
 
  Stanowi element 

Kompleksowego Systemu Prewencji  
ANWIL S.A. 
GD/0102 

Zarządzenie nr 25/2015  
z dnia 1 czerwca 2015 roku  

 
w sprawie:  organizacji ruchu samochodów ciężarowych na terenie ANWIL 

S.A.  
 
Wprowadza się następujące zasady obowiązujące przy wjeździe oraz wyjeździe  
z ANWIL S.A. samochodów ciężarowych odbierających wyroby gotowe ANWIL S.A. 
oraz dostarczających materiały i chemikalia na potrzeby ANWIL S.A:  
 
1. Wszystkie samochody przyjeżdżające po odbiór wyrobów gotowych ANWIL 

S.A. podlegają obowiązkowemu ważeniu, zarówno przy wjeździe, jak  
i wyjeździe z ANWIL S.A.  
 

2. Powyższemu obowiązkowi podlegają również samochody dostarczające 
następujące materiały i chemikalia na potrzeby ANWIL S.A: 

 
1) materiały i chemikalia sypkie lub ciecze dostarczane w autocysternach; 
2) materiały i chemikalia dostarczane luzem w samochodach skrzyniowych; 
3) materiały i chemikalia dostarczane w kontenerach, big-bagach lub 

beczkach. 
 
oraz pojazdy wywożące odpady do zakładowego składowiska odpadów. 
 

3. Godziny pracy poszczególnych wag oraz obsługiwane przez nie samochody 
ciężarowe: 

  
3.1   Waga przy bramie nr 2  

 
Pracuje od niedzieli lub od dnia ustawowo wolnego od pracy, od godz. 2300 do 
soboty do godz. 2000 dla samochodów wjeżdżających na teren ANWIL S.A.  
i do godz. 2300 dla samochodów wyjeżdżających z terenu ANWIL S.A.: 
 
a) od poniedziałku od godz. 700 do piątku do godz. 2300, obsługuje 

samochody wjeżdżające po odbiór wyrobów gotowych Obszaru 
Sprzedaży Nawozów; 

b) w dni robocze, od godz. 2300 do godz. 700, obsługuje wszystkie 
samochody wjeżdżające po odbiór wyrobów gotowych ANWIL S.A. oraz 
dostarczające materiały i chemikalia na potrzeby ANWIL S.A.; 

c) od piątku lub od dnia poprzedzającego dzień ustawowo wolny od pracy, 
od godz. 2300  do soboty do godz. 2000 dla samochodów wjeżdżających na 
teren ANWIL S.A. i do godz. 2300 dla samochodów wyjeżdżających  
z terenu ANWIL S.A. oraz od niedzieli, od godz. 2300 do: poniedziałku lub 
do dnia następnego po dniu ustawowo wolnym do godz. 700 , obsługuje 
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wszystkie samochody wjeżdżające i wyjeżdżające po odbiór wyrobów 
gotowych ANWIL S.A. oraz dostarczające materiały i chemikalia na 
potrzeby ANWIL S.A.; 

d) W przypadku konieczności pracy wagi w sobotę po godz. 2300 lub  
w niedzielę przed godz. 2300  należy zgłosić powyższe do spółki  
OL-GAZ do czwartku do godz. 1200. 
 

3.2    Waga przy bramie nr 8 
  

Pracuje wyłącznie w dni robocze, od godz. 700 do godz. 2300, obsługuje: 
 

a) samochody wjeżdżające i wyjeżdżające po odbiór wyrobów gotowych 
Obszaru Sprzedaży Tworzyw Sztucznych przeznaczone do wywozu poza 
granice kraju; 

b) samochody wjeżdżające po odbiór wyrobów gotowych Obszaru 
Sprzedaży Tworzyw Sztucznych przeznaczone do wywozu na teren kraju. 

 
3.3   Waga przy bramie nr 5  

 
Pracuje wyłącznie w dni robocze, od poniedziałku, godz. 700 do piątku, godz. 
2300, obsługuje: 

 
a) wszystkie samochody wyjeżdżające z wyrobami gotowymi Obszaru 

Sprzedaży Nawozów; 
b) wszystkie samochody wyjeżdżające, które dostarczyły materiały  

i chemikalia na potrzeby ANWIL S.A.; 
c) samochody wyjeżdżające z wyrobami gotowymi Obszaru Sprzedaży 

Tworzyw Sztucznych przeznaczonymi do wywozu na teren kraju; 
d) pojazdy wywożące odpady na zakładowe składowisko odpadów. 

 
4. W przypadku sytuacji awaryjnej, brama nr 5 może być wykorzystana do 

wjazdów samochodów ciężarowych na teren ANWIL S.A., wyłącznie na 
polecenie Dyrektora ds. Logistyki lub osoby wskazanej przez niego (na zmianie 
dziennej) bądź Dyspozytora Przedsiębiorstwa (w pozostałym czasie pracy).  
O decyzji awaryjnego otwarcia bramy nr 5 na wjazd, Dowódca Zmiany Służby 
Ochrony informuje pracowników obsługujących wagę na Bramie 5. 
 

