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Postępowanie w przypadku pożaru lub innego miejscowego zagrożenia
W razie zauważenia dymu, ognia lub innego miejscowego zagrożenia prosimy:
 Niezwłocznie ustalić miejsce pożaru, drogi jego rozwoju, stopień zagrożenia dla życia osób
i otaczającego mienia oraz środowiska.
 Niezwłocznie powiadomić wszystkie osoby znajdujące się w pobliżu pożaru oraz innych
użytkowników budynku poprzez poinformowanie najbliższego pracownika DCT (posiada
radiotelefon) i/lub wciśniecie najbliższego przycisku ROP (budynki). W przypadku posiadania
radia dla podwykonawców – poinformować za pomocą radiotelefonu o zagrożeniu.
 Poinformować osoby wyznaczone i odpowiedzialne za ewakuację: Kierownika Działu
Bezpieczeństwa (numer tel. 601 687 031/ radio 111), Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej,
Inspektora Ochrony Środowiska i ppoż. (numer tel. 695770043 / radio 112), Kierownika Zmiany
(numer telefonu 609 682 231/ radio 3300), a gdy nie ma powyższych osób, to Ochronę obiektu
(605 952 334 / radio 113 lub 115), podając lokalizację oraz opis zdarzenia.
 Podporządkować się osobie wyznaczonej w przypadku ewakuacji lub innej sytuacji awaryjnej,
która jest odpowiednio przeszkolona.
 W przypadku zarządzenia ewakuacji korzystać z wyznaczonych dróg (plany znajdują się na
korytarzach) oraz stosować się do określonych kierunków wyjść ewakuacyjnych, a następnie
udać się do miejsca zbiórki.
 Nie używać wind.
 Udać się na wyznaczone miejsce zbiórki, które zlokalizowane jest na parkingu samochodów
osobowych w pobliżu bocznicy kolejowej.
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Wszyscy członkowie zespołu ewakuacyjnego oraz wszyscy pozostali pracownicy, a także inne
osoby przebywające na terenie DCT zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania
się zarządzeniom kierującego akcją i do wykonywania jego poleceń.
Poczekać na dalsze instrukcje przed opuszczeniem punktu zbiórki, od osób prowadzących
akcję ratunkową.
UWAGA Podczas ewakuacji nie ma obowiązku odbijania kart magnetycznych na
czytnikach magnetycznych
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ZAŁOŻENIA POLITYKI DCT GDAŃSK SA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY
PRACY (WYCIĄG)
Zasady podstawowe
Zarząd spółki DCT Gdańsk mając na celu dbałość o bezpieczeństwo pracowników oraz
wszystkich gości i podwykonawców, wymaga od wszystkich przebywających na terenie
terminala przestrzegania kilku podstawowych zasad.
Zarząd DCT uznaje ten cel za jedno z kluczowych zadań i obowiązków kierownictwa i stawia
go na równi z innymi podstawowymi celami o charakterze biznesowym.
Podstawowymi zasadami w zakresie bezpieczeństwa są:
a) przestrzeganie przepisów prawa pracy, bhp, ochrony przeciwpożarowej oraz
warunków higieniczno – sanitarnych,
b) poddawanie się szkoleniom z zakresu bhp oraz propagowanie bezpiecznych metod
i warunków wykonywania pracy,
c) poddawanie się okresowym badaniom lekarskim potwierdzającym zdolność do pracy
na danym stanowisku,
d) realizowanie zaleceń komórki bhp będącej służbą współpracującą z pracodawcą
i pracownikami,
e) propagowanie osobistej odpowiedzialności pracowników za szerzenie kultury
bezpieczeństwa,
f) niezwłoczne powiadamianie o wszystkich wypadkach, sytuacjach prawie
wypadkowych, uszkodzeniach, zniszczeniach, łamaniu zasad bhp i innych
niebezpiecznych zdarzeniach.
Konsekwencje nieprzestrzegania wymienionych podstawowych zasad mogą prowadzić do
zagrożenia zdrowia i życia.
W celu uniknięcia poważnych naruszeń zasad bhp, ustala się, iż pracownik może zostać
zwolniony dyscyplinarnie w szczególności za:
a) nieprzestrzegania zakazu palenia wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów na terenie
firmy,
b) nieprzestrzegania zakazu spożywania alkoholu i środków odurzających w miejscu
pracy i stawiania się pod ich wpływem w pracy,
c) bezpodstawnej odmowy wykonania polecenia pracodawcy dotyczącego pracy,
d) rażącego naruszania zasad bhp,
e) stosowania mobbingu oraz dyskryminację.
Przestrzeganie surowych standardów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony
środowiska naturalnego jest wspólnym obowiązkiem wszystkich pracowników mającym na celu
podnoszenie poziomu kultury bezpieczeństwa.
Niniejsze założenia ogólnej polityki w zakresie BHP zostały zatwierdzone przez Zarząd DCT
i podlegają okresowej weryfikacji.
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1 CELE I ZAMIERZENIA
Zamierzeniem DCT Gdańsk S.A. („DCT”) jest zapewnienie ochrony zdrowia, bezpieczeństwa
i higieny pracy pracowników oraz wszystkich gości i podwykonawców poprzez:
 Przestrzeganie wszystkich obowiązujących aktów prawnych, przepisów, regulaminów
i zasad postępowania w zakresie dotyczącym stanowisk pracy i pracowników, obejmujące
wykonywanie nakazów, poleceń, orzeczeń i rozporządzeń wydanych przez Państwową
Inspekcję Pracy.
 Zapewnienie i utrzymywanie sprzętu, urządzeń, maszyn, narzędzi, pojazdów, systemów
oraz środowiska pracy w dobrym i bezpiecznym stanie, niestanowiącym zagrożenia dla
życia lub zdrowia pracowników; jak również udostępnienie zatrudnionym pracownikom
obiektów i pomieszczeń o odpowiednich warunkach z punktu widzenia bezpieczeństwa
i higieny pracy.
 Dostarczanie niezbędnych informacji, przekazywanie instrukcji, prowadzenie szkoleń,
dokonywanie ocen ryzyka i nadzór nad pracownikami oraz regularne szkolenia okresowe
i uzupełniające.
 Informowanie pracowników kadry kierowniczej i zarządzającej wszystkich szczebli o ich
osobistej odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszystkich swoich podwładnych, za
wszystkie działania podjęte przez podwładnych oraz za bezpieczeństwo osób trzecich,
które mogą znaleźć się w sytuacji zagrożenia.
 Uświadamianie i zachęcanie pracowników do przejęcia osobistej odpowiedzialności za
troskę o bezpieczeństwo swoje i innych osób.
 Prowadzenie badań i pomiarów szkodliwych dla zdrowia czynników występujących
w danym miejscu pracy; sporządzanie, przechowywanie i udostępnianie związanej z tym
ewidencji.
 Wykonywanie pracy i innych czynności w sposób gwarantujący, że osoby niebędące
pracownikami firmy nie są narażone na możliwe do uniknięcia ryzyko dla zdrowia
i bezpieczeństwa.
 Opracowanie procedur zapewniających pełne uwzględnienie czynników istotnych z punktu
widzenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników przy wdrażaniu nowych metod,
sprzętu, urządzeń i materiałów poprzez dokonywanie szczegółowej oceny ryzyka.
 Konsultowanie z przedstawicielem służb BHP wszelkich kwestii, które mogą w istotnym
stopniu wpływać na bezpieczeństwo i zdrowie pracowników w miejscu pracy.
 Zapewnienie stosownej ochronnej odzieży roboczej odpowiednio do warunków pracy
i obowiązków pracownika.
 Zapewnienie możliwości udzielenia pierwszej pomocy zgodnie z obowiązującymi
wymogami, w tym poprzez obecność wyszkolonego personelu i istnienie przeznaczonych
do tego celu pomieszczeń.
 Ustanowienie i przestrzeganie zasad dotyczących profilaktyki pożarowej, ochrony
przeciwpożarowej oraz straży pożarnej w wymaganym zakresie.
 Opracowanie i przestrzeganie procedur Planu Awaryjnego, jak również zapoznanie
pracowników z powyższymi procedurami i ich obowiązkami w tym zakresie.
 Niezwłoczne powiadamiane o wszystkich wypadkach, niedoszłych wypadkach,
uszkodzeniach, zniszczeniach, pożarach, eksplozjach, wyciekach i innych niebezpieczne
zajściach w celu podjęcia skutecznych działań oraz badanie i prowadzenie ewidencji tych
zdarzeń.
Przestrzeganie surowych standardów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
ochrony środowiska naturalnego jest wspólnym obowiązkiem wszystkich pracowników, gości
i podwykonawców mającym na celu podnoszenie poziomu kultury bezpieczeństwa.
UWAGA
Konsekwencje nieprzestrzegania wymienionych podstawowych zasad mogą prowadzić
do zagrożeń zdrowia i życia.
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2 ZAKRES POLITYK
Polityka zawarta w Przewodniku Bezpieczeństwa opisuje zasady panujące na terenie DCT
Gdańsk S.A. („DCT”) oraz sposób postępowania w przypadku ewakuacji. Dotyczy ona całej
organizacji DCT , a także strony zewnętrzne, odwiedzające i współpracujące z DCT.
3 SKRÓTY I DEFINICJE
nd
4

