Szczegółowe wymagania BHP obowiązujące w Górażdże
Cement S.A. dla dostawców i odbiorców
1.

Podmiot zewnętrzny świadczący usługi transportowe zwany dalej Dostawcą / Odbiorcą
zobowiązany jest do przestrzegania przepisów wynikających z Ustawy Prawo o ruchu
drogowym, przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz standardów bezpieczeństwa
obowiązujących w Górażdże Cement SA określonych w niniejszym załączniku.

2.

Niżej wymienione wymagania BHP stanowią uzupełnienie przepisów BHP określonych
polskim prawem i są bezwzględnie obowiązujące w całej Spółce Górażdże Cement.
Obowiązkiem Dostawcy / Odbiorcy jest, aby wszyscy jego pracownicy i inne osoby za
pomocą których podmiot wykonuje powierzone zadania rozumieli i zawsze stosowali się do
tych wymagań.

3.

Dostawca / Odbiorca gwarantuje sprawność techniczną sprzętu, którym dostarcza lub
odbiera towar na teren Górażdże Cement SA

4.

Dostawca/ Odbiorca gwarantuje, że sprzęt wjeżdżający na teren Górażdże Cement SA
wyposażony będzie co najmniej w:

▪ Lewe i prawe lusterka boczne oraz lusterka wypukłe likwidujące tzw. martwy punkt
▪ Poduszki powietrzne (minimum dla kierowcy), dostępne jako standardowe wyposażenie
▪ Hamulce z systemem ABS
▪ Dźwiękowy system alarmowy cofania (wszystkie pojazdy o ograniczonej widoczności z tyłu)
▪ Kliny pod koła (pojazdy pow. 3,5t)
▪ Urządzenie rejestrujące czas pracy jeśli dla danego pojazdu rejestrator jest wymagany
▪ Gumowe podkładki na wszystkich pedałach (np. sprzęgło i hamulec)
▪ Tylną belka przeciwnajazdową (pojazdy pow. 3,5t)
▪ Boczne belki przeciwnajazdowe oraz pasy ostrzegawcze (pojazdy pow. 3,5t)
▪ Opony z bieżnikiem o ustawowej minimalnej głębokości (bez opon bieżnikowanych na
osiach skrętnych)
▪ Pasy lub znaki odblaskowe na tylnej części pojazdu/ naczepie lub przyczepie w celu
poprawienia widoczności pojazdu (pojazdy pow. 3,5t)
▪ Zawór bezpieczeństwa (pojazdy pow. 3,5t)
▪ Trzypunktowe zintegrowane pasy bezpieczeństwa dla kierowcy i pasażera,
▪ Trójkąt ostrzegawczy,
▪ Latarkę /lampę roboczą/,
▪ Koło zapasowe,
▪ Apteczkę pierwszej pomocy,Komplet żarówek i bezpieczników,
▪ Gaśnicę
VZ-01.02.03
Obowiązuje od 2020-12-16

Strona 1 z 9

Szczegółowe wymagania BHP obowiązujące w Górażdże
Cement S.A. dla dostawców i odbiorców
▪ Błotniki
▪ Filtr kabinowy
▪ Plandeki zabezpieczające przewożony ładunek sypki przed zapyleniem i zaśmiecaniem
środowiska,
▪ Zabezpieczenia chroniące przed przemieszczaniem się ładunków stałych o dużych
gabarytach
▪ Układ automatycznego rozkładania i składania plandeki górnej lub drabinkę dostępową i
podest do ręcznego plandekowania (podest musi być wyposażony w barierki ochronne lub
inne stałe zabezpieczenie przed upadkiem)
▪ inne wyposażenie wymagane obowiązującymi przepisami prawa w zależności od charakteru
realizowanej dostawy.
5.

Dostawca / Odbiorca na życzenie Górażdże Cement SA winien przedstawić: dokumentację
techniczno – ruchową, aktualne pomiary instalacji elektrycznej (jeżeli wymagane), informację
o spełnieniu minimalnych wymagań bezpieczeństwa (dot. maszyn wyprodukowanych przed
2003r.) oraz „książkę konserwacji” z wpisem potwierdzającym sprawność sprzętu.

