Załącznik nr 16 do Umowy nr ……..
Zasady poruszania się w obiektach Poczty Polskiej S.A. i bezpiecznego
użytkowania sprzętu

I.

Zasady ruchu kołowego i pieszego na drogach wewnątrzzakładowych PP

A. Drogi na otwartej przestrzeni
1. Na terenie PP …………………………..wyznaczono drogi dla ruchu pieszego, kołowego oraz
miejsca do parkowania pojazdów kołowych.
2. Na terenie PP …………………………dopuszczalna prędkość ruchu kołowego na otwartej
przestrzeni wynosi 20 km/h.
3. Ruch pieszy na otwartej przestrzeni odbywa się wyłącznie po wyznaczonych ciągach
komunikacyjnych (chodnikach).
4. Na miejscach do parkowania pojazdów kołowych dopuszczalny jest ruch pieszy, a wszystkich
poruszających się obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności.

B. Drogi w hali terminala
1. W hali terminala odbywa się ruch kołowy i pieszy.
2. Dla ruchu pieszego wyznaczono ciągi komunikacyjne oznakowane znakiem poziomym.

3. W miejscach nie oznakowanych powyższym znakiem wszystkie osoby powinny zachować
szczególną ostrożność.
4. Wchodzenie i wychodzenie z hali terminala głównym wejściem odbywa się tylko drzwiami
wejściowymi znajdującymi się po bokach bramy wjazdowej, brama wjazdowa przeznaczona
jest wyłącznie dla środków transportowych.
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5. Dopuszczalna prędkość ruchu kołowego w hali terminala wynosi 10 km/h.

C. Ogólne zasady ruchu pieszego i kołowego w hali terminala
1. Uczestnik ruchu znajdujący się na drodze jest zobowiązany zachować ostrożność, unikać
wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku
ruchu drogowego, ruch ten utrudniać albo w związku z ruchem zakłócać spokój lub porządek
w pracy oraz narażać kogokolwiek na szkodę. Przez działanie rozumie się również
zaniechanie.
2. Wytyczne z punktu 1 obowiązują również osoby znajdujące się w pobliżu drogi, jeżeli jej
zachowanie mogłoby pociągnąć za sobą skutki, wskazane w punkcie C.
3. Jeżeli uczestnik ruchu spowodował zagrożenie bezpieczeństwa ruchu, jest obowiązany
przedsięwziąć niezbędne środki w celu niezwłocznego usunięcia zagrożenia, a gdyby nie było
to możliwe, powinien o zagrożeniu uprzedzić innych uczestników ruchu.
4. Uczestnik ruchu znajdujący się na drodze ma prawo liczyć, że inni uczestnicy ruchu
przestrzegają obowiązujące przepisy ruchu pieszego i kołowego, chyba że okoliczności
wskazują na możliwość odmiennego zachowania.

D. Zasady ruchu pieszego
1. Pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku
z pobocza. Jeśli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może
korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi
i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi.
2. Pieszy idący po poboczu lub jezdni jest obowiązany iść lewą stroną drogi.
3. Piesi idący jezdnią są obowiązani iść jeden za drugim.
4. Pieszy, przechodząc przez jezdnię, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność.
5. Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni iść
drogą najkrótszą prostopadle do osi jezdni.
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6. Zabrania się:
1) wchodzenia na jezdnię:
a) bezpośrednio przed jadący pojazd,
b) spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi,
2) przechodzenia przez jezdnię w miejscu ograniczonej widoczności drogi,
3) zwalniania

kroku

lub

zatrzymywania

się

bez

uzasadnionej

potrzeby

podczas

przechodzenia przez jezdnię,
4) przebiegania przez jezdnię.

