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Zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie 

Brenntag Polska Sp. z o.o. 
 

 

 

1. Wstęp 

Brenntag Polska jest przedsiębiorstwem specjalizującym się w dystrybucji surowców chemicznych 
dla przemysłu. Brenntag Polska jest dystrybutorem szerokiej gamy standardowych i specjalistycznych 
surowców chemicznych, tworzyw sztucznych i kauczuków syntetycznych oraz opakowań o różnych 
zastosowaniach. Działalność spółki obejmuje również produkcję oraz dystrybucję płynnych i stałych 
dodatków do pasz. Naszą działalność dystrybucyjną prowadzimy zgodnie z wymogami prawa i dobrymi 
obyczajami handlowymi, wywiązując się z podjętych zobowiązań. 

Świadomi zagrożeń związanych z obrotem surowcami chemicznymi, w tym przede wszystkim procesów 
transportowania, składowania, wytwarzania i konfekcjonowania, dbamy o prowadzenie działalności 
w bezpiecznych warunkach.  

W trosce o stan środowiska monitorujemy wpływ realizowanych przez nas procesów na otoczenie oraz 
podejmujemy działania ograniczające ich wpływ na środowisko. Wspieramy również proekologiczne 
inicjatywy i uczestniczymy w programach przyczyniających się do poprawy stanu środowiska. 

Brenntag Polska posiada certyfikowany System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2000. 
System ten pozwala nadzorować poprawny przebieg wszystkich związanych z działalnością procesów 
zachodzących w naszej firmie. Nasza firma, w swoich wysiłkach na rzecz bezpiecznego obrotu surowcami 
chemicznymi, nie tylko rygorystycznie przestrzega wszystkich regulujących ten obrót przepisów prawa - 
wprowadzamy także regulacje wewnętrzne, zgodne z surowymi normami europejskimi i uczestniczymy 
w międzynarodowym programie Responsible Care (Odpowiedzialność i Troska), którego celem jest 
poprawa bezpieczeństwa i ograniczenie wpływu przemysłu chemicznego na środowisko 

Jako pierwszy dystrybutor surowców chemicznych w Polsce spółka Brenntag Polska poddała się 
badaniom SQAS/ESAD II. Przedmiotem oceny były rozwiązania techniczne i organizacyjne stosowane 
w biurach i obiektach magazynowych firmy w Kędzierzynie-Koźlu, Zgierzu, Jankowicach oraz Górze 
Kalwarii. Wyniki tej oceny potwierdzają, że Brenntag Polska jest liderem swojej branży w Polsce także 
w takich obszarach jak dbałość o bezpieczeństwo pracowników, sąsiadów i środowiska oraz w dziedzinie 
odpowiedzialności za produkt i opakowanie. 

 



  
  
  
  

 

  
 

 

 

 

2. Zasady ogólne 

 2.1  Na terenie firmy zakazuje się: 

 

 

• Palenia papierosów, używania zapalniczek, otwartego ognia poza miejscami 
wyznaczonymi. 

• Wprowadzania do magazynu pojazdów mechanicznych niezgodnie z przepisami 
bezpieczeństwa. 

• Jeździć z prędkością większą niż 15 km/h. 

• Manewrować pojazdami mechanicznymi w sposób stwarzający zagrożenie. 

• Oddalania się od samochodu. 

• Zostawiać włączony silnik w czasie załadunku / rozładunku. 

• Rzucać śmieci na teren magazynu  (prosimy używać dostarczonych pojemników).  

• W wyznaczonych strefach Ex używać urządzeń elektrycznych (telefonów 
komórkowych, radioodbiorników samochodowych) lub jeśli są używane zostawiać 
je wyłączone. 

• Wysyłania jakichkolwiek sygnałów akustycznych bez uzasadnionej potrzeby. 

• Ubierać się w ubrania mogące stanowić zagrożenie dla wykonywanych prac.  

• Używania materiałów iskrzących. 

