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HCS A/S - Fakty i liczby
 Firma rodzinna z kapitałem duńskim,
 Liczba zatrudnionych w HCS A/S: 500
 Zdolność kredytowa: AAA,
 Obrót w 2020 – EUR 231.108m
 ISO 14001: uzyskane w 2015 
 ISO 9001: uzyskane w 2015 
 Certyfikat ISO 45001:2018 
 14 biur w 7 krajach.
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HCS obszary działalności
Obszary działalności w HCS podzielone są na: Transport & Spedycję, Środowisko & Wywóz i 
składowanie śmieci. W każdej z tych dziedzin jesteśmy ekspertami.

Transport krajowy

Transport międzynarodowy

Śmieci Przewozy budowlane

Prace ziemneRecykling

Recykling & odpady

Odpady stałe i ciekłe
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Transport & Spedycja
HCS reprezentuje ponad 1000 zestawów na drogach 
całej Europy. Dzięki naszym oddanym Przewoźnikom 
oferujemy produkt o najwyższej jakości.

Specjalizujemy się w następujących dostawach:
 Dostawy czasowe
 Przewozy o kontrolowanej temperaturze
 Przewozy AirCargo
 Leki
 Transporty o wysokiej wartości
 Transporty objętościowe (ruchome podłogi)
 Transport intermodalny
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Co HCS może zaoferować? 
 Umowę przewozu na wybranych kierunkach w Europie,
 Umowę/ zatrudnienie dla aut 2- i 3-osiowych, Mega naczep, 

chłodni oraz ruchomych podłóg,
 Wysoka zdolność kredytowa - bezpieczeństwo terminowych 

płatności dla Przewoźników – Ocena AAA,
 Możliwośc przyspieszonych wypłat,
 Efektywne i profesjonalne zarządzanie Państwa flotą,
 Długoterminowe kontrakty i współpraca opartana jasnych 

warunkach,
 Minimum formalności administracyjnych dla Przewoźników,
 Możliwość wynajmu naczep,
 Możliwość korzystania z kart paliwowych. 
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Co HCS może zaoferować? 
 Rozliczenie kilometrów po każdej trasie,

Wynagrodzenie za wykonane trasy,
 HCS A/S refunduje koszty opłat drogowych w Niemczech, 

Francji, Szwajcarii, Austrii, Hiszpanii, Słowacji, Polsce 
(system ViaToll), Włoszech, Belgii, UK, Węgrzech i w Czechach.

 Pokrycie kosztów i organizacja przepraw promowych i 
mostowych,

 Naliczanie kilometrów zgodnie z programem Map&Guide,
 Dwumiesięczny okres próbny –14 dniowy okres 

wypowiedzenia podczas 
 trwania okresu próbnego,
 Termin płatności: bieżący miesiąc + 28 dni
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Na jakich kierunkach oferujemy współpracę?
Skandynawia-Skandynawia (Kraje: DK –SE –NO-FI) Rodzaje naczep: Plandeki chłodnie, ciągniki 2 i 3-osiowe.

Dania  Europa Zachodnia. Kraje: DK –DE –NL –BE –LUX –AT –Północna Francja etc.
Naczepy: Plandeki z 56 deskami bocznymi. Wymagany certyfikat XL.

Europa środkowo Wschodnia –Skandynawia. Kraje: PL (CZ, SK, HU, HR, SRB) –SE, DK
Naczepy: Plandeki, ruchome podłogi, chłodnie.

Kraje Nadbałtyckie Skandynawia. Kraje: LT-LV-EE-SE-DK –DE –NL –BE –LUX –PL.
Naczepy: Plandeki, naczepy skrzyniowe, chłodnie.

SzwecjaEuropa Zachodnia. Kraje: SE –NO –DE –NL –BE –LUX –AT –UK -North FR -IT etc
Naczepy:Plandeki z 6-8 kłonicami zabezpieczającymi (np. do przewozu drewna).

Oddział Air Cargo Kraje: FI -SE –NO –DK –DE –NL –FR etc. 
Naczepy: Naczepy chłodnie i MEGA rollerbed z podwójną podłogą, naczepy skrzyniowe.
Ciągniki 2-i 3-osiowe typu MEGA.

Chłodnie Kraje: SE –NO –DE –NL –BE –LUX –UK –AT –North FR etc.
Naczepy: Chłodnie, z możliwością, pomiaru, odczytu i wydruku historii temperatury, zarówno 
jak i zmożliwością podłączenia naczepy do gniazda elektrycznego na promie. Mile widziane 
naczepy z podwójną podłogą.
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Wymagania:
 Licencja EU, 

 Dokumenty założycielskie firmy,

 Zaświadczenie NIP,

 Ciągniki 2- lub 3-osiowe,

 Auto wyposażone w system GPS,

 Odpowiedzialni i sumienni keirowcy.
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Serwis internetowy

HCS - samoobsługowy system rozliczeń dla 
Przewoźników,
Rozliczenia: 
Podgląd do własnego konta w HCS etc.
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Kodeks postępowania
Dla HCS, najważniejsze jest posiadanie 
wspólnego zestawu zasad i standardów 
etycznych dla wszystkich pracowników w 
postaci kodeksu postępowania, który objaśnia 
prawa pracowników, prawa ludzkie i etyczne, 
ekonomiczne, społeczne, środowiskowe i 
dotyczące korupcji.
Nasz kodeks stosuje się rownież do 
zatrudniania nieletnich, prześladowania, 
korupcji i nękania oraz polityki społecznej
odpowiedzialności korporacyjnej (CSR).
Kodeks postępowania w HCS dla dostawców 
obejmuje te same obszary, poza polityką CSR .
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CSR – Społeczna odpowiedzialność korporacyjna
Polityka CSR w HCS obejmuje następujące obszary:
 Ogólne: odpowiedzialność społeczna jest naturalną częścią HCS. Wdrożenie jej w codzienną 

działalność operacyjną odbywa się we współpracy z naszymi partnerami, ze szczególną 
uwagą jej wpływu na środowisko,

 Pracownicy: Brak górnego limitu wieku. Firma pragnie być najlepszą dla praktykantów na 
rynku. HCS współpracuje z organizacjami odnośnie rynku i prawa pracy.

 Środowisko: HCS dąży do ograniczenia zużycia paliwa, które ma wpływ na środowisko 
poprzez korzystanie z paliw przyjaznych dla środowiska, nowoczesne wyposażenie, 
narzędzia analityczne i szkolenie personelu.

 Inwestycje środowiskowe: Każdy wpływ na środowisko jest bardzo ważnym elementem 
decyzji inwestycyjnych firmy.
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Dziękujemy za uwagę!
W przypadku zainteresowania zapraszamy do kontaktu:
Denmark: Roman Kurkov | Telefon: +45 28458063 | rok@hcs.dk
Lithuania: Robertas Stanevicius | Telefon: +370 6333 1558 | rst@hcs.dk
Poland: Grzegorz Andruch | Telefon: +48 509 666 141| gan@hcs.dk
Poland: Pawel Pawlasek | Telefon: +48 512 124 817| ppa@hcs.dk
Romania: Adrian Hasmasan | Telefon: +40 753 891957 | ahas@hcs.dk

HCS A/S Transport & Spedition, Hvissingevej 100, DK-2600 Glostrup
Telefon + 45 43 42 41 00 | www.hcs.dk | 011021
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