PRZEWODNIK
DLA
KIEROWCÓW



Przed przyjęciem zlecenia obowiązkowo należy się upewnić, że posiadają Państwo
odpowiednie umiejętności oraz udokumentowane kwalifikacje.



Należy zweryfikować aktualność dokumentów pojazdu – ważności badania technicznego oraz
polisy ubezpieczenia OC pojazdu.



Przewoźnik winien dostosować środek transportu do rodzaju przewożonego towaru.



Pojazd wraz z wyposażeniem winien spełniać wymogi prawne oraz byś zgodny ze specyfikacją
producenta.



W trakcie realizacji zleceń transportowych otrzymanych od VIRTUS LOGISTICS SP. z
o.o. zabronione jest spożywanie alkoholu, narkotyków, środków odurzających lub leków
mających wpływ na prowadzenie pojazdów.



VIRTUS LOGISTICS Sp. z o.o zobowiązuje Państwa do przestrzegania:


przepisów o ruchy drogowym



norm krajowych oraz międzynarodowych dotyczących dopuszczalnego czasu jady oraz
pracy kierowców, w tym respektowania minimalnego czasu odpoczynku



norm dotyczących prawidłowego zabezpieczenia ładunku na środkach transportu



norm dotyczących transportu żywności, towarów niebezpiecznych ADR



przepisów dotyczących kabotażu



Kierowca przed rozpoczęciem jazdy zobligowany jest do sprawdzenia stanu zestawu
ciężarowego oraz jego poszczególnych części takich jak opon, lusterek oraz stanu ładowni i jej
zabezpieczeń - plandeki, linki celnej i plomb.



W przypadku transportu materiałów niebezpiecznych ADR obowiązuje całkowity zakaz palenia.



Wymagane jest aby Państwa pojazd wyposażony był w podstawowe środki bezpieczeństwa
takie jak kamizelki odblaskowe, obuwie ochronne, gaśnice a także odpowiedni sprzęt do
zabezpieczenia ładunku na czas przewozu.



Obecność przy załadunku i rozładunki kierowcy jest obowiązkowa – chyba, że strony w
umowie postanowią inaczej.



Kierowca ma obowiązek zweryfikowania zgodności danych listu przewozowego z widocznym
stanem towaru.



Kierowca winien mieć baczenie na rodzaj przewożonego ładunku oraz etykiety transportowe
znajdujące się na opakowaniu towarów.



W trakcie realizacji zleceń transportowych z krajów kontynentu Europy do Wielkiej Brytanii
zabrania się przed wjazdem do portu, postoju w miejscach, w których istnieje zagrożenie
wtargnięcia nielegalnych imigrantów do ładowni.



W trakcie kontaktów z nadawcami i odbiorcami towarów wymaga się od Państwa stosowania
ogólnie przyjętych zasad kultury osobistej oraz unikania wdawania się w konflikty z
personelem stron.



W sytuacjach dotyczących kolizji drogowej, wtargnięcia nielegalnych imigrantów,
kradzieży ładunku, zaistnienie szkody w miejscy załadunku lub rozładunku są Państwo
zobowiązani do bezzwłocznego powiadomienia osoby kontaktowej w firmie VIRTUS
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LOGISTICS Sp. z o.o. oraz do postępowania zgodnie z otrzymanymi instrukcjami od osoby
upoważnionej.



Jeśli z jakichkolwiek przyczyn niemożliwym będzie dotarcie na załadunek lub
rozładunek w czasie określonym w leceniu mają Państwo obowiązek natychmiast
poinformować o zaistniałej sytuacji pracownika firmy VIRTUS LOGISTICS.



Kategorycznie zabrania się dokonywania zmian miejsca załadunku oraz rozładunku bez
wiedzy i zgodny pracownika spółki VIRTUS LOGISTICS.


W przypadku pojawienia się jakiekolwiek przeszkody w wydaniu towaru należy natychmiast
skontaktować się ze zleceniodawcą i poprosić o instrukcje dotyczące dalszego postępowania.



Zabrania się pozostawienie pojazdu wraz z ładunkiem na parkingach niestrzeżonych, na
parkingach przyleśnych bądź też w miejscach znanych z rozbojów i kradzieży.

Nieprzestrzeganie
powyższych
instrukcji
skutkować
może
natychmiastowym
rozwiązaniem współpracy z Przewoźnikiem oraz pociągnięcia strony do odpowiedzialności
cywilnej.
Sprawy nieuregulowane w niniejszym dokumencie, uregulowane zostały w OWŚU VIRTUS LOGISTICS
Sp.z o.o., Konwencji CMR, Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, Ustawie z dnia 15
listopada 1984 Prawo Przewozowe oraz Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu
Drogowego (CMR).

strona 3 z 3