• Naprawiać pojazdy mechaniczne na terenie magazynu. 

• Jeść i pić na terenie magazynu poza wyznaczonymi miejscami.    

• Dotykać jakichkolwiek produktów lub używać jakichkolwiek przyrządów 
bez pozwolenia. 

• Wnoszenia niebezpiecznych substancji i przedmiotów na teren magazynu 
bez pozwolenia. 

• Pozostawiać jakiekolwiek próby produktów w magazynie  (zabierać je do biura 
lub laboratorium). 

• Pozwalać nieupoważnionym osobom (np. rodzinie i znajomych) przebywać 
na terenie magazynu bez opieki.  

• Holowania pojazdu mechanicznego lub innego wbrew przepisom ruchu drogowego.  

• Wjeżdżać na teren magazynu kiedy wszystkie zawory i włazy nie są szczelnie 
zamknięte. 

• Załadunku / rozładunku bez wymaganych środków ochrony indywidualnej i zgody 
obsługi magazynu. 

• Włączać silnik pojazdu mechanicznego w przypadku wycieku lub kiedy trwa 
załadunek / rozładunek auta.   

• Przeprowadzać jakiekolwiek niebezpieczne czynności nawet jeśli to nie jest 
wyraźnie stwierdzone w instrukcji postępowania. 

 



  
  
  
  

 

  
 

 

 

 

2.2  Na terenie firmy nakazuje się: 

 

 

• Stosować się do przepisów ruchu drogowego. 

• Zachowywać się w zdyscyplinowany sposób. 

• Podnieść poręcz przed wejściem na cysternę i opuścić ją po zejściu z cysterny 
(towary luzem). 

• Podłączyć pojazd mechaniczny do uziemienia przed rozpoczęciem jakiejkolwiek 
operacji załadunku / rozładunku (towary luzem). 

• Być wyjątkowo ostrożnym przy przemieszczaniu się. Używać ochronnych 
rękawic, butów, kasków. 

• Używać okularów ochronnych lub przyłbic przy obsłudze zaworów i podłączeń 
rurociągów (towary luzem). 

• Używać kasków i odzieży zapewniającej odpowiednią ochronę skóry zgodnie 
z Kartą Charakterystyki. 

• Postępować zgodnie z instrukcjami obsługi magazynu i poprosić ich o pomoc 
w przypadku wątpliwości. 

• Zamykać wszystkie włazy i zawory wylotowe nie zapominając o zaworze 
dennym po załadunku / rozładunku. Wszystkie towary płynne muszą być 
rozładowywane w sposób bezpieczny i nie stwarzający zagrożenia dla 
środowiska naturalnego.  

 

 

2.3  Znaki, opisujące zagrożenia występujące na terenie magazynu: 

 

 

• Niebezpieczeństwa związane z załadunkiem / rozładunkiem 
(np. zmiażdżenie kończyny, otarcia głowy). 

• Zagrożenie związane z magazynowaniem i operacjami na 
produktach łatwopalnych. 

• Ryzyko wdychania lub kontaktu z jakimikolwiek trującymi 
i szkodliwymi substancjami w przypadku wycieku. 

• Niebezpieczeństwa związane z ruchem kołowym. 

 



  
  
  
  

 

  
 

 

 

 

3. Szczególne zasady przy załadunkach 

 3.1 Kierowca 

 Każdy kierowca, dokonujący załadunku na terenie Brenntag Polska powinien być pisemnie 
zaawizowany. Awizo powinno zawierać dane kierowcy i pojazdu oraz numer polecenia Brenntag 
Polska.  

  Awizo nie dotyczy załadunków wykonywanych na zlecenie Brenntag Polska Sp. z o.o. 

