
 

 

 
 
 
 
 
 

REGULAMIN ZAMAWIANIA TOWARU ORAZ ZAŁADUNKÓW 
dokonywanych w firmie Rector Sp. z o.o. ul. Śląska 64e, 32-500 Chrzanów 

 
 

ZAMÓWIENIA 

1. Podstawą sprzedaży stropu Rector jest wysłanie zamówienia do firmy Rector Polska Sp. z o.o. minimum 24-48h przed załadunkiem dla belek 
standardowych i po potwierdzeniu przez firmę Rector w przypadku belek niestandardowych lub belek w ponadnormatywnych ilościach. 

2. Dostępność towaru będzie potwierdzana (e-mailem lub telefonicznie) przez Dział Logistyki. 

3. Zamówienie powinno zawierać: 
-ofertę w załączniku (przy pierwszym odbiorze z danej oferty lub podanie numeru oferty przy kolejnych)  
-rodzaj i ilości zamawianego towaru 
-termin odbioru (lub harmonogram odbiorów w przypadku budów wielokondygnacyjnych) 
-miejsce odbioru (uzgodniony magazyn) 
-dane kierowcy 

ZAŁADUNKI 

1. Konieczność zapewnienia bezpieczeństwa załadunku jest wymagana przez normy bezpieczeństwa przyjęte do stosowania w Rector Sp. z o.o. 
Osoby zajmujące się załadunkiem oraz kierowcy mają obowiązek wyeliminować zagrożenia i powinni stosować się do poniższych zaleceń. 

2. Wjeżdżając na teren Rector Sp. z o.o. kierowca musi okazać się  dowodem osobistym/prawem jazdy oraz określić miejsce dostawy/numer 
projektu. 

3. Zabrania się wjazdu na teren firmy w przypadku, gdy kierowca jest pod wpływem alkoholu, narkotyków lub próbuje je wnieść na teren spółki. 
4. Kierowca zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją bezpieczeństwa opisującą plan ruchu na magazynie, stosowanie podstawowych 

środków bezpieczeństwa tj. buty ochronne, kask, kamizelka odblaskowa. Zapoznanie się z instrukcją oraz zgoda na jej przestrzeganie 
potwierdzone jest podpisem kierowcy w odpowiednim zeszycie. 

5. Po ustawieniu pojazdu w miejscu wskazanym przez wózkowego, kierowca powinien przygotować samochód do załadunku oraz środki 
zabezpieczające ładunek. Stosowanie odpowiedniej ilości elementów zabezpieczających towar na naczepie jest obligatoryjne i od 
odpowiedniego zamocowania ich zależy bezpieczeństwo transportu. Podczas załadunku ze względów bezpieczeństwa kierowca powinien 
przebywać w kabinie swojego pojazdu. Wychodzenie z kabiny jest dopuszczalne na wyraźne polecenie kierowcy wózka widłowego 
dokonującego załadunku. 

6. Pasy do mocowania ładunku nie mogą być zużyte lub uszkodzone. Ich stan powinien być sprawdzony przez kierowcę i/lub pracownika 
załadunkowego. Nie wolno używać uszkodzonych /przetartych pasów. Napinacze powinny umożliwiać łatwe naprężenie pasów i być 
zabezpieczone przed przypadkowym poluzowaniem. Konieczne jest aby były zakładane naprzemiennie na naczepę tzn. raz z lewej raz z prawej 
strony burty. W celu przepasania wysokich stosów belek kierowca powinien używać podestu roboczego dostępnego na placu załadunkowym.  

7. Kierowca pojazdu ma obowiązek udzielania rad na temat sposobu umieszczania ładunku oraz informowania ekipy załadunkowej co do 
rozmieszczenia ciężaru na osiach. 

8. Za zabezpieczenie  ładunku na pojeździe oraz bezpieczeństwo podczas jazdy z towarem odpowiada kierowca. Kierowca nie powinien opuścić 
firmy, jeśli nie będzie pewien odpowiedniego naprężenia elementów mocujących/pasów na załadownym materiale 

9. Pracownicy załadunkowi jak i kierowcy pojazdów powinni przestrzegać zapisów regulaminu oraz podczas załadunków bezwzględnie nosić 
odpowiednie środki ochrony osobistej; kask, kamizelka odblaskowa, obuwie ochronne. 

10. Załadunki dokonywane są w godzinach 8.00 – 14.30 każdego dnia roboczego.  

11. Organizacja transportu powinna być poprzedzona potwierdzeniem przez Klienta z działem Logistyki, dostępności towaru i możliwości odbioru na 
danym magazynie. Awizacja każdego transportu winna odbyć się  min. 24h przed odbiorem. Awizacja transportu w dniu odbioru będzie 
realizowana tylko po uzgodnieniu z działem Logistyki. Każde opóźnienie transportu należy zgłaszać do działu Logistyki. 

12. Pracownicy załadunkowi oraz kierowcy zobligowani są do wykonywania swojej pracy sumiennie i starannie. Wymaga się od nich uprzejmości 
oraz chęci współpracy.  

13. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo załadunku spoczywa przede wszystkim na: 
-Pracowniku załadunkowym (osoba umieszczająca ładunek na ciężarówce). 
-Przełożonym pracownika załadunkowego (pracodawca pracownika załadunkowego, firma). 
-Kierowcy (przełożonego kierowcy). 

Niezastosowanie się do punktów powyższego regulaminu może skutkować odmową załadunku. 