POKREWNE DOKUMENTY

Nazwa dokumentu

Numer referencyjny

4.1

Procedura
dotycząca
usługowych

4.2

Procedura dotycząca nadzoru
i podwykonawcami

4.3

Procedura
dotycząca
wykonywania
niebezpiecznych pod względem pożarowym

4.4

Procedura dotycząca raportowania zdarzeń i wypadków DCT/SOP/SC/41.xx
przy pracy

5

podwykonawców

i

firm DCT/SOP/SC/17.xx

nad wykonawcami DCT/SOP/S.C./23.xx
prac DCT/SOP/SC/25.xx

SZCZEGÓŁY DOKUMENTU

5.1
5.1.1

Wyciąg z polityki bezpieczeństwa
Wyposażenie i warunki pracy w zakresie ochrony zdrowia

5.1.1.1 Pomieszczenia medyczne
W głównym budynku administracyjnym DCT znajduje się pomieszczenie do udzielania
pierwszej pomocy.

Na mocy powyższego pracownik DCT czy podwykonawca, któremu należy udzielić pierwszej
pomocy może skorzystać z punktu pierwszej pomocy wyłącznie w obecności osoby
wyznaczonej przez pracodawcę.

DCT/DOC/SC/79.15_Przewodnik Bezpieczeństwa

Strona 5 z 33

W przypadku kontroli stanu zdrowia np. zmierzenia ciśnienia czy temperatury ciała pracownik
DCT może skorzystać z punktu pierwszej pomocy bez osoby wyznaczonej. Fakt ten natomiast
należy zgłosić na recepcji.
Listy z nazwiskami osób posiadających uprawnienia do udzielania pierwszej pomocy znajdują
się w posiadaniu pracowników ochrony w Recepcji w głównym budynku administracyjnym,
w biurach w budynkach oraz na terenie nabrzeża oraz we wszystkich apteczkach pierwszej
pomocy. Dodatkowo każdy punkt pierwszej pomocy zawiera wykaz środków medycznych,
instrukcję udzielania pierwszej pomocy oraz listę pracowników z przeszkoleniem z pierwszej
pomocy.
Zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, osobą odpowiedzialną za wyposażenie
punktu pierwszej pomocy jest Pracownik Służby BHP. Co za tym idzie, pracownik ten jest
odpowiedzialny za rejestr środków medycznych, ich inwentaryzację i zamawianie.

5.1.1.2 Defibrylator zewnętrzny
W głównym budynku administracyjnym DCT przy pomieszczeniu do udzielania pierwszej
pomocy oraz przy kontenerach brygadzistów na obu kejach znajduje się defibrylator AED
służący do przeprowadzania zabiegu defibrylacji serca w sytuacji wystąpienia nagłego
zatrzymania akcji serca przez osobę bez kwalifikacji medycznych.
Defibrylator pozwala na szybkie i skuteczne ratowanie życia w przypadku konieczności
defibrylacji pacjenta.
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5.1.1.3 Instrukcja użycia defibrylatora zewnetrznego AED
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5.1.1.4 Instrukcja pierwszej pomocy przedmedycznej
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5.1.2

Polityka antyalkoholowa i antynarkotykowa

5.1.2.1 Wstęp
Celem DCT jest zapewnienie wszystkim pracownikom i klientom firmy bezpiecznego środowiska
pracy. Nadużywanie alkoholu, narkotyków, środków odurzających lub innych potencjalnie
szkodliwych substancji jest sprzeczne z tym zamierzeniem, a ponadto może mieć szkodliwy
wpływ na poszczególne jednostki. Zamierzeniem polityki firmy w tym zakresie jest
rozpoznawanie problemów alkoholowych i ochrona pracowników przed zagrożeniami
związanymi z nadużywaniem narkotyków, zanim zaczną one wpływać na zachowanie i pracę
dotkniętych nimi osób oraz bezpieczeństwo innych.
5.1.2.2 Polityka
Zgodnie z polityką firmy na całym terenie terminalu spożywanie alkoholu oraz posiadanie,
używanie i rozprowadzanie dla celów niemedycznych leków kontrolowanych jest zakazane.
Ponadto
stanowi
to
rażące
naruszenie
PROCEDUR
DYSCYPLINARNYCH
OBOWIĄZUJĄCYCH NA TERENIE TERMINALU.
W uzasadnionych przypadkach przypuszczenia o naruszeniu przez nich powyższego zakazu
DCT ma prawo do przeszukania osób oraz należących do nich przedmiotów. Ponadto DCT
może wymagać poddania się testom na obecność substancji odurzających w organizmie.
Na podstawie Polityki antyalkoholowej i antynarkotykowej DCT ściśle zabrania się
przebywania i prowadzenia pojazdów mechanicznych na terenie całego terminala pod
wpływem alkoholu lub pod wpływem środków odurzających.
Przekroczenie wartości 0,00 ‰/ mg alkoholu w wydychanym powietrzu lub stwierdzenie
obecności w organizmie środków odurzających będzie stanowić rażące naruszenie
obowiązujących przepisów w DCT oraz będzie niosło za sobą konsekwencje przewidziane
w taryfikatorze wykroczeń.
Nie istnieje coś takiego jak bezpieczne ilości alkoholu lub narkotyków: wpływ tych
substancji na poszczególne osoby jest różny i ma charakter jednostkowy, w związku
z tym całkowity zakaz spożywania alkoholu i zażywania narkotyków stanowi jedyny
sposób na zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Złamanie zasad niniejszej polityki ze strony gości terminalu, podwykonawców lub
użytkowników będzie równoznaczne z naruszeniem zasad bezpieczeństwa DCT
i wydaleniem takiej osoby z terminalu.
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5.1.3 Polityka antynikotynowa
DCT realizuje politykę antynikotynową ukierunkowaną na:
 Identyfikację określonych obszarów potencjalnych zagrożeń wskutek obecności otwartego
płomienia, np.: z powodu wysokiego ryzyka wystąpienia ognia, wybuchu itd.
 Ochronę zdrowia i zapewnienie bezpieczeństwa osób niepalących bez nieuzasadnionego
ograniczenia wolności wyboru palaczy.
 Pomoc i udzielanie rad każdemu, kto pragnie zerwać z tym niebezpiecznym dla zdrowia,
powodującym raka i choroby układu naczyniowego nałogiem.
UWAGA
Miejscem wyznaczonym do palenia papierosów oraz e-papierosów jest wiata na
parkingu samochodów osobowych przed budynkiem administracyjnym oraz przy
wejściu do toalet dla kierowców zewnętrznych przy budynku Pre-Gate.
Zakaz dotyczy również papierosów elektronicznych.

