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We have been active on the forwarding market since 
2001. We specialise in handling of strategic importance 
cargo, military and hazardous ones of all classes, and in 
transportation of oversized cargo.

We arrange for organising shipments both domestic and 
foreign in: hinterland, sea and air transport. We reach 
all countries in the world and thanks to a vast network 
of agents we realise „door to door” shipments. During 
the whole forwarding process we ensure our Customers 
a comprehensive superintendence of loading the cargo, 
its fixing and our assistance during the transportation itself.

Experienced and well qualified staff shall ensure pro-
fessional realisation of services tailored to the individu-
al Cus tomer’s needs. We collaborate exclusively with 
the best sub-contractors who were checked in respect 
of relia bility and quality of services rendered by them, 
and in particular, in respect of safety of the cargo entru-
sted to us for transportation.

Customer’s satisfaction is our priority and objective in our 
quality policy on which our Company activity is founded 
whereas the measure of satisfaction of our existing Cus-
tomers is the fact that there are no complaints.

We are a founder member of the Polish International 
Freight Forwarders Association. We work basing on Polish 
General Forwarding Rules 2010.

ABOUT US
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O NAS
Działamy na rynku spedycji od 2001 roku. Specjalizujemy 
się w obsłudze ładunków strategicznych, militarnych 
i niebezpiecznych wszystkich klas oraz w transporcie 
ładunków ponadnormatywnych.

Zapewniamy organizację przesyłek zarówno krajowych 
jak i zagranicznych w transporcie: lądowym, morskim 
i lotniczym. Docieramy do wszystkich krajów na świe-
cie, a dzięki szerokiej sieci agentów realizujemy dostawy 
„door to door”. Podczas całego procesu spedycyjnego 
zapewniamy naszym Klientom pełen nadzór nad zała-
dunkiem towaru, jego mocowaniem oraz naszą asystę 
podczas samego transportu.

Doświadczony i wykwalifikowany zespół zapewnia pro-
fesjonalną realizację usług dopasowaną do potrzeb 
Klientów. Współpracujemy wyłącznie z najlepszymi pod-
wykonawcami, którzy zostali sprawdzeni pod względem 
rzetelności i jakości wykonywanych usług, a w szcze-
gólności pod względem bezpieczeństwa powierzonego 
nam do transportu ładunku.

Zadowolenie Klienta jest naszym priorytetem i celem 
w polityce jakości, na której opiera się działalność 
firmy, natomiast brak reklamacji jest miernikiem zado-
wolenia i satysfakcji dotychczasowych Klientów.

Jesteśmy członkiem-założycielem Polskiej Izby Spedycji 
i Logistyki. Pracujemy w oparciu o OPWS 2010.
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Pol-Mare strong point is a many-years’ experience in the 
field of handling strategic importance cargoes, including 
the military ones from the Military Control List. We carry: 
explosives, ammunition, military and civilian equipment.

We are a leader in rendering forwarding services for spe-
cialised and hazardous cargoes, including the Class 1.1.

We possess necessary certificates allowing handling 
of the above mentioned goods, including the Internal 
Control System and AQAP. We have been allotted the 
NATO Commercial and Government Entity code No.1421H.

Under realisation of carriage of hazardous cargo we 
use our own fleet in road transport, with full ADR enti-
tlements and we also charter vessels, observing all 
IMO safety requirements. We arrange reloading of mili-
tary and hazardous goods as well as fixing and securing 
of cargo in containers.

We offer full, professional service, inclusive of insurance 
and consulting.

Transport directions serviced by us encompass the whole 
world, in particular: Russia, United Kingdom, and North 
America as well as Near and Far East.

STRATEGIC IMPORTANCE AND HAZARDOUS CARGO
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Silną stroną Pol-Mare jest wieloletnie doświadczenie 
w zakresie obsługi towarów strategicznych, w tym mili-
tarnych z Listy Uzbrojenia. Przewozimy: materiały wybu-
chowe, amunicję, sprzęt wojskowy i cywilny. 

Jesteśmy liderem w świadczeniu usług spedycyjnych 
towarów specjalistycznych oraz ładunków niebezpiecz-
nych, w tym klasy 1.1.

Posiadamy niezbędne certyfikaty pozwalające na obsłu-
gę ww. towarów, w tym WSK i AQAP. Posługujemy się 
również natowskim Kodem Podmiotu Gospodarki Naro-
dowej 1421H. 

W ramach realizacji przewozu ładunków niebezpiecznych 
wykorzystujemy własną flotę w transporcie drogowym 
z pełnym ADR, jak również czarterujemy statki z zacho-
waniem wszystkich warunków bezpieczeństwa IMO. 
Zapewniamy przeładunki towarów militarnych i niebez-
piecznych oraz mocowanie i zabezpieczenie ładunków 
w kontenerach.

Oferujemy profesjonalną obsługę w pełnym zakresie 
wraz z ubezpieczeniem i doradztwem.

Obsługiwane przez nas kierunki transportu obejmują 
cały świat ze szczególnym uwzględnieniem: Rosji, Wiel-
kiej Brytanii, Ameryki Północnej oraz Bliskiego i Dalekiego 
Wschodu.

