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TAK

Podstawy bezpieczeństwa załadunku
1. Przymocuj bezpiecznie aby zapobiec upadkom z wysokości

TYLKO samochody na górnym pokładzie przyczepy:
upewnij się, że nadwozie znajduje się całkowicie
między barierkami bezpieczeństwa z uwzględnieniem
możliwości zastosowania 3-punktow podparcia Jeśli
nie jest to możliwe, przymocujdo podłoża

minimum°

NIE dotyczy niektórych* krajów
A. Wzrokowo potwierdź, że barierki bezpieczeństwa B. Opuść pokłady tak bardzo, jak to możliwe podczas
są zamontowane i są wolne od uszkodzeń
załadunku górnych pokładów

C. Nigdy nie mocuj osi
najbliższej przodu pojazdu

D. Samochody na górnym pokładzie przyczepy
i cały dolny pokład przymocuj z ziemi.

2. Chodź ostrożnie by uniknąć poślizgnięć & upadków
2
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Upewnij się, że barierki bezpieczeństwa są
obecne od najniższej wymaganej wysokości
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A. Zastosuj 3 punkty podparcia podczas
poruszania się na górnym pokładzie

B. Sprawdź + przygotuj pokłady, aby uniknąć
chodzenia w pobliżu niezakrytych przestrzeni,
klinów lub pasów mocujących

C. Poruszaj się po wyznaczonych, bezpiecznych
obszarach na przyczepie, określonych przez
producenta ciężarówki

D. NIGDY nie biegaj, nie skacz ani nie
chodź do tyłu.

3. Sprawdź ustawienie lewara skrzyni biegów + klin za kołem +
zamocuj pasem przed zwolnieniem hamulca lub biegu by zapobiec zjechaniu

✔

A. Zawsze postępuj zgodnie z 4-etapowym procesem parkowania i
potwierdź, że samochód jest bezpiecznie
zaparkowany

B. Zaklinuj samochód w kierunku zjazdu,
jak najszybciej po wyjściu

C. Załóż pas mocujący na koła zamocowane przy pomocy
klinów PRZED zwolnieniem hamulca/dźwigni zmiany biegów,
zanim przystąpisz do ustawiania pokładów

4. Użyj klinów/otworów w pokładach + oceny wzrokowej, aby zmniejszyć ryzyko zjechania

A. Podjedź przednimi kołami do zamocowanych wcześniej klinów lub wjedź nimi w
przygotowane zagłębienie, aby zapobiec przejechaniu przez pokład (jeśli pozwala na to
operator OEM/placu)

B. Wzrokowo potwierdź wyrównanie do linii środkowej zestawu transportowego
i pozycji zatrzymania

5. Sprawdź & Zabezpiecz, aby zapobiec niekontrolowanemu opuszczeniu się pokładów

10,2m

1,2 m
1m

A. Upewnij się, że nikt nie znajduje się w pobliżu przyczepy przed manipulowaniem
pokładami, rampami lub zawieszeniem

B. Upewnij się, że wszystkie zawleczki i blokady są
wpięte we właściwe miejsca

* W niektórych krajach (np. w Niemczech) istnieje prawny obowiązek przymocowania w pierwszej kolejności osi samochodu po przekątnej. Dla przyczep ładujących/rozładowujących w takich krajach zalecenie 1C nie obowiązuje. W takich przypadkach kierowcy
mogą przymocować przednią oś, o ile stoją całkowicie między barierkami bezpieczeństwa, twarzą do przodu ciężarówki.
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Arkusz kontrolny przed załadunkiem
Tablica rejestracyjna:

BARIERKI BEZPIECZEŃSTWA

Pozycja

Obszar

Plac:
Kryterium akceptacji

Metoda oceny

Barierki/miejsca
mocowania
słupków

Wszystkie
zainstalowane

Wzrokowe sprawdzenie obecności otworów
przeznaczonych na słupki. “Jeżeli w zabudowie
występują takie otwory muszą w nich być umieszczone
słupki barierek bezpieczeństwa”

Wysokość

Min. 900mm

Wzrokowe sprawdzenie wysokości słupków
barierek bezpieczeństwa

Zabezpieczone

Kontrola wzrokowa/dotykowa

Wszystkie zainstalowane zonych na słupki. “Jeżeli w zabudowie występują takie
(zgodnie z zaleceniami otwory muszą w nich być umieszczone słupki barierek
(zgodnie z zaleceniami)
bezpieczeństwa”
Zwisanie

Połączenia
linek

ANTY
POŚLIZG

Na drabinkach

WYCIEK
OLEJU

Hydraulika

Zakryte (zgodnie z
zaleceniami
producenta)

strefy do
chodzenia

RDZA

Części ruchome

Przednia szyba
Wszystkie
lusterka
Opony/Koła

PASY

zaleca się wizytę w warsztacie przed
kolejnym załadunkiem
UWAGA: NIE ZEZWALAJ NA MOCOWANIE
LUB PROSTOWANIE GIĘTYCH SŁUPÓW

Niezgięte

Kontrola wzrokowa
Nawet niewielkie wygięcie słupków NIE JEST OK

Jest (pasek gumowy
lub perforacje)

Kontrola wzrokowa/dotykowa

Zalecany jest przegląd w ASO przed
podjęciem następnego ładunku

Nie kapie/wycieka

Wytrzyj część czystą szmatką i umieść pod nią
czysty papier. Jeśli olej kapie na niego więcej niż
raz na 30 sekund, NIE jest OK

Nie dopuścić do załadunku gdy występuje
wyciek oleju. Zalecany jest przegląd w ASO
przed Części ruchome podjęciem następnego
ładunku.

Nie łuszczy się

Jeśli możliwe jest ręczne odłamanie kawałka
metalu z któregokolwiek z tych obszarów, NIE
JEST OK. Rdza powierzchniowa/kosmetyczna jest
OK i po pewnym czasie można się jej spodziewać
na wszystkich ciężarówkach

Nie dopuścić do załadunku w przypadku
zardzewiałej powierzchni lub części.
Zalecany jest przegląd w ASO przed
podjęciem następnego ładunku.

Brak widocznych
pęknięć, przecięć.
Widoczna etykieta
standardu ISO / EN

Kontrola wzrokowa. Jeśli etykieta nie jest
widoczna, pas NIE JEST OK. Jeśli przetarcie/
pękniecie ma więcej niż 5% szerokości/
głębokości wówczas pas NIE JEST OK

Poprosić kierowcę o wymianę pasów.