Wszyscy pracownicy są odpowiedzialni za to, aby nasi goście palili tylko w miejscach do tego
przeznaczonych. Każdy, kto zauważy gościa, niestosującego się do naszej polityki, powinien
niezwłocznie powiadomić o tym ochronę w celu wydalenia tej osoby z terenu firmy.

DCT/DOC/SC/79.15_Przewodnik Bezpieczeństwa
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5.1.4 Środki ochrony indywidualnej
Zgodnie z obowiązującymi zasadami polityki bezpieczeństwa i higieny pracy na całym terenie
DCT obowiązuje nakaz noszenia pełnego obuwia, hełmu ochronnego wraz z paskiem
podbródkowym i kamizelki odblaskowej.
Środki ochrony indywidualnej należy stosować również w czasie przejścia wyznaczoną drogą
z budynku administracyjnego do Pre-gate i budynku tymczasowego. Minimum wyposażenia
stanowią kamizelki odblaskowe.

W przypadku wykonywania pracy na terenie obiektu podwykonawca ma obowiązek wyposażyć
wszystkich swoich pracowników we właściwy, zgodny z przepisami i normami, wynikający
z oceny ryzyka oraz zakładowych tabel przydziału:
 hełm ochronny z zapiętym paskiem podbródkowym
 kamizelkę ostrzegawczą lub inny ubiór ostrzegawczy np.: kurtki,
 ubiór roboczy i/lub ochronny,
 obuwie robocze i/lub ochronne,
 inne środki ochrony indywidualnej w zależności od prowadzonych robót i występujących
zagrożeń.
W przypadku prowadzenia prac na kei, na terminalu T1 i T2 wykonawca i podwykonawca ma
obowiązek wyposażyć swoich pracowników w kamizelki ratunkowe zgodne z przepisami i
normami.
Środki ochrony indywidualnej powinny posiadać cechy ochronne (aktualny termin ważności
użytkowania) i spełniać wymagania dotyczące oceny zgodności (oznakowanie CE).
UWAGA
Złamanie powyższych zasad ze strony gości terminalu, wykonawców i ich
podwykonawców lub użytkowników będzie równoznaczne z naruszeniem zasad
bezpieczeństwa DCT i wydaleniem takiej osoby z terminalu

DCT/DOC/SC/79.15_Przewodnik Bezpieczeństwa
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5.1.5

Zasady poruszania się na terenie terminalu

5.1.5.1 Ruch pieszy na terminalu
Poza wyznaczonymi ścieżkami ruch pieszy na terminalu jest zabroniony.
W sytuacji, gdy pracownicy firmy zewnętrznej nie posiadają swojego środka transportu mogą
skorzystać z busa DCT, który podstawiony jest pod budynkiem administracyjnym.

5.1.5.2 Drogi ewakuacyjne
W przypadku zarządzenia ewakuacji korzystać z wyznaczonych dróg oraz stosować się do
określonych kierunków wyjść ewakuacyjnych.
Wyjścia ewakuacyjne:
 Wyjście główne przy recepcji ( budynek administracyjny),
 Linia numer 5 ( kompleks bramowy),
 Furtka (otwierana przez ochroną przy kompleksie bramowym).
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Strona 12 z 33

5.1.5.3 Ruch pojazdów zewnętrznych na terminalu

5.1.6

Nadzór nad wykonawcami i podwykonawcami

5.1.6.1 Polityka
DCT uznaje swoją odpowiedzialność w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy
swoich pracowników oraz pracowników wykonawców i podwykonawców, którzy prowadzą
działalność na terenie terminalu. Każda z ww. stron musi podjąć działania w celu zapewnienia,
by realizowane prace lub czynności nie stanowiły zagrożenia dla pracowników lub dóbr strony
trzeciej. Z tego względu konieczne jest ustalenie kompetencji poszczególnych wykonawców
i zobowiązanie ich do prowadzenia robót w sposób nienaruszający zasad polityki BHP na
terminalu DCT.
5.1.6.2 Ustalenia
Za właściwe zapisy w umowie / zleceniu odpowiada pracownik / komórka DCT wprowadzająca
wykonawcę oraz jego podwykonawców na teren terminala.
Przyjęcie zlecenia / podpisanie umowy przez wykonawcę jest jednoznaczne z oświadczeniem,
iż wszyscy jego pracownicy, a także wszyscy pracownicy jego podwykonawców, posiadają
ważne szkolenia BHP, badania lekarskie oraz uprawnienia i świadectwa kwalifikacyjne, znają
zagrożenia występujące podczas ich pracy oraz są zapoznani z Kartami Oceny Ryzyka
Zawodowego.
Po spełnieniu ustaleń DCT przedłoży Wykonawcy do akceptacji i implementacji aktualny
Przewodnik Bezpieczeństwa obowiązujący na Terminalu, umowę wraz z pełną dokumentacją
oraz zawiadomi go w formie pisemnej o wszelkich potencjalnych zagrożeniach istniejących na
terenie terminalu i mogących mieć wpływ na Wykonawcę lub pracowników Wykonawcy.

