
L.P. DOZWOLONE OSTRZEŻENIA

1 0 razy

2 0 razy

3 0 razy

4 0 razy zakaz wjazdu do czasu okazania ważnego certyfikatu

5 0 razy

6 0 razy

7 1 raz

8 1 raz

9 2 razy

10 2 razy

11 2 razy

12 2 razy

13 2 razy 

14 2 razy

*DCT zastrzega sobie prawo do rozpatrywania wykroczeń indywidualnie, a co za tym idzie, konsekwencje mogą różnić się od tych przedstawionych w taryfikatorze

Aktualizacja 02/07/2020

W przypadku zaobserwowania uchybień w przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa DCT zastrzega sobie możliwość nałożenia kary zgodnie z załączonym taryfikatorem wykroczeń. Nałożenie kar zależy od charakteru 

nieprawidłowości, ale może skutkować nawet stałym zakazem wykonywania pracy przez danego pracownika wykonawcy czy podwykonawcy. W przypadku nałożenia kar finansowych wystawiany będzie zbiorczy 

raport na łączną sumę wraz z pełnymi danymi. Raport ten będzie składał się z daty, osoby, która naruszyła zasady oraz kwotę wymienioną w taryfikatorze. Nałożenie kary za uchybienie nie jest ostateczne, ale 

możliwe.

Po zakończeniu przedmiotu umowy i podczas finalnego rozliczenia kary za uchybienia w przestrzeganiu zasad, będą potrącone z końcowego wynagrodzenia za przedmiot umowy.

TARYFIKATOR WYKROCZEŃ DLA WYKONAWCÓW

próba wjazdu na terminal pod wpływem alkoholu, narkotyków

i innych substancji szkodliwych

spowodowanie zagrożenia zdrowia lub życia pracownika DCT Gdańsk

brak ŚOI (Środków Ochrony Indywidualnej)

posłużenie się dokumentami lub  tablicami rejestracyjnymi niezgodnymi ze stanem 

faktycznym / próba wymuszenia na DCT Gdańsk

stały zakaz wjazdu na terminal

spowodowanie zagrożenia i/lub zniszczenie mienia DCT

   brak pozwolenia na prace

   brak certyfikatu ze szkolenia z zasad bezpieczeństwa                                                                       

zakaz wjazdu na terminal na 1 miesiąc lub kara pieniężna 

50zł

zakaz wjazdu na terminal na 6 miesięcy

wysiadanie z ciągnika w miejscu niedozwolonym

palenie papierosów (w tym elektronicznych) na terenie terminalu i parkingu 

zewnętrznym z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych

jazda bez świateł mijania / niesygnalizowanie manewru skrętu

zakaz wjazdu na terminal na 1 miesiąc lub kara pieniężna 

50zł

zakaz wjazdu na terminal na 6 miesięcy lub kara pieniężna 

50zł

zakaz wjazdu na terminal na 6 miesięcy lub kara pieniężna 

50zł

zakaz wjazdu na terminal na 3 miesiące lub kara pieniężna 

50zł

niestosowanie się do znaków pionowych i poziomych na terenie terminalu

(włączając kompleks bramowy)  

WYKROCZENIE KONSEKWENCJE

wulgarne / niestosowne zachowanie się wobec pracowników DCT Gdańsk

rozmowa przez telefon komórkowy w trakcie jazdy

niedostosowanie prędkości

stały zakaz wjazdu na terminal

zakaz wjazdu na terminal na 1 miesiąc lub kara pieniężna 

50zł

w zależności od przekroczenia - zakaz wjazdu 

od 1 miesiąca do stałego zakazu lub kara pieniężna 100zł

zakaz wjazdu do czasu okazania ważnego pozwolenia na 

prace

zakaz wjazdu na terminal na 1 miesiąc lub kara pieniężna 

50zł

zakaz wjazdu na terminal na 1 miesiąc lub kara pieniężna 

50zł