Słupy/sworznie
nośne
Wszystkie pasy

Nie dopuścić do załadowania w pozycji,
w której słupki bezpieczeństwa NIE są OK

Kontrola wzrokowa Wszelka korozja na słupkach
(szczególnie w pobliżu otworów lub podstawy)
NIE JEST OK

Części ruchome

Drabinki

Kontrola wzrokowa Jeżeli linka zwisa tak
bardzo, że znajduje się w połowie odległości do
następnej linki to jest to niewłaściwe
Kontrola wzrokowa Wszelkie niezakryte
połączenia NIE są OK, chyba że zostały
dostarczone w takim stanie przez producenta

Kara

Brak widocznej korozji

Pokład: strefy do
jazdy/chodzenia

WARUNKI JAZDY

Przykład poprawnego stanu

Wzrokowe sprawdzenie obecności otworów przeznac-

Linki

Słupki

Brak uszkodzeń
ograniczających
widoczność; brak
widocznych innych
przeszkód
Brak uszkodzeń
ograniczających
widoczność
Brak uszkodzeń
ograniczających
jazdę

Chroniony pianką lub
gumą od wewnątrz
Bez
ostrych powierzchni/
Pokład: strefy do krawędzi/metalowych
jazdy chodzenia
zadziorów
Luźne
lub wiszące
Na całym
kable/rury/pasy/
pojeździe
kliny
Słupy zabudowy

INNE

Data Kontroli:

Wszelkie modyfikacje/
dodatki/braki, które nie są za
twierdzone przez producenta

Kontrola wzrokowa. Drobne uszkodzenia (rozmiar
/ pozycja w granicach prawnych) jest OK.
Zakłucone pole widzenia NIE jest OK
Kontrola wzrokowa. Wszelkie uszkodzenia (np.
pęknięcia) ograniczające korzystanie z lusterek
NIE są w porządku

Zalecany jest przegląd w ASO
przed podjęciem następnego
ładunku.

Kontrola wzrokowa/dotyk Bieżnik musi być
widoczny gołym okiem. Żadnych głebokich
uszkodzeń/ oderwanie gumy opona jest NIE OK.
Kontrola wzrokowa/dotykowa
Nie należy dopuszczać do załadunku w gdy
występuje którykolwiek z tych problemów
(lub w jakimkolwiek przypadku, gdzie
załadowanie wiąże się z przejazdem po
ostrych powierzchniach) + wezwać firmę
transportową do rozwiązania problemu

Kontrola wzrokowa
Kontrola wzrokowa

Kontrola wzrokowa

Kierowca ubrany zgodnie
z EN20345 S1P (lub S3) +

Obuwie ochronne standardowe antypoślizgowe

KIEROWCA

obuwie ochronne

Kamizelka
odblaskowa

Kierowca ubrany w
kamizelkę odblaskową klasy
2 EN20471: 2013, która
obejmuje cały tułów

Rękawiczki

Kierowca używa rękawic
EN 388: 2016 do mocowania/
klinowania/ustawiania
elementów pokładu

„Poproś kierowcę o dostosowanie się
do regulaminu.
Jeśli kierowca nie jest w stanie się
dostosować, nie zezwalaj na załadunek
i poinformuj biuro spedycyjne.”
Kontrola wzrokowa

Kierowca nie ma

Biżuteria/
odsłoniętej biżuterii,
Metalowe/ Ostre
metalowych lub ostrych
przedmioty
przedmiotów na odzieży/ciele
Ubrania/ręce

„Poproś kierowcę o dostosowanie się do
regulaminu.
Jeśli kierowca nie jest w stanie się
dostosować, nie zezwalaj na załadunek i
poinformuj biuro spedycyjne.”

Odzież, ręce są
względnie czyste
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OK?

Cztery Podstawowe Zasady

1. WSIADANIE

A. Otwórz drzwi wg zasady 3-punktów podparcia (1 ręka
na krawędzi drzwi, 2 ręka na dachu, stopy na pokładzie)

B. Usiądź na siedzeniu kierowcy z obiema nogami na
zewnątrz i kolanami skierowanymi w stronę drzwi

C. Obróć tułów i wsuń nogi do auta

Aby zapobiec urazom ergonomicznym podczas
wsiadania do pojazdu

Aby zapobiec urazom ergonomicznym podczas
wsiadania do projazdu

2
1

3

Aby bezpiecznie wejść do auta i nie uszkodzić drzwi

A. Zabezpiecz auto

Brake

B. Włącz silnik
1

3

5

2

4

R

C. Włącz bieg do jazdy

ON

2. ROZŁADUNEK POJAZDU

Dotyczy wyłącznie
skrzyni manualnej

3

5

2

4

R

Neutral
Aby zapobiec zjechaniu

Aby ruszyć

(C) Aby włączyć oś napędową

F. Sprawdź, czy na desce rozdzielczej nie ma włączonych kontrolek
hamulca postojowego

D. Zwolnij hamulec

P
ANTILOCK
BRAKE

Aby zwolnić tylną oś

1

3

5

2

4

R

Aby bezpiecznie wejść do auta i nie uszkodzić drzwi

B. Zaciągnij hamulec postojowy

Aby zapobiec zjechaniu

C. Sprawdź, czy kontrolka hamulca postojowego na desce rozdzielczej jest
WŁĄCZONA

D. Wyłącz silnik

OFF

P
ANTILOCK
BRAKE

!

Aby zapobiec uszkodzeniu pojazdu podczas jazdy

A. Ustaw bieg na 1. pozycji. W przypadku ręcznej skrzyni biegów należy
trzymać stopę na pedale sprzęgła, aż silnik zostanie wyłączony

3. 4-ETAPOWE PARKOWANIE

1

!

