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0. Podstawa prawna 

Bezpieczeństwo załadunku nie jest celem samym w sobie, ale jest wymagane prawnie w celu 
uniknięcia uszkodzeń. Należy podkreślić, że odpowiedzialność za szkody ma zastosowanie w 
przypadku nieostrożnego lub nierozważnego postępowania oraz zaniechania (brak wymaganej 
staranności — zaniedbania). 
 
Główną zasadą jest to, że w zwykłym toku działalności, jak również w odniesieniu do spełnienia 
wszelkich zobowiązań wynikających z umowy pracownicy muszą zawsze działać/wykonywać 
swoje obowiązki zgodnie z ogólnym prawnym obowiązkiem zachowania jak największej 
staranności (włącznie ze sprawdzeniem przez firmę ArcelorMittal, czy jej podwykonawca 
przestrzega przepisów i zastosował wszelkie środki bezpieczeństwa w celu uniknięcia wypadku).  
 
W przypadku utraty panowania nad ładunkami istnieje ryzyko wystąpienia bardzo ciężkich 
obrażeń ciała, a nawet śmierci; wiąże się z tym nie tylko odpowiedzialność cywilna 
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(odszkodowania pieniężne), ale także odpowiedzialność karna (grzywny, kary więzienia itp.). Do 
odpowiedzialności karnej mogą być ponadto pociągnięte nie tylko osoby bezpośrednio 
odpowiedzialne za transport towarów. Taka odpowiedzialność karna może również dotyczyć (jest 
to w dużym stopniu zależne od systemów prawa karnego w poszczególnych krajach) osób 
średniego i wyższego szczebla kierownictwa podmiotu prawnego ArcelorMittal, które pełnią 
istotną rolę w takich działaniach oraz: 
i) muszą zapewnić dostępność wszelkich środków bezpieczeństwa, 
ii) szkolą odpowiednich pracowników w zakresie zagrożeń i dobrych praktyk, 
iii) są bezpośrednio odpowiedzialne za nadzorowanie zgodności wszystkich procesów 
bezpieczeństwa i prawidłowego wykonywania prac. 
 
 Konieczność zapewnienia bezpieczeństwa załadunku 
 
Konieczność zapewnienia bezpieczeństwa załadunku jest wymagana przez normy zapobiegania 
wypadkom, wymienione powyżej ogólne zasady odpowiedzialności oraz wiele przepisów 
prawnych, które obejmują zarówno bardzo szczegółowe przepisy dotyczące procedur 
bezpieczeństwa konkretnego ładunku i załadunku obowiązujące w niektórych krajach, jak i 
ogólne zasady zachowania należytej staranności i przepisy administracyjne obowiązujące w 
innych krajach, których postanowienia ogólne mają zastosowanie do takich prac.  
 
Przepisy dotyczące zabezpieczania ładunków są stosowane w wielu państwach członkowskich 
UE, często jednak różnią się treścią i zakresem, co sprawia, że przewoźnicy międzynarodowi 
mogą mieć poważne problemy z ustaleniem, jakie są minimalne wymogi dotyczące 
zabezpieczenia ładunku dla danego transportu transgranicznego. Dlatego we wszystkich 
przypadkach zabezpieczenie ładunku na pojeździe powinno być przeprowadzane zgodnie z 
odpowiednimi normami, które należy stosować w sposób jednolity w całej Europie, jak również 
zgodnie z wytycznymi najlepszych praktyk, takimi jak „European 
Best Practice Guidelines on Cargo Securing for Road Transport” (Europejskie wytyczne w 
sprawie najlepszych praktyk zabezpieczania ładunków do transportu drogowego) i europejską 
normą EN 12195-1. Stanowią one ważne podstawy bezpieczeństwa załadunku niezależnie od 
konkretnych wymogów prawnych obowiązujących w danym kraju.  
 
Takie wytyczne są odpowiednim odniesieniem dla wszystkich podmiotów publicznych lub 
prywatnych bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych w zabezpieczenie ładunków; 
zawierają one zakumulowaną wiedzę ekspertów europejskich w tej dziedzinie i mają na celu 
zapewnienie wszystkim zaangażowanym podmiotom odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa 
niezbędnego do wykonywania międzynarodowych przewozów transportowych. 
 
 
Ważne: 
 
W świetle wymienionych powyżej ogólnych zasad odpowiedzialności przestrzeganie takich norm 
powinno być postrzegane jako „KONIECZNOŚĆ”, a nie „MOŻLIWOŚĆ”.  
 
