
 

REGULAMIN ORGANIZACJI RUCHU OSÓB I POJAZDÓW NA TERENIE ARCELORMITTAL POLAND S.A. ODDZIAŁ W 

DĄBROWIE GÓRNICZEJ 

Ocena Ryzyka 

 

Lp. 
Czynność/miejsce 

niebezpieczne 

Zagrożenie związane z 

czynnością/miejscem 

niebezpiecznym 

Środki  zapobiegawcze 

1. Poruszanie się 

pojazdem 

samochodowym 

 zderzenie z innym pojazdem 

(samochodem, wózkiem 

jezdniowym, rowerem, 

motocyklem, taborem kolejowym, 

pojazdem uprzywilejowanym, itp.), 

 potrącenie pieszego, 

 najechanie na przeszkodę (dziura 

w jezdni, studzienka, roboty 

drogowe, miejsca przykryte wodą 

po opadach, itp.), 

 najechanie na szlaban (brama, 

przejazdy kolejowe), 

 nagła awaria pojazdu 

 poruszanie się po drogach zgodnie z obowiązującymi 

przepisami o ruchu drogowym, w tym obowiązujące 

w ArcelorMittal (po drogach ogólnodostępnych z 

prędkością 40 km/godz.dla samochodów i pojazdów 

jednośladowych), 

 utrzymanie pojazdu w odpowiedniej sprawności 

technicznej, 

 stosowanie się do znaków ostrzegawczych, nakazu, 

zakazu w rejonach prowadzonych prac remontowych, 

 zwracanie szczególnej uwagi na poruszających się 

pieszych, 

 poruszanie się ze szczególną ostrożnością w 

miejscach przykrytych wodą po opadach, miejscach 

oblodzonych, 

 używanie sygnalizacji świetlnej, 

 zabezpieczanie i właściwe oznakowanie pojazdu w 

przypadku nagłej awarii  



 

2. Poruszanie się rowerem, 

motocyklem, 

motorowerem 

 zderzenie z innym pojazdem 

(samochodem, wózkiem 

jezdniowym, taborem kolejowym, 

pojazdem uprzywilejowanym, itp.), 

 potrącenie pieszego, 

 najechanie na przeszkodę (dziura 

w jezdni, studzienka, roboty 

drogowe, miejsca przykryte wodą 

po opadach, itp.), 

 najechanie na szlaban (brama, 

przejazdy kolejowe), 

 nagła awaria pojazdu 

 poruszanie się po drogach zgodnie z obowiązującymi 

przepisami o ruchu drogowym, w tym obowiązujące 

w ArcelorMittal (po drogach ogólnodostępnych z 

prędkością 40 km/godz.dla samochodów i pojazdów 

jednośladowych, 

 utrzymanie pojazdu w odpowiedniej sprawności 

technicznej, 

 stosowanie się do znaków ostrzegawczych, nakazu, 

zakazu w rejonach prowadzonych prac remontowych, 

 zwracanie szczególnej uwagi na poruszających się 

pieszych, 

 poruszanie się ze szczególną ostrożnością w 

miejscach przykrytych wodą po opadach, miejscach 

oblodzonych, 

 używanie kamizelki ostrzegawczej z elementami 

odblaskowymi, 

 zakaz jazdy po chodnikach, 

 w przypadku braku możliwości korzystania z jezdni 

kierujący powinien prowadzić rower po chodniku, 

 używanie sygnalizacji świetlnej, 

 zabezpieczanie i właściwe oznakowanie pojazdu w 

przypadku nagłej awarii 

 

3. Poruszanie się wózkiem 

jezdniowym 

(akumulatorowym) 

 zderzenie z innym pojazdem 

(samochodem, rowerem, 

 poruszanie się po drogach zgodnie z obowiązującymi 

przepisami o ruchu drogowym, w tym obowiązujące 



motocyklem, taborem kolejowym, 

pojazdem uprzywilejowanym, itp.), 

 potrącenie pieszego, 

 najechanie na przeszkodę (dziura 

w jezdni, studzienka, roboty 

drogowe, miejsca przykryte wodą 

po opadach, itp.), 

 najechanie na szlaban (brama, 

przejazdy kolejowe), 

 używanie kamizelki ostrzegawczej 

z elementami odblaskowymi, kasku 

ochronnego, 

 nagła awaria pojazdu 

 

