
PISMO DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 
Z DZIAŁU LOGISTYKI, KWIECIEŃ 2019 R.

BEZPIECZEŃST 
WO TRANSPORTÓW



Ponieważ chcemy, aby każdy docierał bezpiecznie do 
domu po zakończonym dniu pracy, przygotowaliśmy 
szereg zasad bezpieczeństwa, których wszyscy są 
zobowiązani przestrzegać. Osoby załadowujące i rozła-
dowujące transporty zobowiązane są również przypo-
minać o nich innym – z czystej troski! 

Chcemy również, aby goście naszych zakładów wska-
zywali nam niedopatrzenia lub zagrożenia! W takim 
przypadku prosimy o bezpośredni kontakt  
z personelem zakładu lub działu logistyki.

 
TROSKA – WE WSZYSTKIM, CO ROBIMY

Stena Recycling AB

Bangårdsgatan 3, 553 03 Jönköping, telefon 010-445 8024



We wszystkich naszych zakładach obowiązują ważne zasa-
dy bezpieczeństwa, o których informują tablice. Zasady są 
dostosowane do lokalnych warunków i obowiązują wszyst-
kich. Goście są również zobowiązani do zapoznania się 
z nimi i ich przestrzegania. Jeśli kierowca nie przestrzega 
zasad, należy mu przypomnieć, jak należy się zachowywać 
na terenie zakładu. W przypadku gdy kierowca nie chce lub 
nie może zastosować się do naszych zasad, musimy mu 
przeszkodzić w potencjalnym narażaniu jego życia, co może 
skutkować zakazem odbioru lub wyładowania materiału 
zgodnie z obowiązującym zleceniem transportu. Ze względu 
na konieczność poważnego traktowania zagrożeń w miejscu 
pracy oraz troski o wszystkich, którzy tam pracują.

Nieprzykrycie ładunku, który może zostać zwiany podczas 
transportu, stwarza zagrożenie dla ruchu drogowego i może 
doprowadzić do poważnego wypadku na drodze. Poza tym 
jest to niezgodne z prawem. Jednak przykrywanie ładunku 
często oznacza pracę na wysokości, która grozi upadkiem. 
Stena nieustannie dokłada starań, aby zapewnić możliwość 
bezpiecznego przykrywania ładunku w naszych zakładach, 
np. rampy do załadunku czy zabezpieczone drabiny. Jednak 
w miejscach odbioru odpadów zwykle nie ma żadnych 
udogodnień do bezpiecznego przykrycia ładunku. Dlatego 
Stena zaleca, aby kierowcy zapoznali się z dostępnymi 
obecnie na rynku systemami szybkiego przykrywania, 
które są bardzo skuteczne. To środki, które eliminują ryzyko 
upadku. Systemy szybkiego przykrywania ładunku stano-
wią obecnie wymóg numer jeden we wszystkich lokalnych 
wymaganiach przetargowych. Stena Recycling przyjmuje 
na siebie odpowiedzialność za to ryzyko i rozpoczęła mon-
taż systemów automatycznego przykrywania ładunku na 
wszystkich hakowcach i pojazdach ciężarowych.

PIERWSZE OSTRZEŻENIE  
– WEJŚCIENA TEREN ZAKŁADU

PRZYKRYWANIE ŁADUNKU

PRZESTRZEGANIE ZASAD  
JEST OBOWIĄZKOWE!

CHODZENIE PO ZAŁADOWANYM MATERIA-
LE JEST ZDECYDOWANIE ODRADZANE ZE 
WZGLĘDU NA RYZYKO USZKODZENIA.

!

BEZPIECZNA STENA

EX
Zakaz wstępu 

osobom nieupo-
ważnionym. Przed 

wstępem zgłosić się 
w biurze.

Strefa zagrożenia 
wybuchem.

Zakaz fotogra-
fowania

Uwaga na ruch 
kołowy

Ograniczenie pręd-
kości do 15 km/h

Obowiązek sto-
sowania kasku 

ochronnego

Obowiązek sto-
sowania okularów 

ochronnych

Obowiązek sto-
sowania odzieży 

ostrzegawczej

Obowiązek sto-
sowania obuwia 

ochronnego

Zakaz palenia



1.  Najpierw należy otworzyć klamkę 
i zablokować w pozycji otwartej. Blo-
kada bezpieczeństwa jest aktywna 
i nadal utrzymuje drzwi w zamknię-
ciu. Jeśli na drzwi jest wywierana 
duża siła od wewnątrz, klamka 
blokady może być sztywna i może się 
zdarzyć, że kierowca uderzy w nią, 
aby drgnęła, co z kolei może spo-
wodować, że klamka odbije i uderzy 
w kierowcę, zwykle w twarz. Dlatego 
należy położyć rękę na klamce i doci-
skać ją w sposób kontrolowany. Jeśli 
nie można jej ruszyć, należy wezwać 
na pomoc kogoś, kto pomoże odblo-

kować klamkę, np. ładowarką, która 
będzie ostrożnie dociskać drzwi.

