INSTRUKCJA DLA PRZEWOŹNIKA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA PRZEWOZU TOWARÓW NA
WYPADEK KRADZIEŻY LUB ZAGINIĘCIA
Instrukcja obejmuje minimum, które musi być spełnione, dotyczy to w szczególności poniższych
punktów:
1) Kierowca przewożący towar na zlecenie Quad Graphics Europe Sp. z o.o. powinien być
wyposażony w telefon komórkowy, z wpisanymi numerami do pracodawcy i policji na
wypadek sytuacji niestandardowej ( wtargnięcie do auta przez osobę nieupoważnioną,
uszkodzenie plandeki ). W przypadku zaistnienia niepokojących sytuacji mających wpływ na
bezpieczeństwo towaru przewoźnik powinien być od razu poinformowany przez kierowcę.
Przewoźnik powinien bezzwłocznie przekazać taką informację do Spedytora QGE.
2) Samochód powinien być wyposażony w odpowiedni system umożliwiający sprawdzenie
geolokalizacji, która umożliwi ustalenie lokalizacji pojazdu.
3) Kierowca odpowiada za bezpieczeństwo powierzonego towaru, zabezpieczenie auta (alarmy,
zamki). Kabina auta powinna być zamknięta w czasie załadunku i rozładunku, kluczyki
kierowca powinien zawsze zabierać ze sobą.
4) Nie należy zabierać pasażerów
5) Nie należy zostawiać rzeczy osobistych w widocznym miejscu w kabinie
6) Należy unikać przypadkowego zatrzymywania się ( np. na papierosa lub w celu kupienia
gazety) oraz ograniczyć liczbę postoi do koniecznego minimum
7) Nie należy rozmawiać o przewożonych towarach i trasach z innymi kierowcami lub klientami
(w tym również przez CB radio i telefon).
8) Należy zawsze przechowywać w bezpiecznym miejscu dokumenty przewozowe.
9) W przypadku wystąpienia nieoczekiwanej sytuacji lub kontroli ( policji, służby celnej)
kierowca powinien natychmiast poinformować pracodawcę.
Przewoźnik niezwłocznie przekazuje informację do Spedytora QGE.
10) W przypadku wystąpienia incydentu skutkującego naruszeniem bezpieczeństwa
przewożonego towaru ( wtargnięcie do auta przez osobę nieupoważnioną, uszkodzenie
plandeki) kierowca powinien natychmiast poinformować o tym fakcie miejscową Policję i
pracodawcę. Przewoźnik powinien bezzwłocznie poinformować spedytora QGE.
11) Wszelkie postoje oraz miejsca ich odbywania ( szczególnie te w porach nocnych) powinny
być zaplanowane i wyznaczone przed rozpoczęciem transportu.
12) Kierowca powinien zatrzymywać samochód z towarem wyłącznie na oznakowanych
parkingach w miejscach bezpiecznych, tj. poza obszarami podwyższonego ryzyka takimi jak:
obszary leśne, niezabudowane, niedostatecznie oświetlone.
13) Należy ograniczyć czas kiedy pojazd pozostaje poza wzrokiem kierowcy tak bardzo jak jest to
możliwe ( szczególnie w porze nocnej).

14) Kierowca powinien upewnić się, że kluczyki od pojazdu są odpowiednio zabezpieczone w
czasie gdy znajdują się poza pojazdem i nie należy zostawiać ich w kabinie. Jeżeli kierowca
pozostawia je w bazie, muszą być przechowywane w zamkniętej, zabezpieczonej skrytce,
najlepiej z alarmem. W żadnym wypadku pojazd nie może pozostać bez opieki z kluczykami
ukrytymi do odbioru przez innego kierowcę.
15) Po każdorazowym postoju lub opuszczeniu auta przez kierowcę, pojazd powinien być
sprawdzony, czy nie ma śladów jakiejkolwiek ingerencji ( boki naczepy, dach, plomby itp.) .

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU KRADZIEŻY TOWARU
Kradzież lub zaginięcie stwierdzone w trakcie transportu lub w miejscu rozładunku
1) W przypadku stwierdzenia kradzieży lub zaginięcia towaru, kierowca jest zobowiązany
natychmiast powiadomić Policję i pracodawcę. Przewoźnik jest zobowiązany natychmiast
powiadomić spedytora QGE.
2) Kierowca jest zobowiązany niezwłocznie spisać protokół kradzieży potwierdzający ilość i
asortyment skradzionego towaru i wraz z protokołem policyjnym przesyła do pracodawcy.
Przewoźnik jest zobowiązany bezzwłocznie przesłać dokumenty do Spedytora QGE.
3) Spedytor QGE bez zbędnej zwłoki przesyła dokumentację do klienta, który powinien
zweryfikować ilość i asortyment skradzionego towaru, jak również potwierdza jego wartość
zgodnie z fakturą.