DCT/DOC/SC/79.15_Przewodnik Bezpieczeństwa
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5.1.6.3 Szczegóły
Celem zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa i ochrony wszystkim pracownikom,
wykonawcom, podwykonawcom, firmom zewnętrznym oraz firmom usługowym, które
przebywają na terenie DCT została wprowadzona procedura dotycząca podwykonawców i firm
usługowych (DCT/SOP/SC/17.xx „Procedura dotycząca wykonawców/podwykonawców i firm
usługowych”).
Każdy wykonawca, podwykonawca, firma zewnętrzna czy firma usługowa świadcząca prace
na terenie DCT obowiązkowo przed rozpoczęciem wykonywania prac (nie później niż dzień
przed wykonywaniem prac) zobligowany jest dostarczyć recepcjonistce lub na adres mailowy
pfso@dctgdansk.com / sandra.gering@dctgdansk.com, szereg dokumentów tj. polisę
ubezpieczeniową OC firmy oraz wypełnioną i opieczętowaną przez kierownika/właściciela
firmy instrukcję dla firm usługowych wraz z uprzednią awizacją w celu weryfikacji danych osoby
wizytującej. Wykonawcy i ich podwykonawcy obligatoryjnie przechodzą szkolenie z zasad
bezpieczeństwa nie później niż w dniu przed rozpoczęciem prac Po przeszkoleniu, wydaniu
karty kontrolnej oraz z kompletem dokumentów Wykonawca uzyskuje pozwolenie na przejazd
bramą nr 9 i dopuszczony zostaje do wykonywania prac.
W przypadku nie przestrzegania obowiązujących procedur i zasad na terenie DCT przez
wizytującego, fakt taki będzie skutkował upomnieniem, odnotowaniem w rejestrze oraz
odcięciem jednego z trzech rogów karty kontrolnej osobie wizytującej przez pracownika
Recepcji.
W przypadku 3-krotnego stwierdzenia nie przestrzegania obowiązujących procedur i zasad na
terenie DCT przez osobę wizytującą, zostanie wydany zakaz wejścia na terminal obowiązujący
6 miesięcy.
Niniejsze ustalenia nie dotyczą dostawców, osób posiadających stałe karty dostępu i firm,
z którymi DCT ma podpisane stałe umowy o współpracy.
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5.1.6.4 Warunki świadczenia usług na DCT
W związku z dynamicznym rozwojem firmy została stworzona procedura: DCT/SOP/SC/23.xx
„Nadzór nad wykonawcami i podwykonawcami”.
Procedura ta ma na celu określenie zasad postępowania podwykonawców podczas
wykonywania prac remontowych, naprawczych, budowlanych, serwisowych oraz wszelkich
innych prac na terenie DCT.
W ww. procedurze ujednolicony został sposób szkolenia wykonawców i podwykonawców jak
również zobowiązanie do ciągłej kontroli bezpieczeństwa podczas wykonywania prac oraz
wykonawców i podwykonawców wykonujących te prace.
Podstawowe założenia w/w procedury to:
a) Wykonawcy oraz jego podwykonawcy mają obowiązek przestrzegać zasad bhp oraz
przepisów wynikających z procedur DCT.
b) Każdorazowo przyjęcie zlecenia / podpisanie umowy przez wykonawcę jest
jednoznaczne z oświadczeniem, iż wszyscy jego pracownicy posiadają ważne
szkolenia BHP, badania lekarskie oraz uprawnienia i świadectwa kwalifikacyjne, znają
zagrożenia występujące podczas ich pracy oraz są zapoznani z Kartami Oceny Ryzyka
Zawodowego.
c) Zleceniodawca może zażądać Karty Oceny Ryzyka Zawodowego dla zakresu prac
wykonywanych na terenie terminalu.
d) Każdorazowo w przypadku dużych prac budowlanych, prac wykonywanych przez
pracowników dwóch pracodawców na wspólnym terenie należy wyznaczyć
Koordynatora ds. BHP, który to musi być wyznaczony w porozumieniu z Komórką BHP
DCT przed rozpoczęciem robót, na podstawie umowy lub „Porozumienia o współpracy”
będącego jej załącznikiem. Koordynator będzie osobiście sprawować nadzór w miejscu
wykonywania prac, nad przestrzeganiem przepisów oraz zasad bhp przez wszystkich
zatrudnionych w miejscu pracy. Wyznaczenie Koordynatora ds. BHP nie zwalnia
pracodawców z obowiązku zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy
i przestrzegania przepisów ppoż. W każdym innym przypadku prace wykonawcy będą
nadzorowane przez Zlecającego oraz przez Komórkę BHP DCT.
e) Każdy wykonawca ma obowiązek wyposażyć wszystkich swoich pracowników we
właściwy, zgodny z przepisami i normami ubiór roboczy i/lub ochronny, pełne obuwie,
kamizelkę, hełm przemysłowy wraz z paskiem podbródkowym i inne środki ochrony
indywidualnej według specyfikacji wykonywanych prac.
f) Wykonawca ma obowiązek brać aktywny udział w monitorowaniu stanu bhp.
g) Wykonawca ma obowiązek zapewnić bezpośredni nadzór nad swoimi pracownikami
oraz wyznaczyć osoby do bezpośredniego kontaktu z kierownictwem zlecającym
wykonanie zadania, służbą bhp oraz Koordynatorem BHP – jeśli jest wyznaczony.
DCT/DOC/SC/79.15_Przewodnik Bezpieczeństwa
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h) Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie zgłaszać wszelkie potencjalne zdarzenia
wypadkowe, awarie i wypadki przy pracy zaistniałe podczas wykonywania zleconych
zadań.
i) Wykonawca i wszyscy jego podwykonawcy mają obowiązek posiadać wykaz
podstawowych maszyn i sprzętów wwożonych na teren DCT. Na wniosek DCT
wykonawca i / lub ma obowiązek okazać właściwą dokumentację UDT/TDT
stosowanych maszyn.
j) Wszyscy pracownicy wykonawcy oraz jego podwykonawców mają obowiązek przed
rozpoczęciem prac przystąpić do szkolenia z zasad bezpieczeństwa obowiązujących
na terenie DCT.
k) Wszyscy pracownicy wykonawcy oraz podwykonawców wchodząc na teren DCT
zawsze muszą posiadać przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem oraz listę
kontrolną, którą otrzymają pierwszego dnia po odbytym szkoleniu z obowiązujących
zasad bezpieczeństwa (brak listy kontrolnej jest uzasadniony tylko w przypadku
podpisanych, długoterminowych umów).
l) Każdy wjeżdżający pojazd powinien posiadać kopię Instrukcji dla firm usługowych,
która to wykonawca ma obowiązek wypełnić i przekazać do PFSO przed rozpoczęciem
prac.
m) Niedostarczenie wszystkich wymaganych przez DCT dokumentów może skutkować
niedopuszczeniem do pracy.
n) Pracownicy wykonawcy oraz jego podwykonawców mają obowiązek przestrzegać
zasad bezpieczeństwa oraz przepisów wynikających z procedur DCT. Każdy pojazd
firmy zewnętrznej po terminalu musi poruszać się zgodnie z obowiązującymi znakami
poziomymi i pionowymi oraz z maksymalną prędkością 30 km/h, wszystkie osoby
znajdujące się w pojeździe muszą mieć zapięte pasy bezpieczeństwa, a na dachu
pojazdu musi być umieszczone dodatkowe działające światło ostrzegawcze koloru
pomarańczowego
o) tzw. "kogut".
p) Obowiązkiem wykonawcy oraz jego podwykonawców jest wygrodzenie obszaru, w
którym wykonywane są prace. Brak stożków bezpieczeństwa skutkować będzie
zatrzymaniem wykonywanych prac do czasu wygrodzenia.
q) Każdy wykonawca zostanie wyposażony przez DCT w co najmniej jedno radio mające
służyć do komunikacji w celach awaryjnych.
r) W przypadku drastycznego naruszenia przepisów i zasad bhp pracownik ten nie będzie
miał nałożony zakaz wstępu na teren DCT oraz zostanie mu odebrana lista kontrolna,
jeżeli takową posiada.
s) W razie zaistnienia wypadku przy pracy pracownika firmy wykonującej prace zlecone
na rzecz DCT, ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku dokonuje zespół
powypadkowy powołany przez pracodawcę poszkodowanego pracownika. Ustalenie
przyczyn i okoliczności wypadku może odbywać się w obecności przedstawiciela służb
BHP DCT.
t) W przypadku konieczności przeprowadzenia prac niebezpiecznych pod względem
pożarowym należy stosować się do wymogów procedury DCT/SOP/SC/25.xx.
u) Pracodawcy zobowiązują się współpracować ze sobą w zakresie oraz celu
zapewnienia pracującym w tym samym miejscu pracownikom bezpiecznej i
higienicznej pracy.
v) W przypadku prowadzenia prac na placach budowy Podwykonawca przestrzegać
wszelkich wymagań zawartych w prawie budowlanym.
w) W przypadku prac długoterminowych niezbędne jest ustalenie cyklicznych spotkań, na
których będą omawiane sprawy bezpieczeństwa. W spotkaniach tych musi
uczestniczyć Koordynator ds. BHP, pracownik Komórki BHP DCT, osoba wyznaczona
przez wykonawcę do bezpośredniego kontaktu z Działem Bezpieczeństwa DCT oraz
pracownik DCT odpowiedzialny za umowę.