E. Zasady ruchu pojazdów
1. Kierującego pojazdem obowiązuje ruch prawostronny.
2. Pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniach dróg ma pojazd posiadający wolną prawą
stronę.
3. Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać możliwie blisko prawej krawędzi jezdni.
4. Włączanie się do ruchu:
1) włączenie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po postoju lub zatrzymaniu
się, nie wynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego,
2) kierujący pojazdem, włączając się do ruchu jest obowiązany zachować szczególną
ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu.
5. Prędkość i hamowanie:
1) kierujący pojazdem jest obowiązany jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad
pojazdem,

z

uwzględnieniem

warunków,

w

jakich

ruch

się

odbywa,

a w szczególności: stanu i widoczności drogi, stanu i ładunku pojazdu, warunków
atmosferycznych i natężenia ruchu,
2) kierujący pojazdem jest obowiązany:
a) jechać z prędkością nie utrudniającą jazdy innym kierującym,
b) hamować w sposób nie powodujący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego
utrudnienia,
c) utrzymywać odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub
zatrzymania się poprzedzającego pojazdu.
6. Zmiana kierunku jazdy:
1) kierujący pojazdem obowiązany jest zawczasu i wyraźnie (kierunkowskazami, jeśli
takowe posiada pojazd lub ręcznie poprzez wyciągnięcie ręki w bok) sygnalizować
zamiar zmiany kierunku jazdy oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po
wykonaniu manewru,
2) kierujący pojazdem może zmienić kierunek jazdy tylko z zachowaniem szczególnej
ostrożności,
3) kierujący pojazdem jest obowiązany zbliżyć się:
a) do prawej krawędzi jezdni – jeżeli zamierza skręcić w prawo,
b) do środka jezdni lub na jezdni o ruchu jednokierunkowym do lewej krawędzi – jeżeli
zamierza skręcić w lewo.
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7. Wymijanie, omijanie i cofanie:
1) Kierujący pojazdem jest obowiązany:
a) przy wymijaniu zachować bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu lub uczestnika
ruchu, a w razie potrzeby zjechać w prawo i zmniejszyć prędkość lub zatrzymać się,
b) przy omijaniu zachować bezpieczny odstęp od omijanego pojazdu, uczestnika ruchu lub
przeszkody, a w razie potrzeby zmniejszyć prędkość,
c) omijanie pojazdu sygnalizującego zamiar skręcania w lewo może odbywać się tylko z jego
prawej strony,
d) przy cofaniu ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu i zachować
szczególną ostrożność, a w szczególności:
•

sprawdzić, czy wykonywany manewr nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu
lub jego utrudnienia,

•

upewnić się, czy za pojazdem nie znajduje się przeszkoda, w razie trudności w osobistym
upewnieniu się kierujący jest obowiązany zapewnić sobie pomoc innej osoby.

F. Przecinanie się kierunków ruchu
1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania jest obowiązany zachować ostrożność
i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, a jeśli skręca w lewo –
także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo.
2. Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa
pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża.
3. Kierującemu pojazdem zabrania się omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku,
lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.
4. Kierujący pojazdem, przejeżdżając przez chodnik lub drogę dla pieszych jest obowiązany
jechać powoli i ustąpić pierwszeństwa pieszemu.
5. Przepis punktu 4 stosuje się odpowiednio podczas jazdy po placu, na którym ze względu na
brak wyodrębnienia jezdni i chodników ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej
powierzchni.

G. Porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach wewnątrzzakładowych
1. Kierujący pojazdem jest obowiązany posiadać przy sobie i okazywać na żądanie
przełożonych i upoważnionych osób dokumenty stwierdzające uprawnienia do kierowania
pojazdami i inne dokumenty, jeżeli obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów.
2. Pracownicy wykorzystujący środki transportowe podczas realizacji zadań są zobowiązani
do używania wyłącznie sprawnych urządzeń.
3. Przewożony ładunek powinien:
1) być w taki sposób ułożony, aby nie wystawał poza obrys pojazdu,
2) nie przekraczać dopuszczalnej nośności pojazdu,
3) być tak ułożony, aby cięższe elementy leżały w dolnej warstwie pojazdu,
4) nie naruszać stateczności pojazdu,
5) być zabezpieczony przed zmianą położenia lub wywoływaniem nadmiernego hałasu,
6) nie ograniczać widoczności drogi lub nie zasłaniać świateł,
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7) nie utrudniać kierowania pojazdem.