Osoby zajmujące się załadunkiem, pracownicy załadunkowi i kierowcy mają obowiązek 
wyeliminowania zagrożeń w odpowiedni sposób. 
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 Odpowiedzialność za bezpieczeństwo załadunku: 
 
W skrócie: Osobami potencjalnie odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo załadunku są: 
1. pracownik załadunkowy (osoba umieszczająca ładunek na ciężarówce), 
2. przełożony pracownika załadunkowego, 
3. pracodawca pracownika załadunkowego (firma). 
4. kierowca, 
5. przełożony kierowcy, 
6. pracodawca kierowcy (firma). 
 
 
Wniosek: jedynymi sposobami uniknięcia odpowiedzialności karnej są:  
1. dokładanie wszelkich starań, aby zapobiec wszelkim zagrożeniom; 
2. nieustanna gotowość do okazania dowodów przeprowadzenia analizy zagrożeń i 
zastosowania środków zaradczych. 
 
Niniejsza norma została opracowana przez ekspertów wewnętrznych i zewnętrznych. Jest 
uznawana przez firmę ArcelorMittal za najbardziej odpowiednią metodę zabezpieczania 
ładunków. Niemniej nie zwalnia to kierowcy, jego przełożonego ani jego firmy z obowiązku 
informowania firmy ArcelorMittal o zauważeniu ewentualnych nieprawidłowości w naszych 
zaleceniach.  
Ochrona miejsca załadunku: 
 jeśli firma ArcelorMittal uzna to za konieczne, jej pracownicy będą mieć obowiązek: 
- sprawdzenia stanu pojazdu, obecności elementów zabezpieczających i środków ochrony 
osobistej oraz pozwoleń, jak też zabezpieczenia ładunku po odebraniu go; 
- interwencji w razie wypadku lub niewłaściwego zachowania na terenie załadunku wobec 
przewoźnika/kierowcy; 
- odmowy dostępu osobom w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania norm. 
 
 

1. Zakres, dokumenty odniesienia i definicja 

Niniejsza norma dotyczy załadunku i transportu towarów1 realizowanych przez ArcelorMittal lub 
zlecanych przez ArcelorMittal w Europie. 
Treść niniejszej normy dotyczy: 
• firm transportowych, 
• magazynów wewnętrznych i zewnętrznych, 
• działów transportu w firmie ArcelorMittal i poza nią. 
 
Niniejszy dokument musi być stosowany jako zbiór wytycznych w zakładach ArcelorMittal poza 
Europą. 
 
Spółki Grupy powinny przestrzegać, jako minimum, obowiązujących przepisów lokalnych 
dotyczących wszystkich prac związanych z załadunkiem/transportem towarów. Niniejsza norma 
ma zastosowanie w przypadkach, gdy jest bardziej wymagająca niż pozostałe. 
Zasady lokalne muszą być wdrażane zgodnie z oceną zagrożeń i europejską normą EN12195. 
 

                                                 
1 Odpady i transport wewnętrzny (na terenie zakładów AM) nie są objęte niniejszą procedurą. 
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Uzupełnienie niniejszej normy stanowią osobne broszury właściwe dla określonych typów 
ładunku, na przykład BROSZURA „Minimalne wymagania dotyczące zabezpieczania stalowych 
wyrobów płaskich przed transportem drogowym, nr ref. ST019”.  
W niniejszej normie zwrot „zakład” dotyczy zakładów ArcelorMittal oraz innych obiektów 
należących do ArcelorMittal, z których wysyłany jest towar. 
 

2. Informacje ogólne 

Niniejsza norma opisuje czynności wykonywane przez naszych pracowników i kierowców 
ciężarówek podczas operacji załadunkowych: 

o Przyjazd ciężarówki 
o Załadunek ciężarówki 
o Zabezpieczenie ładunku 
o Czynności przed odjazdem ciężarówki 

 
 

3. Przyjazd ciężarówki 

3.1. Kierowcy ciężarówek 
Aby dostać się na teren załadunku w zakładzie AM, kierowcy ciężarówek muszą mieć 
następujące dokumenty i informacje: 
- dokument identyfikacyjny, 
- nazwa firmy, 
- szczegółowa lista towarów do załadowania, 
- masa całkowita ładunku do załadowania, 
- miejsce dostawy, 
- (pozwolenie ADR2 na przewóz ładunków o masie powyżej 25 t). 
Wjazd na teren zakładu będzie zabroniony, gdy kierowca: 

- jest pod wpływem alkoholu lub narkotyków albo próbuje wnieść je na teren zakładu, 
- przewozi pasażera lub zwierzęta; dozwolony jest natomiast drugi kierowca. 

