
 

KARTA WYKONAWCY REKLAMY 

Imię Nazwisko Wykonawcy: 

………………………………………………. 

Samochód ( Marka, Model, Nr rej. ) 

……………………………………………….. 

Kontakt: (adres, telefon komórkowy, e- mail ) 

…………………………………………………………………………………………………… 

Autoryzowany przez Firmę / Agencję Reklamową…………………………………………….. 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

1. Oświadczam, że zostałem poinformowany o występujących zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas 

pracy na terenie zajezdni, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń wynikających z ruchu pojazdów, 

usytuowania kanałów przeglądowo-naprawczych, sieci trakcyjnej w zakładach tramwajowych  oraz o działaniach 

ograniczających zagrożenia, jak również sposobie postępowania w sytuacjach awaryjnych (pierwsza pomoc 

przedmedyczna, zagrożenie pożarowe) i pracownikach MPK Sp. z o.o. wyznaczonych do kontaktów. 

2. Oświadczam, że jestem wyposażony i posiadam środki ochrony indywidualnej niezbędne do bezpiecznego 

wykonywania pracy na terenie zajezdni tj.: kamizelka odblaskowa, maska ochronna, rękawice itp. oraz że 

samochód, jakim poruszam się po terenie zajezdni jest oznaczony i wyposażony w sygnał świetlny w kolorze 

pomarańczowym ( tzw. „kogut”). 

3. Przyjmuję do wiadomości, że podczas pracy związanej z nałożeniem, zmianą grafiki lub demontażem reklamy na 

terenie obiektów MPK obowiązują mnie przepisy porządkowe MPK oraz polecenia kierownika obiektu.  

O wszelkich zagrożeniach dla zdrowia lub życia ludzkiego oraz innych zdarzeniach , nieprawidłowościach 

związanych z realizacją zadania zobowiązuję się  niezwłocznie poinformować osobę wskazaną do kontaktów. 

4. Zobowiązuję się do: 

1) dokonania oględzin pojazdu podstawionego przez zajezdnię do nałożenia reklamy, przed przystąpieniem do 

pracy  na wskazanym pojeździe/pojazdach; 

2) podpisania „Protokołu przekazania pojazdu do nałożenia reklamy” w obecności pracownika zajezdni; 

3) natychmiastowego zgłoszenia brygadziście/mistrzowi* faktu stwierdzenia wad utrudniających lub 

uniemożliwiających wykonanie prac, w celu ich usunięcia lub spowodowania podstawienia innego pojazdu 

tego samego typu;  

4) niezwłocznej naprawy powierzchni lakierniczych pojazdów uszkodzonych podczas usuwania reklamy; 

5) usuwania wszelkich pozostałości materiałowych i odpadów po nałożeniu, zmianie grafiki  

i demontażu reklamy poza obręb zajezdni (zabrania się wrzucania odpadów do pojemników  

na terenie zajezdni); 

6) nieprzycinania folii na burtach i szybach pojazdu; 

7) starannego zmywania pozostałości kleju po usuwaniu folii z szyb i burt pojazdu, z zachowaniem, iż użyte do 

tego celu środki chemiczne nie będą wchodziły w reakcje ze szkłem i powłoką lakierniczą pojazdów; 

8) każdorazowego zgłaszania Mistrzowi/Brygadziście* faktu zakończenia prac na terenie zajezdni. 

9) podpisania „Protokołu przekazania pojazdu do nałożenia reklamy”, „Protokołu odbioru reklamy”, 

„Protokołu zmiany grafiki reklamy” lub „”Protokołu demontażu reklamy” po nałożeniu, zmianie grafiki lub 

demontażu reklamy i przekazania go pracownikowi Zajezdni; 

5. Przyjmuję do wiadomości, że ponoszę pełną odpowiedzialność materialną za szkody powstałe  

na pojeździe i na terenie zajezdni w skutek niewłaściwego wykonywania przeze mnie prac.  

                                                                                                                                                                                         

Podpis przedstawiciela MPK udostępniającego pojazdy 

 

 

 

 

 

 

Podpis Wykonawcy 

 