2.  Blokada bezpieczeństwa zostaje 
otwarta z bezpiecznego miejsca za 
oznaczonym obszarem zagrożenia, 
tak aby drzwi nie mogły się otworzyć 
i uderzyć kierowcy.

3.  Drzwi należy otworzyć w sposób 
uniemożliwiający znalezienie się 
kierowcy za ładunkiem, który może 
wypaść. Oznacza to często, że trze-
ba obejść pojazd i przejść na drugą 
stronę, aby otworzyć drugie drzwi.

Przesuwanie platformy ładunkowej niesie ze sobą ryzyko 
dla kierowcy i innych osób w pobliżu wynikające z możliwo-
ści przewrócenia się platformy lub pojazdu. Tam, gdzie to 
możliwe, Stena zapewnia powierzchnię przeładunkową.

Należy bezwzględnie pamiętać, że po powierzchni przeła-
dunkowej mogą przejeżdżać ciężarówki i inne pojazdy, stąd 
należy zawsze zadbać o swoją widoczność w momencie 
pracowania poza pojazdem. Dlatego każdy kierowca powi-
nien mieć na sobie przynajmniej kamizelkę ostrzegawczą, 
aby był widoczny!

Czasami zdarza się, że kierowcy próbują zyskać na czasie, 
przemieszczając swój pojazd bez zabezpieczenia platformy 
przeładunkowej. Jest to bezwzględnie zabronione! Nieza-
bezpieczona platforma może w pewnych okolicznościach 

PRZEMIESZCZANIE PLATFORMY 
PRZEŁADUNKOWEJ

Do wielu wypadków dochodzi dlatego, że kierowca otwo-
rzył blokady drzwi w niewłaściwej kolejności i/lub był 
w niewłaściwym miejscu w stosunku do stref bezpieczeń-
stwa. Ciężko załadowana platforma wywiera duży nacisk 

BEZPIECZNE OTWIERANIE  
ZAŁADOWANEJ PLATFORMY

CIĘŻKO ZAŁADOWANA PLATFORMA WYWIERA DUŻY NACISK NA DRZWI.!

NIGDY NIE NALEŻY PODEJMOWAĆ RYZYKA I NALEŻY WYKONYWAĆ POSZCZEGÓLNE CZYNNOŚCI, 
TYLKO MAJĄC PEWNOŚĆ, ŻE SĄ BEZPIECZNE!

!

na drzwi. Bezpieczeństwo jest zagwarantowane wówczas, 
gdy blokady uniemożliwiają niekontrolowane otwarcie się 
drzwi.

stanowić śmiertelne zagrożenie przy skręcie lub wjechaniu 
w dziurę.

Po umocowaniu platformy na ciężarówce należy zawsze 
sprawdzić blokadę mocowania wzrokowo! Niestety nie 
zawsze można zawierzyć systemom dźwiękowym, które 
mogą zapewniać fałszywe poczucie bezpieczeństwa. 
Wszystkie zabezpieczenia powinny być ustawione we 
właściwym położeniu i zablokowane.

Jeśli kierowca nie ma doświadczenia, powinien o tym poin-
formować wcześniej. Wówczas możemy spróbować pomóc 
mu, przekazując wskazówki przez radio z bezpiecznej od-
ległości lub znajdując lepszą powierzchnię do załadowania 
lub rozładowania platformy. Jednak to przede wszystkim 
kierowca powinien wiedzieć, czy potrzebuje pomocy!



Wiemy z doświadczenia, że kask może uratować życie! I znamy kierow-
ców, którzy wrócili do domu do swoich bliskich żywi tylko dlatego, że 
podczas wypadku kask uratował im życie!

Podczas pracy z platformą załadunkową i ładunkiem zawsze istnieje ry-
zyko, że materiał może spaść lub wypaść. Poza tym istnieje ryzyko, które 
nie jest tak oczywiste dla kierowcy, a które wiąże się z tym, że na terenie 
zakładów Stena w związku z prowadzoną tam działalność zawsze może 
się zdarzyć, że jakiś materiał zostanie wyrzucony w powietrze i trafić 
kierowcę będącego poza pojazdem.

Dlatego wciąż nieustępliwie przypominamy o konieczności zakładania na 
głowę kasku przy każdej okazji wyjścia z pojazdu i obecności na terenie 
zakładów.

Jeśli kierowca odmówi noszenia kasku, będziemy zmuszeni odmówić mu 
wstępu na teren naszych zakładów – dla jego własnego bezpieczeństwa!

Przebywając na terenie naszych zakładów, kierowca musi 
potrafić ocenić ograniczoną widoczność i zwracać uwagę 
na nasze pojazdy robocze i kierowców poruszających się 
w jego pobliżu. Niestety znamy wiele przytaczanych wielo-
krotnie historii o kierowcach, którzy odstąpili od tej zasady 
i zostali brutalnie potrąceni. Nie chcemy, aby takie historie 
dotyczyły również naszych zakładów. Dlatego przypomina-
my na tablicach o konieczności noszenia odzieży ostrze-
gawczej oraz poprzez nasz personel w momencie wejścia 
na teren zakładów.