Kierowcy ciężarówek zobowiązani są do okazania swoich środków ochrony osobistej, gdy 
zostaną o to poproszeni przed wjazdem na teren zakładu. 

                                                 
2 Europejskie porozumienie dotyczące międzynarodowego transportu drogowego ładunków 
niebezpiecznych). 



 

Niezbędne minimum środków ochrony osobistej, w jakie muszą być wyposażeni i jakie muszą 
stosować kierowcy ciężarówek, to: 
 
  Kask  

 Obuwie ochronne 
 

oraz, jeśli jest to wymagane przez przepisy lokalne: 
 Okulary ochronne  

 Rękawice ochronne odporne na 
przecięcie 
(podczas operacji 
składowania/transportu lokalnego) 

 Odzież zakrywającą całe ciało 

  

Ochronniki słuchu 

oraz wszelkie inne środki wymagane przez przepisy lokalne (np. zabezpieczenie przed kwasami, 
kamizelki odblaskowe itp.). 
 
Ogólne zasady bezpieczeństwa obowiązujące kierowców ciężarówek: 
• ustępowanie pierwszeństwa przejazdu pojazdom szynowym, wózkom widłowym i pojazdom 

załadunkowym, 
• obserwowanie i przestrzeganie sygnalizacji, 
• przestrzeganie ograniczeń prędkości, 
• wyłączanie silnika na czas postoju, 
• dbałość o porządek wszystkich obiektów w skrzyni ładunkowej, 
• przestrzeganie zasad ochrony środowiska (korzystanie z pojemników na śmieci, zgłaszanie 

wycieków oleju itp.), 
• zakaz wyprzedzania poruszających się pojazdów, 
• przestrzeganie zasad kodeksu drogowego (zakaz korzystania z telefonów komórkowych 

podczas jazdy, nakaz używania pasów bezpieczeństwa itp.), 
• parkowanie wyłącznie na wyznaczonych miejscach parkingowych, 
• korzystanie z wyznaczonych obiektów (prysznice, toalety, stołówki). 
 
Zalecana jest również (a na terenie niektórych zakładów obowiązkowa) następująca praktyka: 
•  zakaz przebywania w kabinie ciężarówki podczas załadunku. 
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3.2. Pojazdy 
Pojazdy muszą być utrzymywane w taki sposób, aby praca z ich użyciem była bezpieczna. 
Skrzynia ładunkowa Skrzynia ładunkowa powinna być płaska, mocna, stabilna, dobrze 
utrzymana (bez brakujących lub uszkodzonych desek), czysta, zamknięta i sucha (nie dotyczy 
skrzyń otwartych). 
Czysta oznacza pozbawiona brudu i płynów. Gdy dyspozytor ArcelorMittal uzna, że skrzynia 
ładunkowa nie jest czysta, ciężarówka nie zostanie załadowana. 
Rys. 1 i 2. Przykłady nieodpowiednich skrzyń ładunkowych  

    
 
Ściana czołowa: pojazd powinien być wyposażony w ścianę czołową pomiędzy kabiną a skrzynią 
ładunkową. 
Jeśli ściana czołowa jest wykorzystywana do zabezpieczenia ładunku, musi mieć certyfikat 
określonego obciążenia, które nie może zostać przekroczone w wyniku zabezpieczenia ładunku. 
 
Punkty mocowania: 
Punkty zabezpieczania ładunku, w wystarczającej liczbie, powinny być zintegrowane z 
konstrukcją pojazdu. 
Rama skrzyni ładunkowej nie jest punktem mocowania (chyba że jest to dozwolone lokalnie). 
Wszystkie punkty mocowania powinny być wyposażone w hak i mieć taką wytrzymałość na 
rozciąganie jak materiały mocujące. 
Punkty mocowania muszą być w dobrym stanie (o niskim stopniu skorodowania itp.). 
Rys. 3 i 4. 

