INSTRUKCJA BHP DLA PODWYKONAWCÓW I KIEROWCÓW ŚWIADCZĄCYCH
USŁUGI DLA PEKAES SP. Z O.O.
Przebywając na terenie PEKAES Sp. z o.o. z siedzibą w Błoniu („PEKAES”), w szczególności na terenie magazynów lub
terminali przeładunkowych PEKAES („Oddziały PEKAES”), Podwykonawcy i Kierowcy są zobowiązani stosować niżej
wymienione środki ochrony indywidualnej oraz przestrzegać obowiązujących zakazów i nakazów, ze szczególnym
uwzględnieniem zasad określonych w niniejszej Instrukcji.

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy § 2. Pracodawca
powinien zapewnić pracownikom instrukcje dotyczące stosowanych w zakładzie pracy znaków i sygnałów bezpieczeństwa, obejmujące
w szczególności znaczenie znaków i sygnałów oraz zasady zachowania się pracowników, których mogą one dotyczyć.

1.

2.

Ze względu na ochronę pracowników PEKAES oraz osób odwiedzających Oddziały PEKAES, we
wszystkich Oddziałach PEKAES wprowadza się następujące wytyczne, nakazy i zakazy dotyczące
bezpieczeństwa i higieny pracy, do przestrzegania przez Podwykonawców i Kierowców:
a)
Używanie sprzętu przeładunkowego należącego do PEKAES dozwolone jest wyłącznie na
podstawie imiennie wystawionego zezwolenia. Zezwolenie wystawić może tylko Dyrektor
Oddziału;
b)
Na obszarze Oddziału PEKAES, w tym na terenie magazynu i terminalu, na rampach oraz na
placu manewrowym wokół magazynu, obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia kamizelki
odblaskowej;
c)
Obowiązuje bezwzględny nakaz klinowania kół wszystkich samochodów i pojazdów
podstawianych do załadunku, bądź rozładunku;
d)
Obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania na terenie Oddziału w stanie po użyciu alkoholu
lub pod wpływem jakichkolwiek środków odurzających;
e)
Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi;
f)
Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonu komórkowego podczas przebywania na
magazynie i terminalu oraz w trakcie prac przeładunkowych;
g)
Obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania w obszarach, gdzie odbywają się prace
przeładunkowe, jeżeli nie jest wymagane bezpośrednie uczestnictwo Podwykonawcy lub
Kierowcy w tych czynnościach;
h)
Obowiązuje bezwzględny zakaz przewozu osób na sprzęcie przeładunkowym;
i)
Obowiązuje nakaz stosowania się do poleceń wydawanych przez uprawnionych pracowników
PEKAES;
j)
Obowiązuje nakaz noszenia butów z twardym noskiem chroniących stopy („Obuwie Ochronne”),
długich spodni chroniących podudzia, ubrań chroniących przedramiona oraz rękawiczek
roboczych chroniących dłonie przed następstwami ewentualnych urazów;
k)
W trakcie poruszania się pojazdem po obszarze Oddziału PEKAES, obowiązuje ograniczenie
prędkości do 15 km/h, a na wyznaczonych do 12km/h oraz należy dostosować prędkość do
warunków panujących na magazynach i terminalach.
W trakcie realizacji czynności załadunkowych lub rozładunkowych, Podwykonawcy i Kierowcy
zobowiązani są:
a)
do podstawienia pojazdu w miejsce wyznaczone przez uprawnionego pracownika PEKAES. W
trakcie podstawiania się do doków i ramp przeładunkowych, ze względu na osoby mogące tam
przebywać, Podwykonawcy i Kierowcy zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności;
b)
po podstawieniu pojazdu na miejsce załadunku lub rozładunku, do zabezpieczenia kół pojazdu
klinami oraz zaciągnięcia dźwigni hamulca ręcznego w pojeździe;
c)
podczas załadunku lub rozładunku towaru, do używania Środków Ochrony Indywidualnej.