DCT/DOC/SC/79.15_Przewodnik Bezpieczeństwa

Strona 16 z 33

Podpisanie listy kontrolnej równoważne jest z zapoznaniem się z treścią dokumentów
dostarczonych przez DCT przed rozpoczęciem prac/wizyty a także z zasadami
bezpieczeństwa i higieny pracy.
Tym samym Gość/Wykonawca oraz jego podwykonawcy zobowiązują się do przestrzegania
zasad panujących na terenie terminala i odpowiedzialności porządkowej w przypadku
naruszenia jego postanowień, jak również jest świadomy(a) zagrożeń występujących na w/w
obszarze.
5.1.6.5 Podwykonawcy a ochrona środowiska
Spółka realizując swoje cele biznesowe uwzględnia również kwestie środowiskowe. Wynika to
bezpośrednio z zasady zrównoważenia rozwoju – prowadzenia działalności odpowiedzialnej
środowiskowo i społecznie.
DCT stara się utrzymać środowisko pracy wolne od zagrożeń oraz spełniające wymagania
norm i wymagania ustawowe związane z zapobieganiem zanieczyszczeniom i ochroną
środowiska naturalnego. Celem spółki jest przede wszystkim wpojenie oraz poinformowanie
wykonawców i ich podwykonawców, aby prace przeprowadzane na terenie zakładu były
bezpieczne dla środowiska.
Jednym z najważniejszych elementów w pracy całego zakładu jest zapewnienie
bezpieczeństwa naszym pracownikom, wykonawcom i podwykonawcom oraz wizytującym
gościom. Naszym celem jest „zero wypadków przy pracy”. W związku z tym jedną
z kluczowych wartości w naszej firmie jest BHP oraz ochrona środowiska. W tworzenie
bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy zaangażowane jest najwyższe kierownictwo firmy,
menadżerowie i pracownicy. Jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo i higienę pracy oraz
środowisko naturalne, w którym tę pracę wykonujemy. Wszyscy odpowiadamy za nasze
bezpieczeństwo i zachęcamy innych do przestrzegania naszej polityki.
W Organizacji funkcjonuje Zintegrowany System Zarządzania, a Deklaracja Zrównoważonego
Rozwoju zaprezentowana jest w rozdziale 11 niniejszego dokumentu, a także na stronie
internetowej DCT.
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5.1.7 Taryfikator wykroczeń dla pracowników firm zewnętrznych
Złamanie zasad zapisanych w procedurze dotyczącej nadzoru nad wykonawcami
i podwykonawcami ze strony gości terminalu, wykonawców i podwykonawców lub
użytkowników będzie równoznaczne z naruszeniem zasad bezpieczeństwa DCT i skutkować
będzie nałożeniem na pracownika firmy zewnętrznej kary zgodnie z obowiązującym
taryfikatorem.
TARYFIKATOR WYKROCZEŃ DLA KIEROWCÓW CIĄGNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH
WYKROCZENIE

L.P.

DOZWOLONE OSTRZEŻENIA

KONSEKWENCJE

1

próba wjazdu na terminal pod wpływem alkoholu, narkotyków
i innych substancji szkodliwych

0 razy

stały zakaz wjazdu na terminal

2

spowodowanie zagrożenia zdrowia lub życia pracownika DCT Gdańsk

0 razy

stały zakaz wjazdu na terminal

3

posłużenie się dokumentami lub tablicami rejestracyjnymi niezgodnymi ze
stanem faktycznym / próba wymuszenia na DCT Gdańsk

0 razy

zakaz wjazdu na terminal na 6 miesięcy

4

spowodowanie zagrożenia i/lub zniszczenie mienia DCT

0 razy

w zależności od przekroczenia - zakaz wjazdu
od 1 miesiąca do stałego zakazu

5

brak ŚOI (Środków Ochrony Indywidualnej)

1 raz

zakaz wjazdu na terminal na 1 miesiąc

6

wulgarne / niestosowne zachowanie się wobec pracowników DCT Gdańsk

1 raz

zakaz wjazdu na terminal na 1 miesiąc

7

próba wjazdu z pasażerem

1 raz

zakaz wjazdu na terminal na 3 miesiące

8

rozmowa przez telefon komórkowy w trakcie jazdy

2 razy

zakaz wjazdu na terminal na 1 miesiąc

9

niedostosowanie prędkości

2 razy

zakaz wjazdu na terminal na 6 miesięcy

10

niestosowanie się do znaków pionowych i poziomych na terenie terminalu
(włączając kompleks bramowy)

2 razy

zakaz wjazdu na terminal na 6 miesięcy

11

wysiadanie z ciągnika w miejscu niedozwolonym

2 razy

zakaz wjazdu na terminal na 3 miesiące

12

palenie papierosów (w tym elektronicznych) na terenie terminalu i parkingu
zewnętrznym z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych

2 razy

zakaz wjazdu na terminal na 1 miesiąc

13

jazda bez świateł mijania / niesygnalizowanie manewru skrętu

2 razy

zakaz wjazdu na terminal na 1 miesiąc

14

niestosowanie się do regulaminu dla kierowców zewnętrznych

2 razy

w zależności od przekroczenia - zakaz wjazdu
od 1 miesiąca do stałego zakazu

*DCT zas trzega s obie prawo do rozpatrywania wykroczeń indywidualnie, a co za tym idzie, kons ekwencje mogą różnić s ię od tych przeds tawionych w taryfikatorze

5.1.8 Zarządzanie wypadkami
DCT/SOP/SC/41.xx_Procedura dotycząca raportowania zdarzeń i wypadków przy pracy
określa wymogi dotyczące wszystkich rodzajów wypadków mających miejsce na terenie DCT
oraz podczas podróży służbowych. Natomiast DCT/SOP/SC/22.xx_Procedura dot. obsługi
reklamacji zewnętrznych zapewnia, że wszelkie reklamacje / skargi klientów są rozpatrywane
i efektywnie rozwiązywane oraz przeprowadzane są analizy przyczyn i podejmowane działania
korygujące.
Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie zgłaszać wszelkie potencjalne zdarzenia
wypadkowe, awarie i wypadki przy pracy zaistniałe podczas wykonywania zleconych zadań.
W przypadku powstania zdarzenia wypadkowego należy zabezpieczyć miejsce wypadku
przed dostępem osób postronnych oraz niezwłocznie powiadomić:
 Kierownika Zmiany
(tel. komórkowy 609 682 231, tel. stacjonarny: 058 737 63 51)
 Pracownika Służby BHP
Dominika Milion (tel. komórkowy +48 601 687 031, tel. stacjonarny +48 58 737 90 74)
Agata Pniewska (tel. komórkowy +48 695 770 043, tel. Stacjonarny+48 58 737 91 84)
Agata Jamróz-Krause (tel. komórkowy +48 695 953 607, tel. stacjonarny +48 58 737 91 89)
Weronika Zblewska (tel. komórkowy+48 887 441 371, tel. Stacjonarny +48 58 737 75 35)
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Ewa Szeliga (tel. komórkowy +48 669 990 208, tel. stacjonarny +48 58 737 91 88)
Michał Nawrot (tel. komórkowy +48 693 330 873, tel. stacjonarny +48 58 737 77 36)
 Pracownika ochrony w Recepcji/Ochronę
(tel. stacjonarny: 058 737 63 66/ 058 737 98 56) lub
 Wyznaczonego do celów kontaktowych pracownika DCT

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

5.1.8.1 Schemat postępowania wypadkowego:
Pracownik firmy zewnętrznej zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia
zdarzenia/wypadku pracownikowi DCT,
Kierownik Zmiany po przyjęciu zgłoszenia zobowiązany jest podjąć odpowiednie środki
pomocy następnie sporządzić raport BHP zdarzenia/wypadku,
Każdorazowo Kierownik Zmiany zobowiązany jest przebadać sprawcę zdarzenia/wypadku
na zawartość alkoholu we krwi,
Kierownik Zmiany zobowiązany jest sporządzić dokładną fotografię zdarzenia/wypadku,
Sprawca zobowiązany jest do wypełnienia Oświadczenia o zajściu zdarzenia na terenie
terminalu, zaś Kierownik Zmiany weryfikuje wprowadzone informacje,
Kierownik zmiany sporządza kopię wymaganych dokumentów sprawcy, oraz bierze dane
kontaktowe do siedziby firmy,
Kierownik zmiany przekazuje oryginał dokumentów odpowiednim osobom,
odpowiedzialnym w firmie za roszczenia.