Aby upewnić się, że hamulec postojowy jest włączony

Aby oszczędzać paliwo podczas załadunku i transportu

3

Ciąg dalszy na kolejnej stronie

Cztery Podstawowe Zasady
Ciąg dalszy na kolejnej stronie
B. Zatrzymaj otwieranie przed dotknięciem
słupka bezpieczeń stwa

C. Spójrz przez otwarte drzwi na
strefę wokół pojazdu

ENTERING UNIT
4. WYJŚCIEF.1
Z POJAZDU
NA POKŁAD

F.1 ENTERING UNIT

A. Otwórz drzwi powoli

Aby zapobiec uderzeniu drzwi o konstrukcję pojazdu

Aby zapobiec uszkodzeniu drzwi podczas wychodzenia

D. Postaw na pokład jedna nogę (lewa noga dla pojazdu
przystosowanego do ruchu lewostronnego, prawa noga
dla pojazdu przystosowanego do ruchu prawostronnego)

E. Obróć się i postaw obie nogi na pokładzie

Aby bezpiecznie wyjść z pojazdu

Aby bezpiecznie wyjść z pojazdu

H. Ostrożnie zamknij drzwi utrzymując 3
punkty podparcia

F. Wysiądź, utrzymując 3 punkty podparcia

Aby zapobiec poślizgnięciom, potknięciom
lub upadkom

I. Utrzymuj 3 punkty podparcia i
sprawdzaj otoczenie

F.1 ENTERING UNIT

G. Obróć się o 180 ° pomiędzy
otwartymi drzwiami a pojazdem

Aby zapewnić bezpieczne wyjście

Aby bezpiecznie zamknąć drzwi

Aby zapobiec poślizgnięciom, potknięciom lub upadkom
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Aby zapobiec poślizgnięciom, potknięciom
lub upadkom

1.1 PRZYBYCIE DO PUNKTU
KONTROLNEGO

Krok 1 - Przyjazd na plac
A. Zatrzymaj się w punkcie kontrolnym

B. Postępuj zgodnie z instrukcjami

Aby otrzymać instrukcje placu

Aby bezpiecznie wjechać na plac

1.2 WJAZD DO STREFY
ŁADOWANIA

A. Przestrzegaj zasad ruchu drogowego podczas jazdy po plac

B. Zastosuj odpowiednią metodę parkowania
(cofanie/wjeżdżanie)

20km

1.3 WJAZD NA STANOWISKO
ZAŁADUNKOWE/ROZŁADUNKOWE

Aby zapobiec wypadkom podczas jazdy

A. Sprawdź wzrokowo, czy w
obszarze manewru nie ma pieszych

Aby zminimalizować ryzyko kolizji pojazd-człowiek

Aby zaparkować pojazd

B. Włącz światła awaryjne

Aby ostrzec inne pojazdy/pieszych o manewrach

C. Sprawdź otoczenie podczas
manewrowania

Aby zminimalizować ryzyko kolizji pojazdpojazd
lub pojazd-pieszy

Ciąg dalszy na kolejnej stronie
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Krok 1 - Przyjazd na plac
1.4 SECURELY
PARK THE TRUCK
1.4 BEZPIECZNE PARKOWANIE
CIĘŻARÓWKI

Ciąg dalszy na kolejnej stronie
A. Wrzuć bieg jałowy B. Zaciągnij

B. Zaciągnij hamulec postojowy

C. Sprawdź kontrolkę parkowania na
desce rozdzielczej ciężarówki

Brake

R

1

3

5

P

7
ANTILOCK
BRAKE

L

2

4

6

!

8

Aby zablokować oś i zapobiec stoczeniu się ciężarówki

Aby upewnić się, że ciężarówka jest
bezpiecznie zaparkowana

Aby zablokować drugą oś i zapobiec stoczeniu się ciężarówki

E. Wyłącz silnik (jeśli ciężarówka ma przycisk zdalnego start/stop obok
pulpitów sterowania pokładami na zewnątrz)

D. Dostosuj zawieszenie pneumatyczne

AIR
SUSPENSION
Off
Aby upewnić się, że ciężarówka jest gotowa do załadunku

F.1 1.5
ENTERING
UNIT
ENTERING UNIT
PRZEPROWADŹ
KONTROLĘ POF.1
PRZYBYCIU

A. Usuń/zakryj ostre przedmioty,
biżuteria lub metal

Aby zminimalizować emisje podczas ładowania

B. Wyjdź z kabiny stosując zasadę 3
punktów podparcia

C. Zabezpiecz koło ciężarówki jeżeli nawierzchnia
placu nie została wypasażona w garby blokujące

1
2

3

Aby zapobiec uszkodzeniu pojazdów

D. Noś obuwie ochronne i
kamizelkę odblaskową

Aby zapobiec poślizgnięciom, potknięciom lub upadkom

E. Sprawdzić wzrokowo barierki
bezpieczeństwa, hydraulikę i pokłady

Aby zapobiec poślizgnięciom, potknięciom, upadkom;
aby uniknąć kolizji pojazd-człowiek

Aby zapewnić, że przyczepa jest gotowa do
bezpiecznego załadunku

F. Sprawdź, czy stan pojazdu i
kierowcy są odpowiednie (patrz strona 2)

Aby zapewnić bezpieczne warunki załadunku

B. Ustąp pierwszeństwo pojazdom na wszystkich skrzyżowaniach

1.6 UDAJ SIĘ DO BIURA
SPEDYCYJNEGO

A. Poruszaj się po ścieżce dla pieszych B. Ustąp

Aby zapobiec zjechaniu

Aby zapobiec kolizjom między pieszymi i pojazdami

Aby zapobiec kolizjom między pieszymi i pojazdami
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Krok 2A - Przygotuj górny pokład ciężarówki
B. Wzrokowo potwierdź, że na ciężaró wce lub w
jej pobliżu nie ma ludzi

A. Nałóż rękawice

1,2 m
1m

10,2m

1,2 m

C. Wysuń tylny pokład jak najdalej

Aby zapobiec obrażeniom innych osób w obszarze załadunku

D. Ustaw górny pokład ciągnika tak, aby
był jak najbardziej “płaski”

E. Zamknij lukę między pokładami
ciężarówki i przyczepą

minimum°

Aby wypłaszczyć kąt najazdu

Aby zapobiec stoczeniu podczas wychodzenia
z załadowanej jednostki

Aby zapewnić płynne przejście między pokładami

F. Dostosuj zawieszenie ciężarówki/przyczepy
za pomocą dźwigni hydraulicznych

G. Wzrokowo ponownie sprawdź szczelinę
między pokładami ciężarówki i przyczepy

H. Upewnij się, że wszelkie zawleczki i
blokady mechanizmu opuszczania pokładów
są zablokowane

Aby zapewnić, że pokłady ciężarówki/przyczepy są
optymalnie ustawione do załadunku

