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POLITYKA WOBEC PODWYKONAWCÓW NIEZINTEGROWANYCH 
 
Cargo Care Poland Sp. z o.o. przestrzega standardy dotyczące jakości, ochrony środowiska,  
zdrowia  i bezpieczeństwa pracy. Jakość realizowanych usług możemy osiągnąć tylko razem  
z naszymi podwykonawcami. Dlatego zwracamy się do naszych podwykonawców  o 
spełnienie niżej wymienionych wymagań. Przyjmując zlecenie transportowe od Cargo Care 
Poland Sp. z o.o., Podwykonawca potwierdza, że spełnia wszystkie wymogi niniejszej 
polityki. 

 
 
Zgodność z wymaganiami prawnymi 
 

1. Przewoźnik prowadzi przedsiębiorstwo świadczące usługi transportowe i posiada 
licencje i zezwolenia wymagane do  realizacji usług transportowych.  

2. Przewoźnik zobowiązuje się przestrzegać wymagań prawnych krajowych  
i międzynarodowych w zakresie realizowanej działalności transportowej.  

3. Przewoźnik posiada kompleksowe ubezpieczenie (odpowiedzialność przewoźnika  
w ruchu krajowym i międzynarodowym, odpowiedzialność cywilna z tytułu 
prowadzonej działalności, odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów 
mechanicznych). 

4. Wszystkie obowiązujące przepisy w zakresie transportu krajowego i 
międzynarodowego towarów niebezpiecznych (ADR) dotyczące oznakowania, 
dokumentacji, sprzętu, szkoleń, segregacji towarów niebezpiecznych są 
przestrzegane przez Przewoźnika.  

5. Czas pracy kierowców jest zgodny z odpowiednimi krajowymi i międzynarodowymi 
wymaganiami prawnymi oraz jest odpowiednio rejestrowany, a jego zapisy są 
przechowywane zgodnie z obowiązującym prawem. 

6. Przewoźnik i kierowcy Przewoźnika zobowiązują się stosować do odpowiednich 
przepisów dotyczących parkowania i wyboru tras. 

7. Komplet dokumentów przewozowych, celnych oraz innych związanych z transportem 
jest przekazywany z największą uwagą i starannością każdemu podmiotowi 
biorącemu udział w łańcuchu dostaw danego zlecenia transportowego. 

8. Każdy podmiot biorący udział w łańcuchu dostaw danego zlecenia transportowego 
jest informowany o ryzyku związanym z transportowanym produktem. 

9. W przypadku transportu towarów niebezpiecznych, Przewoźnik powoła 
wykwalifikowanego doradcę ds. bezpieczeństwa w zakresie przewozu towarów 
niebezpiecznych (DGSA), z ważnymi uprawnieniami, który będzie przygotowywał 
sprawozdania ze zdarzeń oraz sprawozdania roczne. 
 
 
 

Podzlecanie usług 
 

1. Dalsze podzlecanie usług transportowych przez Przewoźnika nie jest dopuszczalne. 
 
 
 

Ubezpieczenie Podwykonawcy 
 

1. Przewoźnik posiada kompleksowe i ważne ubezpieczenie (odpowiedzialność 
przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym, odpowiedzialność cywilna z 
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tytułu prowadzonej działalności, odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów 
mechanicznych). Ubezpieczenie musi być co najmniej w wysokości wymaganej przez 
obowiązujące przepisy prawne. 

2. Cargo Care Poland Sp. z o.o. może poprosić o potwierdzenie zawarcia umowy 
ubezpieczenia. 
 
 

Pojazdy i sprzęt 
 

1. Przewoźnik zobowiązuje się do przewiezienia własnymi środkami transportu towarów 
Zleceniodawcy, zgodnie z otrzymanym Zleceniem transportowym od Zleceniodawcy, z 
zachowaniem największej staranności, zapewniając wysoką jakość, bezpieczeństwo, 
ochronę zdrowia i środowiska w trakcie  realizacji usług. 

2. Przewoźnik zobowiązuje się realizować zlecenia transportowe sprawnymi technicznie 
środkami transportowymi wraz z odpowiednim wyposażeniem technicznym spełniającymi 
wymagania stawiane przez przepisy prawne do prawidłowego i bezpiecznego wykonania 
transportu. Środki transportu wraz z wyposażeniem wykorzystywane do transportu 
materiałów niebezpiecznych spełniają wymagania prawne oraz są używane zgodnie ze 
wskazaniami producenta.  

