Załącznik nr 4 do „Regulaminu samoobsługowego odbioru paliw z Baz Paliw PERN S.A. przy wykorzystaniu kart zbliżeniowych. Wydanie 1”

Centralny Dział Obsługi Kierowcy Baza Paliw w Rejowcu, 62-093 Rejowiec tel. 61 812 49 77,faks: 61 812 43 10, CDOK@pern.pl
PERN S.A. ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock,
Biuro w Warszawie ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 74 00, fax 22 860 74 51

Lista wykroczeń kierowców podczas operacji załadunku na transport samochodowy wraz z wysokością kar w
postaci czasów blokady wjazdu na teren Baz Paliw PERN S.A.
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Rodzaj i opis wykroczenia
Krytyczne wykroczenia
Zdarzenia powodujące awarie i zagrożenia życia i zdrowia ludzi
Używanie otwartego ognia na ternie Bazy Paliw
Próba wjazdu na Bazę w celu załadunku w stanie nietrzeźwym lub pod działaniem środków
odurzających
Usiłowanie/kradzież paliwa na stanowiskach nalewczych
Przelewanie produktu z komory pojazdu do innych pojemników
Przekazanie/próba przekazania kodu nalewu innemu kierowcy lub wykorzystanie kodu przez
nieuprawnionego kierowcę
Identyfikacja kierowcy/pojazdu kartami identyfikacyjnymi należącymi do innego kierowcy/pojazdu
Przelewanie produktów pomiędzy komorami pojazdu
Istotne wykroczenia
Używanie telefonu komórkowego lub innych urządzeń niedopuszczonych do pracy w strefach
zagrożonych wybuchem, których użytkowanie może spowodować zagrożenie (np. przenośne
odtwarzacze dźwięku)
Pozostawienie załączonego silnika lub instalacji ogrzewania (np. WEBASTO) podczas załadunku
Wykonywanie operacji opróżnienia (resztkowania) ramion nalewczych
Wykonywanie operacji niezwiązanych z załadunkiem, np. wykonywanie napraw pojazdu, czyszczenie
pojazdu, oznakowania, itp.
Zdarzenia powodujące uszkodzenie instalacji nalewczej skutkujące długotrwałym wyłączeniem
instalacji z eksploatacji np. uszkodzenie ramienia nalewczego, itp.
Brak lub nieprawidłowe uziemienie cysterny samochodowej, np. uziemienie w miejscu do tego
nieprzeznaczonym
Przelanie autocysterny z winy leżącej po stronie kierowcy
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1 miesiąc +
(blokada pojazdu do
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przez przewoźnika)

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Pozostałe wykroczenia
Zdarzenia powodujące uszkodzenie instalacji nalewczej nieskutkujące długotrwałym wyłączeniem
instalacji nalewczej z eksploatacji, np. urwanie linki uziemiającej
Zanieczyszczenie terenu Bazy Paliw substancjami ropopochodnymi, np. opróżnienie skrzyni
ładunkowej, rynienek górnych autocysterny z resztek produktu
Próba/wjazd na teren Bazy Paliw z produktem, który nie został zgłoszony
Wjazd na teren Bazy Paliw z pominięciem kiosku wewnętrzne.
Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa w zakresie ruchu pojazdów, np. niestosowanie się do
znaków pionowych i poziomych
Pozostawienie podczas załadunku załączonych urządzeń elektrycznych w pojeździe, niezwiązanych z
realizacją nalewu np. radio, CB-radio, itp.
Brak nadzoru procesu załadunku - opuszczenie strefy załadunku, a w szczególności przebywanie na
innym stanowisku nalewczym lub w kabinie pojazdu
Załadunek produktów niezgodnie z Planem Załadunku
Przerywanie nalewu z winy kierowcy
Wykonywanie procesu załadunku bez zabezpieczenia w środki ochrony (kask, okulary ochronne,
ubranie w wykonaniu antyelektrostatycznym, szelki - nalew odgórny, itp.)
Wulgarne zachowanie podczas kontaktu z pracownikami PERN lub działającymi na zlecenie PERN
Utrudnianie wykonywania czynności kontrolnych przez służbę ochrony, pracowników PERN lub
działających na zlecenia PERN
Przechowywaniu kodu PIN z kartą identyfikacyjną
Załatwianie potrzeb fizjologicznych w miejscach do tego nieprzeznaczonych
Inne wykroczenia powodujące zagrożenia

2 tygodnie
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