5.1.9 Postępowanie w sytuacjach awaryjnych – Plan awaryjny
Każdy kompleks portowy narażony jest na potencjalne zagrożenia związane z przewozem
ładunków na pokładzie statków, eksploatacją pojazdów do obsługi portów lub transportem
materiałów niebezpiecznych – znanych lub nie, i przechowywanych na terenie portu. DCT
z dużą troską traktuje swój obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
wszystkich pracowników, klientów i ogółu społeczeństwa na okoliczność wystąpienia
poważnej awarii lub wypadku dotyczącego Terminalu. Firma podejmuje działania mające na
celu wykrycie i kontrolowanie potencjalnych zagrożeń. Działania te przeprowadzane są
regularnie w celu zapewnienia inspekcji wszystkich posiadłości terminalu. Najpierw
przeprowadzana jest analiza stanowisk pracy, a następnie techniczna i/lub administracyjna
kontrola zidentyfikowanych zagrożeń.
5.1.10 Poszanowanie własności DCT
Zgodnie z obowiązującymi zasadami polityki bezpieczeństwa i higieny pracy na całym terenie
DCT obowiązuje zakaz fotografowania i filmowania.
Złamanie zasad niniejszej polityki ze strony gości terminalu, podwykonawców lub
użytkowników będzie równoznaczne z naruszeniem zasad bezpieczeństwa DCT i wydaleniem
takiej osoby z terminalu.
5.1.11 Deklaracja Zrównoważonego Rozwoju
Firma DCT respektuje normy związane z jakością, ochroną środowiska, BHP oraz wydajnością
energetyczną. Normy te określa wewnętrzna Deklaracja Zrównoważonego Rozwoju. Poniższy
dokument jest istotnym elementem obecnie funkcjonującego w DCT zintegrowanego systemu
zarządzania, zapewniającym między innymi komunikację z otoczeniem.

DEKLARACJA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU DCT GDAŃSK S.A.
DCT Gdańsk S.A („DCT”) to przedsięwzięcie inwestycyjne, polegające na świadczeniu usług
przeładunku kontenerów i towarów. Lokalizacja na terenie Gdańska, regionu który już od
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czasów historycznych i Bursztynowego Szlaku był istotnym węzłem komunikacyjnym,
a równocześnie w otoczeniu obszarów cennych historycznie, turystycznie i przyrodniczo
(Natura 2000), powoduje, że działalność terminalowa idealnie wpisuje się w rys historyczny
miasta ale i nakłada na DCT obwiązek zrównoważonego rozwoju.
DCT – morski terminal kontenerowy, to magazyn czasowego składowania i węzeł
przeładunkowy kontenerów na różne środki transportu.
Wizja DCT Gdańsk – terminalu pierwszego wyboru w sercu Bałtyku jest deklaracją dla
światowych i lokalnych przewoźników – uzyskania sprzyjających mechanizmów i warunków
planowania łańcucha transportowego, optymalnego kosztu i jakości, komfortu,
bezpieczeństwa i efektu środowiskowego.
DCT chce być efektywnym przedsiębiorstwem, zapewniającym swoim akcjonariuszom
stabilny wzrost wartości, kreującym innowacyjne rozwiązania dla klientów i rozwijającym się
w sposób zrównoważony i harmonijny.
Rozwój ten to:
 zintegrowane zarządzanie organizacją i osiąganie efektów biznesowych w sposób
odpowiedzialny społecznie,
 solidność i konkurencyjność zapewniająca zaspakajanie potrzeb klientów i dostarczanie
im usług na najwyższym poziomie, zawierająca się w celu: najwyższa jakość i pełna
satysfakcja klienta oraz wszystkich zainteresowanych stron,
 w odpowiedzi na intensyfikację przewozów – zwiększanie zdolności przeładunkowych
terminalu i wsparcie inicjatyw rozbudowy infrastruktury towarzyszącej, zapewniającej
kompleksową obsługę klientów,
 innowacyjność w podejściu do prowadzonych procesów oraz zakupów usług i towarów,
uwzględniająca nowe technologie i rozwiązania, zapewniające ujęcie aspektów
jakościowych, środowiskowych, energetycznych i bezpieczeństwa pracy,
 prowadzenie i optymalizacja procesów w sposób efektywny energetycznie, poprawiający
wynik energetyczny (jako istotny aspekt światowej polityki klimatycznej i powiązania
z kosztami operacyjnymi),
 zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu pracy całemu personelowi zaangażowanemu
w działania, w tym również personelowi klientów, wraz z wdrożeniem i utrzymaniem
zasady: 0 wypadków,
 poszanowanie otoczenia i świata przyrodniczego, minimalizowanie oddziaływań
środowiskowych,
 prowadzenie procesów inwestycyjnych z zachowaniem bioróżnorodności, a tam gdzie
zachodzi potrzeba wykonywanie kompensacji przyrodniczych.
Zarząd Firmy deklaruje nadzór i zapewnia zgodność prawną w realizowanych działaniach.
Działając w sposób zintegrowany, obejmuje w szczególności kwestie:
 jakości i oczekiwań klientów, w zgodności z normą ISO 9001,
 efektywności energetycznej procesów, w zgodności z normą ISO 50001,
 warunków bezpiecznej pracy, w zgodności z normą OHSAS 18001,
 ochrony środowiska, w zgodności z normą ISO 14001 i rozporządzeniem EMAS.
Rozwijając organizację, Zarząd deklaruje swoje zaangażowanie w doskonalenie zarządzania.
Uwzględniając zasady zarządzania jakością, zapewnia kompetentny personel i zasoby do
prowadzenia procesów zarządczych, technicznych i efektywności energetycznej oraz
bezpieczeństwa, ich planowania, monitorowania, przeglądui ciągłego doskonalenia.
Cały personel jest zaangażowany w te działania, a poprzez ustanowione kanały
komunikacyjne, ma również możliwość aktywnego wpływu na ich kształtowanie.
5.2

Wyciąg z Planu Ochrony Przeciwpożarowej

5.2.1 Wstęp
Zarządca budynku zapewnia osobom w nim przebywającym bezpieczeństwo, środki
niezbędne do zwalczania pożarów oraz odpowiednie warunki ewakuacji. Prezes ponosi
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odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.
Inspektor ochrony środowiska i ppoż. został przez Prezesa wydelegowany do pełnienia funkcji
oficera ds. ochrony przeciwpożarowej, czyniąc go tym samym odpowiedzialnym za
prowadzenie prób i ćwiczeń ewakuacyjnych. W razie nieobecności Inspektora ds. ochrony
środowiska i ppoż. w zakresie ochrony przeciwpożarowej funkcję Inspektora pełni Kierownik
Działu Bezpieczeństwa.
5.2.1.1 Podstawowe zakazy według ochrony przeciwpożarowej obowiązujące w DCT
Osoba przebywająca na terenie DCT ma obowiązek przestrzegania przepisów
przeciwpożarowych. Zabrania się:
 manipulowania przy instalacjach elektrycznych,
 przestawiania podręcznego sprzętu gaśniczego,
 składowania na drogach ewakuacyjnych materiałów palnych oraz innych materiałów
ograniczających szerokość przejścia,
 ograniczania dostępu do: drzwi i wyjść ewakuacyjnych, gaśnic i hydrantów,
przeciwpożarowych wyłączników prądu obiektu, tablic rozdzielczych prądu elektrycznego,
głównych zaworów wody.
