5. W przypadku sytuacji awaryjnej brama nr 8 może być wykorzystana do wyjazdu 
samochodów ciężarowych z terenu ANWIL S.A. Decyzję taką podejmuje 
Dowódca Zmiany Służby Ochrony w uzgodnieniu z Dyrektorem ds. Logistyki lub 
osoby wskazanej przez niego (na zmianie dziennej), bądź też Dyspozytorem 
Przedsiębiorstwa (w pozostałym czasie pracy).  O decyzji awaryjnego otwarcia 
bramy nr 8 do wyjazdu, Dowódca Zmiany Służby Ochrony informuje 
pracowników obsługujących wagę na Bramie nr 8. Samochody dostarczające 
materiały i chemikalia na potrzeby ANWIL S.A. mogą wjeżdżać zarówno przez 
wagę przy bramie nr 2, jak i przez wagę przy bramie nr 8. 

 
6. Samochodem ciężarowym na teren ANWIL S.A. może wjechać wyłącznie 

kierowca bez pasażera. 
 
7. Kierowca samochodu ciężarowego na terenie zakładu zobowiązany jest do: 
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1) ścisłego przestrzegania: 
a) przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, 
b) przepisów BHP, 
c) przepisów przeciwpożarowych, 
d) przepisów ochrony środowiska, 
e) przepisów dotyczących przewozu materiałów niebezpiecznych, 
f) przepisów ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, 
  

2) ścisłego przestrzegania poleceń wydawanych przez gospodarzy  
i przedstawicieli obiektów, 

 
3) poddawania się kontroli dokumentów i pojazdu na żądanie 

funkcjonariusza służby ochrony podczas przekraczania bram jak również 
na terenie zakładów, 

 
4) parkowania pojazdu tylko w miejscach do tego wyznaczonych  

i oznakowanych przez gospodarzy danego terenu, 
 

5) ścisłego przestrzegania zakazu tarasowania wszelkich dróg, 
 

6) poruszania się w kamizelce odblaskowej oraz stosowania ubrania i obuwia 
roboczego, 

 
7) posiadania i stosowania podczas załadunku klinów pod koła. 

 
8. Kierowcy samochodu ciężarowego na terenie ANWIL S.A. zabrania się: 
 

1) remontu środków lokomocji, 
2) mycia środków transportowych, 
3) parkowania w miejscach niedozwolonych, 
4) palenia tytoniu w pojeździe i poza nim, 
5) przekraczania maksymalnej dopuszczalnej prędkości 50 km/h, 
6) wwożenia i wywożenia kanistrów z paliwem, chyba, że fakt ten jest 

udokumentowany w karcie drogowej, 
7) pozostawiania na terenie ANWIL S.A. wszelkiego typu odpadów, 
8) handlu paliwem na terenie przedsiębiorstwa i parkingach znajdujących się 

w bezpośrednim sąsiedztwie, 
9) kierowania pojazdem bez wymaganych uprawnień do jego prowadzenia. 

  
9. W przypadku naruszania zasad poruszania się po terenie ANWIL S.A. 

możliwość wjazdu kierowcy na teren przedsiębiorstwa może zostać 
zablokowana zgodnie z zapisami w Instrukcji Ruchu Osobowego.  

 
10. Kierowca każdego samochodu ciężarowego wjeżdżającego na teren ANWIL 

S.A., zobowiązany jest przed wjazdem na wagę do: 
 

1) usunięcia wody lub śniegu z plandeki, skrzyni załadowczej lub 
autocysterny; 

2) przygotowania samochodu wjeżdżającego po odbiór wyrobu gotowego do 
kompleksowego skontrolowania przez pracownika ochrony.  
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11. Wszystkie zasady obowiązujące kierowców samochodów ciężarowych zostaną 
umieszczone na tablicach informacyjnych zlokalizowanych na parkingach przy 
bramach nr 2 i nr 8. 

 
12. Zobowiązuje się kierowników zakładów produkcyjnych oraz  

Dyrektora ds. Logistyki do umieszczenia w punktach wydania wyrobów 
gotowych oraz w miejscach odbioru materiałów i chemikaliów dostarczanych na 
potrzeby ANWIL S.A. widocznej informacji o godzinach pracy wag i związanych 
z nimi miejscach wyjazdu z zakładu.  

 
13. Zobowiązuje się służby sprzedaży oraz zaopatrzenia do poinformowania 

partnerów handlowych o powyższych zmianach. 
 
14. Traci moc obowiązującą Zarządzenie GD nr 40/2011 z dnia 24 października 

2011 roku w przedmiotowej sprawie.  
 
15. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 

 
 
 
 
Generalny Dyrektor  
Jacek Podgórski 
 
 
 
 
Opracowanie: SL 
Konsultacje: SP, DB 
Rozdzielnik: pełny, ORLEN Ochrona, OL - GAZ.  
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