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1.

Cel Regulaminu:
Zapoznanie Podwykonawców i Kierowców z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
obowiązującymi na terenie Spółki Pekaes Sp. z o.o.

2.

Zakres stosowania:
Regulamin przeznaczony jest dla wszystkich Podwykonawców i Kierowców świadczących
usługi dla Pekaes Sp. z o.o.

3.

Definicje i skróty:
Kamizelka odblaskowa – odzież ochronna z taśmami posiadającymi właściwości odblaskowe
w odpowiednim kolorze tj. żółto-zielonym, łatwo odróżnialnym od tła;
Kierowcy – 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,
niebędące Podwykonawcami PEKAES;
Maska ochronna – przesłona jedno lub wielorazowa, zasłaniająca usta i nos;
Obuwie ochronne (bezpieczne) – obuwie ochronne do użytku w pracy, ochrona palców stopy
przy uderzeniu z energią 200J, przeznaczone do ochrony 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;
Odzież ochronna – rodzaj odzieży chroniącej człowieka podczas pracy przed działaniem
czynników szkodliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia oraz zabezpieczającej
przed ewentualnymi urazami ciała;
Przewoźnik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą
prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, świadcząca usługi na rzecz
PEKAES Sp. o.o.;
Rękawiczki – element odzieży ochronnej służący do ochrony dłoni, lub dłoni i nadgarstków
przed niepożądanym lub szkodliwym dla zdrowia oddziaływaniem czynników zewnętrznych.
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4. Oznakowanie:

