
Wstępny kwestionariusz - audyt Green Carrier 
 

Miejscowość, data  Podpis 
 

Proszę wypełnić „Wstępny kwestionariusz - audyt Green Carrier” najpóźniej do 08.07.2022 i odesłać nam go z powrotem. 

Nazwa firmy:  

Ulica, miejscowość i kod 
pocztowy: 

 

Nazwa osoby do kontaktów:  

E-mail:  

Telefon:  

Liczba ciągników:  Liczba naczep:  

Liczba pracowników 
(pełnoetatowych): 

 Liczba naczep chłodni:  

 

  Tak Nie 

1. Czy dostępny będzie niemieckojęzyczny pracownik jako osoba do kontaktów podczas audytu? ☐ ☐ 

2. Czy dostępny będzie angielskojęzyczny pracownik jako osoba do kontaktów podczas audytu? ☐ ☐ 

3. Czy audytor będzie miał dostęp do Internetu (W-LAN) podczas audytu?  ☐ ☐ 

4. Czy budynki biurowe i administracyjne są wynajmowane? ☐ ☐ 

5. Czy budynki biurowe i administracyjne stanowią własność firmy? ☐ ☐ 

6. Czy firma posiada własną flotę pojazdów? ☐ ☐ 

7. 
Czy wykorzystywane są karty paliwowe do tankowania pojazdów? 

Jeśli tak, proszę podać nazwę dostawcy kart paliwowych: 
☐ ☐ 

8. 
Czy do sterowania flotą pojazdów wykorzystywane są systemy telematyczne? 

Jeśli tak, proszę podać producenta i nazwę systemu telematycznego: 
☐ ☐ 

9. Czy transport ładunków jest zlecany firmie transportowej? ☐ ☐ 

10. Czy w Państwa firmie wykorzystywane jest sprężone powietrze (np. do napełniania opon)? ☐ ☐ 

11. Czy przy przeładunku wykorzystywane są własne wózki jezdniowe? ☐ ☐ 

12. Czy w instalacjach grzewczych wykorzystywany jest olej grzewczy? ☐ ☐ 

13. Czy w instalacjach grzewczych wykorzystywany jest gaz ziemny? ☐ ☐ 

14. 
Czy w instalacjach grzewczych wykorzystywane są inne nośniki energii? 

Jeśli tak, jakie nośniki energii: 
☐ ☐ 

15. Czy ekologiczne źródła energii są wykorzystywane w budynkach magazynowych i/lub biurowych? ☐ ☐ 

16. 

Czy planowanie tras jest przeprowadzane za pomocą oprogramowania do planowania tras lub 
spedycji? 

Jeśli tak, proszę podać producenta i nazwę oprogramowania: 

☐ ☐ 

17. Czy w Państwa firmie wykorzystywane są pojazdy lub naczepy chłodnie? ☐ ☐ 

18. 
Czy wykorzystywane są urządzenia klimatyzacyjne do klimatyzacji budynków biurowych i 
administracyjnych? 

☐ ☐ 

19. 

Czy w Państwa firmie wykorzystywane są pojazdy z alternatywnymi napędami / paliwami (np. LNG, 
CNG, itd.)? 

Jeśli tak, jaki rodzaj pojazdów: 

☐ ☐ 

 
 


