
ZABEZPIECZ
Kierowcy muszą zabezpieczyć pojazd przy pierwszym załadunku. 
Zabezpiecz pojazdy z miękkimi bokami za pomocą linki do plandeki, 
przełożonej ciasno przez wszystkie oczka i nawijarki. Zabezpiecz końce linki 
do plandeki za pomocą plomby lub zamka o unikalnym numerze. Zapisz 
numer plomby na liście kontrolnej.Jeśli wnętrze pojazdu jest sprawdzane 
podczas podróży, kierowca musi ponownie założyć zamek, linę do plandeki 
lub inne urządzenie zabezpieczające i / lub nałożyć nową plombę.
Zabezpiecz pojazdy z utwardzonymi burtami i chłodnie za pomocą plomby, 
zamka lub innego zabezpieczenia.Kierowcy powinni mieć zapasowe plomby, 
aby ponownie zaplombować pojazd po każdej kontroli.Właściciele pojazdów 
muszą zapewnić kierowcom środki odpowiedniego zabezpieczenia pojazdu, 
w tym linę do plandeki, plomby lub zamki.

SPRAWDŹ
Kierowcy muszą sprawdzić pojazd przy pierwszym załadunku pod 
kątem jakichkolwiek oznak nieautoryzowanego dostępu. Po każdym 
zatrzymaniu kierowcy muszą sprawdzić pojazd, aby upewnić się, że do 
ładunku nie wsiadły żadne nieupoważnione osoby. Przed podróżą i w 
trakcie podróży należy sprawdzić plomby, zamki, linki do plandeki lub inne 
urządzenia zabezpieczające pod kątem oznak uszkodzenia lub naruszenia. 
Sprawdź boki i dach pojazdu oraz sprawdź wszystkie zewnętrzne przedziały. 

ODNOTUJ
Kierowcy muszą wpisać na listę kontrolną wszystkie kontrole w 
trakcie całej podróży. Odnotuj datę, godzinę i lokalizację każdej kontroli 
i zapisz wszystkie numery plomby na liście kontrolnej. Kierowcy powinni 
mieć dostępne zapasowe listy kontrolne.Jeśli wymaganych jest wiele 
postojów, użyj wielu list kontrolnych. Właściciele pojazdów muszą zapewnić 
kierowcom środki do prowadzenia dokumentacji, takie jak: listy kontrolne i 
instrukcje pisemne przed rozpoczęciem każdej podróży.

ZABEZPIECZ.

SPRAWDŹ.
ODNOTUJ.



System akredytacji kar cywilnych służb 
granicznych Zjednoczonego Królestwa
Oferujemy program dla przewoźników, którzy konsekwentnie przestrzegają i 
utrzymują wysoki poziom bezpieczeństwa pojazdów. Członkostwo w programie 
może znacznie obniżyć karę.

Jeśli chcesz, aby Twoja firma została uwzględniona w tym programie, 
wypełnij formularz wniosku: (www.gov.uk/government/publications/
civil-penalty-accreditation-scheme) na stronie GOV.UK i wyślij go na 
adres BF.CPAS@homeoffice.gov.uk

Aby uzyskać więcej informacji na temat przepisów dotyczących 
kar cywilnych, skontaktuj się z:
Clandestine Entrants (Civil Penalty) Team
Border Force South East
Parter, Martello House, Shearway Road, Shearway Business Park,
Folkestone, Kent, CT19 4RH, United Kingdom
Telefon: +44 (0)300 071 0104
BF.CECPT@homeoffice.gov.uk

Pomóż nam zabezpieczyć
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Aby uzyskać więcej informacji na temat programu 
kar cywilnych odnośnie osób nielegalnie 
przekraczających granicę, zeskanuj kod QR: 

https://www.gov.uk/government/publications/civil-penalty-accreditation-scheme
https://www.gov.uk/government/publications/civil-penalty-accreditation-scheme

