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1. INFORMACJE OGÓLNE
Bezpieczeństwo oraz ochrona zdrowia
i środowiska to aspekty, do których firma 
Rhodia przywiązuje najwyższą wagę. Od 
naszych usługodawców i spedytorów oczekujemy 
spełnienia następujących wymagań:

 wykorzystywane pojazdy pod względem konstrukcji i 
 technologii powinny odpowiadać aktualnemu 
 stanowi wiedzy i mieć odpowiednie wyposażenie, a 
 ich kondycja techniczna nie może budzić zastrzeżeń;

 kierowcy powinni być dobrze przeszkoleni, znać wy 
 mogi prawne dotyczące wykonywanych przez siebie  
 czy nności i niniejsze wymagania bezpieczeństwa 
 w zakresie logistyki oraz stosować się do nich.
Firma Rhodia zastrzega sobie prawo do odmowy 
wykonania operacji załadunku/rozładunku w przypadku, 
gdy pojazd lub kierowca nie spełnia w jej ocenie 
powyższych wymagań. Ponadto firma zastrzega sobie 
prawo do zakończenia współpracy z usługodawcami lub 
poszczególnymi kierowcami, którzy wielokrotnie nie będą 
spełniać jej warunków.

1.1 Wstęp na teren zakładu
Odbiór wyrobów gotowych
Czas załadunku: 6.30 - 14.00.
Dojazd: Hermann-Mitsch-Str., Brama 2.
Zgłoszenie: na jeden dzień przed odbiorem nasz 
dział sprzedaży musi otrzymać dane dotyczące 
numeru rejestracyjnego pojazdu.

Dostawa płatków (flakes)
Czas rozładunku: zgodnie z planem. Dojazd: 
Hermann-Mitsch-Str., Brama 2, a po godz. 16.45 
Engesserstr., Brama 1. Zgłoszenie: 
niekonieczne w przypadku dostawy zg. z 
planem.
Dostawy masy celulozowej, płynnych  
surowców / materiałów eksploatacyjnych / 
środków pomocniczych
Godziny rozładunku: 6.30 - 14.00.
Dojazd: Hermann-Mitsch-Str., Brama 2.
Magazyn / skład
Godziny rozładunku: 7.00 - 9:00, 9.30 - 12.30,
13.00 - 14.00
Inne
Czas rozładunku: 6.30 - 14.00.
Dojazd: Hermann-Mitsch-Str., Brama 2. 
Zgłoszenie: przedłożenie informacji dot. 
zamówienia (miejsce wyładunku i osoba 
kontaktowa) w portierni.
Pojazdom, które przyjadą do zakładu bez 
zgłoszenia lub poza godzinami załadunku, 
firma nie może zagwarantować przyjęcia w 
tym samym dniu.

1.2 Identyfikator dla gości
Przed wejściem na teren zakładu wszyscy  
odwiedza jący otrzymują w portierni dzienny  
identyfikator dla gości.

1.3 Drogi dojazdowe i wyjazdowe
Zasadniczo dojazd do wszystkich miejsc  
załadunku i rozładunku oraz wyjazd z nich ma 
się odbywać po wyznaczonych do tego celu 
trasach. Można się z nimi zapoznać, korzystając 
z zakładowego schematu ulic, który jest  
wydawany w portierni i na którym zaznaczono 
wszystkie ważne obiekty związane z 
utrzymaniem bezpieczeństwa (np. miejsca 

zbiórek w przypadku alarmów ewakuacyjnych).
Należy poruszać się wyłącznie po wyznaczonych trasach. 
Niestosowanie się do wyznaczonych pasów ruchu może 
skutkować zakazem wstępu na teren zakładu! Zgoda na 
operacje załadunku i rozła-dunku jest zwykle udzielana 
dopiero po uzyskaniu telefonicznego potwierdzenia od 
znajdującego się na miejscu kompetentnego pracownika 
firmy Rhodia.

1.4 Komunikacja
 Operacje z towarami niebezpiecznymi wymagają zna  

 jomości języka niemieckiego.
 W przypadku innych operacji kierowcy powinni znać   

 pod stawowe pojęcia w języku niemieckim, co umożliwi 
 bezpieczny załadunek/rozładunek.

2. OGÓLNE ZASADY
 BEZPIECZEŃSTWA
2.1 Ogólne zakazy

 Palenie i otwarty ogień, 
 również w pojeździe.

 Posiadanie lub spożywanie 
 alkoholu bądź narkotyków.

 Fotografowanie.
 Korzystanie z telefonów

 komórkowych na terenie 
 obszarów produkcyjnych.

2.2 Ogólne zasady dotyczące ruchu
 Na terenie zakładu obowiązują przepisy niemieckiego   

 kodeksu drogowego (StVO).
 Maksymalna dopuszczalna prędkość wynosi 20 km/h.
 Samochody należy parkować wyłącznie w 

 wyznaczonych miejscach.
 Po zaparkowaniu zabezpieczyć ciężarówkę przez 

 podłożenie klinów pod koła w obydwu kierunkach.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE 
 POJAZDÓW
3.1 Wymogi ogólne

 Stan techniczny pojazdu wraz z naczepami/
 przyczepami nie może budzić zastrzeżeń, 
 niedopuszczalne są wycieki oleju czy paliwa. Pojazd 
 musi odpowiadać wymogom niemieckiej ustawy o 
 dopuszczeniu do ruchu drogowego (StVZO).