H. Zakazy/Nakazy
Zabrania się:
1. Kierowania pojazdem osobie w stanie nietrzeźwym, w stanie po użyciu alkoholu lub
środka działającego podobnie do alkoholu i innych środków odurzających.
2. Holowania pojazdu kierowanego przez osobę, o której mowa w pkt. 1.
3. Przewożenia osób na wózkach i przyczepach nie przystosowanych do tego przez
producenta.
4. Używania pojazdów do pchania innych środków transportowych.
5. Podnoszenia osób przy pomocy wózków podnośnikowych bez specjalnych pomostów
dostosowanych

do

tego

celu

przez

producenta

i

zamontowanych

zgodnie

z dokumentacją.
6. Otwierania drzwi pojazdu, pozostawiania otwartych drzwi lub wysiadania bez upewnienia
się, że nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia.
7. Wykorzystywania

drogi

lub

poszczególnych

jej

części

w

sposób

niezgodny

z przeznaczeniem.
8. Pozostawiania na drodze przedmiotów, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu ruchu,
jeżeli jednak usunięcie ich nie jest możliwe, należy je w sposób widoczny oznaczyć.
9. Zaśmiecania lub zanieczyszczania drogi.
10. Korzystania podczas jazdy z telefonu lub innych urządzeń wymagających trzymania
urządzenia w ręku.
11. Samowolnego umieszczania na drodze jakichkolwiek znaków, napisów lub symboli.
12. Oddalania się od pojazdu gdy silnik jest w ruchu.
13. Używania pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się
w pojeździe lub poza nim.
14. Zabrania się holowania:
1) pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub o niesprawnych hamulcach, chyba że
sposób holowania wyklucza potrzebę ich użycia,
2) pojazdu za pomocą połączenia giętkiego, jeżeli w pojeździe tym działanie układu
hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony,
3) więcej niż pięciu wózków transportowych pustych lub trzech wózków transportowych z
ładunkiem,
4) więcej niż pięciu kontenerów przejezdnych,
5) w przypadku holowania pojazdu w sposób wykluczający potrzebę kierowania nim lub użycia
hamulców, rzeczywista masa całkowita pojazdu holowanego nie może przekroczyć
rzeczywistej masy całkowitej pojazdu holującego.

II.

Instrukcja BHP obsługi wózka ręcznego paletowego

1. Przed eksploatacją wózka należy zapoznać się z instrukcją obsługi oraz z instrukcją
bezpiecznego użytkowania.
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2. Wózek

ręczny

paletowy

przeznaczony

jest

do

transportu

ładunków

paletowych

w magazynach, halach produkcyjnych, placach składowych oraz do przemieszczania ładunku
na samochodach ciężarowych na niewielkich odległościach.
3. Wymagania bezpieczeństwa - wózek ręczny paletowy należy używać zgodnie z jego
przeznaczeniem po uprzednim zapoznaniu się z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa
oraz z zasadami działania wózka.
4. Przed przystąpieniem do pracy należy:
1) sprawdzić stan techniczny wózka,
2) sprawdzić jego działanie bez obciążenia,
3) podczas załadunku, transportu i rozładunku zachować bezpieczną odległość od ludzi
pracujących na sąsiadujących stanowiskach,
4) ładunek na wózku rozmieścić równomiernie na widłach zgodnie z rys.1

5. Zabrania się:
1) pozostawiać wózka z ładunkiem w pozycji podniesionej,
2) przekraczać dopuszczalny udźwig wózka,
3) transportować przez mężczyznę ciężaru ładunku większego niż 450 kg,
4) przy stwierdzeniu jakiejkolwiek usterki wózka należy powstrzymać się od użytkowania
i powiadomić przełożonego,
5)

transportu osób i jazdy na wózku.