5.2.1.2 Urządzenia przeciwpożarowe i sprzęt gaśniczy na terenie DCT
System sygnalizacji pożaru (SSP)
Lokalizacja: budynek administracyjny, budynek Działu Utrzymania Ruchu, magazyn CFS,
budynek „Pre-gate”, budynek przepompowni ppoż. i generatora, w części terminala T1:
budynek GPZ - PZ-DCT, trafostacje TB, TC oraz TD; w części terminala T2: budynek GPZ
– PZ-DCT2, trafostacje: TK-T2, T1-T2, T2-T2, T3-T2, T4-T2, T5-T2, T6-T2, T7-T2.
Sieć hydrantowa zewnętrzna (przeznaczona dla jednostek straży pożarnej):
Miejsca usytuowania hydrantów zewnętrznych są oznakowane pożarniczymi tablicami
informacyjnymi ze znakiem „H”.
Sieć hydrantów wewnętrznych
Lokalizacja: budynek administracyjny, warsztat DUR, Hala przy warsztacie, budynek: Pregate, magazyn drobnicowy CFS, Nowy DUR – hala i biurowiec.
System oddymiania (klapy dymowe)
Lokalizacja: budynek CFS, oddymiane klatki schodowe w budynku administracyjnym, klatki
schodowe Nowy DUR.
Oświetlenie ewakuacyjne
Lokalizacja: budynek administracyjny, budynek Pre-gate, magazyn CFS, budynek Działu
Działu Utrzymania Ruchu, hala namiotowa CFS, stacja transformatorowa GPZ, stacje
transformatorowe.
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – we wszystkich obiektach.
Kurek główny instalacji gazowej - główne zasilanie w gaz znajduje się w stacji redukcyjno
pomiarowej gazu. Z tego miejsca zasilany jest cały terminal. Poszczególne budynki można
odłączyć poprzez zawory przy skrzynkach z licznikami.
System aktywnej detekcji gazu
Lokalizacja: hala warsztatowa DUR skalibrowana na tlenek węgla, dwie kotłownie gazowe
w DUR oraz trzecia w budynku administracyjnym, skalibrowane na metan oraz
akumulatorownia skalibrowana na wodór.
Podręczny sprzęt gaśniczy – we wszystkich obiektach, na sprzęcie terminalowym,
w pojazdach służbowych.
Stały system gaszenia Ansul
Lokalizacja: kuchnia w budynku administracyjnym;
Stały system gaszenia gazem Novec
Lokalizacja: serwerownia w budynku administracyjnym i w stacji transformatorowej TD.
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5.2.1.3 Prace pożarowo niebezpieczne. Charakterystyka prac niebezpiecznych pod
względem pożarowym
Przez prace niebezpieczne pożarowo rozumiemy wszelkie prace, nieprzewidziane instrukcją
technologiczną lub prowadzone poza wyznaczonym na stałe miejscem, mogące powodować
bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru lub wybuchu.
Prace niebezpieczne pożarowo mogą być wykonywane na terenach, w obiektach
i pomieszczeniach DCT tylko pod warunkiem spełnienia wymagań z zakresu ochrony
przeciwpożarowej obowiązujących przed, w trakcie ich wykonywania oraz po zakończeniu
prac.
Do prac niebezpiecznych pod względem pożarowym zaliczamy:
 wszelkie prace remontowo-budowlane związane z użyciem otwartego ognia lub innych
źródeł ciepła (Pospawanie, lutowanie, cięcie termiczne i mechaniczne, szlifowanie,
podgrzewanie, roztapianie, zgrzewanie, prace dekarskie) prowadzone wewnątrz obiektu,
na przyległym do niego terenie, w sąsiedztwie składowanych materiałów palnych lub
palnych elementów konstrukcyjnych budynku,
 prace związane z operacjami cięcia, w czasie których dochodzi do wytwarzania iskier,
 prace spawalnicze, prowadzone zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektów,
budynków, terenów, w tym wyżej wymienione prace wykonywane w przestrzeniach
(strefach) zagrożonych wybuchem, prace związane ze stosowaniem cieczy, gazów
i pyłów, przy których mogą powstawać mieszaniny wybuchowe np.:
a) przygotowanie do stosowania gazów, cieczy i pyłów,
b) stosowanie cieczy i innych substancji do malowania, klejenia, mycia, nasycania itp.,
c) suszenie z udziałem cieczy i innych substancji palnych,
d) usuwanie pozostałości tych substancji z elementów konstrukcyjnych budynków, maszyn,
urządzeń i stanowisk pracy.
Potencjalne zagrożenie pożarowe nie zależy tylko od rodzaju i specyfiki prac, ale także od
właściwości środowiska, w których są wykonywane. Wszelkie tego rodzaju prace, o ile nie są
określone w obowiązujących instrukcjach stanowiskowych, mogą być wykonywane wyłącznie
po uzyskaniu pisemnego zezwolenia.
Prace niebezpieczne pożarowo muszą być prowadzone na podstawie pisemnego
zezwolenia na wykonanie pracy pożarowo niebezpiecznej – (załącznik nr 3 do Procedury
dotyczącej wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym). Do zezwolenia
musi być wypełniona lista kontrolna zabezpieczenia pod względem przeciwpożarowym.
Komisja
Każdorazowo przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pożarowo Szef Działu lub
wyznaczony pracownik powołuje Komisję, która ustala wymagania w oparciu o postanowienia
niniejszej procedury oraz przepisów szczegółowych obowiązujących w przedmiotowej
sprawie.
Skład osobowy komisji stanowią:
 Szef działu lub pracownik wyznaczony i nadzorujący prace - przewodniczący komisji,
 Inspektor ochrony przeciwpożarowej - członek komisji,
 Wykonawca - członek komisji, (jeśli prace będzie wykonywała firma zewnętrzna).
Skład komisji może być rozszerzony o inne osoby.
Dokumentację dotyczącą zabezpieczenia przeciwpożarowego prac niebezpiecznych
pożarowo przechowuje Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej (Dział Bezpieczeństwa).
Jeżeli zezwalający na rozpoczęcie prac, uzna za stosowne nie wystawianie protokołu
zabezpieczenia przeciwpożarowego prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, fakt
ten musi być potwierdzony wpisem „nie sporządzono protokołu zabezpieczenia
przeciwpożarowego”, w pkt. 4 zezwolenia.
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Po akceptacji rozwiązań i wykonaniu czynności określonych w protokole zabezpieczenia
przeciwpożarowego, wydawane jest pisemne zezwolenie
na prowadzenie prac
niebezpiecznych pod względem pożarowym, zgodnie z załącznikiem nr 3.
Zasady wydawania zezwoleń na prace pożarowo niebezpieczne
Wszystkie prace pożarowo niebezpieczne, należy prowadzić na podstawie pisemnych
zezwoleń, które obowiązują użytkowników i wszystkich wykonawców.
Rodzaje pisemnych zezwoleń:
 długoterminowe na prace remontowe,
 długoterminowe na prace inwestycyjne,
 jednorazowe (na prace szczególnie niebezpieczne, na pozostałe prace).
W przypadku zmiany warunków lub zakresu prac wymagane jest wydanie nowego pozwolenia.
W przypadku gdy prace wykonywane są przez te same osoby, a warunki pracy nie uległy
zmianie dopuszcza się przedłużenia pozwolenia.
Dokonywanie poprawek na drukach zezwoleń przez osoby nie upoważnione jest zabronione.
Zezwolenie oraz lista kontrolna muszą być całkowicie wypełnione i podpisane przez
wyznaczoną osobę oraz wykonawcę prac, zanim zezwoli się na ich wykonanie.
Zasady zabezpieczenia przeciwpożarowego prac niebezpiecznych pożarowo wykonywanych
na statkach przebywających na terenie Portu Gdańskiego zarządzanego przez ZMPG S.A.
określa instrukcja wprowadzona zarządzeniem nr 18/2005 Prezesa Zarządu ZMPG S.A.
Zgodnie z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego, zezwolenie na przedmiotowe prace wydaje
Kapitanat Portu Gdańsk.
UWAGA
Prowadzenie prac pożarowo niebezpiecznych bez ważnego zezwolenia na ich
wykonywanie jest zabronione!
5.2.1.4 Obowiązki osób nadzorujących prace niebezpieczne pożarowo
Szef Działu lub pracownik przez niego wyznaczony do sprawowania nadzoru nad przebiegiem
prac niebezpiecznych pożarowo, odpowiedzialny jest za:
 dopilnowanie, aby przed przystąpieniem do prac niebezpiecznych pożarowo wykonane
zostały wszystkie zalecenia w zakresie zabezpieczenia obiektu, pomieszczenia, czy
stanowiska pracy zawarte w „protokole zabezpieczenia przeciwpożarowego prac"
lub „zezwoleniu na rozpoczęcie prac",
 wyznaczenie osób odpowiedzialnych za:
a) odpowiednie przygotowanie miejsca pracy,
b) odpowiedni przebieg prac,
c) odpowiednie zabezpieczenie miejsca pracy po jej zakończeniu;
 sprawdzenie zabezpieczeń przeciwpożarowych stanowisk prac niebezpiecznych
pożarowo oraz wydawanie poleceń gwarantujących natychmiastową likwidację
stwierdzonych niedociągnięć,
 zapewnienie wykonywania prac wyłącznie przez osoby do tego upoważnione, posiadające
odpowiednie kwalifikacje,
 zaznajomienie osób wykonujących prace z zagrożeniami pożarowymi występującymi
w rejonie wykonywania prac oraz z przedsięwzięciami mającymi na celu niedopuszczenie
do powstania pożaru lub wybuchu,
 ścisłe stosowanie się do warunków określonych w zezwoleniu,
 instruowanie pracowników wykonujących prace niebezpieczne pożarowo o obowiązkach
i wymaganiach przeciwpożarowych dla realizowanego rodzaju prac,
 wstrzymanie prac i utrzymywanie nadzoru przeciwpożarowego w przypadku stwierdzenia
sytuacji lub warunków zagrażających powstaniem pożaru lub jego rozprzestrzenieniem (do
czasu usunięcia występujących nieprawidłowości),
 branie udziału w kontroli stanowisk, pomieszczeń lub budynku wykonywania prac
niebezpiecznych pożarowo przed, w trakcie wykonywania oraz tuż po ich zakończeniu.
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Jeżeli w strefie spawania występują substancje lub materiały stwarzające zagrożenie
wybuchu pożaru, to należy obowiązkowo przeprowadzić kontrole także po drugiej i
czwartej godzinie od zakończenia prac, w celu sprawdzenia czy nie wystąpiły oznaki tlenia
się materiałów oraz czy nie zaprószono ognia,
dopilnowanie, aby prace szczególnie niebezpieczne były wykonywane przez co najmniej
dwóch pracowników,
ostateczne sprawdzenie miejsca pracy i odnotowanie tego w zezwoleniu; z tą chwilą
zezwolenie zostaje zamknięte i należy je zwrócić Inspektorowi ochrony przeciwpożarowej.