Aby zapewnić płynne przejście między pokładami

Aby zapobiec opadnięciu pokładów w czasie
załadunku

F.1 ENTERING UNIT

F.1 ENTERING UNIT
2A. 1 WYREGULUJ
POKŁADY

Aby zapobiec urazom innych osób w strefie załadunku

F.1 ENTERING
F.1 ENTERING UNIT
2A. 2UNIT
PRZYŁĄCZ RAMPY DO POKŁADU

A. Otwórz maskownice ramp
załadunkowych

Aby wysunąć rampy

D. Zamocuj rampy do pokładu

B. Upewnij się, że jesteś w
ergonomicznej pozycji

Aby zapobiec urazom

E. Otwórz przedłóżki na końcu rampy

C. Wysuń rampy

Aby zamocować rampy do pokładu

F. Wzrokowo sprawdź, czy kąt
rampy jest mniejszy niż 8 °

< 8°

Aby umożliwić ładowanie przyczepy

Aby koła aut płynnie przejeżdzały z drogi na rampę
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Aby zapobiec uszkodzeniu podwozia
podczas załadunku

Ciąg dalszy na kolejnej stronie

Krok 2A - Przygotuj górny pokład ciężarówki
Ciąg dalszy na kolejnej stronie
B. Zakryj wszystkie zagłębienia w pokładach z
wyjątkiem miejsca, w którym auto zostanie zaparkowane

C. Policz otwory, aby upewnić się, że zagłębienie
umożliwi “zatopienie” koła na głębokość
1/6 jego średnicy

Aby zapobiec poślizgnięciom, potknięciom lub upadkom

Aby zapobiec poślizgnięciom, potknięciom,
upadkom i uszkodzeniom podwozia

Aby zapobiec stoczeniu podczas ładowania

D. (Opcjonalnie) Jeśli dozwolone, zamocuj klin, aby
oznaczyć miejsce parkowania pojazdu (jeśli jest niewielki
prześwit, zamiast tego przygotuj zagłębienia w pokładach)

E. Umieść klin blisko osi, ktora zostanie
zamocowana

F. Umieść pas w pobliżu osi, która ma zostać
zamocowana

Aby zapobiec stoczeniu

Aby móc zaklinować auto natychmiast po wyjściu z
niego, tak by zapobiec stoczeniu

Aby zapobiec poślizgnięciom, potknięciom lub
upadkom, ograniczając chodzenie do minimum

F.1 ENTERING
UNIT
ENTERING UNIT
2A.3 PRZYGOTUJ
POKŁAD DLA F.1
POJAZDU

A. Wejdź na pokład omijając niezakryte
przestrzenie, kliny lub pasy

2A.4 WJAZD AUTEM

A. Sprawdź i upewnij się, że nie ma klinów/pasów
w okolicy wyjścia

B. Wzrokowo upewnij się, że kliny i pasy nie znajdują się
na drodze przejścia lub załadunku

Aby zapobiec poślizgnięciom, potknięciom lub upadkom podczas
wychodzenia z samochodu na pokładzie

Aby zapobiec poślizgnięciom, potknięciom, upadkom i uszkodzeniom podwozia

C. Zejdź z pokładu, unikając zagłębień w pokładach,
klinów lub pasów

D. Zdejmij rękawice

Aby zapobiec poślizgnięciom, potknięciom lub upadkom

Aby wejść do pojazdu bez brudzenia wnętrza
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Krok 2B - Przygotuj górny pokład przyczepy
B. Wzrokowo potwierdź, że na ciężarówce lub w jej
pobliżu nie ma ludzi

A. Załóż rękawice

1,2 m
1m

10,2m

1,2 m

2B.1 WYRÓWNAJ POKŁADY

Aby zapobiec urazom dłoni

C. Otwórz lukę między ciężarówką a pokładami przyczepy

D. Ustaw pokład przyczepy tak, aby był jak najbardziej płasko

minimum°

Aby obniżyć wysokość pokładu przyczepy, w celu umożliwienia mocowania z ziemi;
aby oszacować miejsce załadowania auta na pokład przyczepy

E. Wyreguluj zawieszenie ciężarówki/przyczepy za pomocą dźwigni hydraulicznych

Aby upewnić się, że pokłady ciężarówki/przyczepy są
optymalnie ustawione do załadunku

A. Wejdź na pokład unikając niezakrytych
przestrzeni, klinów lub pasów
F.1 ENTERING
UNIT
F.1 ENTERING UNIT
2A. 3 PRZYGOTUJ
POKŁAD DO ZAŁADUNKU

Aby zapobiec urazom innych osób w obszarze załadunku

Aby ograniczyć ryzyko stoczenia się podczas wychodzenia z załadowanego auta

F. Ponownie sprawdź lukę pomiędzy
pokładami przyczepy i ciężarówki

Aby potwierdzić, że luka jest odpowiednio otwarta

B. Zakryj wszystkie zagłębienia w pokładach, z wyjątkiem
miejsc, w których urządzenie zostanie zaparkowane

G. Upewnij się, że wszystkie zawleczki i
blokady są wpięte we właściwe miejsca

Aby zapobiec zapadnięciu się pokładu podczas przejazdu

C. Policz otwory, aby upewnić się, że zagłębienie umożliwi

“zatopienie” koła na głębokość 1/6 jego średnicy

Aby zapobiec poślizgnięciom, potknięciom lub upadkom

Aby zapobiec poślizgnięciom, potknięciom,
upadkom i szkodzeniom podwozia

Aby zapobiec stoczeniu podczas ładowania

D. (Opcjonalnie) Jeśli jest to dozwolone, zamocuj klin, aby
oznaczyć miejsce parkowania auta (jeśli jest niewielki
prześwit, zamiast tego przygotuj zagłębienie w pokładach)

E. Umieść klin w pobliżu osi, która ma
zostać zamocowana

F. Umieść pas w pobliżu osi,
która ma być zamocowana.

Aby zapobiec stoczeniu

Aby móc zaklinować auto natychmiast po wyjściu z
niego, tak by zapobiec stoczeniu

Aby zapobiec poślizgnięciom, potknięciom lub
upadkom, ograniczając chodzenie do minimum
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Ciąg dalszy na kolejnej stronie

Krok 2B - Przygotuj górny pokład przyczepy
Ciąg dalszy na kolejnej stronie

2A.4 ŁADOWANIE POJAZDU

A. Sprawdź i upewnij się, że nie ma klinów/pasów wokół wyjścia

Aby zapobiec poślizgnięciom, potknięciom lub upadkom podczas
wychodzenia z samochodu na pokład

