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1. Cel 

Celem niniejszej procedury jest opisanie minimalnych zakładowych wymogów bezpieczeństwa 

dotyczących ruchu w zakładzie, na przykład poruszających się pojazdów i pieszych w celu stworzenia 

bezpiecznego środowiska pracy. 

2. Zakres 

 Wszystkie osoby przebywające w BSST.  

 Wszystkie urządzenia transportu bliskiego poruszające się po terenie BSST. 
 
3. Dokumenty związane 

 BSST - LP – 2003 Urządzenia transportu bliskiego 

 Dyrektywa 92/58/EWG w sprawie minimalnych wymagań dotyczących znaków 
bezpieczeństwa i/lub zdrowia w miejscu pracy 

 Dyrektywa 89/654/EWG dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia w miejscu pracy 

 
 
4. Definicje 

 

Ruch w zakładzie:  Wszelki ruch w zakładzie, w tym ruch urządzeń transportu bliskiego i 
pieszych. 

Ruch wewnętrzny:  Cały ruch wewnątrz zakładu. 

Sprzęt ruchomy:  Wszelkie urządzenia zawarte w procedurze BSST- LP – 2003 

urządzenia transportu bliskiego, takie jak: 

 Wózki jezdniowe, specjalne, lowlift 

 Rowery, urządzenia czyszczące, paleciaki 

 Żurawie, zwyżki itd 

Rampa wjazdowa: Pochylnia ułatwiająca pokonanie różnicy poziomów. Znajduje się na terenie 
Magazynu surowców i prowadzi z parteru na poszczególne piętra magazynu. 

Bariery fizyczne:  Ogrodzenia, bramy, pachołki, itd. 

Znaki drogowe: Znaki stopu, znaki ostrzegawcze, znaki ograniczające prędkość, itd. 

Oznaczenia podłóg:  Różne kolory podłóg dla różnych użytkowników (urządzenia transportu 
bliskiego, piesi oraz obszary parkingowe); wskazania linii na podłodze, 

przejścia dla pieszych, strzałki kierunku, itd. 

Ułatwienia  

widocznosci:   Lustra, oświetlenie błyskowe, sygnały dźwiękowe, itd. 

 

Obowiązujące reguły  

jazdy i pierwszeństwa:Określone zasady ruchu na terenie zakładu (kto ma pierwszeństwo 
przejazdu/przejścia); Maksymalna prędkość, korzystanie z pasów 
bezpieczeństwa, itd. 

 

Uwaga: Zastosowanie barier fizycznych, znaków drogowych, oznaczenia 

podłóg, ułatwienia widoczności podano w załaczniku A. 
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Obowiązujące reguły jazdy i pierwszeństwa na terenie BSST podano w 
załączniku B. 

Instrukcja użytkowania rampy wjazdowej na terenie Magazynu Surowców 
znajduje się w załączniku C. 

Wytyczne dotyczące użytkowania rowerów na terenie BSST podano w 
załączniku D. 

  
 
5. Procedura  

Zasady ruchu na terenie BSST 

Działanie 
Podmiot 

odpowiedzialny 
Jak zrealizować? 

5.1 Zidentyfikować 

ryzyko związane z 
ruchem na terenie 
BSST. 

Specjalista BHP 
przy współpracy z 
Managerem, 
starszym mistrzem, 
mistrzem,  
liderem 
bezpieczeństwa.  
 

W ocenie ryzyka uwzględnić zagrożenia związane z 
poruszaniem się po drogach transportowych, ścieżkach dla 
pieszych, parkingach, miejscach o złej widoczności, rampach.  
Podczas dokonywania oceny, należy określić: 

 Zatłoczone miejsca 

 Miejsca o słabej widoczności 

 Operacje parkowania 

 Rampy za/wyładowcze 

 Fizyczne przejścia dla pieszych 

 Śliskość nawierzchni 

 Nierówności nawierzchni 

5.2 Zdefiniować punkty 

krytyczne oraz 
niezwłocznie 
zabezpieczyc lub 
przedstawic plan 
działań korygujących. 

Starszy mistrz 
obszaru. 

W celu eliminacji sytuacji niebezpiecznych należy: 
 

 Rozdzielić drogi dla urzadzeń transportu bliskiego oraz 
miejsca parkingowe od dróg dla pieszych za pomoca 
stałych barier fizycznych, jeżeli spełnienie powyższego 
wymagania nie jest możliwe należy: 

 Rozdzielić drogi dla urzadzeń transportu bliskiego oraz 
miejsca parkingowe od dróg dla pieszych za pomoca 
oznaczeń poziomych ( pomalowanie dróg dla pieszych 
specjalnie wyznaczonym kolorem), jeżeli spełnienie 
powyższego wymagania nie jest możliwe należy: 

 Zastosować znaki ostrzegawcze. 
 