5. Obowiązki podstawowe:
5.1. Ze względu na ochronę Pracowników PEKAES, Podwykonawców i Kierowców
świadczących usługi dla PEKAES oraz innych osób znajdujących się w Oddziałach
PEKAES, we wszystkich Oddziałach PEKAES wprowadza się następujące wytyczne,
nakazy i zakazy, dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, do przestrzegania przez
Podwykonawców i Kierowców:
5.1.1. Na obszarze Oddziału PEKAES, w tym na terenie magazynu i terminalu, na
rampach oraz na placu manewrowym wokół magazynu i terminalu, obowiązuje
bezwzględny nakaz noszenia kamizelki odblaskowej w odpowiednim kolorze
tj. żółto-zielonym, wyznaczonym przez PEKAES dla Podwykonawców i Kierowców;
5.1.2. Na terenie magazynu i terminalu, na rampach oraz na placu manewrowym wokół
magazynu i terminalu PEKAES, obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia obuwia
ochronnego – butów z twardym noskiem, chroniących stopy, długich spodni
chroniących podudzia, ubrań chroniących przedramiona oraz rękawiczek roboczych
chroniących dłonie przed następstwami ewentualnych urazów;
5.1.3. Na obszarze Oddziału PEKAES obowiązuje nakaz stosowania się do poleceń
wydawanych przez uprawnionych Pracowników PEKAES;
5.1.4. Obowiązuje bezwzględny nakaz zaciągania hamulca ręcznego oraz klinowania kół
wszystkich samochodów i pojazdów, natychmiast po podstawieniu do załadunku
bądź rozładunku;
5.1.5. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 15 km/h podczas jazdy do przodu oraz do
10 km/h podczas jazdy do tyłu w trakcie poruszania się pojazdem do przeładunku
towaru (wszystkie rodzaje wózków jezdniowych), po obszarze Oddziału PEKAES.
Należy dostosować prędkość do warunków panujących w magazynach
i terminalach, a także do warunków pogodowych panujących na rampach
i w otoczeniu magazynu i terminalu (np. śnieg, deszcz);
5.1.6. Obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania na terenie Oddziału PEKAES w stanie
po spożyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości, pod wpływem jakichkolwiek środków
odurzających lub pod wpływem innych środków działających w ten sposób, że
zaburzona jest w szczególności możliwość rozpoznawania i kojarzenia;
5.1.7. Obowiązuje bezwzględny zakaz poruszania się w magazynie i terminalu PEKAES
oraz przebywania w obszarach, gdzie odbywają się prace przeładunkowe, jeżeli nie
jest wymagane bezpośrednie uczestnictwo Podwykonawcy lub Kierowcy w tych
czynnościach;
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5.1.8. Obowiązuje bezwzględny zakaz przywożenia i poruszania się w magazynie
i terminalu, na rampach oraz na placu manewrowym wokół magazynu i terminalu
PEKAES, osób trzecich, w szczególności nieletnich, niebędących Przewoźnikiem
i/lub Kierowcą;
5.1.9. Obowiązuje bezwzględny zakaz przewozu osób na sprzęcie przeładunkowym;
5.1.10. Obowiązuje bezwzględny zakaz używania sprzętu przeładunkowego, należącego do
PEKAES lub będącego w jego posiadaniu, bez posiadania i przedstawienia
Kierownikowi Terminalu ważnych i aktualnych uprawnień, zgodnych z aktualnym
stanem prawnym (np. uprawnienia do obsługi wózka widłowego);
5.1.11. Na obszarze Oddziału PEKAES, w tym na terenie magazynu i terminalu, na
rampach oraz na placu manewrowym wokół magazynu i terminalu, obowiązuje
bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych
poza miejscami wyznaczonymi;
5.1.12. Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonu komórkowego podczas
przebywania w magazynie i terminalu PEKAES oraz na rampach, w szczególności
w trakcie prac przeładunkowych;
5.1.13. Obowiązuje bezwzględny zakaz zanieczyszczania lub zaśmiecania terenu Oddziału
PEKAES, w szczególności podczas czynności związanych z oczyszczaniem
przestrzeni ładunkowej pojazdów.
5.2. W trakcie realizacji czynności załadunkowych lub rozładunkowych, Podwykonawcy
i Kierowcy zobowiązani są do:
5.2.1. Podstawienia pojazdu w miejsce wyznaczone przez uprawnionego Pracownika
PEKAES;
5.2.2. Zachowania szczególnej ostrożności w trakcie podstawiania się do doków i ramp
przeładunkowych, ze względu na osoby mogące tam przebywać;
5.2.3. Zabezpieczenia kół pojazdu klinami oraz zaciągnięcia hamulca ręcznego
w pojeździe, natychmiast po podstawieniu pojazdu na miejsce załadunku
lub rozładunku;
5.2.4. Używania środków ochrony indywidualnej (maska ochronna, kamizelka odblaskowa,
obuwie ochronne, odzież ochronna) podczas załadunku lub rozładunku towaru oraz
poruszania się na obszarze Oddziału PEKAES;
5.2.5. Zachowania wzmożonej ostrożności oraz wykonywania każdej czynności
z rozwagą, przy zachowaniu maksymalnego skupienia, podczas wykonywania
zadań związanych z załadunkiem lub rozładunkiem;
5.2.6. Posiadania przeszkolenia w zakresie instruktażu stanowiskowego obsługi wózków
jezdniowych w przypadku wykonywania jakichkolwiek czynności załadunkowych
lub rozładunkowych przy ich użyciu;
5.2.7. Planowania, rozmieszczania i prawidłowego zabezpieczania towaru w przestrzeni
ładunkowej pojazdu w taki sposób, aby nie mógł się on przemieszczać w czasie
transportu.
5.3. W trakcie realizacji czynności załadunkowych lub rozładunkowych, Podwykonawcom
i Kierowcom zabrania się:
5.3.1. Przebywania w bezpośredniej bliskości lub w obszarze pracy wózka widłowego,
podczas operowania wózkiem przez operatora;
5.3.2. Poruszania się po obszarze Oddziału PEKAES, jeżeli nie jest wymagane
bezpośrednie uczestnictwo Podwykonawcy lub Kierowcy w czynnościach
przeładunkowych lub organizacyjnych związanych z transportem towaru,
a w szczególności wchodzenia na teren Oddziału PEKAES bez uprzedniej, wyraźnej
zgody uprawnionego Pracownika PEKAES.
5.3.3. Ustawiania towaru na terenie magazynu i terminalu PEKAES oraz na rampach
przeładunkowych w sposób powodujący ograniczenie drożności dróg i wyjść
ewakuacyjnych, ciągów komunikacyjnych dla pieszych i sprzętu przeładunkowego,
ograniczenie dostępu do wyposażenia ADR oraz w pobliżu miejsc ładowania
sprzętu przeładunkowego (akumulatorowni).
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5.4. W okresie trwania zagrożenia epidemicznego PEKAES wprowadza dla
Podwykonawców i wszystkich osób, przy pomocy których Podwykonawca świadczy
usługi na rzecz PEKAES, przebywających na terenie Oddziału PEKAES, następujące
obowiązki:
5.4.1. Na terenie magazynu i terminalu, na rampach oraz w pomieszczeniach biurowych
i częściach wspólnych Oddziału PEKAES obowiązuje nakaz noszenia masek
ochronnych zakrywających usta i nos;
5.4.2. Podczas każdorazowego wjazdu lub wejścia oraz w trakcie przebywania na terenie
pomieszczeń Oddziału PEKAES istnieje obowiązek poddania się procedurze
mierzenia temperatury;
5.4.3. Na obszarze PEKAES obowiązuje zachowanie dystansu min. 1,5 m podczas
rozmowy;
5.4.4. Na obszarze Oddziału PEKAES obowiązuje zakaz gromadzenia się;
5.4.5. Na
terenie
Oddziału
PEKAES
obowiązuje
zakaz
nieuzasadnionego
przemieszczania się pomiędzy pomieszczeniami Oddziału, jeżeli nie jest to
niezbędne do wykonania czynności związanych ze świadczoną usługą na rzecz
PEKAES.
5.5. PEKAES nakłada na Podwykonawców i wszystkie osoby, przy pomocy których
Podwykonawca świadczy usługi na rzecz PEKAES, przebywające na terenie Oddziału
PEKAES, obowiązek znajomości i zapoznania Kierowców z treścią:
5.5.1. 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, tekst jednolity z dnia 28 sierpnia 2003 r. (Dz.U.2003.169.1650) wraz
z ewentualnymi późniejszymi zmianami tych przepisów;
5.5.2. 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;
5.5.3. Wytycznych zawartych w informacjach wywieszanych przez PEKAES na tablicach
informacyjnych w Oddziałach PEKAES, stosowania się do piktogramów
znajdujących na zewnątrz jak i wewnątrz magazynów i terminali bądź w innych
ogólnodostępnych miejscach.
6.