ŁADUNKI STRATEGICZNE I NIEBEZPIECZNE
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Pol-Mare specialises in handling of oversized cargo. 
Basing on our knowledge and experience we offer our 
Customers an optimal selection of means of transpor-
tation, complete superintendence of loading, fixing and 
realisation of the carriage.

We realise carriages using road, railway, inland and sea 
means of transportation, including charters of vessels.

In order to ensure safety of the cargo, we make use 
of the highest quality equipment and latest technologies 
for loading and fixing of cargo, what is the guarantee 
of high quality of services rendered by us.

As part of our comprehensive services we deal with 
orga nisation of transport of, among other things, such 
cargoes as oversized steel structures, hulls of vessels, 
heavy machinery and motor vehicles, equipment for 
heavy, mining and power industries (boilers, reactors, 
turbines, transformers, gear transmissions, parts of 
wind towers, etc.).

In sea transport of oversized cargo we render com-
prehensive port handling in the scope of: reloading, sto-
rage and fixing on vessels. We organise moving heavy 
cargo from the means of transport to the reach of reloa-
ding devices (and the other way round) with the hydrau-

lic slide method and we ensure fixing on roll-trailers. 
We also render complete ship agency services.

OVERSIZED CARGO AND PORT SERVICES
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Pol-Mare specjalizuje się w kompleksowej obsłudze 
ładun ków ponadgabarytowych. Bazując na wiedzy 
i doświad czeniu zapewniamy naszym Klientom opty-
malny wybór środków transportu, całościowy nadzór 
nad zała dunkiem, mocowaniem i realizacją przewozu.

Realizujemy przewozy z wykorzystaniem środków tran-
sportu: drogowego, kolejowego, śródlądowego i mor-
skiego, z czarterem statków włącznie.

Dla bezpieczeństwa ładunku wykorzystujemy najwyż-
szej jakości sprzęt i najnowsze technologie w ramach 

załadunku i mocowania, co gwarantuje wysoką jakość 
świadczonych usług.

W ramach kompleksowej usługi zajmujemy się organi-
zacją transportu m.in. takich ładunków jak: wielkogaba-
rytowe konstrukcje stalowe, kadłuby jednostek pływają-
cych, ciężkie maszyny i pojazdy mechaniczne, urządzenia 
dla przemysłu ciężkiego, wydobywczego i energetyki 
(kotły, reaktory, turbiny, transformatory, przekładnie, 
elementy wież wiatrowych itp.).

W ramach transportu morskiego ładunków ponadnor-
matywnych zapewniamy całościową obsługę portową 
w zakre sie: przeładunku, składowania i mocowania na 
statku. Organizujemy przesuw ładunków ciężkich ze 
środka transportu pod zasięg urządzeń przeładunko-
wych (i odwrotnie) hydrauliczną metodą ślizgową oraz 
zapewniamy mocowanie na roll-trailerach. Zapewniamy 
również pełną obsługę agencyjną statków.

ŁADUNKI PONADGABARYTOWE I USŁUGI PORTOWE
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We offer you comprehensive customs handling of the 
foreign trade in goods. This encompasses cargoes trans-
ported by air, on land, and sea.

Many-years’ professional experience of customs agents 
in Pol-Mare as well as their vast knowledge are the gua-
rantees of prompt and competent realisation of your 
orders.

Location of the Agency in the direct vicinity of the 
Customs Office and the Cargo Terminal at the Warsaw 
Airport make handling of air freight more efficient and 
allows lowering of costs.

We fully represent your interests before the Customs 
Office in order to ensure prompt and diligent customs 
declaration of goods as well as assistance in the most 
complicated issues related to customs clearance. On your 
behalf, we draw up all necessary documents.

The status of an AEO as well as possessed ISO and Internal 
Control System certificates are the proof of the highest 
standard of services and reliability of Pol-Mare. Under 
our activity, we realise all customs procedures in imports 
and exports, we supervise possible cargo inspection, 
and at the Customer’s request we realise delivery of goods 
to the place of destination.

Our offer encompasses realisation of shipments in air 
transport, in any direction, both in imports and exports. 
Depending on the volume and size of the cargo we also 
organise aircraft charters, inclusive of loading and fixing 
the goods.

CUSTOMS AGENCY AND AIR FREIGHT FORWARDING
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Oferujemy Państwu kompleksową obsługę celną obrotu 
towarowego z zagranicą. Dotyczy to ładunków przewo-
żonych drogą: lotniczą, lądową oraz morską.

Wieloletnie doświadczenie zawodowe Agentów Celnych 
Pol-Mare oraz ich szeroka wiedza jest gwarantem szyb-
kiej i kompetentnej realizacji Państwa zlecenia.

Usytuowanie Agencji w bezpośrednim sąsiedztwie 
Urzędu Celnego oraz Lotniczego Terminalu Cargo w War-
szawie pozwala znacznie usprawnić obsługę przesyłek 
lotniczych i obniża koszty.