6. Obsługa wózka:
1) podnoszenie ładunku odbywa się za pomocą siłownika hydraulicznego i pompy hydraulicznej
tłoczkowej,
2) ładunek podnoszony jest za pomocą wahadłowego ruchu dyszla przy położeniu dźwigni
sterowania w pozycji „C” rys.2,
3) ładunek opuszczany jest za pomocą dźwigni sterowania w pozycji „A” rys.2,
4) dźwignia sterowania podczas jazdy wózka musi być w położeniu „B” rys.2.
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Rys. 2.

III.

Instrukcja BHP przy
kierowanego dyszlem

obsłudze

elektrycznego

wózka

widłowego

A. Uwagi ogólne
1. Do samodzielnej obsługi może być dopuszczony pracownik, który:
1) został przeszkolony i wykazał się dobrą znajomością działania i obsługi,
2) posiada dobry stan zdrowia potwierdzony właściwym świadectwem lekarskim,
3) ma ukończone 18 lat,
4) jest wypoczęty i trzeźwy,
5) jest ubrany w obuwie ochronne, odzież roboczą bez luźnych i zwisających elementów.

B. Czynności przed rozpoczęciem pracy
1. Pracownik powinien:
1) sprawdzić stan techniczny wózka: sygnał dźwiękowy, hamulec, wyłącznik brzuszny,
2) zgłaszać usterki personelowi nadzorującemu,
3) dokonać wpisu w dokumentacji eksploatacyjnej,
4) sprawdzić czy są zamknięte klapy, pokrywy oraz założone osłony,
5) przed uruchomieniem wózka ustawić obydwie stopy na platformie operatora.

C. Czynności zasadnicze
1. Podczas obsługi wózka pracownik ma obowiązek zwracać uwagę tylko na wykonywane
czynności.
2) Pracownik powinien:
1) uczestnicząc w ruchu na terenie zakładu zachowywać się tak samo jak na drogach
publicznych,
2) przewozić jednostki ładunkowe (np. palety) pojedynczo,
3) dostosować prędkość do warunków drogowych,
4) zachować bezpieczny odstęp od poprzedzających go pojazdów i osób, co umożliwi
ewentualne bezpieczne wyhamowanie,
5) podjechać pod ładunek zębami wideł tak głęboko jak to tylko możliwe,
6) unikać nagłego zatrzymywania, szybkiego skręcania oraz wyprzedzania w miejscach o złej
widoczności,
7) przed pozostawieniem wózka zabezpieczyć go, aby nie mogły z niego korzystać osoby
nieupoważnione,
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8) w trakcie załadunku samochodu sprawdzać i niwelować różnice poziomów pomiędzy rampą, a
skrzynią załadowczą.

D. CZYNNOŚCI ZABRONIONE
1. Pracownikowi zabrania się:
1) obsługiwać wózek siedząc lub stojąc na nim,
2) używać wózka jako podpory do wspinania się,
3) używać wózka do transportu osób,
4) przewozić na widłach wózki typu „corletta”,
5) transportować dwie jednostki ładunkowe obok siebie lub jedna na drugiej
6) transportować uszkodzone pomocnicze środki załadunkowe (np. palety),
7) po wejściu na platformę operatora wystawiać stopy poza jej obrys,
8) w czasie jazdy wózka opuszczać i podnosić transportowany ładunek.

E. CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY
1. Pracownik powinien:
1) odstawić wózek na miejsce wyznaczone lub inne nie kolizyjne,
2) unieść do góry platformę operatora – w wózkach które ją posiadają,
3) wyjąć kluczyk ze stacyjki wózka i dokonać wpisu w dokumentacji eksploatacyjnej.

IV.