w ArcelorMittal (po drogach ogólnodostępnych z 

prędkością 10 km/godz. dla wózków jezdniowych), 

 utrzymanie pojazdu w odpowiedniej sprawności 

technicznej, 

 stosowanie się do znaków ostrzegawczych, nakazu, 

zakazu w rejonach prowadzonych prac remontowych, 

 zwracanie szczególnej uwagi na poruszających się 

pieszych, 

 poruszanie się ze szczególną ostrożnością w 

miejscach przykrytych wodą po opadach, miejscach 

oblodzonych, 

 używanie kamizelki ostrzegawczej z elementami 

odblaskowymi, kasku ochronnego, 

 używanie sygnalizacji świetlnej, 

 zabezpieczanie i właściwe oznakowanie pojazdu w 

przypadku nagłej awarii 

4. Poruszanie się pieszo  wejście na jezdnię pod 

nadjeżdżający pojazd, 

 najechanie przez pojazd podczas 

przechodzenia przez jezdnię, 

 najechanie przez tabor kolejowy 

podczas przechodzenia przez tory, 

 potknięcie, poślizgnięcie, związane 

z prowadzonymi pracami 

remontowymi na drogach i w pasie 

jezdni 

 

 poruszanie się po wyznaczonych szlakach 

komunikacyjnych dla pieszych (chodnikach, w 

przypadku braku chodnika lewą stroną jezdni), 

 przechodzenie przez jezdnie w wyznaczonych 

miejscach, 

 zakaz przechodzenia przez tory kolejowe podczas 

przejazdu taboru kolejowego,  

 zachowanie ostrożności podczas poruszania się po 

szlakach komunikacyjnych oblodzonych, pokrytych 

wodą po opadach 



5. Parkowanie  kolizje podczas parkowania 

i wyjeżdżania z parkingu, 

 potrącenie pieszego podczas 

wyjeżdżania z parkingu oraz 

cofania, 

 nagła awaria pojazdu. 

 parkowanie zgodne z przepisami ruchu drogowego, 

 parkowanie pojazdów wyłącznie w miejscach 

wyznaczonych (oznakowanych), 

 zachowanie ostrożności i wykonywanie bezpiecznych 

manewrów podczas parkowania, 

 używanie sygnalizacji świetlnej, 

 zakaz zatrzymywania się i postoju na drogach 

pożarowych, 

 zabezpieczanie i właściwe oznakowanie pojazdu w 

przypadku nagłej awarii. 

 

6. Skrajnie torów 

kolejowych 

(zarys, poza który nie 

mogą wystawać żadne 

elementy taboru) 

-    potrącenia przez tabor kolejowy -    oznakowanie znakami informacyjnymi, 

ostrzegawczymi, 

-    zachowanie bezpiecznej odległości od 

przejeżdżającego taboru kolejowego, 

-    zakaz przechodzenia przez tory kolejowe w miejscach,   

niedozwolonych i tuż przed jadącym taborem 

kolejowym 

7. Instalacje do rozładunku, 

składowania, przesyłu, 

przygotowania i 

dawkowania substancji 

niebezpiecznych 

 

-   oparzenia chemikaliami 

 

-    oznakowanie znakami informacyjnymi, ostrzegawczymi 

stref niebezpiecznych, 

-    prace wykonywane przez osoby uprawnione i zgodnie 

z obowiązującymi instrukcjami, 

-    prawidłowy stan techniczny instalacji. 

8. Strefy gazowo - 

niebezpieczne 

 

-    zatrucie gazem -    oznakowanie stref gazowo – niebezpiecznych, 

-    wykonywanie prac tylko przez osoby uprawnione,     

wyposażone w środki ochrony indywidualnej niezbędne 



w danej strefie i zgodnie z obowiązującymi przepisami 

BHP, 

-    zakaz wchodzenia w rejony stref osobom postronnym, 

nieupoważnionym 

9. Zbiorniki, studzienki 

odwadniające i 

kanalizacyjne, 

kanały kablowe 

-    wpadnięcie do studzienki, kanału, 

-    zatrucie gazem, 

-    niedotlenienie, 

-    porażenie prądem 

-    oznakowanie studzienek i kanałów znakami 

informacyjnymi,  ostrzegawczymi, 

-     właściwa organizacja pracy, stosowanie środków 

ochrony indywidualnej, pomiary stężeń gazów i tlenu 

przed wejściem do komór, studzienek, 

-     wykonywanie prac przez osoby uprawnione, zgodnie z 

obowiązującymi instrukcjami, 

-     utrzymywanie prawidłowego stanu technicznego 

studzienek (włazy, przykrycia) 

10. Używanie hydrantów 

pożarowych podczas 

akcji gaśniczej 

-    potrącenie przez wóz strażacki, 

-    kolizja drogowa 

-    zachowanie podczas akcji gaśniczej zgodnie z 

instrukcją bezpieczeństwa pożarowego 

 