6.

Dostawca / Odbiorca użytkujący sprzęt podlegający dozorowi technicznemu ma obowiązek
okazać do wglądu na życzenie Górażdże Cement SA aktualną decyzję Urzędu Dozoru
Technicznego o jego dopuszczeniu do eksploatacji oraz atesty użytkowanego sprzętu (jeśli
są wymagane).

7.

Dostawca / Odbiorca oświadcza, iż osoby obsługujące środki transportu posiadają
odpowiednie uprawnienia, są przeszkolone pod względem BHP oraz zostały poinformowane
o zagrożeniach na stanowisku pracy, ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą,
a także posiadają aktualne badania lekarskie, w tym psychologiczne. Dostawcy / Odbiorcy
mają obowiązek udostępnić do wglądu stosowne dokumenty na życzenie Górażdże Cement
SA.

8.

Dostawca / Odbiorca ma obowiązek wyposażyć i zobowiązać osoby obsługujące środki
transportowe do bezwarunkowego stosowania odzieży i obuwia roboczego oraz środków
ochrony indywidualnej wymienionych poniżej:

▪ odzieży o wysokiej postrzegalności (góra odzieży certyfikowana w klasie 3 a spodnie co
najmniej w klasie 2 wg ISO 20471:2013) ( pracownicy firm kurierskich oraz dostawcy, którzy
dostarczają materiały do magazynów i nie mają bezpośredniego kontaktu z materiałami lub
substancjami lub mieszanianami niebezpiecznymi oraz nie poruszają się w obszarach pracy
pojazdów i sprzętu ciężkiego mogą poruszać się w odzieży własnej lub firmowej przy
zastosowaniu kamizelek odblaskowych);
▪ obuwia roboczego pełnego;
▪ hełmu ochronnego z 4 punktowym paskiem podbródkowym;
▪ rękawice ochronne jeśli podczas odbioru / dostawy istnieje ryzyko związane z urazami dłoni;
▪ gogli lub szczelnych okularów ochronnych
Dodatkowo zaleca się, aby kierowca posiadał na stanie maskę przeciwpyłową minimum P2
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wymaganą do zastosowania w przypadku wysokiego zapylenia (sytuacje awaryjne).
9.

Pracownicy ochrony wpuszczający pojazdy Dostawców / Odbiorców na teren Górażdże
Cement SA mają prawo skontrolować czy spełniono wymagania określone w powyższych
punktach i w razie stwierdzonych nieprawidłowości zakazać wjazdu pojazdu na teren Spółki.

10. Dostawca/Odbiorca jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa określonych
w Górażdże Cement S.A., a w szczególności jest zobowiązany do przestrzegania zakazu:
a)

wykonywania czynności załadunkowych/rozładunkowych bez zastosowania odzieży i
środków ochronnych wymienionych w pkt. 8

b) wykonywania czynności załadunkowych/rozładunkowych jeśli jakikolwiek element
wyposażenia pojazdu wpływający na bezpieczeństwo Kierowcy lub osób postronnych
nie jest w pełni sprawny technicznie;
c)

wprowadzania / wjeżdżania na teren Górażdże Cement SA z pasażerami, o ile nie
zostali do tego upoważnieni przez Spółkę;

d) nieuzasadnionego poruszania się (zarówno środkiem transportu jak i pieszo) po terenie
zakładu poza obszarem gdzie wykonywany jest załadunek/rozładunek;
e)

parkowania pojazdów na drogach dojazdowych, przejściach dla pieszych, drogach
włączania się do ruchu oraz miejscach, w których zaparkowanie pojazdu może
spowodować zagrożenia dla ruchu pojazdów lub bezpieczeństwa osób i mienia;

f)

tankowania pojazdów;

g) pozostawiania pojazdów z pracującym silnikiem;
h) parkowania pojazdów niesprawnych technicznie, w szczególności z nieszczelnymi
układami paliwowymi, hamulcowymi lub chłodniczymi;
i)