Instrukcja BHP eksploatacji wózków jezdniowych, podnośnikowych
z napędem silnikowym

A. Uwagi ogólne
1. Do samodzielnej obsługi może być dopuszczony pracownik, który:
1) posiada dobrą znajomość działania i umiejętność obsługi,
2) posiada dobry stan zdrowia potwierdzony właściwym świadectwem lekarskim,
3) posiada imienne upoważnienie do obsługi wózka,
4) zapoznał się z poniższą instrukcją.
2. Przystępując do pracy, pracownik powinien być wypoczęty, trzeźwy, ubrany w przydzieloną
przez pracodawcę odzież i obuwie bez luźnych i zwisających elementów.

B. Czynności przed rozpoczęciem pracy
1. Pracownik ma obowiązek przed przystąpieniem do pracy:
1) sprawdzić prawidłowość działania układów: kierowniczego, hamulcowego, napędowego,
mechanizmów podnoszenia oraz osprzętu,
2) sprawdzić sprawność sygnalizacji, prawidłowość działania urządzeń pomiarowo-kontrolnych
oraz elementów i urządzeń zabezpieczających kierowcę,
3) wszystkie zauważone uszkodzenia lub wady wózka lub jego osprzętu należy natychmiast
zgłaszać przełożonemu.
2. Fakt sprawdzenia stanu technicznego wózka należy bezwzględnie odnotować w książce
eksploatacji wózka.

8

C. Czynności zasadnicze
1. Pracownik powinien:
1) dbać o stan techniczny wózka, przestrzegać postanowień instrukcji obsługi oraz zasad ruchu
po drogach wewnątrzzakładowych w PP……………………………..,
2) przed włączeniem się do ruchu ustąpić pierwszeństwa uczestnikowi ruchu,
3) zachować szczególną ostrożność przy jeździe po ciągach komunikacyjnych, po których
poruszają się ludzie,
4) ładunek wolno przewozić tylko z widłami opuszczonymi na wysokość 15-30 cm nad ziemią
i masztem wózka odchylonym do tyłu,
2. przerywając pracę wózka i zamierzając oddalić się od niego, kierowca zobowiązany jest do:
a) opuszczenia wideł na ziemię,
b) zaciągnięcia hamulca ręcznego,
c) wyciągnięcia kluczyka ze stacyjki.

D. Czynności zabronione
1. Kierowcy wózka zabrania się:
1) użytkowania wózka niezgodnie z przeznaczeniem,
2) pozostawiania wózka z podniesionym ładunkiem,
3) wchodzenia i schodzenia z wózka w czasie jazdy,
4) podnoszenia i przewożenia osób na widłach lub obudowie wózka,
5) gwałtownego ruszania, hamowania lub skręcania,
6) jazdy wózkiem z jednoczesnym podnoszeniem lub opuszczaniem ładunku,
7) pracy wózkiem, który jest niesprawny technicznie,
8) przekraczania maksymalnego obciążenia przewidzianego dla danego typu wózka,
9) trzymania nóg i innych części ciała poza obrysem wózka,
10) używania wózka do pchania innych pojazdów,
11) pozostawiania wózka z włączonym silnikiem,
12) przewożenia ładunku, który wystaje poza obrys boczny wózka,
13) używania bez potrzeby sygnałów dźwiękowych,
14) przewożenia kontenerów przejezdnych niezgodnie z instrukcją ich użytkowania,
15) używania telefonów komórkowych i innych urządzeń w czasie jazdy,
16) ustawiania (piętrowania) naprawionych (podbitych paletą drewnianą) skrzyniopalet jedna na
drugą. Skrzyniopalety podbite paletą drewnianą mogą być ustawiane wyłącznie na posadzce.

E. CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY
1. Pracownik powinien:
1) odstawić wózek w wyznaczone miejsce,
2)

w przypadku rozładowania baterii przekazać informację o konieczności wymiany,

3) przekazać kluczyki i dokonać wpisu w książce eksploatacyjnej wózka.
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