
PPS „PORT PŁNOCNY” Sp. z o.o.  

Zasady poruszania się po Terminalach 

Masowych A i B oraz Rampie Kolejowej. 

 
 

PPS Port Północny Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do usuwania z terenów działalności 
przedsiębiorstwa osób niestosujących się do powyższych zasad oraz do czasowego zakazu wjazdu na 

okres ustalony przez Prezesa Zarządu. 
 

 

Pojazdy mechaniczne: 
1. Pojazdy poruszające się po terminalach PPS 

„Port Północny” muszą mieć włączone światła 

mijania 

2.Pojazdy poruszające się po terminalach PPS 

„Port Północny” muszą mieć włączone światło 

ostrzegawcze, tzw. koguta. W przypadku jego 

braku nakazuje się włączanie świateł 

awaryjnych. 

3. Pojazdy przeładunkowe muszą być 

wyposażone w akustyczny sygnał cofania. 

4. Zakazuje się przekraczania prędkości 

15km/h. 

5. Zakazuje się jazdy z podniesioną skrzynią 

ładunkową. 

6. Na terminalu obowiązują zasady ruchu 

drogowego. 

7. Wszystkie samochody ciężarowe przed 

opuszczeniem terminalu muszą udać się na 

myjnię podwozi. 

8. Zakazuje się parkowania w strefie 

przeładunku w miejscach do tego nie 

wyznaczonych. 

9. Na placach składowych oraz rampie 

kolejowej obowiązuje zakaz ruchu pojazdów 

niezwiązanych z przeładunkiem. 

10. Operator sprzętu przeładunkowego ma 

zawsze pierwszeństwo. 

 

Ruch pieszy: 
1.Stosować hełm ochronny 

2.Stosować odzież w kolorze ostrzegawczym 

3.Stosować obuwie ochronne z podnoskiem 

4.Zakazuje się kierowcom samochodów 

ciężarowych wysiadania z kabiny na placach 

składowych. 

 

 

 

 

5. Zakazuje się poruszania w strefie załadunku, 

pod podwieszonym ładunkiem. 

6. Zakazuje się wchodzenia na hałdy podczas 

pracy sprzętu przeładunkowego oraz bez 

odpowiedniej asekuracji. 

 

Na terenie PPS Port Północny obowiązuje 
całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz 

innych środków odurzających jak i 
przebywania pod ich wpływem. 

 

Zakazuje się palenia wyrobów  tytoniowych 
oraz papierosów elektronicznych poza 

miejscami do tego wyznaczonymi. 

 

Zagrożenia: 
1. Poruszający się sprzęt ciężki 

2. Prace na wysokości 

3. Hałas, pył, dym 

4. Spadające przedmioty 

5. Śliskie nawierzchnie  

 

Użyteczne kontakty: 
Kontakt z operatorami urządzeń PPS Port 

Północny na placach składowych odbywa się 

za pomocą CB-radia na kanale 11. 

 

606614036 Dyspozytor PPS Port Północny 24h 

112 Europejski numer Alarmowy 

111 Ośrodka Ratownictwa ZMPG S.A. 

999 Pogotowie Ratunkowe 

998 Straż Pożarna 

997 Policja 

 