B. Wzrokowo upewnij się, że kliny i pasy nie znajdują się
na drodze przejścia lub załadunku

Aby zapobiec poślizgnięciom, potknięciom, upadkom i uszkodzeniom podwozia

C. Zejdź z pokładu, unikając zagłębień w pokładach,
klinów lub pasów

D. Zdejmij rękawice

Aby zapobiec poślizgnięciom, potknięciom lub upadkom

Aby wejść do auta bez brudzenia wnętrza
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Krok 2C - Przygotuj niższy pokład
B. Wzrokowo potwierdź, że na ciężarówce lub w jej
pobliżu nie ma ludzi

A. Załóż rękawice

1,2 m
1m

10,2m

2C.1 DOPASUJ POKŁADY

Aby zapobiec urazom dłoni

C. Sprawdź wzrokowo, czy wszystkie auta na
górnych pokładach są odpowiednio zabezpieczone

D. Wzrokowo sprawdź, czy nie ma luźnych
przedmiotów na górnym pokładzie

Aby zapobiec stoczeniu

Aby zapobiec urazom podczas obsługi

F. Zamknij szczelinę między ciężarówką i
dolnymi pokładami przyczepy

Aby zapewnić płynne przejście między pokładami

A. Bezpiecznie pozostań na ziemi

2C.2 PRZYGOTUJE POKŁAD DO ZAŁADUNKU

Aby zapobiec urazom innych osób w obszarze załadunku

Aby uniknąć poślizgnięć, potknięć lub upadków podczas
przygotowywania dolnego pokładu
D. (Opcjonalnie) Jeśli jest to dozwolone, zamocuj klin,
aby oznaczyć miejsce parkowania auta (jeśli jest niewielki
prześwit, zamiast tego przygotuj zagłębienie w pokładach)

Aby zapobiec kolizji samochód-samochód /
samochódciężarówka na pokładzie

G. Dostosuj zawieszenie ciężarówki
i przyczepy

Aby zapewnić płynne przejście między pokładami

E. Podnieś górne pokłady do maksimum

Aby zapobiec urazom głowy podczas ładowania
dolnego pokładu

H. Upewnij się, że wszystkie zawleczki i
blokady są wpięte we właściwe miejsca

Aby zapewnić płynne przejście między pokładami

B. Zakryj wszystkie zagłębienia w pokładach, z wyjątkiem
C. Policz otwory, aby upewnić się, że zagłębienie
umożliwi “zatopienie” koła na głębokość 1/6 jego średnicy
miejsc, w których auto zostanie zaparkowane

Aby zapobiec poślizgnięciom, potknięciom, upadkom i
uszkodzeniom podwozia

E. Umieść klin w pobliżu osi, która ma
zostać zamocowana

Aby móc zaklinować auto natychmiast po wyjściu z
niego, tak by zapobiec stoczeniu

11

Aby zapobiec stoczeniu

F. Umieść pas w pobliżu osi, która ma
zostać zamocowana

Aby zapobiec poślizgnięciom, potknięciom lub upadkom,
ograniczając chodzenie

Ciąg dalszy na kolejnej stronie

Krok 2C - Przygotuj niższy pokład
2C.3 ŁADOWANIE POJAZDU

Ciąg dalszy na kolejnej stronie
B. Wzrokowo upewnij się, że kliny i pasy nie znajdują się
na drodze przejścia lub załadunku

B. Zdejmij rękawice

Aby zapobiec uszkodzeniu podwozia, poślizgnięciom, potknięciom lub upadkom
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Aby wejść do auta bez brudzenia wnętrza

3. Podjeżdzanie autem do ciężarówki/przyczepy
B. Usuń lód/śnieg przynajmniej z szyb przednich i szyb po stronie kierowcy.
Jeśli to możliwe, usuń jak najwięcej lodu/śniegu.

3.1 SPRAWDŹ AUTO
OD ZEWNĄTRZ

A. Wzrokowo sprawdź wygląd auta

Aby upewnić się, że auto jest wolne od uszkodzeń

Aby zapewnić widoczność podczas jazdy

A. Check visually no pedestrians are in the manoeuvre area

B. Turn on hazard lights

2

3.2 WSIADANIE DO POJAZDU

1

A. Wsiądź do pojazdu
Patrzy Postawy 1
3

To minimize risk of truck-man collisions

To warn other trucks/pedestrians of manoeuvre

C. Zapnij pas bezpieczeń stwa (jeśli zezwala na to
producent OEM/operator placu)

B. Wyreguluj lusterko wsteczne

3.4 DRIVING UNIT

3.4 W PRZYPADKU PROWADZENIA
3.4 DRIVING UNIT
AUTA PO RAZ PIERWSZY

3.3 OPUŚĆ POJAZD

Aby zapewnić dobra widoczność do tyłu

Aby zminimalizować obrażenia w przypadku kolizji

Opuść Pojazd
Patrz Podstawy 2

A. Wsiądź do
pojadu
Patrz Podstawy 1
Zapoznaj się z pojazdem, jeżeli prowadzisz
go po raz pierwszy.

B. Opuść pojazd
Patrz Podstawy 2
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Ciąg dalszy na kolejnej stronie

3. Wjeżdżanie autem na ciężarówkę/lawetę

3.6* [W PRZYPADKU KIEROWANIA POJAZDEM PO RAZ PIERWSZY]

3.5 PODJEŻDŻANIE AUTEM DO
CIĘŻARÓWKI

Ciąg dalszy na kolejnej stronie
A. Przestrzegaj wszystkich zasad jazdy na placu
(prędkość, pas bezpieczeń stwa, znaki, strzałki itp.)

B. Wyrównaj auto względem ramp
załadunkowych

C. Odepnij pas bezpieczeństwa i otwórz okno*

Aby bezpiecznie załadować na ciężarówkę

Aby przygotować się do wychylenia

20km

Aby zapobiec wypadkom drogowym

A. Zatrzymaj się jak najbliżej ramp załadunkowych

B. 4-stopniowe
parkowanie
Patrz Podstawy 3

Aby wzrokowo sprawdzić wyrównanie i odstęp

C. Wyjdź z auta

Aby wzrokowo sprawdzić wyrównanie i prześwit

E. Sprawdź, czy koła są
wyrównane z rampami

D. Sprawdź prześwit podwozia

Aby zapobiec uszkodzeniom

Aby zapobiec wjechaniu między rampy

* Należy pamiętać, że niektórzy producenci OEM lub LSP - tylko dla pozycji 1 na górnym pokładzie - mogą wymagać zapięcia pasa bezpieczeństwa.
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3. Wjeżdżanie autem na ciężarówkę/lawetę
Ciąg dalszy na kolejnej stronie

