
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Instrukcje dla pracowników 
transportu realizujących dostawy i 
odbiór towarów z MacDermid 
Autotype Limited 
 

 

Przed dostawą lub odbiorem towarów z 
placówki MacDermid Autotype Limited 
wymagane jest zapoznanie się z 
poniższymi wymogami.  Należy zadbać o 
wydanie kierowcom poniższych instrukcji 
i wytycznych przed oddelegowaniem ich 
do naszej placówki. 
 

Transport ogólny 
• Kierowca powinien zachowywać 

się odpowiedzialnie i przestrzegać 
obowiązujących na terenie 
placówki zasad oraz instrukcji 
wydawanych przez personel firmy 
MacDermid Autotype lub jego 
przedstawicieli. 

• Na terenie obowiązuje 
ograniczenie prędkości do 24 km/h 
(15 mil/h). 

• Na terenie obowiązuje noszenie 
kamizelek odblaskowych. 

• Na terenie obowiązuje zakaz 
przebywania zwierząt. 

• Na terenie obowiązuje zakaz 
przebywania dzieci. 

• Na terenie obowiązuje całkowity 
zakaz palenia tytoniu. 

• W sytuacji awaryjnej nie należy 
próbować opuszczać terenu 
własnym pojazdem; konieczne 
jest stosowanie się do instrukcji 
personelu MacDermid Autotype. 

• Na terenie obowiązuje zakaz 
przebywania pasażerów 
niebędących załogą pojazdu. 

• Nie należy parkować na pasach 
dla pieszych, czerwonych liniach 
ani podwójnych liniach żółtych.  

• Po przyjeździe pojazd należy 
zatrzymać na linii STOP na 
drodze prowadzącej do placówki i 
zgłosić swój przyjazd ochronie. 

• Kierowca powinien dysponować 
odpowiednimi dokumentami 
zawierającymi szczegółowe 
informacje dotyczące dostawy lub 
odbioru towarów oraz, w razie 
potrzeby, dane kontaktowe. 

• Dostawy są przyjmowane od 
poniedziałku do czwartku w 
godzinach od 07:00 do 17:00 oraz 
w piątek od 07:00 do 15:00. 

Terminy wydawania są planowane przez 
Dział Wysyłek fir 

• NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE FIRMA 
NIE WYPOŻYCZA PALET ANI 
PODNOŚNIKÓW WIDŁOWYCH 
KIEROWCOM.  

 

• DOSTĘP DO 
ŁADOWANYCH/WYŁADOWYWA
NYCH TOWARÓW W 
PRZYPADKU SAMOCHODÓW Z 
OPOŃCZĄ POWINIEN BYĆ 
MOŻLIWY Z BOKU.  

 

• JEŚLI DOSTAWA/ODBIÓR 
ODBYWA SIĘ POJAZDEM 
BEZPRZEGUBOWYM, 
KONIECZNY JEST WJAZD DO 
STREFY ZAŁADUNKU. MOŻE 
TO SKUTKOWAĆ 
OPÓŹNIENIAMI. NIE BIERZEMY 
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA 
OPÓŹNIENIA ANI PRZESTOJE.  

 
• KIEROWCY MAJĄ PRAWO 

KORZYSTAĆ ZE SPRZĘTU 
UDOSTĘPNIONEGO IM PRZEZ 
ICH PRACODAWCĘ.  
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Przepisy ADR 
 

Kierowcy i pojazdy dokonujący dostawy 
lub odbioru materiałów niebezpiecznych 
powinni przestrzegać obowiązujących 
przepisów ADR; oto nasze minimalne 
wymagania, zgodne z tymi przepisami: 

1. Instrukcje na piśmie 5.4.3 
2. ID 1.10.1.4, certyfikat 8.2.1 
3. Plakietki/Oznakowanie 8.1.3 
4. Sprzęt przeciwpożarowy 8.1.4 

 
O ile nie są transportowane materiały 
niebezpieczne: Zasada 1.1.3.6. 
ZWOLNIENIA ZWIĄZANE Z 
PRZEWOŻONYMI ILOŚCIAMI NA 
JEDNOSTKĘ TRANSPORTOWĄ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dostawy z użyciem cystern 

 
 

Oto minimalne wymagania odnośnie 
dostaw realizowanych z użyciem 
cystern; wymogi podano w kolejności od 
preferowanych opcji: 

• Konstrukcja cysterny/zbiornika nie 
wymaga od kierowcy wspinania 
się na jej szczyt w celu 
przeprowadzenia odpowietrzenia 
czy pobrania próbki zawartości — 
operacje te powinny być możliwe 
do wykonania z poziomu gruntu.  

 
Jeśli nie jest to możliwe: 

• W konstrukcję zbiornika/cysterny 
wbudowano poręcze, podnoszone 
ZANIM kierowca znajdzie się na 
szczycie zbiornika, stanowiące 
zabezpieczenie podczas 
przechodzenia z drabiny na szczyt 
zbiornika/cysterny.  

 
Jeśli nie jest to możliwe:  

• Zbiornik/cysternę wyposażono w 
odpowiedni system 
zabezpieczający przed upadkiem 
z wysokości zabezpieczający 
kierowcę przed upadkiem podczas 
przebywania na szczycie 
zbiornika/cysterny. ** 

 

 
 
** Firma zastrzega sobie prawo do 
wglądu w kopię oceny ryzyka 
związanego ze wspinaniem się na 
szczyt zbiornika/cysterny. 
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