Uwaga: We wszystkich 3 opcjach można lub należy dodać 

dodatkowe oznaczenia na ścianach i podłogach, znaki 
ostrzegawcze oraz lustra, aby jeszcze bardziej usprawnić 
bezpieczeństwo w zidentyfikowanych sytuacjach 
niebezpiecznych. 

5.3 Dokumenty i 

informacje o 
zasadach ruchu na 
terenie BSST mają 
być dostępne dla 
wszystkich 
pracowników, gości i 
dostawców. 

Dział BHP, 
PE 

Procedura zasady ruchu na terenie BSST musi zawierać 
conajmniej takie informacje jak: 

 Obowiązujące reguły jazdy i pierwszeństwa na terenie 
BSST 

 Oznaczenia stosowane na drogach i ścianach 

 Stosowane znaki drogowe 

 Ułatwienia widoczności 

 Limity prędkości 
Przekazywać zasady ruchu w BSST wszystkim osobom 
przebywającym na terenie fabryki (firmy zewnętrzne, pracownicy). 
Procedura włączona będzie do szkolenia BHP i „orientation” oraz 
szkolenia dla firm zewnętrzych, które odbywa się przed 
rozpoczęciem prac. 
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6. Wymagane szkolenia 

Wymagane szkolenia Przez kogo Kiedy W jaki sposób 

Szkolenia ogólne dla 

wszystkich pracowników 

odnośnie zasad 

zawartych w procedurze 

zasady ruchu na terenie 

BSST 

? Szkolenie wstępne Uwzględnić podczas szkoleń 

wstępnych dla nowych 

pracowników oraz w 

procedurze szkoleniowej. 

Ogólne szkolenia dla 

kontrahentów na temat 

konkretnych przepisów 

ruchu drogowego na 

terenie BSST. 

 Przed rozpoczęciem prac Uwzględnić podczas szkoleń 

wstępnych dla nowych 

pracowników firm 

zewnętrznych. 

 

 

7.  Załączniki. 

Załącznik A – Wykaz srodków bezpieczenstwa stosowanych w BSST 

Załącznik B – Obowiązujące reguły jazdy i pierwszeństwa na terenie BSST 

Załącznik C – Instrukcja użytkowania rampy wjazdowej na terenie Magazynu 

Surowców. 

Załącznik D – Użytkowanie rowerów na terenie BSST 
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Załącznik A – Wykaz srodków bezpieczenstwa stosowanych w BSST 

 

BARIERY FIZYCZNE 

 

 

LUSTRA 
(dla obszarów o złej widocznosci) 
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OZNACZENIE DRÓG I MIEJSC PARKINGOWYCH 

 

Obowiązek zatrzymania i ustąpienia pierwszeństwa 

urządzeniom transportu bliskiego w miejscach przecięcia dróg dla pieszych z drogami 

transportowymi!!! 

 

 
DROGA DLA URZĄDZEŃ TRANSPORTOWYCH   DROGA DLA PIESZYCH 
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MIEJSCA DO PARKOWANIA 

 

 

MIEJCA ODSTAWCZE PALET 
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ZNAKI OSTRZEGAWCZE 

 

 

SYGNALIZACJA OSTRZEGAWCZA 
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Załącznik B – Obowiązujące reguły jazdy i pierwszeństwa na terenie BSST 

REGUŁY JAZDY: 

 dopuszczalne prędkości: 

Maksymalne prędkości dla wózków widłowych  przy niskim ułożeniu wideł* i pozostałych wózków: 
RMW, część produkcyjna, PCT, magazyn PCT – 10 km/h 
LSCM – 12 km/h 
Rampa RMW – 5km/h 
Ruch zewnętrzny – 20 km/h 
 
Maksymalne prędkości dla wózków widłowych  przy wysokim ułożeniu wideł: 
5 km/h, zaleca się jednak 3 km/h, jeżeli jest to technicznie możliwe 
 
*niskie ułożenie wideł oznacza: 
max.500mm (dystans od górnej powierzchni widły do podłoża)  
max.1000mm (dystans od środka haka do podłoża – dotyczy tylko wózków z systemem hakowym, np. wózki 
do transportu bladerów, form 
 

 na terenie BSST obowiązują zasady ruchu pojazdów jak na drogach publicznych, 

 wszystkie urządzenia transportu bliskiego muszą poruszać się z włączonymi światłami oraz oraz 

lampami ostrzegawczymi (jeśli są wyposażone), 

 w wózkach konieczne jest korzystanie z pasów bezpieczeństwa jeśli wózek jest w nie wyposażony – 

zgodnie z BSST-LP- 2003 Urządzenia transportu bliskiego. 

 pojazdy posiadające widły powinny być prowadzone w ich niskim ułożeniu*. W czasie postoju, widły 

powinny być opuszczone na ziemię. 