 Każdy kierowca zgłaszający się do załadunku na terenie Brenntag Polska Sp. z o.o. powinien 
posiadać następujące ważne dokumenty :  

• Dowód osobisty lub paszport; 
• Prawo jazdy ważne dla klasy prowadzonego pojazdu; 
• Zaświadczenie o przeszkoleniu ADR, jeśli załadunek dotyczy takich towarów; 
• Pisemną instrukcję dla załogi pojazdu, jeśli załadunek dotyczy transportu towarów 

niebezpiecznych. 

 Kierowca powinien być ubrany w odzież ochronną i pełne buty. W przypadku gdy kierowca nie będzie 
posiadał odzieży ochronnej  będzie istniała możliwość odpłatnego wypożyczenia kompletu odzieży 
ochronnej w magazynie. 

 Kierowcy, którzy nie będą posiadali właściwej odzieży nie będą mogli dokonywać załadunków na 
terenie Firmy.  

 

 3.2 Pojazd 

 Wszystkie pojazdy, które zgłaszają się do załadunku mogą być poddane wyrywkowej kontroli, której 
celem jest sprawdzenie:  

• Wizualna kontrola uszkodzeń zewnętrznych elementów pojazdu; 
• Wizualna kontrola stanu opon; 
• Kontrola ważności gaśnic, plomb; 
• Kontrola ważności wężów spustowych; 
• Kontrola wyposażenia wymaganego przepisami ADR w przypadku przewozu tego typu towarów; 
• Kontrola czystości przestrzeni ładunkowej. 

  W pojeździe powinny znajdować się pasy spinające, którymi można zabezpieczyć ładunek. 

 W pojeździe do załadunku towarów luzem powinny znajdować się tzw. szelki zabezpieczające 
dla kierowcy. 

 Dla załadunku pojazdów transportujących towary luzem wymagane jest świadectwo mycia cysterny 
i oraz świadectwo mycia węży.  

 Dla węży powinien być dostępny certyfikat odporności, czyli dokument potwierdzający do rozładunku 
jakich produktów jest przystosowany.   

 Na żądanie pracownika Brenntag Polska, odpowiedzialnego za załadunek towaru, kierowca lub 
spedytor zobowiązani są dostarczyć listę towarów z 3 poprzedzających załadunek transportach.    

 

 



  
  
  
  

 

  
 

 

 

 

4. Szczególne zasady przy rozładunkach 

 4.1 Kierowca 

 Każdy kierowca, dokonujący załadunku na terenie Brenntag Polska powinien być zaawizowany 
i umówiony na rozładunek w konkretnym oknie czasowym. 

 Każdy kierowca zgłaszający się do załadunku na terenie Brenntag Polska Sp. z o.o. powinien 
posiadać następujące ważne dokumenty :  

• Dowód osobisty lub paszport; 
• Prawo jazdy ważne dla klasy prowadzonego pojazdu; 
• Zaświadczenie o przeszkoleniu ADR, jeśli załadunek dotyczy takich towarów. 

  Kierowca powinien być ubrany w odzież ochronną i pełne buty.  

 W przypadku gdy kierowca nie będzie posiadał odzieży ochronnej  będzie istniała możliwość 
odpłatnego wypożyczenia kompletu odzieży ochronnej w magazynie. 

 Kierowcy, którzy nie będą posiadali właściwej odzieży nie będą mogli dokonywać załadunków 
na terenie Firmy. 

 

 4.2 Pojazd 

 Wszystkie pojazdy, które zgłaszają się do rozładunku mogą być poddane wyrywkowej kontroli, której 
celem jest sprawdzenie:  

• Wizualna kontrola uszkodzeń zewnętrznych elementów pojazdu; 
• Wizualna kontrola stanu opon; 
• Kontrola ważności gaśnic, plomb; 
• Kontrola ważności wężów spustowych; 
• Kontrola wyposażenia wymaganego przepisami ADR w przypadku przewozu tego typu towarów; 
• Kontrola czystości przestrzeni ładunkowej. 

  W pojeździe powinny znajdować się pasy spinające, którymi można zabezpieczyć ładunek. 