  
 
 
 
3.3. Elementy mocujące 
Stosowanie elementów mocujących jest obowiązkowe: w zależności od zakładu mogą to być 
pasy z włókna syntetycznego, łańcuchy stalowe lub liny.  
(W niektórych zakładach używanie łańcuchów jest zabronione: należy to sprawdzić!) 
Liczba pasów powinna być wystarczająca do bezpiecznego zamocowania ładunku. 
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Pasy do mocowania ładunku nie mogą być zużyte ani uszkodzone. Ich stan powinien zostać 
sprawdzony wzrokowo przez kierowcę i/lub pracowników załadunkowych. Nie wolno używać 
uszkodzonych pasów (z nacięciami, węzłami itp.). 
Rys. 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5. Przykłady pasów w złym stanie 

 
 
Napinacze (z mechanizmem zapadkowym) powinny umożliwiać łatwe naprężanie pasów i być 
zabezpieczone przed przypadkowym poluzowaniem. 

• Jeśli stosowane są pasy nylonowe, muszą spełniać wymagania normy EN12195-2. 
• Jeśli stosowane są łańcuchy, muszą spełniać wymagania normy EN12195-3. 

Decyzję o zastosowaniu lin podejmuje zakład (jeśli są stosowane liny, muszą spełniać 
wymagania normy EN12195-4). 
 
Pasy/łańcuchy/liny muszą być oznakowane i dobrze zachowane. 
Rys. 6. Przykład elementów mocujących z oznaczeniami 
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4. Załadunek ciężarówki 

Załadunkiem ciężarówki zajmują się pracownicy ArcelorMittal. Kierowca ciężarówki ma 
obowiązek udzielania rad na temat sposobu umieszczania ładunku na ciężarówce. 
Maksymalna masa ładunku przewożonego do miejsca docelowego powinna być określana z 
uwzględnieniem przepisów krajowych. 

 
Zachowanie kierowców ciężarówek 
Kierowcy ciężarówek powinni pracować w sposób bezpieczny i zachowywać się zgodnie z 
zasadami obowiązującymi w obszarach załadunku i wyładunku. 
Kierowcy muszą: 
• zawsze być uprzejmi i chętni do współpracy, 
• przed rozpoczęciem załadunku kierowca musi odkryć skrzynię ładunkową w bezpiecznych 

warunkach i sprawdzić, czy jej podłoga jest czysta i sucha, 
• nosić odpowiednie środki ochrony osobistej, 
• ściśle przestrzegać przepisów bezpieczeństwa w obszarach załadunku, 
• zawsze pozostawać w pobliżu pojazdu, 
• w sytuacjach wyjątkowych kierowcy muszą przestrzegać zasad obowiązujących na terenie 

zakładu: kierowca musi zawsze wysiadać z pojazdu w taki sposób, aby nie utrudniać 
wjazdu pojazdom uprzywilejowanym, 

• zabezpieczyć ładunek w sposób opisany w dodatkowych broszurach dostarczonych przez 
ArcelorMittal lub, jeżeli takie informacje są niedostępne, zgodnie z opisem w normie 
europejskiej, 

• aby uzyskać dostęp do skrzyni ciężarówki, należy używać dostępnych środków (przenośnych 
stopni, platformy itp.), o ile zostały zapewnione przez ArcelorMittal. 

 
Kierowcom nie wolno wykonywać następujących czynności (lista niekompletna): 
• otwierać ani zamykać dachu w niebezpieczny sposób, 
• przebywać na skrzyni ładunkowej podczas załadunku,  

wyjątek: w celu odpięcia ładunku od żurawia dozwolony jest dostęp do skrzyni 
stosownie do lokalnej oceny zagrożeń i środków bezpieczeństwa, 

• dotykać ładunku lub wciągnika ani prowadzić ich ręcznie, 
• wspinać się na boczną krawędź w niebezpieczny sposób, 
• zeskakiwać ze skrzyni ładunkowej, 
• obsługiwać urządzeń należących do ArcelorMittal (wózków widłowych, żurawi itp.),3 
• przechodzić pod ładunkiem, 
• przemieszczać się lub stać między ładunkiem a punktem mocowania. 
• … 
 

 

                                                 
3 W zakładach może być dopuszczalne używanie przez kierowców ciężarówek takich urządzeń, ale 
wyłącznie po ukończeniu przez kierowcę szkolenia, w którym biorą udział pracownicy ArcelorMittal. 
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5. Zabezpieczenie ładunku 
Po zakończeniu załadunku zabezpieczenie ładunku jest zarządzane przez kierowcę ciężarówki 
zgodnie z normą europejską i innymi dokumentami wymienionymi w § 1 niniejszej normy. 
Każdy kierowca: 
• musi używać materiałów mocujących w dobrym stanie, 
• musi stosować sprzęt w dobrym i bezpiecznym stanie (np. drabiny itp.) w zależności od 

warunków lokalnych (drabiny powinny być w dobrym stanie; patrz: § 9), 
• jest odpowiedzialny za rozkład ładunku na skrzyni ładunkowej swojego pojazdu. 
Zawsze przed rozpoczęciem transportu (przed wyjazdem ciężarówki z zakładu) powinno się 
zabezpieczyć i naprężyć mocowania, nawet jeśli czas przejazdu jest krótki. 
Na skrzyni ładunkowej nie mogą znajdować się żadne niezamocowane materiały (na przykład 
osłony, podpory, palety, pasy itp.).  