Każda osoba przebywająca na terenie Oddziału PEKAES jest zobowiązana do
niezwłocznego poinformowania Dyrektora Oddziału PEKAES lub innego Pracownika
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 niniejszego
Regulaminu.

7.

Za nieprzestrzeganie obowiązków zawartych w niniejszym Regulaminie, PEKAES
zastrzega sobie prawo do wydania zakazu wstępu bądź nakazu opuszczenia terenu
Oddziału przez osobę naruszającą zasady wynikające z niniejszego Regulaminu.

8.

Za naruszenie obowiązków i zasad zawartych w niniejszym Regulaminie, PEKAES
zastrzega sobie prawo do nakładania kar na Przewoźnika/Podwykonawcę w wysokości
200 zł za każdorazowy przypadek takiego naruszenia, a w szczególności za:
8.1. każdorazowy przypadek braku lub niezałożenia kamizelki odblaskowej w odpowiednim
kolorze, wyznaczonym przez PEKAES, podczas przebywania na terenie Oddziału
PEKAES;
8.2. każdorazowy przypadek braku lub niezałożenia obuwia ochronnego podczas
przebywania na terenie Oddziału PEKAES;
8.3. każdorazowy przypadek braku lub niezałożenia odzieży ochronnej lub jakiejkolwiek jej
części podczas przebywania na terenie Oddziału PEKAES;
8.4. każdorazowy przypadek braku lub niezałożenia maseczki ochronnej podczas
przebywania na terenie Oddziału PEKAES;
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8.5.
8.6.
8.7.
8.8.

każdorazowy przypadek braku lub niepodłożenia klinów pod koła pojazdów
podstawionych do rozładunku lub załadunku na terenie Oddziału PEKAES;
każdorazowy przypadek braku lub nieużywania odciągów/belek do zabezpieczenia
przesyłek w przestrzeni ładunkowej pojazdu;
każdorazowy przypadek palenia wyrobów tytoniowych lub papierosów elektronicznych
poza miejscami wyznaczonymi;
każdorazowy przypadek zanieczyszczania lub zaśmiecania terenu Oddziału PEKAES.

9. Kary za naruszenie obowiązków i zasad zawartych w niniejszym Regulaminie sumują
się, tj. mogą zostać nałożone oddzielnie za każdorazowy przypadek naruszenia.
10. PEKAES zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar za naruszenie obowiązków i zasad zawartych w niniejszym
Regulaminie.
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