 W pojeździe do załadunku towarów luzem powinny znajdować się tzw. szelki zabezpieczające 
dla kierowcy. 

 Dla pojazdów przywożących towary luzem wymagane jest świadectwo mycia cysterny i węży. 

 Na żądanie pracownika Brenntag Polska, odpowiedzialnego za przyjęcie towaru, kierowca lub 
spedytor zobowiązani są dostarczyć listę towarów w 3 poprzedzających załadunek transportach.    

 

5. Zasady załadunku i rozładunku towarów  podlegających normom HACCP i GMP.  

 5.1. Załadunek 

• Środek transportu musi posiadać udokumentowane i ważne dopuszczenie przez Sanepid; 
• Skrzynia ładunkowa musi być pokryta materiałem łatwozmywalnym; 
• Środek transportu musi być czysty, bez obcych zapachów (posiada świadectwo mycia, bądź zapisy 

z mycia); 



  
  
  
  

 

  
 

 

 

 

• Środek transportu nie ma uszkodzonego poszycia przestrzeni ładunkowej, która zabezpiecza przed 
działaniem czynników atmosferycznych; 

• Jeśli ładunek wymaga temperatury kontrolowanej pojazd powinien być wyposażony w urządzenia  
niezbędne do jej utrzymania i rejestrowania. 

 

 5.2. Rozładunek 

  Środki transportu przeznaczone do przewozu towarów luzem muszą: 

• być używane wyłącznie do tego celu i wykonane z materiałów przeznaczonych do kontaktu 
z żywnością; 

• być oznakowane, poprzez umieszczenie w sposób trwały na zewnętrznej powierzchni napisu 
wskazującego przeznaczenie tego środka transportu; 

• posiadać świadectwo mycia. W świadectwie musi być informacja o umyciu poszczególnych komór, 
węży i akcesoriów; 

 

  Środki transportu skrzyniowe: 

• poszycie przestrzeni ładunkowej (zabezpieczenie przed działaniem czynników atmosferycznych) 
nie może być uszkodzone; 

• ładunek musi być zabezpieczony przed przemieszczaniem się; 
• przestrzeń ładunkowa bez obcych zapachów; 
• jeśli ładunek wymaga temperatury kontrolowanej pojazd powinien być wyposażony w urządzenia  

niezbędne do jej utrzymania i rejestrowania. 
 

 5.3 Kierowca  

 Kierowcy ładujący towary podlegające normom HACCP i GMP powinien oprócz dokumentów 
wymienionych w pkt. 3.1 posiadać również aktualną książeczkę zdrowia dla celów sanitarno-
epidemiologicznych. 

   

6. Przepisy do planu ewakuacji 

 W przypadku ogłoszenia alarmu (sygnał alarmowy dźwiękowy, akustyczny lub polecenie obsługi) przerwij 
załadunek / rozładunek. Zamknij wszystkie włazy i zawory. Jeśli to możliwe lub jeśli zostaniesz 
poproszony zaparkuj swój pojazd tak żeby nie utrudniać akcji ratunkowej. Jeśli nie możesz przesunąć 
swego pojazdu, wyłącz silnik i zostaw kluczyki w stacyjce a następnie udaj się w rejon ewakuacji 
i pozostań do czasu odwołania alarmu.  Wszystkie strategiczne rejony są wyposażone w przyciski 
awaryjne, które mogą być używane tylko przez obsługę magazynu.  

 

OSOBY, KTÓRE ZŁAMIĄ W/W ZASADY BĘDĄ NIEZWŁOCZNIE USUNIĘTE Z TERENU MAGAZYNU. 

 

7. Załączniki 

• Załącznik 1: Plan poruszania się samochodów po terenie Magazynu  
• Załącznik 2: Przepustka 
• Załącznik 3: Plansza - informacja o kamizelkach  


	 Załadunku / rozładunku bez wymaganych środków ochrony indywidualnej i zgody obsługi magazynu.

