
RUCH  POJAZDÓW  MECHANICZNYCH 

  

1. Na terenie Nissin Logistics Poland obowiązuje Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 (z 

późniejszymi zmianami), Prawo o ruchu drogowym. 

2. Użytkownicy pojazdów ciężarowych zobowiązani są do posiadania i używania obuwia 

ochronnego, kamizelki odblaskowej oraz nakrycia ochronnego głowy. 

3. Wjazd na teren zakładu i wyjazd z terenu Nissin Logistics Poland pojazdów 

samochodowych przez całą dobę odbywa się przez bramę główną  wjazdową 

4. Kontrolę w zakresie zgodności przebywania pojazdów pojazdów  z niniejszym 

regulaminem prowadzą służby ochrony Nissin Logistics Poland. 

5. Pracownicy licencjonowanej agencji ochrony uprawnieni są do kontroli: 

- pojazdów samochodowych uprawnionych do wjazdu na parking wewnątrz terenu 

zakładu, 

- pojazdów samochodowych osobowych i dostawczych wjeżdżających na teren 

zakładu. 

6.  Pojazdy samochodowe firm prowadzących prace remontowe na terenie zakładu mogą 

wjechać na teren zakładu w celu dostarczenia materiałów i narzędzi po uzyskaniu 

zezwolenia lub przepustki wystawionej przez  Nissin Logistics Poland. W/w pojazdy 

obowiązuje zakaz parkowania na terenie zakładu. 

7. Pojazdy samochodowe obcych firm dostarczających materiały wjeżdżają na teren 

zakładu po okazaniu dokumentów dostawy (faktura, WZ, list przewozowy itp.) lub po 

uzgodnieniu  przez pracownika ochrony z działem transportu i spedycji. 

8. Pojazdy samochodowe dostarczające materiały do pozostałych komórek 

 organizacyjnych wjeżdżają na teren zakładu po telefonicznym uzgodnieniu z 

komórką organizacyjną, dla której dostarczony jest materiał. 

9. Pojazdy samochodowe po wyładowaniu materiałów zobowiązane są niezwłocznie 

opuścić teren zakładu. 

10. Zabrania się postoju  pojazdów na drogach pożarowych i chodnikach. 

11. Użytkownik pojazdu zobowiązany jest do parkowania wyłącznie wyznaczonych 

miejscach postojowych.   

  

  

 ODPOWIEDZIALNOŚĆ  UŻYTKOWNIKA POJAZDU 

  

1. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszystkie szkody spowodowane przez niego   

samego, jego pracowników, zleceniobiorców lub osoby mu  towarzyszące. 

2. Użytkownik pojazdu ponosi odpowiedzialność za zawinione zanieczyszczenie terenu 

Nissin Logistics Poland. 

3. Użytkownik pojazdu zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania 

pracowników Ochrony Nissin Logistics Poland o takowym zdarzeniu, nie później niż 

przed opuszczeniem parkingu. 

  



ODPOWIEDŹIALNOŚĆ    Nissin Logistics Poland Sp. Z o.o.  

  

1. Nissin Logistics Poland Sp. Z o.o. nie odpowiada za szkody powstałe z winy innych 

użytkowników bądź osób trzecich. 

  

PRZEPISY  BEZPIECZEŃSTWA 

  

1. Na terenie Nissin Logistics Poland obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 

km/godz., a kierowcy zobowiązani są do przestrzegania znaków drogowych 

ustawionych na drogach zewnętrznych. 

2. Użytkownik pojazdów ciężarowych uczestniczących w załadunkach / rozładunkach 

towarów z magazynów Nissin Logistics Poland zobowiązany jest do przestrzegania 

przepisów BHP oraz do dostosowania się do poleceń pracowników magazynu Nissin 

Logistics Poland. 

3. Na terenie Nissin Logistics Poland bezwzględnie  zabronione jest: 

  

 Palenie i używanie otwartego ognia, poza miejscami do tego wyznaczonymi. 

 Magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie, 

 Tankowanie, 

 Nieuzasadnione pozostawienie pojazdu z pracującym silnikiem, 

 Parkowanie pojazdów z nieszczelnym wlewem i zbiornikiem paliwa, 

 Dokarmiania ptaków, 

 Wprowadzania psów, 

 Palenie wyrobów tytoniowych, 

 Przebywanie na terenie zakładu po godzinie 22ºº  osobom postronnym, 

 Wnoszenie i spożywanie napoi alkoholowych, 

 Prowadzenie handlu obwoźnego. 

 

PRZEPISY  BEZPIECZEŃSTWA W TRANSPORCIE DROGOWYM. 

 

1. Podczas wykonywania transportu przewoźnik zobowiązuje się do przestrzegania 

przepisów Prawa Przewozowego oraz dołożenia wszelkiej staranności w 

zabezpieczeniu przewożonego towaru. 