dokonywania napraw chyba, że konieczność naprawy jest uzasadniona szczególnymi
okolicznościami i odbywa się na podstawie specjalnej zgody uzyskanej od Górażdże
Cement S.A

j)

mycia i obmiatania pojazdów;

k)

pozostawiania w pojeździe dzieci lub zwierząt;

l)

korzystania z otwartego ognia;

m) pozostawiania odpadów w miejscach innych niż do tego wyznaczonych;
n) wjeżdżania na teren Górażdże Cement S.A. z materiałami niepoprawnie
zabezpieczonymi,
o) wchodzenia na ciągnik,
p) wchodzenia na platformę naczepy jeżeli drabinka dostępowa lub platforma jest nie
sprawna
q) korzystanie z nieoryginalnych narzędzi wykorzystywanych do przygotowania naczepy do
załadunku lub rozładunku
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r)

spożywania alkoholu lub innych substancji odurzających;

s)

wjeżdżania na teren zakładów należących do Górażdże Cement S.A. pojazdów
przewożących broń, materiały wybuchowe, łatwopalne, żrące, radioaktywne lub inne
ładunki niebezpieczne jest zabronione, chyba, że konieczność wjazdu jest uzasadniona
szczególnymi okolicznościami i odbywa się na podstawie specjalnej zgody uzyskanej od
Górażdże Cement S.A.

11. Dostawca / Odbiorca przewożący materiały niebezpieczne wjeżdżający na teren Górażdże
Cement SA musi posiadać:
a) pisemną zgodę na wwóz na teren Górażdże Cement S.A. materiałów niebezpiecznych
wydaną przez osobę nadzorującą ze strony Górażdże Cement S.A. realizację usługi
remontowej lub inwestycyjnej w ramach której wykorzystywane są materiały niebezpieczne
lub
b) pisemną zgodę na wwóz na teren Górażdże Cement S.A. materiałów niebezpiecznych
wydaną przez osobę nadzorującą ze strony Górażdże Cement S.A. realizację zakupu
materiałów niebezpiecznych lub kserokopię zamówienia złożonego przez Górażdże Cement
SA z informacją na temat trasy przejazdu.
12. Dostawca / Odbiorca przewożący materiały niebezpieczne wjeżdżający na teren Górażdże
Cement S.A. musi posiadać pisemnie uzgodnioną przez osobę nadzorującą ze strony
Górażdże Cement S.A. realizację usługi lub zakupu, o której mowa w punktach 11a) i 11b),
trasę przewozu po terenie Górażdże Cement S.A. materiałów niebezpiecznych.
13. Górażdże Cement S.A. informuje w tabeli poniżej Dostawców/Odbiorców o zagrożeniach
(ryzykach) występujących w punktach załadunkowych/rozładunkowych oraz w pobliskim
otoczeniu a także o zasadach postępowania, które obniżają poziom tych ryzyk. Kierowca
winien być zapoznany z poniższymi zapisami i bezwzględnie przestrzegać zasad
postępowania.
Zagrożenie
Wpadnięcie pod
poruszające się
pojazdy i maszyny

Środki profilaktyczne – zasady postępowania
▪ Będąc na magazynie / hali itp. przebywać tylko i wyłącznie w miejscu
wyznaczonym dla kierowców
▪ Tam gdzie to możliwe poruszać się po wyznaczonych ciągach komunikacji
pieszej
▪ Reagować na sygnały ostrzegawcze.
▪ Nie wchodzić w obszar pracy maszyn i pojazdów
▪ Zawsze pozostawać w polu widzenia operatora/kierowcy.
▪ Nigdy nie przebywać za pojazdem jeśli nie ma się pewności, że pojazd jest
skutecznie zabezpieczony przed przypadkowym uruchomieniem
▪ Stosować środki ochronne wymienione w pkt. 8
▪ Podczas przemieszczania się nie rozmawiać przez telefon, radiotelefon,
nie jeść, nie pić, nie palić (powyższe wykonujemy tylko po zatrzymaniu się
w bezpiecznym miejscu
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Upadek na tym
samym poziomie
– poślizgnięcie,
potknięcie