3.2 Zbiorniki na ładunek stały i płynny
 Pojazdy (kontenerowe, z wywrotką, silosowe) muszą być  

 dostosowane do przewożonego towaru i masy ładunku.
 Zbiorniki muszą być czyste, suche, bezwonne i bez dziur.
 Należy uwzględnić szczególne przepisy dotyczące 

 wezwań.

3.3 Naczepy do przewozu kontenerów z wyrobami 
 gotowymi

 Pojazdy muszą być dostosowane do przewożonego   
 towaru i masy ładunku. Niedozwolone są następujące  
 pojazdy ciężarowe: z pomostem podnoszącym, typu   
 jumbo, z tzw. łabędzią szyją.

 Wielkość powierzchni załadunkowej pojazdów musi 
 umożliwiać bezpieczny przejazd stertownika.

 Wysokość wjazdu w przypadku tylnego załadunku 
 ze strony rampy musi wynosić > 2,40 m (wyjątek: 
 standardowe kontenery morskie).

 Kontenery muszą być czyste, suche, bezwonne i bez   
 dziur.

 Ściany wewnętrzne, dach i podłoga muszą być wolne   
 od występów, takich jak uchwyty oczkowe, trzpienie,   
 gwoździe itp., aby uniknąć uszkodzeń towaru.

4. WYPOSAŻENIE TOWARZYSZĄC
Należy mieć przy sobie opisane w dalszej części wyposażenie. 
W przypadku braków w wyposażeniu zastrzegamy sobie 
prawo do odmowy dokonania załadunku/rozładunku lub do 
obciążenia usługodawcy kosztami związanymi z dostarczeniem 
przez nas brakujących elementów wyposażenia.

4.1 Środki ochrony indywidualnej
Wszyscy kierowcy muszą posiadać przy sobie co najmniej 
następujące środki ochrony indywidualnej, które są 
zobowiązani nosić podczas załadunku i rozładunku bez 
konieczności wezwania do ich założenia:

 obuwie ochronne
 kask

4.2 Kliny
 Każdy samochód ciężarowy musi mieć na wyposażeniu 

 dwa kliny.

4.3 Elementy do mocowania ładunku
 W przypadku odbioru towaru należy mieć na 

 wyposażeniu odpowiednie elementy do mocowania   
 ładunku (naczepy „firanki”: 13 pasów).
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4.4 Wyposażenie w przypadku towarów 
 niebezpiecznych (zgodnie z konwencją ADR)

 The W przypadku dostawy/odbioru towarów 
 niebezpiecznych konieczne jest wyposażenie zgodne 
 z wymogami konwencji ADR.

 Na żądanie należy okazać dowód ze zdjęciem i 
 dokument poświadczający zgodność z wymogami ADR.

5. PRZEBIEG ZAŁADUNKU I 
 ROZŁADUNKU 

 Samodzielne wykonywanie załadunku/rozładunku jest 
 niedozwolone.

 Pojazd należy zaparkować w wyznaczonym do tego 
 celu miejscu, a następnie zabezpieczyć go obustronnie, 
 podkładając pod koła kliny.

 Podczas kontroli pojazdu przez pracowników firmy 
 Rhodia za pomocą listy kontrolnej kierowca ma w razie  
 potrzeby pomagać, a następnie podpisać listę.

 Kierowca musi być obecny przy pojeździe podczas całej 
 operacji załadunku/rozładunku.

 Po zakończeniu załadunku/rozładunku kierowca 
 niezwłocznie opuszcza teren zakładu, poruszając się po 
 wyznaczonych trasach.

Zasady szczególne
Odbiór wyrobów gotowych Acetow
Załadunek odbywa się zgodnie ze schematem załadunku 
określonym przez firmę Rhodia. Przeładowywanie lub 
doładowywanie innych towarów jest niedopuszczalne. 
Dodatkowe środki ochrony można zastosować jedynie po 
uzgodnieniu z pracownikami odpowiedzialnymi za załadunek. 
Dostawa płatków (flakes)
Do dostawy płatków należy stosować odrębne procedury 
rozładunkowe, które są wywieszone w miejscach rozładunku.

6. CZAS OCZEKIWANIA
 Wykorzystywanie obszaru przed Bramą 2 jako parkingu 

 jest niedozwolone. Wydzielone place parkingowe
 znajdują się przy ulicy Hermann-Mitsch-Straße, a także  
 w zajeździe samochodowym przy ulicy Engesserstraße.

 Podczas oczekiwania na terenie zakładu należy 
 wyłączyć silnik.

 Jedzenie i picie jest dozwolone wyłącznie w pojeździe.
 Ze stołówki można korzystać podczas oczekiwania, 

 ale nie podczas samej operacji załadunku/rozładunku.  
 Kierowca ma zgłaszać wyjście kompetentnym 
 pracownikom firmy Rhodia, aby w nagłych 
 przypadkach można było się z nim skontaktować.

 Z pomieszczeń sanitarnych można korzystać po 
 uzgodnieniu z kompetentnymi pra cownikami firmy   
 Rhodia.

7. PROBLEMY I 
 NAGŁE PRZYPADKI

 Wypadek, pożar, wycieki? 
 Alarmowy nr tel. 

 Trudności w znalezieniu miejsca załadunku/
 rozładunku?
 Bezpiecznie zaparkować pojazd. Poinformować 
 pracowników ochrony, dzwoniąc pod nr tel. 3544.

 Problemy techniczne z pojazdem?
 Bezpiecznie zaparkować pojazd. Poinformować 
 pracowników ochrony, dzwoniąc pod nr tel. 3544.
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