
L.P. WYKROCZENIE DOZWOLONE OSTRZEŻENIA

1
Próba wjazdu na terminal pod wpływem alkoholu, narkotyków

i innych substancji szkodliwych
0 razy

2 Spowodowanie zagrożenia zdrowia lub życia pracownika Baltic Hub 0 razy

3 Posłużenie się dokumentami lub tablicami rejestracyjnymi niezgodnymi ze stanem faktycznym/próba wymuszenia na Baltic Hub 0 razy

4 Spowodowanie zagrożenia i/lub zniszczenie mienia Baltic Hub 0 razy

5
Niebezpieczne zdarzenia - odjazd z zaryglowaną chwytnią suwnicy, nieprawidłowe odbezpieczenie kontenera (uniesienie 

pojazdu), upadek kontenera  z naczepy, wymuszenie pierwszeństwa (kolizja)                               
0 razy

6
Niezgłoszenie pracownikowi terminala przekroczenia dopuszczalnego nacisku na oś/otrzymanie mandatu za przekroczenie 

nacisku na oś
0 razy zakaz wjazdu 3 - 6 miesięcy

7 Brak urządzenia mającego na celu pomiar nacisku na oś pojazdu 1 raz zakaz wjazdu na 2 miesiące

8 Przyjazd (parking zewnętrzny Baltic Hub) / wyjazd z kontenerem niezaryglowanym 1 raz zakaz od 2 mięsięcy do stałego

9 Brak ŚOI (Środków Ochrony Indywidualnej) 1 raz

10 Wulgarne/niestosowne zachowanie się wobec pracowników Baltic Hub 1 raz

11 Próba wjazdu z pasażerem 1 raz

12 Używanie telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas jazdy I obsługi na terminalu 1 raz

13
Palenie papierosów (w tym elektronicznych) na terenie terminalu i parkingu zewnętrznym z wyjątkiem miejsc do tego 

przeznaczonych
1 raz

14 Wchodzenie na ładunek/ kontener 1 raz

15 Pozostawianie naczep/przyczep na terenie Baltic Hub (włączając drogi komunikacyjne) 1 raz zakaz wjazdu na 1 miesiąc

16 Parkowanie pojazdów na terenie Baltic Hub (włączając drogi komunikacyjne) 1 raz zakaz wjazdu na 1 miesiąc

17 Niedostosowanie prędkości 2 razy

18 Niestosowanie się do znaków pionowych i poziomych na terenie terminala (włączając kompleks bramowy)  2 razy

19 Wysiadanie z ciągnika w miejscu niedozwolonym 2 razy

20 Jazda bez świateł mijania/niesygnalizowanie manewru skrętu 2 razy

21 Niestosowanie się do regulaminu dla kierowców zewnętrznych    2 razy

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

zakaz wjazdu na terminal na 6 miesięcy

zakaz wjazdu na terminal na 6 miesięcy

zakaz wjazdu na terminal na 3 miesiące

zakaz wjazdu na terminal na 1 miesiąc

w zależności od przekroczenia - zakaz wjazdu 

od 1 miesiąca do stałego zakazu

zakaz wjazdu na 1miesiąc

zakaz wjazdu na terminal na 1 miesiąc

zakaz wjazdu na terminal na 3 miesiące

zakaz wjazdu na terminal na 1 miesiąc

zakaz wjazdu na terminal na 1 miesiąc

TARYFIKATOR WYKROCZEŃ DLA KIEROWCÓW CIĄGNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH

stały zakaz wjazdu na terminal

KONSEKWENCJE

stały zakaz wjazdu na terminal

zakaz wjazdu na terminal na 1 miesiąc

zakaz wjazdu na terminal na 6 miesięcy

w zależności od przekroczenia - zakaz wjazdu 

od 1 miesiąca do stałego zakazu

w zależności od skali zagrożenia/ zniszcenia

zakaz wjazdu od 3 miesięcy do stałego 