▪ Tam gdzie to możliwe poruszać się po wyznaczonych ciągach komunikacji
pieszej
▪ Zachować szczególną ostrożność szczególnie w okresie jesienno –
zimowym - nieprawidłowości dot. stanu nawierzchni zgłaszać właścicielowi
obiektu
▪ Podczas przemieszczania się nie rozmawiać przez telefon, radiotelefon,
nie jeść, nie pić, nie palić (powyższe wykonujemy tylko po zatrzymaniu się
w bezpiecznym miejscu)
▪ Reagować na istniejące znaki informacyjne i ostrzegawcze.
▪ Przy ograniczonej widoczności stosować oświetlenie przenośne (latarka)
▪ Przestrzegać znaków zakazu wejścia – nigdy nie wchodzić w wygrodzona
strefę niebezpieczną!
▪ Poruszać się tylko po tych obszarach, które z poziomu bezpiecznego da
się ocenić pod kątem występujących zagrożeń
▪ Wchodzić tylko w te obszary, które wg wstępnej własnej oceny ryzyka nie
stwarzają zagrożeń dla życia i zdrowia
▪ Stosować środki ochronne wymienione w pkt. 8

Upadek z
wysokości

▪ Nie wchodzić na wysokość (w tym na naczepę) w przypadku braku
aktualnego zaświadczenia lekarskiego o zdolności do pracy na wysokości
▪ Przestrzegać nakazów lekarza określonych w zaświadczeniu
▪ Wchodzić tylko na w pełni sprawną drabinkę dostępową i platformę
▪ Korzystać tylko z oryginalnych narzędzi służących do plandekowania
naczepy
▪ Przestrzegać instrukcji naczepy w zakresie jej plandekowania
▪ W trakcie korzystania z drabinki dostępowej zawsze stosować zasadę 3punktów podparcia
▪ Stosować środki ochronne wymienione w pkt. 8
▪ Podczas przemieszczania się nie rozmawiać przez telefon, radiotelefon,
nie jeść, nie pić, nie palić (powyższe wykonujemy tylko po zatrzymaniu się
w bezpiecznym miejscu)
▪ Zachować szczególną ostrożność podczas korzystania ze schodów
▪ W czasie przemieszczania po schodach ZAWSZE używać poręczy
▪ Reagować na nieprawidłowości w np. w przypadku braku oświetlenia lub
nieporządku
▪ Zwracać uwagę na śliskość a w okresie zimowym nieprawidłowości
zgłaszać właścicielowi obiektu
▪ Nigdy nie zeskakiwać ze schodków dostępowych kabiny pojazdu
(wychodzić spokojnie i z zachowaniem należytej uwagi)
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Wpadnięcie do
wykopu / otworu
technologicznego

▪ Zachować szczególną ostrożność szczególnie słabej widoczności
▪ Przestrzegać znaków ostrzegawczych, osłon, taśm ostrzegawczych
▪ Reagować na nieprawidłowości – np. w przypadku nieprawidłowego
wygrodzenia wykopów/dołów technologicznych - nieprawidłowości
zgłaszać właścicielowi obiektu
▪ Przestrzegać zakazu wchodzenia w obszary wykonywania prac
budowlanych
▪ Przy ograniczonej widoczności stosować oświetlenie przenośne (latarka)
▪ Podczas przemieszczania się nie rozmawiać przez telefon, radiotelefon,
nie jeść, nie pić, nie palić (powyższe wykonujemy tylko po zatrzymaniu się
w bezpiecznym miejscu)
▪ Stosować środki ochronne wymienione w pkt. 8
▪ Stosować środki ochronne wymienione w pkt. 8

Uderzenie przez
spadające
przedmioty/odpryski

▪ Nigdy nie wchodzić w obszar pracy urządzeń dźwigowych czy też pod
rusztowanie nawet jeśli nie występuje wyznaczona strefa;
▪ Nie wchodzić do wyznaczonej i ogrodzonej strefy niebezpiecznej.
▪ Stosować środki ochronne wymienione w pkt. 8