3. W przypadku transportu artykułów spożywczych przewoźnik gwarantuje, że pojazdy 
przewoźnika są dopuszczone do przewozu żywności i nie stanowią zagrożenia dla 
transportowanych artykułów spożywczych. 

4. Przewoźnik zobowiązuje się odpowiednio utrzymywać środki transportu oraz ich 
wyposażenie poprzez dokonywanie regularnych przeglądów. 

5. Przewoźnik zobowiązuje się korzystać ze sprawdzonych i wykwalifikowanych serwisów 
technicznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zminimalizowania awaryjności 
środków transportu i jego wyposażenia w trakcie realizacji zleceń transportowych.  

6. Dokumentacja dotycząca serwisu i kontroli technicznych musi być prowadzona i 
udostępniana na życzenie Cargo Care Poland Sp. z o.o. 

 
 
Kierowcy 
 
1. Przewoźnik zapewnia, że kierowcy Przewoźnika posiadają ważne i odpowiednie do 

realizowanego transportu ważne prawo jazdy, zaświadczenia i certyfikaty będące 
potwierdzeniem ich kwalifikacji. 

2. Kierowcy Przewoźnika wykonujący przewozy towarów niebezpiecznych posiadają ważne 
zaświadczenia ukończenia szkolenia ADR oraz są wyposażeni w odpowiednie środki 
ochrony indywidualnej. 

3. Przewoźnik i jego kierowcy ściśle przestrzegają polityki zakazu spożywania i znajdowania 
się pod wpływem alkoholu, narkotyków , środków odurzających i innych substancji 
mogących negatywnie wpływać na zdolność prowadzenia pojazdu podczas wykonywania 
pracy.  

4. Wszyscy kierowcy muszą mieć zawsze zapięte pasy bezpieczeństwa w trakcie jazdy. 
5. W czasie jazdy kierowcom nie wolno korzystać z telefonów komórkowych ani innych 

urządzeń telekomunikacyjnych.  
6. Zaleca się, aby kierowcy stosowali zasady bezpieczeństwa (BBS- Bezpieczeństwa 

Bazującego na Zachowaniach) w zakresie prowadzenia pojazdu, załadunku i rozładunku.  
7. Przewoźnik i kierowcy Przewoźnika zobowiązują się stosować do odpowiednich 

przepisów dotyczących parkowania i wyboru tras. 
8. Przewoźnik odpowiedzialny jest za odpowiedni dobór i szkolenia kierowców. Szkolenia 

kierowców powinny obejmować: zasady dotyczące dokumentacji (przewozowej, 
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pojazdów, kierowcy), odprawy celnej, czasu pracy kierowcy, wyboru trasy, wyposażenia i 
oznakowania pojazdu, korzystania z myjni, bezpiecznej jazdy, używania pasów 
bezpieczeństwa, bezpiecznego załadunku i rozładunku, postoju i parkowania, limity wag 
pojazdów, segregowania towarów niebezpiecznych, postępowania w sytuacjach 
awaryjnych, postępowania z poszczególnymi rodzajami produktów, wymagania prawne, 
specyficzne wymagania klienta. Przewoźnik zapewnia kierowcom w trakcie realizacji 
zlecenia transportowego dostęp do odpowiednich instrukcji obejmujących ww. tematy. 
 
 

Poufność informacji 
 
1. Wszelkie dane zawarte w zleceniach jak również informacje dotyczące zlecenia 

pozyskane przez Przewoźnika w trakcie realizacji zlecenia i/lub w związku z jego 
realizacją są poufne i nie mogą być bez pisemnej zgody Zleceniodawcy  wykorzystane 
i/lub rozpowszechniane przez Przewoźnika do jego własnych celów, celów podmiotów z 
nim powiązanych lub też jakichkolwiek innych osób trzecich, bezpośrednio i pośrednio, w 
jakiejkolwiek formie, zarówno w okresie współpracy z Cargo Care Poland Sp. z o.o. ani po 
upływie współpracy. 

 
 
Dokumenty 
 

1. Kierowca odpowiedzialny jest za kompletność dokumentów niezbędnych do realizacji 
zlecenia. Ewentualne braki w dokumentach należy zgłaszać przed wyjazdem z 
miejsca załadunku. 