11. Załadunek i rozładunek 

towarów w rejonach 

magazynu, składowiska 

odpadów  

-    kolizja drogowa, 

-    potrącenie przez środki transportu 

uczestniczące w pracach 

rozładunkowych, 

-    uderzenie, przygniecenie przez 

materiały 

-    oznakowanie i zabezpieczenie rejonu na okres 

wykonywania prac transportowych, 

-     wykonywanie prac przez osoby uprawnione, 

posiadające niezbędne uprawnienia (np. uprawnienia 

hakowego, obsługi wózka) 

12. Dźwigi, zwyżki, koparki -    kolizje drogowe, 

-    uderzenia przez elementy 

pracujących urządzeń (np. 

wysięgnik dźwigu, łyżka koparki, 

kosz zwyżki), 

-     wydzielenie i oznakowanie rejonu prac, 

-     zachowanie bezpiecznej odległości od pracujących 

maszyn, 

-     wykonywanie prac przez osoby uprawnione 



-    uderzenia przez transportowane 

materiały 

13. Załadunek żużla i 

popiołu 

-    kolizje drogowe, 

-    zapylenie 

-    oznakowanie informacyjne rejonów załadunku, 

-    obsługa suwnicy przez osoby uprawnione, 

-    zakaz przebywania osób postronnych w rejonach 

wykonywanych prac załadunkowych 

 

14. Zwałowarka, ładowarka, 

wywrotnica 

-    potrącenie przez pracujące 

urządzenia, 

-    upadek na kraty wywrotnicy 

-    obsługa przez osoby uprawnione, 

-    używanie sygnalizacji ostrzegawczej, 

-    zakaz przebywania w rejonach pracy urządzeń 

osobom postronnym lub nieupoważnionym 

15. Zewnętrzna stacja 

redukcyjna wodoru 

 

-    wybuch wodoru -    obsługa przez osoby uprawnione, zgodnie z 

obowiązującymi instrukcjami, 

-    zakaz palenia i używania otwartego ognia, narzędzi 

iskrzących 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ruch wewnątrz zakładowy na terenie ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Dąbrowa Górnicza i 

Terenie Spółki. 

1. Ruch wewnątrz zakładowy dotyczy poruszania się pojazdów po: 

1) drogach posiadających status dróg niepublicznych ogólnodostępnych, 

2) drogach niepublicznych wewnętrznych zlokalizowanych na terenie ArcelorMittal Poland 

S.A. Oddział Dąbrowa Górnicza i Terenie Spółki, 

3) parkingach. 

2. Drogi wewnętrzne dzielimy na: 

1) ogólnohutnicze, 

2) wewnątrzwydziałowe, 

3) będące na majątku TAURON Ciepło S.A. 

3. Na wszystkich drogach obowiązuje ograniczenie prędkości w zależności od rodzaju drogi, dlatego 

pojazdy mogą poruszać się z dopuszczalną prędkością w przypadku: 

1) dróg niepublicznych ogólnodostępnych i dróg ogólnohutniczych: 

a) do 40 km/h - dla samochodów i pojazdów jednośladowych, 

b) do 10 km/h - dla wózków jezdniowych i pojazdów specjalistycznych, 

2) dróg i placów wewnątrzwydziałowych: 

a) do 20 km/h - dla samochodów i pojazdów jednośladowych, 

b) do 10 km/h - dla wózków jezdniowych i pojazdów specjalistycznych, 

3) dróg wewnątrz hal: 

a) do 10 km/h - dla samochodów, 

b) do 5 km/h - wózków jezdniowych i pojazdów specjalistycznych. 

4. Kierowca i wszyscy pasażerowie pojazdów w czasie jazdy mają obowiązek każdorazowego 

zapinania pasów bezpieczeństwa, w które wyposażony jest dany pojazd. 

5. Używanie pojazdów do holowania sprzętu jest zabronione, za wyjątkiem pojazdów do tego 

technicznie przystosowanych. 

6. Podczas kierowania pojazdem zabrania się: 

1) palenia tytoniu, 

2) korzystania z telefonów komórkowych, chyba że kierujący pojazdem używa zestawu 

głośnomówiącego lub słuchawkowego. 

7. Eksploatowane pojazdy muszą posiadać niezbędne wyposażenie, w tym między innymi sprawne 

oświetlenie, hamulce i sygnał dźwiękowy. 

8. Podczas jazdy pojazdem obowiązuje bezwzględny nakaz używania właściwych świateł. 

9. Zobowiązuje się wszystkich kierujących pojazdami do przestrzegania zasady absolutnego 

pierwszeństwa dla ruchu kolejowego oraz konieczności zatrzymywania pojazdu przed 

oznakowanym przejazdem kolejowym. 

10. Rowery poruszające się po terenie powinny być wyposażone: 

1) z przodu - w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej, 

2) z tyłu - w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz jedno 

światło pozycyjne barwy czerwonej, które może być migające, 

3) w co najmniej jeden skutecznie działający hamulec, 

4) w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku. 