Uderzenie
o elementy maszyn
lub urządzeń
oraz konstrukcje
stałe

▪ Zachować szczególną ostrożność w miejscach występowania zawężonych
i obniżonych przejść
▪ Zwracać uwagę na znaki ostrzegawcze i barwy bezpieczeństwa
wskazujące niebezpieczeństwa
▪ Podczas przemieszczania się nie rozmawiać przez telefon, radiotelefon,
nie jeść, nie pić, nie palić (powyższe wykonujemy tylko po zatrzymaniu się
w bezpiecznym miejscu)

Pyły pochodzenia
przemysłowego

▪ W sytuacjach zwiększonego zapylenia (uszkodzenia opakowań w trakcie
załadunku lub transportu) stosować półmaskę przeciwpyłową klasy P2
▪ Stosować środki ochronne wymienione w pkt. 8

Substancje
drażniące (cement)

Niesprawne
oświetlenie

▪ W przypadku dostania się cementu do oczu nie trzeć oczu i wypłukać je
dużą ilością wody (wcześniej wyciagni soczewki kontaktowe)
Nie wchodzić w obszary o ograniczonej widoczności bez dodatkowego
oświetlenia przenośnego
▪ Zachować szczególną ostrożność
▪ Reagować na nieprawidłowości – np. w przypadku niesprawnego
oświetlenia - nieprawidłowości zgłaszać właścicielowi obiektu
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▪ Nigdy nie stosować na terenie Górażdże Cement S.A. substancji
chemicznych i ich mieszanin o charakterze wybuchowym
▪ Ściśle przestrzegać zakazu używania otwartego ognia i palenia tytoniu w
miejscach do tego nie wyznaczonych
Pożar/wybuch
▪ Postępować w razie pożaru zgodnie z zasadami ewakuacji ustalonymi dla
miejsc, w których Kierowca się porusza
▪ Nigdy nie podejmować zbędnego ryzyka przy próbach gaszenia pożaru
▪ Reagować na nieprawidłowości – np. w przypadku zauważonego
pożaru/wybuchu zgłaszać właścicielowi obiektu
▪ Zachować spokój w sytuacjach gdy dochodzi do ostrej wymiany zdań z
innymi osobami
▪ Unikać i nie wzbudzać awantur, przepychanek, itp.
Czynna lub słowna
agresja ludzi

▪ Oddalić się do ochrony w przypadku zauważalnej agresji ze strony innych
osób
▪ Nigdy nie używać żadnej broni i innych narzędzi za pomocą, których
można wyrządzić krzywdę sobie i innym

14. Górażdże Cement S.A. informuje w tabeli poniżej Dostawców/Odbiorców osobach
wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie
zwalczania pożarów i ewakuacji na terenie zakładów należących do Górażdże Cement
S.A. Kierowca winien być zapoznany z poniższym wykazem.
Cementownia Górażdże w Choruli
Kierownik Zmiany
(77) 7778110
Przemiałownia EKOCEM
Kierownik Zmiany

(77) 7779410
Kopalnia Górażdże

Sztygar Zmianowy

(77) 7778557
Kopalnia Folwark

Sztygar Zmianowy

(77)7778525

SPC Nowogród Bobrzański
Kierownik SPC

(77) 7779321
SPC Ścinawa

Kierownik SPC

(77) 7779370
SPC Międzyrzecz

Kierownik SPC

(77) 7779311
SPC Jastrowie

Kierownik SPC

(77) 7779381
SPC Łódź

VZ-01.02.03
Obowiązuje od 2020-12-16

Strona 7 z 9

Szczegółowe wymagania BHP obowiązujące w Górażdże
Cement S.A. dla dostawców i odbiorców
Kierownik SPC

