
Czy pojazd jest zabezpieczony podczas 
podróży do i z Wielkiej Brytanii?

Prosimy o wykonywanie dziesięciu czynności zabezpieczających pojazd podczas podróży.  

Niniejsze rady zostały opracowane dla kierowców samochodów ciężarowych oraz przewoźników 
transportujących towary przez granicę Wielkiej Brytanii. Prosimy o dokładne zapoznanie się 
z nimi. Rady powinny uświadomić kierowcom potencjalne zagrożenia dla ich pojazdów oraz 
przedstawić sposoby zmniejszania ryzyka stania się ofiarą przestępstwa.

Dodatkowe informacje dotyczące możliwości obniżenia 
ryzyka grzywny dla kierowcy i firmy przewozowej można 
znaleźć na stronie internetowej GOV.UK pod odnośnikiem 
„Civil Penalty Accreditation Scheme”

Za brak zabezpieczenia pojazdu kierowcy grozi grzywna w wysokości do 2000 GBP za 
każdą znalezioną w nim osobę, a pojazd może zostać zatrzymany.



Dziesięć czynności zabezpieczających 
pojazd podczas podróży.

Należy wykonać dziesięć czynności zapewniających zabezpieczenie 
pojazdu oraz obniżenie ryzyka grzywny w wysokości 2000 GBP za 
każdą ukrytą w nim osobę. 

Przed wyruszeniem w drogę

1. Uzyskaj od swojego pracodawcy pisemne instrukcje dotyczące 
zabezpieczenia pojazdu oraz listę kontrolną.

2. Obserwuj załadunek pojazdu, aby upewnić się, że nie dostaną się 
do niego żadne nielegalne osoby ani towary.

3. Sprawdź konstrukcję pojazdu (nadwozie, dach, plandekę)  
i zaznacz wszelkie uszkodzenia na liście kontrolnej.

Natychmiast po załadunku

4. Pojazdy kontenerowe: Zamknij na klucz drzwi zintegrowane i 
zabezpiecz kłódką.

Pojazdy kryte plandeką: Zamknij na klucz drzwi zintegrowane i 
zabezpiecz kłódką. Załóż dobrej jakości linkę mocującą plandekę, 
zabezpiecz solidną kłódką lub plombą. Zapisz numer plomby na liście 
kontrolnej.

Po każdym zatrzymaniu się podczas podróży 

5. Zawsze korzystaj z parkingów strzeżonych dla samochodów 
ciężarowych.

6. Nigdy nie podwoź nieznanych pasażerów.

7. Opuszczając pojazd, zamknij go na klucz wraz z naczepą, a klucz 
zabierz ze sobą.



8. Sprawdź plandekę, dach i zabezpieczenia pojazdu 
• Pociągnij urządzenia zabezpieczające, aby sprawdzić, czy nie 

zostały naruszone.
• Sprawdź, czy skrzynie narzędziowe, spojlery i osie kół nie 

mają żadnych uszkodzeń. 
• Sprawdź, czy urządzenia zabezpieczające nie zostały 

naruszone.
• W razie jakichkolwiek śladów uszkodzenia, naruszenia lub 

nieupoważnionego wejścia sprawdź ładunek i przestrzeń 
ładunkową, po czym ponownie nałóż urządzenia 
zabezpieczające. 

W razie podejrzeń, że ktoś dostał się do pojazdu bez twojej 
zgody, należy natychmiast poinformować policję, dzwoniąc pod 
numer 112 na terenie Europy lub 999 w Wielkiej Brytanii.

9. Zapisz wszystkie przeprowadzone kontrole oraz znalezione 
dowody na liście kontrolnej.

Przed wjazdem do strefy kontrolnej w Wielkiej Brytanii

10. Powtórz czynności 8-9.  

Zgłaszanie
W razie podejrzeń, że ktoś dostał się do pojazdu bez twojej zgody, 
należy natychmiast powiadomić policję. Dla własnego bezpieczeństwa 
nie należy zbliżać się do osoby ukrywającej się w pojeździe.   

Osoba uznana winną celowego przemytu osób na teren Wielkiej 
Brytanii może podlegać karze do 14 lat pozbawienia wolności oraz 
grzywnie w wysokości do 10 000 GBP. 



Program Akredytacyjny Kar Cywilnych

Border Force South East & Europe 
Clandestine Entrants Civil Penalty Team 
2nd Floor, Martello House 
Shearway Road 
Shearway Business Park 
Folkestone, Kent 
CT19 4RH

Zapoznaj się z Programem 
Akredytacyjnym Kar Cywilnych Straży 
Granicznej (ang. Border Force Civil 
Penalty Accreditation Scheme)

Skontaktuj się z nami w sprawie Programu 
Akredytacyjnego Kar Cywilnych Straży Granicznej.

E-mail: BF.CECPT@homeoffice.gsi.gov.uk 

Telefon: +44 (0)1303 299 298

Faks: +44 (0)1303 299 291

Dodatkowe informacje dotyczące możliwości obniżenia ryzyka grzywny dla 
kierowcy i firmy przewozowej można znaleźć na stronie internetowej GOV.
UK pod odnośnikiem „Civil Penalty Accreditation Scheme”