2. Przy ewentualnych postojach zleceniobiorca zobowiązuje do korzystania tylko i 

wyłącznie z bezpiecznych i chronionych parkingów.  

3. Zastosowana jednostka transportowa musi nadawać się do wykonania transportu z 

uwzględnieniem uwag Nissin Logistics Poland oraz znajdować się w nienagannym 

stanie technicznym. 



4. Pojazd używany przy wykonywaniu zlecenia jest wyposażony w odpowiednie 

zabezpieczenia ładunku (drążki blokujące, pasy mocujące, maty antypoślizgowe, 

siatki, łańcuchy, itp.) 

5. Kierowca jest zobowiązany do stawienia się w miejscu załadunku i rozładunku w 

wyznaczonych terminach i godzinach 

6. Kierowca zobowiązany jest do sprawdzenia ilościowego i jakościowego (stanu 

opakowań zewnętrznych) ładowanego towaru z otrzymanymi dokumentami 

przewozowymi (list przewozowy, CMR, faktura, specyfikacja, dokument  

przewozowy ADR, itp.) 

7. Kierowca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie ładunku na pojeździe i sprawuje 

ciągłą kontrolę nad bezpieczeństwem ładunku. 

 

8. Kierowca musi być obecny przy zakładaniu plomb zakładowych i sprawdzić czy ich 

numery zgadzają się z numerami wpisanymi w dokumenty przewozowe (list 

przewozowy, CMR) 

9. W przypadku napotkania jakichkolwiek trudności w czasie załadunku, rozładunku lub 

w czasie jazdy kierowca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Nissin 

Logistics Poland, nie później niż w ciągu godziny po zajściu zdarzenia lub nastąpieniu 

przeszkody. 

10. Zleceniobiorca zobowiązany jest do natychmiastowego kontaktu ze Nissin Logistics 

Poland w przypadku niemożliwości dotrzymania terminu załadunku bądź rozładunku. 

Brak informacji o przewidywanym opóźnieniu uprawnia Nissin Logistics Poland do 

naliczenia zleceniobiorcy kary pieniężnej w wysokości podwójnej stawki. Nie 

wyłącza to odpowiedzialności zleceniobiorcy na zasadach ogólnych. 

11. Zleceniobiorca oświadcza, iż zarówno on, jego pracownicy, jak i wybrani przez niego 

podwykonawcy dysponują wszelkimi zezwoleniami i uprawnieniami niezbędnymi do 

świadczenia usług przewozowych, zgodnie z właściwymi przepisami krajowymi i 

międzynarodowymi. 

12. Zleceniobiorca winien posiadać ważną licencję na przewozy krajowe lub 

międzynarodowe oraz aktualne ubezpieczenie OCP na kwotę nie niższą niż 

zadeklarowana wartość przewożonego towaru i nie mniejszą niż 250000 euro. 

13. Zleceniobiorca gwarantuje, iż wykonywać przewozy będą kierowcy z aktualnymi 

uprawnieniami stosownymi do niniejszego zlecenia, niekarani i niefigurujący na 

listach osób, których dotyczą rozporządzenia WE nr 2580/2001 i 881/2002. 

Zleceniobiorca ma obowiązek okazać dokumenty kierowców na żądanie Nissin 

Logistics Poland. 

14. W przypadku przewozu towarów niebezpiecznych w rozumieniu międzynarodowej 

umowy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (ADR) oraz Ustawy o 

przewozie towarów niebezpiecznych, Zleceniobiorca jest zobowiązany zapewnić, aby 

załoga pojazdu posiadała przeszkolenie wymagane przepisami ADR działu 8.2 lub 

1.3, w przypadku przewozu na zasadach określonych w dziale 3.4 lub 3.5 ADR. 

Zleceniobiorca jest również zobowiązany do zapewnienia, aby w pojeździe 

znajdowała się dokumentacja i wyposażenie wymagane przepisami działu 8.1 ADR, 

pojazd powinien spełniać wymagania części 9 ADR, w zakresie stosownym do 

przewożonych towarów niebezpiecznych. Jeżeli ma to zastosowanie, Zleceniobiorca 

jest zobowiązany do oznakowania pojazdu zgodnie z przepisami działu 5.3 lub 3.4 

ADR. W szczególności: Obowiązuje zakaz palenia w trakcie załadunku i rozładunku. 

15. Należy przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących załadunku, rozładunku, 

transportu, kontroli, parkowania i zatrzymywania. Należy podejmować jedynie 

przesyłki wolne od uszkodzeń. Przesyłkę należy przewozić w sposób zapobiegający 



uszkodzeniom. Pojazd musi być w bardzo dobrym stanie technicznym. W sytuacjach 

kryzysowych, należy powiadomić odpowiednie organy i oddział  Nissin Logistics 

Poland. 
 

 


