. Firma zobowiązuje się wdrożyć wśród wszystkich pracowników politykę ecodrivingu koncentrującą się na ograniczeniu zużycia paliwa, ograniczeniu zużycia cześci
zamiennych pojazdu, mniejszej emisji hałasu i CO2 do atmosfery.
17. Przy zatrudnianiu nowych pracowników, począwszy od procesu rekrutacji Uczestnik Programu zadba o równy dostęp do stanowiska dla kobiet i mężczyzn, nie
będzie również dyskryminował kandydatów ze względu na wiek, miejsce zamieszkania, narodowość, poglądy i wyznanie. We wszystkich obszarach funkcjonowania firmy wprowadzi równościową politykę personalną.
18. Przy zatrudnianiu osoby, której obowiązkiem będzie prowadzenie pojazdu Procodawca sprawdzi posiadane uprawnienia do kierowania pojazdami wraz z ilością
punktów karnych.
19. Firma zobowiązuje się do promowania zasad Odpowiedzialnej Floty w swoim
otoczeniu, przez stosowanie materiałów promocyjnych Odpowiedzialnej Floty,
rozpowszechnianie informacji na temat uczestnictwa w programie.
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Prawa Uczestników Programu Odpowiedzialna Flota
1. Uczestnik Programu ma prawo posługiwania się znakiem Odpowiedzialna Flota
na następujących polach eksploatacji:

•

oznakowanie pojazdów

•

oznakowanie korespondencji firmowej [papieru firmowego, wiadomości e-mail]

•

oznakowanie siedziby firmy

•

oznakowanie odzieży firmowej kierowców

•

wykorzystanie znaku na stronie internetowej, profilach społecznościowych, drukowanych materiałach promocyjnych

2. Użycia informacji wynikających z Zasad Odpowiedzialnej Floty do negocjowania
warunków zakupu usług ubezpieczeniowych i innych związanych z obsługą floty.
3. Uczestnik Programu ma prawo do zniżek na szkolenia flotowe i inne szkolenia
kierowców oferowane przez Partnerów Programu.
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