REGULAMIN PORZ DKOWY
dla kierowców pojazdów dostawczych
Przebywaj c i poruszaj c si na terenie spółki Volkswagen Motor Polska i SITECH kierowcy pojazdów s zobowi zani do przestrzegania nast puj cych przepisów wewn trznych:

1.

Podczas poruszania si po drogach wewn trznych kierowca pojazdu dostawczego zobowi zuj si do przestrzegania obowi zuj cych przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego, a w szczególno ci przestrzega miejsc parkingowych i
nie zastawiania dróg ewakuacyjnych lub po arowych.

2.

W przypadku zagro enia po arowego kierowca pojazdu dostawczego zobowi zany jest stosowa si

3.

Na terenie spółki Volkswagen Motor Polska i SITECH obowi zuje zakaz palenia tytoniu. Palenie papierosów odbywa si mo e tylko w miejscach do tego wyznaczonych – zakaz palenia w kabinach pojazdów.

ci le do polece wydawanych przez pracowników ochrony lub słu b przeprowadzaj cych ewakuacj .

4.

Podczas poruszania si po terenie spółki Volkswagen Motor Polska i SITECH kierowca pojazdu dostawczego zobowi zuje si :
Pobra na wartowni przepustk wjazdow i podpisa Regulamin Porz dkowy .
Zaparkowa w miejscu wyznaczonym przez ochron .
Wje d a na teren spółek mo na tylko na wyra ne polecenie pracownika ochrony.
Podczas wjazdu na teren spółki zobowi zuj si zgłasza słu bie ochrony fakt wwo enia wszelkich urz dze , narz dzi i materiałów, które stanowi własno

kierowcy i które b d z terenu spółki wywo one.

Nie porusza si po halach produkcyjnych i magazynowych
Podczas wyjazdu z terenu spółki kierowca pojazdu dostawczego zobowi zuj si udost pni słu bie ochrony do kontroli kabin i wszelkie schowki znajduj ce si w poje dzie.
W przypadku wywo enia nie zgłoszonych urz dze , narz dzi, sprz tu pozostan one w depozycie słu by ochrony do wyja nienia.
Wszelkie przedmioty i rzeczy których nie mo na wnosi na teren zakładu zdeponowa mo na w dy urce ochrony.
Ka dy kierowca zobowi zany jest do noszenia obuwia roboczego i kamizelki odblaskowej
Ka dy kierowca zobowi zany jest do parkowanie tylko i wył cznie w wyznaczonych do tego miejscach
Maksymalna, dozwolona pr dko

na terenie spółki wynosi 20 km/h.

Na terenie spółki obowi zuje bezwzgl dny zakaz wyprzedzania pojazdów transportu wewn trznego.
5.

W przypadku dostaw do spółki Volkswagen Motor Polska i SITECH natychmiast po rozładowaniu i potwierdzeniu odbioru towaru pojazd opuszcza teren zakładu.

6.

W przypadku wywozu towaru natychmiast po załadowaniu, zaplombowaniu i odebraniu dokumentu wywozu pojazd opuszcza teren zakładu. aden pojazd dostawczy (z ładunkiem lub bez ładunku) nie mo e parkowa (sta ) na

7.

W przypadku zlece ł czonych (np. dostawy i wywozu) kierowca musi dokona przerejestrowania na Bramie wjazdowej .

8.

Kierowca pojazdu dostawczego zobowi zuje si do przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trze wo ci - nie wnoszenia na teren spółki napojów alkoholowych oraz poddania si kontroli alkomatem przy wje dzie

9.

Kierowca zobowi zany jest do zapoznania, podpisania si i przestrzegania obowi zuj cego na terenie Volkswagen Motor Polska i SITECH niniejszego regulaminu dla Kierowców.

10.

W przypadku nie przestrzegania niniejszego regulaminu spółka zastrzega sobie prawo natychmiastowego wydalenia kierowcy pojazdu z terenu spółki i wydania zakazu wjazdu na teren spółki

terenie zakładu Volkswagen Motor Polska i SITECH.

(wyje dzie) na (z) terenu spółki, je li zachodzi podejrzenie o spo yciu alkoholu.