Państwa interesy reprezentujemy kompleksowo przed 
Urzędem Celnym, tak by zapewnić szybkie i rzetelne 
doko nanie zgłoszenia celnego towarów oraz pomoc 
w najbardziej skomplikowanych kwestiach dotyczących 
odprawy celnej. Wypełniamy za Państwa wszystkie 
potrze bne dokumenty.

Status upoważnionego przedsiębiorcy AEO oraz posia-
dane certyfikaty standardów ISO i WSK są potwierdze-
niem najwyższych standardów usług i wiarygodności 
firmy Pol-Mare. W ramach prowadzonej działalności reali-
zujemy wszelkie procedury celne w imporcie i ekspor cie, 
nadzorujemy ewentualną rewizję ładunku oraz, na życze-

nie Klienta, realizujemy dostawy towaru do miejsca prze-
znaczenia.

W ramach naszej oferty zapewniamy realizację przesy-
łek w transporcie lotniczym, w dowolnych kierunkach, 
zarówno w eksporcie jak i w imporcie. W zależności 
od wielkości i rodzaju ładunku organizujemy również 
czartery samolotów, z załadunkiem i mocowaniem towa-
ru włącznie.

AGENCJA CELNA I SPEDYCJA LOTNICZA
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In order to make the road transportation process more 
efficient and to make our operations more flexible, 
in 2012, Pol-Mare opened its own Transport Division.

At present, the fleet consists of 18 trucks with container 
transport semi-trailers with full ADR entitlements allo-
wing transportation of hazardous and strategic impor-
tance cargo.

Our truck fleet is endowed with the latest GPS which 
is the guarantee of a continuous monitoring of the travel 
route. We guarantee to our Customers not only the pro-
fessional service but also permanent informing on the 

cur rent status of cargo entrusted to us and we give 
the guarantee of timely and safe delivery to the unloa-
ding place.

We have development plans concerning realisation 
of road transport and expanding of our own fleet 
of trucks. These will allow quick and professional realisa-
tion of services in hinterland transportation.

We render transport services all over Europe, Ukraine, 
Belarus, Turkey and the European part of Russia. Besides 
hazardous materials, we also realise carriages of civilian 
goods and general cargo – using containers, tarpau-

lin semi-trailers – depending on the Customer’s needs. 
Experienced and specialised staff of the Transport 
Division guarantees high quality of services and a pre-
cise matching of means of transportation with the type 
of the cargo which is to be carried.

Modern supervising systems guarantee solid safety 
and adequate control of the cargo entrusted to us.

In road transport of containers we also ensure: stuffing 
and stripping of containers, fixing of loads in containers 
and supervision of loading and unloading.

ROAD TRANSPORT AND OUR OWN FLEET OF TRUCKS
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Dla usprawnienia procesu transportowego i uelastycz-
nienia działania Pol-Mare utworzyła w 2012 roku własny 
Dział Transportu. 

Obecnie flota składa się z 18 samochodów z naczepami 
podkontenerowymi z pełnym ADR-em, pozwalającym na 
realizację transportu ładunków niebezpiecznych i strate-
gicznych. 

Nasza flota samochodowa jest wyposażona w najnowszy 
system GPS, co gwarantuje stały nadzór na trasie przejazdu. 
Gwarantujemy naszym kontrahentom nie tylko profesjo-
nalną usługę, ale również stałą informację o aktualnym 

statusie powierzonego nam towaru oraz gwarancję 
terminowego i bezpiecznego dostarczenia do miejsca 
rozładunku.

Planujemy rozwijać się w zakresie realizacji transpor-
tu drogowego i zwiększać własną flotę samochodów, 
umożliwiając tym samym szybkie i profesjonalne realizo-
wanie usług w transporcie lądowym.

Świadczymy usługi transportowe na terenie: całej Europy, 
Ukrainy, Białorusi, Turcji i europejskiej części Rosji. Poza 
ładun kami niebezpiecznymi realizujemy również prze wozy 
ładunków cywilnych, drobnicowych z wykorzystaniem 

kontenerów, naczep typu plandeki w zależności od potrzeb 
Klienta. Doświadczona i wyspecjalizowana kadra działu 
transportowego gwarantuje wysoką jakość usług oraz pre-
cy zyjnie dobrane środki transportu do przewożonego 
ładunku.

Nowoczesne systemy nadzoru gwarantują wysokie 
bezpieczeństwo i właściwą kontrolę nad powierzonym 
ładun kiem. W ramach transportu drogowego kontene-
rów zapewniamy również: formowanie i rozformowy-
wanie kontenerów, mocowanie ładunków w kontene-
rach oraz nadzór nad załadunkiem i rozładunkiem.

TRANSPORT DROGOWY I WŁASNA FLOTA SAMOCHODOWA
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Biuro Główne Gdynia
Head Office Gdynia

Pol-Mare Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Czechosłowacka 3
81-336 Gdynia
tel.: +48 58 624 79 90, fax: +48 58 624 79 91
e-mail: pol-mare@pol-mare.pl

Biuro Warszawa 
Warsaw Office

Pol-Mare Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Łączyny 4, 02-820 Warszawa
tel. +48 22 8680 430
fax. +48 58 6247 991
e-mail: waw@pol-mare.pl

BIURA POL-MARE / OFFICES


