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INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA   
W3 z dnia 02. 01. 2020   

ZAPISY NA LISTACH PRZEWOZOWYCH CMR   
1 Wypełnienie CMR W CMR musi być podpis, data i pieczątka odbiorcy. Kierowca odbiera po rozładunku zieloną i czarną kopię CMR.   
2 Wypełnienie CMR W CMR musi być wpisany nr rejestracyjny pojazdu oraz nazwa firmy transportowej, która dokonuje przewozu.   

3 Wypełnienie CMR 
W przypadku dokonania przez załadowcę / rozładowcę wpisów w CMR (np. uszkodzenia ładunku) należy natychmiast powiadomić dyspozytora / 
spedytora.   

4 Wypełnienie CMR 
Kierowca powinien nadzorować załadunek: kontrola prawidłowego rozmieszczenia towaru oraz prawidłowego zabezpieczenia ładunku.W przy-
padku braku takiej możliwości musi odnotować ten fakt w CMR.    

KONTROLA POJAZDU   
1 Stan Ogumienia Kontrola ciśnienia w ogumieniu i jego stan.   
2 Hamulce Kontrola działania hamulców.   
3 Układ kierowniczy Kontrola działania układu kierowniczego.   
4 Oświetlenie Kontrola oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego .   
5 Płyny eksploatacyjne Kontrola właściwego poziomu płynów eksploatacyjnych oraz czy nie ma wycieków.   
6 Stan paliwa Kontrola baku pod kątem uszkodzeń, śladów ingerencji.   
7 Gaśnica Kontrola ważności gaśnicy lub gaśnic.   
8 Przestrzeń ładunkowa Kontrola przestrzeni ładunkowej m. in. czystość, brak widocznych uszkodzeń, obcych zapachów.   
9 Tachograf Kontrola tachografu, czy nie jest uszkodzony (jeśli dotyczy).   

10 Dokumenty Kontrola wszystkich niezbędnych dokumentów: prawo jazdy, dowód rejestracyjny, zezwolenia i dokumenty przewozowe.   
ZABEZPIECZENIE POJAZDU PRZY OPUSZCZANIU KABINY   

1 Kluczyki pojazdu Opuszczając kabinę zawsze wyciągaj kluczyki ze stacyjki! Nigdy nie zostawiaj kluczyków w stacyjce!   
2 Kabina pojazdu Nie zostawiaj na widoku wartościowych rzeczy i dokumentów przewozowych.   
3 Kabina pojazdu Sprawdź czy okna są zamknięte / domknięte.   
4 Kabina pojazdu Zabezpiecz kabinę pojazdu - sprawdź czy drzwi kabiny są zamknięte.   

AWARIA POJAZDU   
1 Ocena sytuacji Ocena sytuacji przez kierowcę.   

2 Zabezpieczenie  
Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu w miejscu awarii (przestaw pojazdu w bezpieczne miejsce, trójkąt ostrzegawczy, pachołki, światła awaryjne, 
kamizelka odblaskowa itp.).   

3 Kontakt z dyspozytorem Telefoniczne zgłoszenie awarii do osoby zarządzającej transportem.   
4 Decyzja Oczekiwanie na instrukcje od zarządzającego transportem.    

WYPADEK / KOLIZJA   
1 Zatrzymanie pojazdu Zatrzymanie pojazdu, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.   
2 Zabezpieczenie i ocena  Zadbanie o bezpieczeństwo swoje i innych, zabezpieczenie pojazdu, ładunku i ocena sytuacji.   
3 Udzielenie pomocy Jeżeli są ranni udzielenie niezbędnej pomocy ofiarom wypadku.   
4 Wezwanie służb Jeśli sytuacja tego wymaga wezwanie odpowiednich służb.   
5 Towary niebezpieczne Zachowaj szczególną ostrożność: nie zbliżaj się, nie dotykaj, nie wdychaj rozlanej substancji.   
6 Usunięcie pojazdu  Jeśli w wypadku nikt nie ucierpiał należy w miarę możliwości usunąć pojazd z jezdni w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu.   
7 Dowody Niepodejmowanie czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku.   
8 Kontakt z dyspozytorem Zgłoszenie telefoniczne do osoby zarządzającej transportem.   
9 Oczekiwanie na służby Pozostanie na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie służb wymaga oddalenia się – niezwłocznie powrócić na miejsce zdarzenia.   

10 Decyzja Oczekiwanie na instrukcje osoby zarządzającej transportem.   
KRADZIEŻ TOWARU   

1 Powiadomienie  Poinformować osobę zarządzającą transportem o zaistniałej sytuacji.   
2 Wezwanie służb Wezwać odpowiednie służby, a w przypadku towaru celnego również Służbę Celną.   
3 Zdjęcia Jeśli został uszkodzony pojazd / naczepa wykonać zdjęcia uszkodzonych elementów bez dotykania tych miejsc.   
4 Nie dotykać  Nie dotykać miejsc z których towar został skradziony. Jeśli w przestrzeni ładunkowej pozostał jakikolwiek towar nie dotykać go.   
5 Nie oddalać się  Nie oddalać się od pojazdu i oczekiwać na przyjazd służb.   

6 ZASAD OCZEKIWANIA W KOLEJCE NA ZAŁADUNEK / ROZŁADUNEK   
1   Zawsze zachowuj 5 metrów odstępu od poprzedzającego auta.   
2   Nie wykonuj manewru cofania.   
3   Wyłącz silnik i użyj hamulca postojowego, jeśli szacowany czas zatrzymania to 3 minuty lub dłuższy.   
4   Nie opuszczaj kabiny, jeśli nie jest to wymagane.   
5   Jeśli opuszczasz kabinę, zawsze używaj kamizelki odblaskowej.   
6   Nigdy nie przebywaj pomiędzy autami będącymi w kolejce.   

Sporządził: Patrycja Zaręba 