3.7* [JEŻELI NIEPRAWIDŁOWY PRZEŚWIT] DOSTOSUJ
ZAWIESZENIE

A. Załóź rękawice

B. Wzrokowo potwierdź, że nikogo nie ma na
ciężarówce/w jej pobliżu

1,2 m
1,2 m
Aby zapobiec urazom dłoni

Aby zapobiec obrażeniom innych osób w obszarze
załadunku

D. Wyreguluj pokłady/zawieszenie za
pomocą dźwigni hydraulicznych

A. Przyjmij ergonomiczną pozycję

Aby zapobiec bólowi pleców/urazom

Aby zapobiec wypadkom w wyniku stoczenia

E. Ponownie sprawdź prześwit nadwozia

Aby dostosować kąt ładowania ramp

3.8* [JEŻELI NIEPRAWDIŁOWE
WYRÓWNANIE]

C. Upewnij się, że wszystkie auta na pokładzie
są odpowiednio zabezpieczone

Aby zapobiec uszkodzeniu podwozia

B. Ustaw rampy

Aby umożliwić bezpieczny załadunek
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C. Ponownie sprawdź, czy koła są
wyrównane z rampami

Aby zapobiec wjechaniu między rampy

4.1 WJAZD AUTEM NA POKŁAD

Krok 4 - Ładowanie pokładu
C. Ustaw auto w prawidłowej pozycji
(przy użyciu klinu/zagłebienia/oceny wzrokowej)

B. Wychyl się z okna

A. Zwolnij Pojazd
Patrz Podstawy 2

Aby sprawdzić wyrównanie auta względem ramp

Aby zapobiec stoczeniu i zapewnić wystarczający prześwit

3.1 CHECK THE UNIT EXTERNALLY

[IF UNIT PARKED INCORRECTLY]
4.2* [JEŻELI AUTO NIE JEST ZAPARKOWANE4.2*
PRAWIDŁOWO]

A. Zjedź z przyczepy

B. 4-stopniowe
parkowanie
Patrz Podstawy 3

Aby ponownie ustawić pozycję klinów/zagłębień w pokładach

C. Opuść pojazd

D. Załóż rękawice

Aby ponownie ustawić pozycję klinów/zagłębień w pokładach

E. W przypadku
załadunku na górnym
pokładzie ciężarówki
Patrz krok 2A.3

OR

Aby zapobiec urazom dłoni

E. W przypadku
załadunku na górnym
pokładzie przyczepy
Patrz krok 2B.2

F. Zdejmij rękawice

OR

E. W przypadku załadunku na
górnym pokładzie ciężarówki/
przyczepy
Patrz krok 2C.2

G. Wejdź do auta

Aby wejść do auta bez brudzenia wnętrza

Aby wjechać na ciężarówkę

Ciąg dalszy na kolejnej stronie
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Krok 4 - Ładowanie pokładu
4.2* [JEŻELI AUTO NIE JEST
ZAPARKOWANE PRAWIDŁOWO]]

Ciąg dalszy na kolejnej stronie
I. Wychyl się przez okno

H. Zwolnij pojazd
Patrz Podstawy 2

Aby sprawdzić wyrównanie auta na pokładzie

4.3 ZABEZPIECZANIE I OPUSZCZANIE AUTA

A. Zamknij okna

4.4 ZASTOSUJ KLIN,
ABY ZAPOBIEC STOCZENIU

J. Ustaw auto w prawidłowej pozycji
(przy użyciu klinu/zagłebień/oceny wzrokowej)

Aby zapobiec uszkodzeniu wnętrza podczas transportu

B. Wyłącz światła

Aby zapobiec rozładowaniu akumulatora podczas
załadunku i transportu

D. 4-stopniowe
parkowanie
Patrz Podstawy 3

Aby zapobiec stoczeniu i zapewnić wystarczający prześwit

C. Wyprośrodkuj kierownicę

Aby zapobiec uszkodzeniu osi podczas transportu

E. Wyjdź z auta na
pokład
Patrz Podstawy 5

A. Przejdź do mocowania, unikając
zagłębień w pokładach, klinów lub pasów

B. Załóż rękawice

Aby zapobiec poślizgnięciom, potknięciom lub upadkom

Aby zapobiec urazom dłoni

C. Zamocuj klin uwzględniając
kierunek nachylenia pokładu

Aby zapobiec stoczeniu

Ciąg dalszy na kolejnej stronie
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Krok 4 - Ładowanie pokładu
4.11* [IF UNIT AXLE NEEDS TO BE
4.5* [IF UNIT AXLE NEEDS TO BE
4.5* [W RAZIE POTRZEBY
ODBLOKOWANIA
OSI]TO
ZAMOCUJ
PASAMI OŚ NIE PRZESUWANĄ
4.8*
[IF UNIT AXLE NEEDS
BE RELEASED]
RELESED] LASH FIXED AXLE
RELEASED] RELEASE UNIT

Ciąg dalszy na kolejnej stronie
A. Przejdź do mocowania, unikając
zagłębień w pokładach, klinów lub pasów

A. Zejdź z pokładu, unikając zagłębień w pokładach,
klinów lub pasów

Dozwolone tylko
dla aut na
górnym pokładzie

OR

Obowiązkowe
dla aut na
górnym pokładzie
przyczepy lub
dolnym pokładzie
ciężarówki/ przyczepy
Aby zapobiec poślizgnięciom, potknięciom lub upadkom
podchodząc do punktu mocowania

Aby zapobiec poślizgnięciom, potknięciom lub upadkom

B. Stań bezpiecznie nie wychylając się poza barierki; jeśli nie jest
to możliwe, opuść pokład i zamocuj stojąc na ziemi

Dozwolone tylko
dla aut na
górnym pokładzie

B. Stań bezpiecznie na ziemi; jeśli nie sięgasz do auta, stań na najniższym
możliwym miejscu dolnego pokładu utrzymując 3 punkty podparcia

OR

Obowiązkowe
dla aut na
górnym pokładzie
przyczepy lub
dolnym pokładzie
ciężarówki/ przyczepy

Aby zapobiec upadkowi z wysokości

C. Umieść pas nad kołem bez skręcania

Aby pasy się nie zerwały

Aby zapobiec upadkowi z wysokości

D. Napnij pas

Aby zabezpieczyć auto przed stoczeniem

F. Zwolnij pojazd
Patrz Podstawy 2

E. Zdejmij rękawice

Aby zapobiec zabrudzeniu wnętrza auta

G. Opuść pojazd
Patrz Podstawy 4

Ciąg dalszy na kolejnej stronie
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Krok 4 - Ładowanie pokładu
Ciąg dalszy na kolejnej stronie