(77) 7779601
SPC Szczecin

Kierownik SPC

(77) 7779301
SPK Poznań

Kierownik SPC

(77) 7779361
SPC Poznań

Kierownik SPC

(77) 7779351

15. Górażdże Cement S.A. przed terminalem załadunkowym przy Cementowni w Choruli
zapewnia do dyspozycji Dostawców/Odbiorców parking.
16. Korzystanie z parkingu opisanego w pkt. 13 jest dozwolone tylko i wyłącznie zgodnie
z zapisami określonymi w Regulaminie Parkingu, który stanowi załącznik do niniejszych
wymagań i który jest umieszczony na tablicy na terenie parkingu.
17. Kierowca winien być zapoznany z Regulaminem Parkingu i bezwzględnie przestrzegać zasad
postępowania w nim określonych
18. Przedstawiciel Górażdże Cement S.A. ma prawo kontrolować wjeżdżające na teren Spółki
pojazdy, maszyny i urządzenia pod kątem spełnienia przez nie wymagań bezpieczeństwa.
19. Za opóźnienia i straty spowodowane koniecznością wydania przez Górażdże Cement S.A.
zakazu wjazdu na teren Spółki lub wstrzymania realizacji załadunku/rozładunku z winy
Dostawcy/Odbiorcy Górażdże Cement S.A. nie ponosi odpowiedzialności.
20. Górażdże Cement S.A. ma prawo: obciążyć Dosatwcę / Odbiorcę karą umowną za każde
stwierdzone w trakcie wykonywanych odbiorów/dostaw naruszenie przepisów lub zasad
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia przez Dosatwcę / Odbiorcę lub przez osoby, którymi
Dosatwcę / Odbiorcę posługuje się przy realizacji odbiorów.
21. Wysokość kar określa taryfikator przedstawiony w tabeli nr 1 pt. „Taryfikator kar dla
Dostawców / Odbiorców za nieprzestrzeganie zasad i przepisów bezpieczeństwa na ternach
należących do Górażdże Cement S.A.”
22. Kara umowna nie narusza prawa Górażdże Cement S.A. do dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego przewyższającego wartość zastrzeżonej kary na zasadach ogólnych.
23. Górażdże Cement S.A. ma prawo kontrolować wjeżdżające na teren Spółki pojazdy,
maszyny i urządzenia pod kątem spełnienia przez nie wymagań bezpieczeństwa.
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Szczegółowe wymagania BHP obowiązujące w Górażdże
Cement S.A. dla dostawców i odbiorców
Tabela nr 1
„Taryfikator kar dla Dostawców/Odbiorców za nieprzestrzeganie zasad i przepisów
bezpieczeństwa na ternach należących do Górażdże Cement S.A.”

Stwierdzone naruszenie zasad lub przepisów bezpieczeństwa

Kwota kary
umownej w PLN
(netto)

Wykonywanie prac załadunkowych/rozładunkowych przez Kierowcę bez
zastosowania środków ochrony indywidualnej wymienionych w pkt.8
niniejszych wymagań

300

Załamanie przez Kierowcę zakazu wymienionego w pkt. 10 c-m

300

Korzystanie z telefonu, radiotelefonu, jedzenie, picie, palenie przez
Kierowcę w trakcie wykonywania czynności pracy (powyższe dozwolone
jest tylko po zatrzymaniu się w bezpiecznym miejscu)

300

Brak przy pojeździe jakiegokolwiek elementu wyposażania pojazdu
wskazanych w pkt 4 niniejszych wymagań

500

Załamanie przez Kierowcę zakazu wymienionego w pkt. 10 n-q

500

Umyślne wchodzenie Kierowcy w oznakowane strefy niebezpieczne

500

Lekceważenie przez Kierowcę znaków zakazu, nakazu i ostrzegawczych, w
tym drogowych, określających zasady ruchu na terenie należącym do
Górażdże Cement S.A. a także sygnałów ostrzegawczych oraz zasad
wskazanych na tablicach informacyjnych

500

Czynna lub słowna agresja Kierowcy wobec innych osób przebywających
na terenie Górażdże Cement S.A.

500

Dopuszczenie do pracy Kierowcy, który nie będzie posiadał którychkolwiek
wymaganych zaświadczeń / uprawnień określonych dla jego stanowiska
pracy

1000

Wykonywania czynności załadunkowych/rozładunkowych jeśli jakikolwiek
element wyposażenia pojazdu wpływający na bezpieczeństwo Kierowcy lub
osób postronnych nie jest w pełni sprawny technicznie

1000

Złamanie przez Kierowcę zakazu wymienionego w pkt. 10 r-s

1000
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