
Regulamin zakładu 
 

Zasady wstępu i postępowania na terenie zakładu firmy Mü-Gu Kft., zlokalizowanego pod 
adresem 1239 Budapest, Ócsai út 4/a. 

 
Niniejszy Regulamin zawiera instrukcje dla osób wstępujących na teren zakładu, usługodawców 

i dostawców, w celu zapewnienia sprawnej, bezwypadkowej pracy czy wizyty. 

Osoby przybywające na teren zakładu zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu, 

jak również przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren zakładu odbywa się wyłącznie 

na własną odpowiedzialność, za zgodą pracowników Mü-Gu Kft. 

1. Na terenie zakładu firmy Mü-Gu Kft. odbywa się transport, przechowywanie i przetwarzanie 

odpadów metalowych do recyklingu, przy użyciu samochodów ciężarowych, ładowarek, 

obrabiarek i linii recyklingowych. Wszystkie te warunki stwarzają zwiększone ryzyko wypadku, 

dlatego wszystkie osoby przybywają na teren zakładu na własną odpowiedzialność, jak również 

zobowiązują się przestrzegać niniejszy regulamin oraz instrukcje pracowników Mü-Gu Kft. przez 

cały czas pobytu na terenie zakładu.    

2. Przy wejściu na teren zakładu pracownicy ochrony udzielają instrukcji, zgodnie z którą za 

każdym razem należy zgłosić się przy okienku do ważenia. Pracownik obsługujący wagę wzywa 

do danej osoby czy usługodawcy osobę kontaktową, a dostawcy otrzymują dalsze informacje 

odnośnie zdania odpadów.       

3. Poruszanie się na terenie zakładu możliwe jest wyłącznie za zgodą/na wezwanie pracownika 

obsługującego wagę, kierownika zakładu lub pracownika odbierającego odpady. Osobom 

wstępującym na teren zakładu, usługodawcom i dostawcom zezwala się na poruszanie się na 

terenie zakładu wyłącznie docelowo, pod nadzorem i za zgodą pracownika, w sposób 

niezakłócający pracy i niestwarzający żadnego zagrożenia. Osoba wstępująca na teren zakładu 

zobowiązana jest przestrzegać instrukcji kierownika zakładu lub jego zastępcy. 

Poruszanie się na terenie zakładu niedotrzymując zasad regulowanych przez niniejszy punkt 

jest surowo wzbronione i zagraża bezpieczeństwu. 

4. Osoby poruszające się na terenie zakładu pieszo zobowiązane są do noszenia kamizelek 

odblaskowych i obuwia ochronnego. Ruch pieszy dozwolony jest tylko w zakresie absolutnie 

koniecznym, zgodnie z przepisami kodeksu drogowego, z zachowaniem wzmożonej uwagi 

i ostrożności.  

5. Osoby wjeżdżające na teren zakładu pojazdem mechanicznym mogą zaparkować na parkingu, 

usługodawcy w miejscu wyznaczonym przez osobę kontaktową, a dostawcy w miejscu 

wyznaczonym przez wagowego lub pracownika odbierającego odpady. 



6. Pojazdy mechaniczne poruszające się na terenie zakładu obowiązują przepisy kodeksu 

drogowego. 

7. Mü-Gu Kft. nie ponosi odpowiedzialności za szkody i obrażenia ciała wynikłe z niedotrzymania 

niniejszego regulaminu. Od osób, przybywających na teren zakładu, pracownicy Mü-Gu Kft. 

mają prawo zażądać przestrzegania regulaminu, a w przypadku jego naruszenia, mogą 

zażądać natychmiastowego opuszczenia terenu zakładu. 

 

 
 