 
 

6. Przed wyjazdem ciężarówki (Długie przedmioty) 
Przed wyjazdem ciężarówki pracownik ArcelorMittal i kierowca ciężarówki powinni przeprowadzić 
wspólnie kontrolę jakości załadunku i zabezpieczenia ładunku (przykład: patrz: Załącznik). 
Podpisują oni wspólny dokument zawierający w najwęższym zakresie następujące informacje: 
• data, 
• nazwa firmy, 
• nazwisko kierowcy ciężarówki, 
• numer rejestracyjny ciężarówki, 
• zdjęcia zabezpieczonego ładunku (z datą i podpisem kierowcy). 
 
7. Szczegółowa kontrola wyrywkowa ciężarówek (Wyroby płaskie i AMDS (Arcelor 

Mittal Distribution Solutions)) 
Kontrole ciężarówek przeprowadzane są zgodnie z zasadami określonymi poniżej. 
Częstotliwość kontroli: 
Wszystkie zakłady powinny przeprowadzać regularne kontrole na miejscu co najmniej od 5%4 
(obowiązkowo) do 10 % (ilość zalecana) ciężarówek miesięcznie (zalecany cykl: codziennie) 
przed wyjazdem z zakładu. 
Kontrole na miejscu muszą być ukierunkowane przede wszystkim na nowe firmy transportowe, 
nowych kierowców ciężarówek lub gdy istnieją pewne wątpliwości (np. jeśli w przeszłości firma 
transportowa nie zawsze okazywała się wiarygodna). 
Należy sporządzać regularne sprawozdania na temat nieprzestrzegania przepisów przez firmy 
transportowe (przez każdy zakład osobno). 
Sprawozdawczość ta stanowi część oceny przewoźnika w ramach zakładowej procedury oceny. 
Przewoźnicy, którzy systematycznie nie przestrzegają zasad, muszą być umieszczani na czarnej 
liście firmy ArcelorMittal.  
 
8. Po wyjeździe ciężarówki z zakładu 
Każdy kierowca: 
• jest odpowiedzialny za naprężanie elementów mocujących podczas transportu.  
Przeładunek towarów: 
• przewoźnikowi/kierowcy nie wolno przeładowywać towarów w trakcie transportu ani po 

wykonaniu usługi transportowej. 
 

 

                                                 
4 Ten obowiązkowy minimalny limit może być podwyższony w broszurach dla konkretnego ładunku lub na 
podstawie decyzji lokalnego zakładu. 



 

9. Najlepsze praktyki 
9.1. Przykład platform dostosowanych do otwierania/zamykania dachu ciężarówki (patrz 

poniżej). 
Rys. 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.2. Aby uzyskać łatwiejszy dostęp do skrzyni ładunkowej i uniknąć upadków, można 
stosować niektóre stałe lub przenośne drabiny. 

Rys. 8-1 i 8-2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9.3. W razie potrzeby pod ładunek zasadniczy można podłożyć maty przeciwpoślizgowe, aby 
zminimalizować ryzyko ślizgania się. 

W przypadku niektórych rodzajów ładunku używanie mat przeciwpoślizgowych jest obowiązkowe 
(patrz: broszury lub zasady lokalne). 

Rys. 9. 
 
 
 
 
 
 

 Strona 10 z 11 



 

 Strona 11 z 11 

Załącznik 
 
 

Kontrola ciężarówki po załadunku 
 
 

Data: 
 
Nazwa firmy transportowej: 
Numer rejestracyjny ciężarówki: 
Numer rejestracyjny skrzyni ładunkowej: 
Nazwisko kierowcy ciężarówki: 
 
Rodzaj towaru: 
Nr zlecenia: 
Miejsce dostawy (odbiorca): 
Masa całkowita: 
 
Zdjęcia: 

- widok ogólny ładunku, 
- widok ogólny mocowania ładunku, 
- widok szczegółowy mocowania ładunku. 

 
 
 
 
Podpisy:     Kierowca ciężarówki   Kontroler AM 
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