2. Dokumenty (dowód dostawy, CMR) muszą zawierać szczegółowe i prawidłowe 
informacje. Podwykonawcy muszą załączać kopie podpisanych dokumentów CMR 
i/lub innych przyjętych dowodów realizacji zlecenia do faktur wystawianych Cargo 
Care Poland Sp. z o.o. Ich brak może skutkować niezapłaceniem faktury.  

1. Dokumenty potwierdzające wykonanie przewozu należy przesłać wraz z fakturą w 
terminie 14 od daty rozładunku. 

2. Przy przeprowadzaniu transportów towarów niebezpiecznych kierowcy muszą być 
poinformowani w pisemnej formie o niebezpiecznych właściwościach ładunku oraz o 
zachowaniu się w nagłych przypadkach. Instrukcja w przypadku wypadku musi być 
przechowywana w pojeździe i w każdej chwili dostępna dla kierowcy.  

 
 
Jakość 
 

1. Cargo Care Poland Sp. z o.o. posiada Certyfikat ISO 9001:2008. Jako Zarząd i 
pracownicy Spółki przykładamy dużą wagę do spełniania wymagań jakościowych 
naszych Klientów. Tego samego wymagamy od naszych podwykonawców. 

2. Zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzania audytów „drugiej strony” u 
podwykonawców usług transportowych. 
 
 

Ochrona środowiska 
 

1. Polityka Bezpieczeństwa, Ochrony Zdrowia i Środowiska oraz zawarte w niej cele 
Cargo Care Poland Sp. z o.o. znajdują się na naszej stronie internetowej.  

2. Oczekujemy od naszych podwykonawców, wspierania tej Polityki i informowania nas 
o wszystkich niepokojących sprawach dotyczących środowiska . 
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Bezpieczeństwo 
 

1. Wszystkie obowiązujące przepisy w zakresie transportu krajowego i 
międzynarodowego towarów niebezpiecznych (ADR) dotyczące oznakowania, 
dokumentacji, sprzętu, szkoleń, segregacji towarów niebezpiecznych są 
przestrzegane przez Przewoźnika.  

2. W przypadku przewozu materiałów niebezpiecznych, Przewoźnik zapewnia 
odpowiedni nadzór i zarządzanie transportem w celu ochrony przed nieuprawnionym 
użyciem przewożonych materiałów niebezpiecznych (zgodnie z działem 1.10 ADR) 
oraz przestrzegania przez kierowców wymogów bezpieczeństwa. 

3. Przewoźnik jest zobowiązany zapewnić swoim kierowcom środki ochrony 
indywidualnej zgodnie z wymogami mających zastosowanie przepisów. Sprzęt 
ochronny musi być regularnie sprawdzany i posiadać aktualną datę ważności. 

4. W przypadku wystąpienia zagrożenia, naruszenia bezpieczeństwa lub incydentów 
zagrażających bezpieczeństwu o sytuacjach takich należy bezzwłocznie 
poinformować Zleceniodawcę.   
 

 
 

Zgłaszanie informacji o sytuacjach awaryjnych, zdarzeniach, wypadkach 
 

1. Przewoźnik zobowiązuje się posiadać przez 24 godziny na dobę w ciągu 7 dniu  
w tygodniu aktywny numer telefonu alarmowego, pod którym dostępna jest 
kompetentna osoba do kontaktu w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych. 

2. Wszelkie odstępstwa od podanych instrukcji Przewoźnikowi oraz przestoje wynikłe  
w trakcie realizacji zlecenia muszą być niezwłocznie zgłaszane Cargo Care Poland 
Sp. z o.o. 

3. Przewoźnik zobowiązany jest bezzwłocznie poinformować swoich przełożonych oraz 
Cargo Care Poland Sp. z o.o. o wszelkich nieprawidłowościach występujących  
w trakcie realizacji zlecenia przewozowego oraz o stwierdzonych naruszeniach zasad 
bezpieczeństwa, zagrożeniach dla zdrowia lub życia ludzkiego, zagrożeniach dla 
środowiska, zdarzeniach wypadkowych oraz zdarzeniach i sytuacjach potencjalnie 
wypadkowych. 

 
1. Numery kontaktowe Zleceniodawcy w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych: 

 

 Kacper Krzanowski (Prezes Zarządu) – telefon numer 605 111 396 
 

 Piotr Polewski ( Branch Manager) – telefon numer 609 88 44 88 
 

 Anna Leończyk ( Logistics Manager) – telefon numer 609 881 133 
 

 Pogotowie ratunkowe 999 
 

 Policja 997 
 

 Straż pożarna 998 
 

 Numer awaryjny 112 


