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Zasady bezpieczeństwa dla załadunku i rozładunku samochodów 
ciężarowych na terenie LERG S.A. 

(Załącznik nr 4 do "Instrukcji realizacji przewozów w Spółce") 
 

W LERG SA DO PRODUKCJI STOSOWANE SĄ SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE 
O WŁAŚCIWOŚCIACH PALNYCH, ŻRĄCYCH, TRUJĄCYCH ORAZ 

W OKREŚLONYCH WARUNKACH WYBUCHOWYCH 
. 

 
1. Obowiązuje zakaz wstępu osobą będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków 

odurzających lub narkotycznych. Wnoszenie i spożywanie na terenie zakładu 
alkoholu, innych środków odurzających oraz narkotycznych jest zabronione. 
 

2. Zabroniony jest wstęp na teren zakładu osobom nieuprawnionym. 
 

3. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/godz. Należy stosować się do znaków 
pionowych, sygnałów optycznych (świateł) oraz przepisów ruchu drogowego. 

 
4. Brama Towarowa w LERG S.A jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 

5:00 do 23:00. W pozostałym czasie obowiązuje ruch przez Bramę Osobową. 
 

5. Postój i parkowanie pojazdów samochodowych dozwolone jest tylko 
w wyznaczonych miejscach. W celu zachowania drogi ewakuacyjnej w sytuacjach 
niebezpiecznych kierowca na placu postojowym ma obowiązek zachować odległość 
bezpieczeństwa 10m do znajdującego się przed nim pojazdem. 

 
6. Kierowcy mogą przebywać tylko w obrębie wyznaczonych placów postojowych, na 

stanowiskach załadunkowych lub rozładunkowych. Kategorycznie zabroniony jest  
samowolny wstęp do wydziałów produkcyjnych. 

 
7. Na terenie LERG SA zabronione jest: 

• używanie ognia otwartego, 
• palenie tytoniu poza wyznaczonymi i oznakowanymi palarniami, 
• korzystanie z telefonów komórkowych w strefach załadunku i rozładunku, 

zagrożenia ogniowego oraz strefach zagrożonych wybuchem, 
• wykonywanie zdjęć i filmowanie bez odpowiedniej zgody, 
• korzystanie z urządzeń elektronicznych wykonanych poza standardem EX, 
• zastawianie dróg i przejść, dojść do sprzętu gaśniczego oraz wyjść 

ewakuacyjnych, 
• wykonywanie załadunku/rozładunku zwłaszcza autocystern bez stosowania 

środków ochrony indywidualnej. 
 

8. Kierowcy zobowiązani są na terenie zakładu w czasie załadunku i rozładunku 
stosować: ubrania ochronne, kombinezony i obuwie w wykonaniu 
antyelektrostatycznym, rękawice i okulary ochronne oraz kaski ochronne (wymagany 
certyfikat CE). Odzież, obuwie oraz środki ochrony indywidualnej powinny być 
zgodne ze wskazaniami karty charakterystyki przewożonego towaru. 
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9. Załadunku lub rozładunku autocysterny można dokonywać wyłącznie po: wyłączeniu 
silnika oraz innych urządzeń zasilanych prądem, takich jak radio, ogrzewanie, telefon 
komórkowy itp., zaciągnięciu hamulca postojowego, włączeniu biegu, zablokowaniu 
kół pojazdu klinami oraz po skutecznym podłączeniu uziemienia i systemu 
antyprzepełnieniowego jeśli stanowisko jest w taki system wyposażone. Podczas 
napełniania/opróżniania autocysterny kierowcę obowiązuje zakaz opuszczania 
stanowiska prowadzonej operacji. 

 
10. Kierowca autocysterny zobowiązany jest do prowadzenia procesu 

załadunku/rozładunku zgodnie ze wskazaniami i tylko w obecności 
stokażowego/aparatowego. 
UWAGA 
Do transportu FENOLU zaleca się cysternę jednokomorową. 
 

11. Podczas burzy (wyładowań atmosferycznych) wstrzymuje się załadunek/rozładunek 
autocystern. 
 

12. Zobowiązuje się kierowcę pojazdu do bezwzględnego wykonywania poleceń obsługi 
pracowników LERG SA, zwłaszcza w przypadku wystąpienia zagrożenia oraz 
zgłoszenia obsłudze zaistniałego wypadku lub zauważonych zagrożeń. 

 
13. Po zakończeniu załadunku/rozładunku pojazd powinien niezwłocznie opuścić teren 

zakładu. Nie zezwala się na parkowanie oraz odbywanie odpoczynków dziennych i 
tygodniowych. 

 
14. Za nieprzestrzeganie przepisów (instrukcji oraz przepisów bhp, ppoż.  i ruchu 

drogowego) kierowca ponosi całkowitą odpowiedzialność i konsekwencje - do zakazu 
wjazdu na teren zakładu LERG SA włącznie. 

 
15. Obowiązkiem Przewoźnika jest zapoznanie kierowcy z powyższymi wymaganiami. 

Kierowca potwierdza znajomość wymagań podpisem na dokumencie „Lista kontroli 
bezpieczeństwa w LERG SA” przy wjeździe do LERG SA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