do wykonywania zadań związanych z załadunkiem lub rozładunkiem z zachowaniem
wzmożonej ostrożności oraz wykonywania każdej czynności z rozwagą, przy zachowaniu
maksymalnego skupienia;
e)
w przypadku wykonywania jakichkolwiek czynności załadunkowych lub rozładunkowych przy
użyciu wózków jezdniowych, do posiadania przeszkolenia w zakresie instruktażu
stanowiskowego obsługi w/w wózków jezdniowych;
f)
do planowania i rozmieszczania towaru w przestrzeni ładunkowej pojazdu w taki sposób, aby
nie mógł się on przemieszczać w czasie transportu;
g)
posiadania na wyposażeniu pojazdu apteczki pierwszej pomocy.
3.
W trakcie realizacji czynności załadunkowych lub rozładunkowych, Podwykonawcom i Kierowcom
zabrania się:
a)
przebywania w bezpośredniej bliskości lub w obszarze pracy wózka widłowego, podczas
operowania wózkiem przez operatora;
b)
poruszania się po obszarze Oddziału PEKAES, a w szczególności wchodzenia na teren
Oddziału PEKAES bez uprzedniej, wyraźnej zgody uprawnionego pracownika PEKAES;
4.
PEKAES nakłada na Podwykonawców i wszystkie osoby zatrudniające Kierowców, którzy w ramach
realizacji zadań przebywają na terenie Oddziału PEKAES, obowiązek znajomości i zapoznania
Kierowców z treścią:
a)
ogólnych przepisów BHP zawartych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy tj. z dnia 28
sierpnia 2003 r. (Dz.U.2003.169.1650) wraz z ewentualnymi późniejszymi zmianami tych
przepisów;
b)
wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca
2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.
U. 2000.26.313) wraz z ewentualnymi późniejszymi zmianami tych wytycznych;
c)
wytycznych zawartych w informacjach wywieszanych przez PEKAES, na tablicach
informacyjnych w Oddziałach PEKAES, stosowania się do piktogramów znajdujących na
zewnątrz jak i wewnątrz magazynów lub terminali przeładunkowych bądź w innych
ogólnodostępnych miejscach;
5. Za nieprzestrzeganie obowiązków zawartych w niniejszej Instrukcji, PEKAES zastrzega sobie prawo
do wydania zakazu wstępu, bądź nakazu opuszczenia terenu Oddziału przez osobę naruszającą
zasady wynikające z Instrukcji.
6. Każdy osoba przebywająca na terenie Oddziału PEKAES, jest zobowiązana niezwłocznie
informować Dyrektora Oddziału PEKAES lub osobę upoważnioną przez PEKAES o wszelkich
zauważonych sytuacjach, bądź czynnikach mogących zagrażać życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu
osób i mienia, w szczególności o zdarzeniach stanowiących naruszenie zasad lub obowiązków
wynikających z niniejszej Instrukcji.
d)

W celu objaśnienia pojęć użytych w niniejszej instrukcji, ustala się co następuje:
Obuwie Ochronne (bezpieczne) – obuwie ochronne do użytku w pracy, ochrona palców stopy przy uderzeniu z energią 200J,
przeznaczone do ochrony użytkowania przed urazami, które mogą wystąpić w czasie wypadku w miejscu pracy. Kategoria obuwia
bezpiecznego do użytku w pracy wg PN-EN ISO 20345:2004. Kategoria S1 – zabudowana pięta, właściwości antyelektrostatyczne,
absorpcja energii w części piętowej.
Rękawiczki - element odzieży ochronnej służący do ochrony dłoni, lub dłoni i nadgarstków przed niepożądanym, lub szkodliwym dla
zdrowia oddziaływaniem czynników zewnętrznych.
Kamizelka odblaskowa – odzież ochronna z taśmami posiadającymi właściwości odblaskowe i kolor łatwo odróżnialny od tła.
Odzież ochronna – rodzaj odzieży chroniącej człowieka podczas pracy przed działaniem czynników szkodliwych lub niebezpiecznych
dla zdrowia oraz zabezpieczającej przed ewentualnymi urazami ciała.
Znak „Zakaz Palenia” .
Znak „Zakaz używania telefonów komórkowych”.
Znak ostrzegawczy „UWAGA! Wózki widłowe”.
Podwykonawcy – podmioty świadczące usługi przewozowe na rzecz PEKAES, na podstawie umów lub zleceń.
-cKierowcy – osoby kierujące pojazdami, przebywające na terenie Oddziałów PEKAES w celu realizacji swoich obowiązków związanych
z przewozem przesyłek, zarówno zaangażowane do pracy przez Podwykonawców, jak i inne podmioty wykonujące czynności
przewozowe, nie będące podwykonawcami PEKAES.