4.16* EXIT UNIT

4.15* [IF AXLE NEEDS TO BE RE4.14* [IF AXLE NEEDS TO BE RE4.5* [W RAZIE POTRZEBY ODBLOKOWANIA OSI] MOCOWANIE ZAKLINOWANEJ CIĄG4.13*
DALSZY
NA KOLEJNEJ
[AFTER
RELEASINGSTRONIE
UNIT ON DECK] ADJUST DECKS
LEASED] RE-ENTER UNIT
LEASED] RE-SECURE UNIT

H. Przejdź do hydraulicznego panelu sterowania,
unikając zagłębień w pokładach, klinów lub pasów

I. Załóż rękawice

J. Wzrokowo potwierdź, że na ciężarówce
lub w jej pobliżu nie ma ludzi

1,2 m
1,2 m
Aby zapobiec poślizgnięciom,
potknięciom lub upadkom

K. Wzrokowo upewnij się, że wszystkie auta na
pokładzie są odpowiednio zabezpieczone

Aby zapobiec wypadkom w wyniku stoczenia

Aby zapobiec urazom dłoni

L. Wyreguluj pokłady lub zawieszenie za
pomocą dźwigni hydraulicznych

Aby ustawić pokład w żądanej pozycji dla zapewnienia
odległości oraz w celu przewozu aut

Aby zapobiec urazom innych osób w strefie ładowania

M. Zdejmij rękawice

Aby zapobiec zabrudzeniu wnętrza auta

N. Podejdź do auta, unikając zagł ębień w pokładach,
klinów lub pasów

O.Wejdź do auta
Patrz Podstawy 1

Aby zapobiec poślizgnięciom, potknięciom lub upadkom

P. 4-etapowe parkowanie
Patrz Podstawy 3

Q. Wyjdź z pojazdu
na pokład
Patrz Podstawy 4

Ciąg dalszy na kolejnej stronie
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Krok 4 - Ładowanie pokładu

4.7 PRZYGOTUJ SIĘ NA
KOLEJNE AUTO

4.6 ZAKOŃCZ MOCOWANIE KLINÓW I PASÓW

Ciąg dalszy na kolejnej stronie
A. Przejdź do mocowania,
unikając zagłębień w pokładach, klinów lub

B. Załóż rękawice

C. Zamocuj pozostałe kliny

Aby zapobiec poślizgnięciom, potknięciom
lub upadkom

Aby zapobiec urazom dłoni

Aby zapewnić bezpieczeństwo i jakość transportu

D. Stań w bezpiecznej pozycji (ciało całkowicie między barierkami);
jeśli nie jest to możliwe, opuść pokład i mocuj z ziemi

Dozwolone tylko
dla aut na
górnym
pokładzie

D. Stań bezpiecznie na ziemi; jeśli nie jest to możliwe, stań na najniższym możliwym
obszarze dolnego pokładu w celu przymocowania (utrzymując 3 punkty podparcia)

OR

Obowiązkowe
dla aut na
górnym pokładzie
przyczepy lub dolnym
pokładzie ciężarówki/
przyczepy

Aby zapobiec upadkowi z wysokości

Aby zapobiec upadkowi z wysokości

E. Umieść pas nad kołem bez skręcania

F. Napnij pas

G. Zdejmij rękawice

Aby pas nie pękł

Aby zabezpieczyć auto przed stoczeniem

Aby zapobiec zabrudzeniu wnętrza auta

Przygotuj górny pokład
ciężarówki
Patrz Krok 2A

OR

Przygotuj górny pokład
przyczepy
Patrz Krok 2B

OR

Przygotuj górny pokład
przyczepy
Patrz Krok 2C

4.8 MOCOWANIE
PIERWSZEGO AUTA

A. W samochodach załadowanych w pierwszej pozycji na górnym pokładzie ciężarówek NIE należy mocować
osi znajdującej się najbliżej przedniej krawędzi ciężarówki

NIE dotyczy niektórych* krajów

Aby uniknąć upadku z wysokości
* W niektórych krajach (np. w Niemczech) istnieje prawny obowiązek przymocowania w pierwszej kolejności osi samochodu po przekątnej. Dla przyczep ładujących/rozładowujących w takich krajach zalecenie 1C nie obowiązuje. W takich przypadkach kierowcy mogą przymocować przednią oś, o ile stoją
całkowicie między barierkami bezpieczeństwa, twarzą do przodu ciężarówki.
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5.2 SPRAWDŹ POZYCJĘ
POKŁADU

5.1 SPRAWDŹ KLINY I PASY

5. Kontrola końcowa
A. Sprawdź wzrokowo, czy wszystkie auta
mają wymaganą liczbę klinów

B. Upewnij się, że wszystkie koła “zatopione” są w
zagłębieniach pokladów na głębokość 1/6 średnicy

C. Sprawdź, czy wszystkie auta
mają wymaganą liczbę pasów

Aby zapewnić bezpieczeństwo aut podczas transportu

Aby upewnić się, że auta nie będą podbijane
podczas transportu

Aby upewnić się, że auta nie będą przesuwać
się podczas transportu

A. Upewnij się, że odstęp między górnymi
pokładami jest wystarczająca

B. Upewnij się, że odstęp między dolnymi
pokładami jest wystarczająca

5.3 SPRAWDŹ WYSOKOŚĆ I
DŁUGOŚĆ

Aby umożliwić skręt ciężarówką

Aby umożliwić skręt ciężarówką

D. Sprawdź długość ładunku, uwzględniając pojazdy wysunięte poza obrys
ciężarówki, jeżeli lokalne przepisy na takie wysuwanie zezwalają (postępuj
zgodnie z metodą wyuczoną podczas szkolenia)