Po prawej widać korzyści wynikające z założenia kamizelki 
ostrzegawczej w warunkach ograniczonej widoczności. Oba 
zdjęcia zrobiono przy takich samych warunkach, jednak 
w jednym z przypadków zastosowano kamizelkę ostrze-
gawczą. Wynik możesz ocenić samodzielnie.

Jeśli kierowca odmówi noszenia kamizelki, będziemy 
zmuszeni odmówić mu wstępu na teren naszych zakładów 
– dla jego własnego bezpieczeństwa!

OBOWIĄZEK  
NOSZENIA KASKU  
– TWOJE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

KASK MOŻNA POŻYCZYĆ U NAS, JEŚLI KIEROWCA ZAPO-
MNI ZABRAĆ WŁASNEGO!!

KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA  
– CHCEMY CIĘ WIDZIEĆ!

KAMIZELKĘ MOŻNA POŻYCZYĆ 
U NAS, JEŚLI KIEROWCA ZAPOMNI 
ZABRAĆ WŁASNEJ!

!



OBSŁUGA HAKOWCÓW WIĄŻE SIĘ Z WYKONYWANIEM 
WIELU NIEBEZPIECZNYCH CZYNNOŚCI.

•  Podniesienie kontenera wymaga zastosowania podno-
śnika i sprawdzenia, czy łańcuchy z mocowaniami nie są 
uszkodzone. Sprawdź, czy łańcuchy mają właściwą ta-
bliczkę znamionową. Poza tym kierowca musi posiadać 
udokumentowane uprawnienia do obsługi podnośnika, 
ponieważ przez chwilę ładunek wisi swobodnie. 

•  Należy pamiętać, aby zabezpieczyć otoczenie tak, aby 
nikt nieupoważniony nie znajdował się w strefie zagro-
żenia oraz zabezpieczyć pojazd przed przewróceniem, 
stosując podpory.

•  Zabezpieczenie kontenera należy przeprowadzić w spo-
sób zgodny z prawem. Stosowanie pasów napinających 
lub blokady z liną jest w pełni zatwierdzone, podobnie 
jak użycie klocków blokujących w kierunku jazdy. Zdarza 
się, że zamiast stosowania pasów napinających lub 
blokady z liną, dociska się wysięgnikiem kontener 
 do platformy. Odradzamy stosowanie tej metody, gdyż 
wówczas nigdy nie ma się pewności, że układ hydrau-
liczny utrzyma docisk i w razie ewentualnego uderzenia, 
wysięgnik może odskoczyć w górę, przemieszczając 
kontener do przodu i uszkadzając kabinę kierowcy, co 
stanowi również zagrożenie dla jego zdrowia. Niektóre 
pojazdy mają systemy szybkiego zabezpieczania typu 
JOAB, które zdecydowanie ułatwiają zabezpieczanie 
ładunku.

•  Przechylanie kontenera należy przeprowadzić zgodnie 
z zaleceniami producenta. Zgodnie z instrukcją kierowca 
powinien dobrze sprawdzić, czy hak przechylający z tyłu 
jest rzeczywiście umocowany wokół osi haka. Jeśli 
kierowca nie wyjdzie i nie sprawdzi wzrokowo, może 
skorzystać z kamery wstecznej. Oś haka może mieć 

PRZENOŚNIK KONTENERÓW  
– PODNOSZENIE, ZABEZPIECZANIE ŁADUNKU I WYŁADOWYWANIE

OBUWIE OCHRONNE  
– OCHRONA STÓP PRZED OBRAŻENIAMI
Podczas postępowania z odpadami zdarza się, że kształt 
i masa odpadów stanowi poważne zagrożenie w razie 
upadku na stopy kierowcy. Dlatego należy bezwzględnie 
stosować obuwie ze stalowymi podnoskami, które chronią 
przed uderzeniami i zakleszczeniami. Obuwie ochronne 
chroni także przed urazami stóp wynikającymi z przebicia 
podeszwy. Na terenie zakładów mogą leżeć gwoździe i inne 
ostre, metalowe przedmioty, mimo że regularnie sprząta-
my, próbując chronić stopy pracowników i opony pojazdów 
przed przebiciem.

Chcemy również przypomnieć, że obuwie ochronne nie 
pozwala na wchodzenie i przemieszczanie się po hałdach 
złomu!

Jeśli zapomnisz zabrać obuwie ochronne z domu, oznacza 
to, że nie możesz wysiąść ze swojego pojazdu na terenie 
zakładu. Nie możemy zagwarantować możliwości wypoży-
czenia obuwia ochronnego.

Dlatego przy okazji wizyty i pracy na terenie naszych zakła-
dów musisz nosić porządne obuwie ochronne!

Wysuń  
podpory

Kontener opiera  
się na blokadzie

Zabezpiecz  
kontener!

Hak wyłado-
wujący  

w użyciu

uszkodzone mocowanie lub w najgorszym wypadku hak 
może zaczepić się o wystające stalowe brzegi niskiej 
jakości kontenera. Aby uniknąć zagrożenia, zakładamy, 
że kierowca będzie przestrzegać zasad bezpiecznego 
wyładunku.