11. Każdy użytkownik roweru lub motoroweru zobowiązany jest do używania w czasie jazdy kamizelki 

ostrzegawczej z elementami odblaskowymi. 

12. Zabrania się jazdy rowerem, motorowerem oraz motocyklem wewnątrz hal. 



13. Z uwagi na brak ścieżek rowerowych, dopuszcza się możliwość jazdy rowerem po drogach 

wewnętrznych na terenie ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Dąbrowa Górnicza i terenie Spółki, z 

zachowaniem szczególnej ostrożności. W przypadku braku możliwości korzystania przez 

kierującego rowerem z jezdni, kierujący powinien prowadzić rower po chodniku. 

14. Z uwagi na bezpieczeństwo zabrania się wjeżdżania pojazdami do hal produkcyjnych, za wyjątkiem 

pojazdów dokonujących dostaw lub odbioru materiałów bądź wyrobów, a także pojazdów 

specjalistycznych wykonujących prace w halach produkcyjnych. Kierowcy wyżej wymienionych 

pojazdów zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania obowiązków wynikających z 

przyjętych w TAURON Ciepło S.A. zasad bhp w tym zakresie. 

15. Ruch pojazdów w halach odbywa się po wyznaczonych pasach ruchu, a w szczególnych 

przypadkach np. w czasie prowadzenia remontu dopuszcza się podjazd pojazdu w pobliże 

remontowanych urządzeń. 

16. Na drogach pożarowych obowiązuje bezwzględny zakaz zatrzymywania się i postoju. 

17. Ruch pieszych odbywa się po chodnikach, a przejście przez drogi - po estakadach lub w 

miejscach do tego wyznaczonych. 

18. Do kontroli ruchu drogowego upoważnieni są: 

1) policja, 

2) straż miejska, 

3) Służba ochrony, 

4) upoważnieni pracownicy Biura BHP i Ochrony ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Dąbrowa 

Górnicza. 

19. Wszyscy użytkownicy dróg zobowiązani są do przestrzegania przepisów o ruchu drogowym i 

stosowania się do poleceń organów kontrolujących. 

20. Nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów ruchu drogowego skutkować będzie utratą 

uprawnień do wjazdu i poruszania się pojazdem po terenie ArcelorMittal Poland S.A. Oddział 

Dąbrowa Górnicza i terenie Spółki, jak również traktowane będzie, jako naruszenie obowiązków 

pracowniczych wynikających z przepisów bhp i karane w sposób przewidziany w Kodeksie pracy. 

21. Służba ochrony i pracownicy Biura BHP i Ochrony ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Dąbrowa 

Górnicza upoważnieni są do zatrzymywania dokumentów uprawniających do wjazdu i poruszania 

się pojazdem po terenie ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Dąbrowa Górnicza i terenie Spółki w 

przypadku stwierdzenia złamania przepisów ruchu drogowego. 

22. Niniejsze zasady nie zastępują ogólnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ruchu 

drogowego. 

23. Zasady przewozu ładunków. 

1) kierujący pojazdem zgłaszający się po odbiór zamówionego towaru winien posiadać przy sobie 

dokumenty określające masę własną pojazdu (masę pojazdu z jego normalnym 

wyposażeniem, paliwem, olejami, smarami i cieczami w ilości nominalnych, bez kierującego), 

dopuszczalną ładowność (największą masę ładunku i osób, jaką może przewozić pojazd, która 

stanowi różnicę dopuszczalnej masy całkowitej i masy własnej pojazdu) lub dopuszczalną 

masę całkowitą (największą określoną właściwymi warunkami technicznymi masę pojazdu 

obciążonego osobami i ładunkiem, dopuszczonego do poruszania się po drodze). W przypadku 

planowania przewozów ponadnormatywnych powinien również posiadać zezwolenie specjalne 

na przewóz, 

2) kierujący pojazdem podpisem na dowodzie dostawy lub innym dokumencie obrotu 

materiałowego potwierdza fakt odbioru ładunku, poprawności jego rozmieszczenia i 

zabezpieczenia na pojeździe oraz sprawdzenie wagi brutto pojazdu, 



3) na emitowanych dowodach dostawy lub innych dokumentach obrotu materiałowego wysyłający 

umieszcza zapis (oświadczenie odbierającego towar) „Rozmieszczenie i zabezpieczenie 

ładunku na pojeździe jest prawidłowe, waga brutto pojazdu nie przekracza dopuszczalnej masy 

całkowitej i nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi pojazdu na drogę oraz 

nie narusza stateczności pojazdu”. 

Osoby prowadzące współpracę z przedstawicielami firm zewnętrznych zobowiązane są do ich 

zapoznania z zasadami przewozu ładunków. 

 