C. Sprawdź wysokość ładunku za pomocą miary

Aby zapobiec uszkodzeniom dachu aut na górnym pokładzie

Aby zapobiec uszkodzeniom aut podczas skręcania

A. Sprawdź, czy prześwit podwozia dla każdego
auta wynosi co najmniej 5 cm

B. Sprawdź, czy odstęp między zderzakami dla każdego
auta wynosi co najmniej 10 cm

5.4 SPRAWDŹ PRZEŚWITY

min 10cm

min 5cm

Aby zapobiec uszkodzeniu podwozia

C. Sprawdź, czy prześwit nad dachem dla aut
na dolnym pokładzie wynosi co najmniej 10 cm

Aby zapobiec uszkodzeniu zderzaka

D. Sprawdź, czy odstęp między ostatnim autem
na przyczepie i pierwszym autem na ciężarówce
wynosi co najmniej 20 cm

E. Sprawdź, czy odstęp między autami po
przekątnej na dolnym i górnym pokładzie wynosi
co najmniej 30 cm

min 20cm

min 10cm

min 30cm

Aby zapobiec uszkodzeniu dachu

Aby zapobiec uszkodzeniom podczas skrętu ciężarówką
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Aby zapobiec uszkodzeniom dach-zderzak podczas
przejeżdżania przez progi zwalniające

Ciąg dalszy na kolejnej stronie

5. Kontrola końcowa
Ciąg dalszy na kolejnej stronie

5.5 [JEŚLI POŁOŻENIE POKŁADU, WYSOKOŚĆ/DŁUGOŚĆ, NIEPRAWIDŁOWY PRZEŚWIT]
DOSTOSUJ POKŁADY

A. Załóż rękawice (rękawice powinny znajdować się w spodniach/
kieszeniach kurtki, gdy nie są używane)

B. Wzrokowo potwierdź, że na ciężarówce lub w jej pobliżu
nie ma ludzi

1,2 m
1m

10,2m

Aby zapobiec uszkodzeniu podwozia

Aby zapobiec obrażeniom innych osób w obszarze załadunku

C. Upewnij się, że wszystkie auta na wszystkich
pokładach są odpowiednio zabezpieczone

D. Sprawdź wzrokowo, czy nie ma luźnych
przedmiotów na pokładach

E. Dostosuj pokłady

Aby zapobiec stoczeniu

Aby zapobiec urazom podczas regulacji

Aby osiągnąć wymaganą pozycję, wysokość/długość,
prześwity

F. Sprawdź odstęp między pokładami
przyczepy ciężarówki

G. Ponownie sprawdź prawidłową
wysokość/długość przyczepy

H. Sprawdź ponownie prawidłowe
odstępy między autami

Sprawdź pozycję pokładu
Patrz krok 5.2

Sprawdź wysokość i długość
Patrz krok 5.3

Sprawdź wysokość i długość
Patrz krok 5.4

Aby umożliwić skręt ciężarówką bez uszkadzania aut

Aby zapobiec uszkodzeniom aut na górnym
pokładzie/ostatnich aut na pokładach

Aby zapobiec uszkodzeniu aut
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Arkusz kontroli procesu
Kontroler: .............................................. Plac: ..............................................
Krok

Kluczowy punkt

Data kontroli: ..........................................
1

2

3

4

Auto

5

6

7

Zapobieganie
opuszczeniu się pokładu

Zapobieganie zjechaniu

Zapobieganie stoczeniu

Zapobieganie poślizgnięciom i potknięciom

Zapobieganie upadkom z wysokości

A. Wzrokowo potwierdź, że barierki bezpieczeństwa są obecne i nieuszkodzone

B. Opuść pokłady do maksimum podczas załadunku górnych pokładów

C. Nigdy nie mocuj osi najbliżej przodu ciężarówki

Nie wymaga kontroli

D. Mocowanie z bezpiecznej pozycji:
Górny pokład ciężarówki: Kierowca całkowicie znajduje się w obszarze chronionym barierkami bezpieczeństwa z
zachowaniem 3 punktów podparcia LUB mocuje ziemi; Pokład górny przyczepy/Cały pokład dolny: Mocuj z ziemi

A. Stosuj zasadę 3 punktów podparcia podczas poruszania się po pokładzie

B. Sprawdź + przygotuj pokłady, aby uniknąć chodzenia w pobliżu niezabezpieczonych zagłębień, klinów lub pasów

C. Poruszaj się po wyznaczonych, bezpiecznych obszarach na ciężarówce określonych przez producenta ciężarówki

D. NIGDY nie biegnij, nie skacz ani nie chodź do tyłu

A. Postępuj zgodnie z 4-etapową zasadą parkowania i UPEWNIJ SIĘ, że auto jest bezpiecznie zaparkowane

B. Zaklinuj samochód przed stoczeniem, jak najszybciej po wyjściu z niego

C. Zamocuj pasem zablokowaną oś PRZED zwolnieniem hamulca / skrzyni biegów i manewrowaniem pokładem Zapobieganie

A. Umieść klin lub przygotuj zagłębienie w pokładzie, aby fizycznie zapobiec stoczeniu

B. Podczas wjeżdżania samochodem na pokład potwierdź wzrokowo ustawienie w linii środkowej
ciężarówki i pozycję zatrzymania

A. Upewnij się, że nikt nie znajduje się w pobliżu ciężarówki przed manipulowaniem pokładami, rampami lub zawieszeniem

B. Upewnij się, że wszystkie zawleczki i dźwignie są zablokowane
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Nie wymaga kontroli

8

9

10

Oświadczenie
Niniejsze wytyczne podsumowują zasady bezpiecznego załadunku na autotransportery. W pełnym zakresie mogą one nie mieć zastosowania do
wszystkich scenariuszy/sytuacji, które mogą wystąpić podczas czynności załadunkowych. Używaj zdrowego rozsądku.
ECG nie ponosi odpowiedzialności za publikacje ani za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z Publikacji. Publikacje są
dostarczane „takie, jakie są” bez jakichkolwiek gwarancji, warunków, oświadczeń lub gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych, dorozumianych,
ustawowych lub w inny sposób, w tym między innymi dorozumianych gwarancji lub warunków o zadowalającej jakości, tytule, braku naruszenia lub
przydatność do określonego celu. ECG nie gwarantuje, że Publikacje będą dostępne lub wolne od błędów, wad lub wirusów. Żadne informacje ustne
ani pisemne ani porady udzielone przez upoważnionego przedstawiciela ECG nie stanowią gwarancji.
Użytkownik publikacji ponosi wyłączną odpowiedzialność za ocenę integralności Publikacji, a także dokładności i kompletności wszelkich zawartych
w niej informacji lub wytycznych, a także wartości i autentyczności Publikacji.
ECG nie ponosi odpowiedzialności - w umowie ani w inny sposób - za jakiekolwiek straty lub szkody w związku z jakimkolwiek (wykorzystaniem)
informacji i wytycznych zawartych w publikacjach lub dostarczonych z nimi.
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