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Załącznik nr 1  

do Zarządzenia Operacyjnego DS nr 1/2016 
 

Wytyczne 
dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków 

jezdniowych z napędem silnikowym na terenie ANWIL S.A. 
 
1. Pracę kierowcy wózka jezdniowego z napędem silnikowym może wykonywać 

pracownik, który: 
 

 ukończył kurs dla kierowców wózków i legitymuje się świadectwem 
stwierdzającym nabycie kwalifikacji w kierowcy wózka jezdniowego 
z napędem silnikowym,  

 otrzymał od pracodawcy imienne zezwolenie na kierowanie wózkiem 
jezdniowym, ważne na terenie ANWIL S.A. 

 
2. Każdy wózek jezdniowy z napędem silnikowym, powinien być oznakowany 

symbolem wydziału i numerem np. Wydz. A-11 nr rej. 01. 
 
3. Każdy wózek jezdniowy z napędem silnikowym winien mieć założony przez 

głównego użytkownika „zeszyt kontroli codziennej”. 
 

4. Kierujący wózkiem przed rozpoczęciem pracy zobowiązany jest sprawdzić 
prawidłowość działania: 

 układu kierowniczego, 

 układu hamulcowego, 

 układu napędowego, 

 mechanizmu podnoszenia oraz osprzętu, 

 oświetlenia i sygnalizacji, 

 urządzeń pomiarowo – kontrolnych, 

 elementów i urządzeń zabezpieczających kierowcę i osoby 
współuczestniczące w czynnościach transportowych. 

 
4.1. Dokonanie przeglądu, o którym mowa w pkt 4 powyżej winno być 

potwierdzone w „zeszycie kontroli codziennej”, o którym mowa w pkt 3. 
4.2. Zabronione jest eksploatowanie wózka bez sprawnego osprzętu, o którym 

mowa w pkt 4 powyżej. 
4.3. Kierujący wózkiem zobowiązany jest zgłaszać bezpośredniemu 

przełożonemu wszelkie usterki celem ich usunięcia oraz wpisać 
zauważone usterki i swoje uwagi do „zeszytu kontroli codziennej” 

 
5. Kierowca powinien uruchomić wózek jezdniowy po upewnieniu się, czy nie 

zagraża to bezpieczeństwu.  
 
6. W czasie jazdy kierowca wózka zobowiązany jest przestrzegać wszystkich 

przepisów ruchu drogowego i oznakowania na terenie zakładu. 
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7. Kierowca powinien przestrzegać bezpiecznych metod pracy w transporcie 

zakładowym, a w szczególności: 
 

7.1 Zachować zawsze bezpieczną odległość podczas jazdy za innym 
pojazdem. 

7.2 Wózek prowadzić z prędkością zapewniającą pełne bezpieczeństwo ruchu 
i umożliwiającą bezpieczne zatrzymanie w nagłych sytuacjach. 

7.3 Podczas jazdy zawsze patrzeć w kierunku jazdy, a jeżeli widoczność jest 
utrudniona przez wysoki ładunek, transportować go jadąc tyłem 
obserwując trasę jazdy. 

7.4 Ciężar ładunku dopasować każdorazowo do udźwigu wózka, jego uciągu, 
lub dopuszczalnej nośności. 

7.5 Przewożony ładunek musi być odpowiednio ułożony, zabezpieczony przed 
wywróceniem się, przesunięciem, rozsypaniem lub upadkiem. 

7.6 W czasie jazdy wózkiem widłowym transportowany ładunek powinien być 
uniesiony 15-30 cm ponad poziom posadzki, a maszt pochylony do tyłu. 

7.7 Po przerwaniu pracy wózka należy opuścić widły na ziemię, zaciągnąć 
hamulec ręczny i wyjąć kluczyk ze stacyjki. 

7.8 Przed transportem materiałów niebezpiecznych kierownik komórki 
organizacyjnej powinien udzielić kierowcy instruktażu o właściwych 
metodach pracy i postępowaniu w razie wypadku. 

7.9 Przed wjazdem do wagonów kolejowych, pojazdów samochodowych 
kierowca wózka powinien sprawdzić czy ciężar wózka wraz z ładunkiem 
nie przekracza dopuszczalnego obciążenia tych środków transportu. 

7.10 Ładunki wystające poza obrys wózka mogą być na nim transportowane 
z zachowaniem warunków określonych w przepisach prawa o ruchu 
drogowym. 

 
8. Pracownicy współuczestniczący w czynnościach transportowych przy użyciu 

wózka powinni przestrzegać zasad bezpiecznej pracy oraz stosować się do 
wskazówek kierowcy lub osób nadzorujących prace transportowe. 
 

9. W strefach, w których może wystąpić zagrożenie wybuchem lub pożarem mogą 
być użytkowane jedynie wózki dostosowane przez producenta do pracy w tych 
warunkach. Wózki te powinny być odpowiednio oznakowane, a po każdej 
naprawie poddane badaniom w celu stwierdzenia czy zostały zachowane 
wymagania specjalnego dostosowania do pracy w strefach zagrożonych 
pożarem lub wybuchem. 

 
10. W pomieszczeniach pracy dopuszczalne jest użytkowanie wózków z silnikiem 

spalinowym pod warunkiem, ze substancje szkodliwe wydalane z silnika i hałas 
związany z jego pracą nie powodują przekroczenia wartości najwyższych 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia. 

 
11. Maksymalna dopuszczalna prędkość wózków w halach wynosi 10 km/h 

z zastrzeżeniem, iż w uzasadnionych przypadkach, podyktowanych 
bezpieczeństwem pracy, Dyrektor Obszaru może obniżyć okresowo lub na stałe 
maksymalną dopuszczalną prędkość wózków do 5 km/h. 
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12. Obniżenie prędkości, o którym mowa w pkt 11 powyżej, może nastąpić jedynie 
na podstawie pisemnego komunikatu Dyrektora Obszaru. O przedmiotowej 
decyzji Dyrektora Obszaru winni zostać poinformowani wszyscy pracownicy 
komórki organizacyjnej użytkujący wózki jezdniowe z napędem silnikowym, 
potwierdzając pisemnie fakt zapoznania się z treścią Komunikatu. 

 
13. Niedopuszczalne jest: 

 przewożenie ładunków niedostosowanych do wymiarów platformy 
ładunkowej wózka, 

 używanie wózków w miejscach o nawierzchni i jej nachyleniu 
nieodpowiadającym warunkom określonym w dokumentacji techniczno-
ruchowej wózka. 

 używanie wózków w miejscach o niesprawdzonej wytrzymałości podłoża 
lub o wytrzymałości  mniejszej niż wymagana dla obciążonego wózka, 

 używanie wózków w miejscach nieoświetlonych, chyba że wózek 
wyposażony jest w światła odpowiednie do rodzaju i miejsca wykonywanej 
pracy, 

 obciążenie wózka ponad jego dopuszczalną ładowność, 

 używanie wózków do pchania innych pojazdów lub do ciągnięcia wózków 
doczepnych jeżeli ich liczba lub masa ładunku przekraczają dopuszczalne 
wielkości określone przez producenta, 

 używanie wózków w warunkach niestabilnego lub śliskiego podłoża 
uniemożliwiającego bezpieczne manewrowanie transportowanym 
ładunkiem. 

 