 jesli ładunek ogranicza dobrą widoczność kierowca powinien jechać na biegu wstecznym; 

 kierowca powinien patrzeć w kierunku, w którym jedzie zwracając również uwagę na to co dzieje się 

wokół wózka; 

 przy podnoszeniu ładunku nie wolno przekraczać maksymalnego udźwigu urządzenia ustalonego przez 

producenta; 

 kierowca powinien naciskać sygnał dźwiękowy, gdy jedzie w obszarze o złej widoczności oraz gdy zbliża 

się do pieszego; 

 należy zachować bezpieczne odległości pomiędzy pojazdami (7m przy prędkości 10km/h oraz 10m przy 

prędkości 12km/h); 

 gdy podnośniki widłowe, wózki paletowe i inne wózki nie są używane, powinny być zaparkowane w 

wyraźnie wyznaczonej strefie parkowania, hamulec powinien być zaciągnięty a kluczyk wyciągnięty ze 

stacyjki (z wyjątkiem wózków z kodem dostępu); 

 Obszar pracy platformy, wzwyżki lub w przypadku jakichkolwiek prac konserwacyjnych, które odbywają 

się na drodze transportowej bądź na ścieżce dla pieszych, powinny być wyraźnie oznaczone; 

 zabrania sie używania telefonów podczas jazdy urządzeniem transportu bliskiego. 

 Kierowcy urządzeń transportu bliskiego powinni szczególną uwagę zwracać na zasadę 4 i 5 Safety 

Golden Rules (4-mechaniczne podnoszenie ładunków, 5-praca w dwie lub więcej osób). 
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REGUŁY PIERWSZEŃSTWA: 

 pierwszeństwo zawsze mają urządzenia transportu bliskiego / rowery, piesi muszą ustepować 

pierwszeństwa!!! 

 obowiązuje zakaz poruszania się wózków po ścieżkach dla pieszych. W przypadku konieczności wjazdu 

na nią, należy zachować szczególną ostrożność. 

 na skrzyżowaniach obowiązuje zasada prawej ręki ( pojazd z prawej strony zawsze ma pierwszeństwo). 

 kierujący rowerem ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa urządzeniom transportu bliskiego. 
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Załącznik C – Instrukcja użytkowania rampy wjazdowej na terenie Magazynu 

Surowców. 

 Na rampie obowiązuje ruch dwukierunkowy, 

 Obowiązuje ograniczenie prędkości do 5km/h, 

 Na rampie obowiązuje zakaz poruszania się pieszych, 

 Na rampie obowiązuje pierwszeństwo przejazdu poruszającego się po niej pojazdu, 

 Na rampie zamontowane są lustra służące do poprawy widoczności i podniesienia poziomu 

bezpieczeństwa, 

 Największe jednostki ładunkowe jakie mogą być transportowane to palety o wymiarach 150x180cm, 

 Palety 150x180 cm powinny być transportowane ich węższą stroną do kierunku jazdy, 

 Zjazd wózkiem widłowym z ładunkiem powinien odbywać się tyłem, z zachowaniem szczególnej 

ostrożności, 

 Przy otworach wjazdowych na rampę należy używać sygnału dźwiękowego. 

 

Załącznik D – Użytkowanie rowerów na terenie BSST. 

 

1) Niezbędne wyposażenie roweru    

 oświetlenie przednie (białe) i tylne (czerwone) 

 sygnał dźwiękowy ostrzegawczy    

 hamulce    

 oznakowanie odblaskowe boczne    

 lusterko    

 prędkościomierz    

    

2) Zasady bezpiecznego użytkowania rowerów    

 podczas jazdy należy trzymać obie ręce na kierownicy oraz obie nogi na pedałach  

 wymagane jest poruszanie się wyłącznie drogami transportowymi przeznaczonymi dla wózków 
jezdniowych    

Zabrania się:     

 jazdy rowerem po ścieżkach przeznaczonych dla pieszych    

 jazdy rowerem bez włączonych świateł przednich i tylnych    

 podczepiania roweru do innych pojazdów uczestniczących w ruchu    

 przewożenia osób    

 rozmawiania przez telefon podczas jazdy    

 poruszania się rowerami niesprawnymi technicznie    

 jazdy obok innego uczestnika ruchu    

 jazdy w czasie trudnych warunków atmosferycznych (intensywnych opadów deszczu, śniegu, 
silnych wiatrów, ośnieżonych nawierzchni, gołoledzi, itp.),    
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3) Zasady ruchu    

 dopuszczalna max prędkość  wewnątrz hali 10 km/h, a na zewnątrz 20 km/h  

 kierujący rowerem ma obowiązek ustapić pierwszeństwa urządzeniom transportu bliskiego  

 kierujący rowerem ma pierwszeństwo przed pieszym    

 zabrania się jazdy rowerem po rampie wjazdowej magazynu surowców    

 dopuszczalna jest jazda rowerem trzykołowym/dwukołowym zarówno wewnątrz hali i na zewnątrz 

 nie dozwolone jest parkowanie rowerów w miejscach utrudniajacych ruch (drogi komunikacyjne, 
ścieżki dla pieszych, drzwi ewakuacyjne, bramy pożarowe)    
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