5.2.1.5 Obowiązki osób wykonujących prac niebezpiecznych pożarowo
Uprawniony pracownik DCT lub Wykonawca oraz jego wszyscy podwykonawcy wykonujący
prace pożarowo niebezpieczne, odpowiedzialny jest za:
 oczyszczenie (usunięcie) na zewnątrz pomieszczenia wszystkich materiałów palnych,
surowców, towarów lub odsunięcie ich na bezpieczną odległość poza promień zasięgu
iskier, albo osłonięcie kocami gaśniczymi lub innymi niepalnymi powłokami,
 odsunięcie na bezpieczną odległość od miejsca prowadzenia prac wszelkich przedmiotów
palnych lub znajdujących się w palnych opakowaniach,
 zabezpieczenie przed działaniem temperatury np. odprysków spawalniczych materiałów,
których usunięcie na bezpieczną odległość nie jest możliwe, przez osłonięcie ich np.
kocami gaśniczymi, itp.,
 sprawdzenie, czy znajdujące się w sąsiednich pomieszczeniach materiały lub przedmioty
podatne na zapalenie w skutek przewodnictwa cieplnego bądź odprysków spawalniczych
nie wymagają lokalnych zabezpieczeń,
 uszczelnienie materiałami niepalnymi wszelkich przelotowych otworów instalacyjnych,
kablowych, wentylacyjnych itp. znajdujących się w pobliżu miejsca prowadzenia prac,
 sprawdzenie ewentualnych granic wybuchowości, zabezpieczenie przebiegających
w pobliżu przewodów i instalacji, zabezpieczenie otworów do sąsiednich pomieszczeń za
pomocą mat i koców niepalnych,
 zabezpieczenie przed rozpryskami spawalniczymi lub uszkodzeniami mechanicznymi
kabli, przewodów elektrycznych, gazowych oraz instalacji z palną izolacją, o ile znajdują
się w zasięgu zagrożenia spowodowanego pracami pożarowo niebezpiecznymi,
 przygotowanie w miejscu wykonywania prac sprzętu i materiałów służących do ich
zabezpieczenia m.in. niezbędnego sprzętu pomiarowego np. do pomiaru stężeń par
i gazów palnych i wybuchowych, podręcznego sprzętu gaśniczego, itp.,
 oznakowanie terenu prac w widoczny sposób, np.: przez wygrodzenie lub umieszczenie
tablic ostrzegawczych,
 przerwanie pracy i utrzymywanie nadzoru przeciwpożarowego w przypadku stwierdzenia
sytuacji lub warunków zagrażających powstaniem pożaru lub jego rozprzestrzenieniem
oraz zgłoszenia tego faktu do Szefa bądź upoważnionego pracownika oraz Inspektora
ochrony przeciwpożarowej,
 zapewnienie stałej drożności dróg i wyjść ewakuacyjnych z miejsc prowadzenia prac
niebezpiecznych pożarowo,
 sprawdzenie, czy sprzęt i narzędzia są sprawne i należycie zabezpieczone przed
możliwością zainicjowania i rozprzestrzeniania pożaru,
 ścisłe
przestrzeganie
zaleceń
zawartych
w
„protokole
zabezpieczenia
przeciwpożarowego" i „zezwoleniu na prowadzenie prac”,
 posiadanie odpowiedniej wiedzy na temat technologii prowadzenia zleconych prac,
przepisów i zasad BHP i ochrony ppoż.,
 wyposażenie miejsca pracy we właściwy dla prowadzonych prac sprzęt i środki techniczne,
 informowanie osobę nadzorującą o zmianie składu brygad pracujących w każdym
przypadku wymagającym przeprowadzenia szkolenia na temat bezpieczeństwa pracy,
 niedopuszczenie do jednoczesnego prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo takich
jak: spawanie, cięcie mechaniczne lub szlifowanie powodujące iskrzenie itp.
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w pomieszczeniach, w których (lub sąsiadujących z nimi) wykonywane są prace
z zastosowaniem materiałów palnych, polegające w szczególności na: klejeniu, malowaniu
lub myciu z zastosowaniem cieczy łatwo zapalnych, szlifowaniu, np. cyklinowanie
powierzchni wykonanych z materiałów palnych, zakładaniu palnych izolacji oraz
prowadzeniu robót wykończeniowych np. montowanie wyposażenia wnętrz przy
zastosowaniu materiałów palnych,
informowanie osoby nadzorującej pracę o zakończeniu prac niebezpiecznych pożarowo,
a także o ewentualnych przypadkach powstania pożaru ugaszonego w czasie prac,
bieżące kontrowanie miejsca pracy; po zakończeniu prac należy skontrolować miejsce
pracy i jego najbliższe otoczenie,
wykonywanie wszelkich poleceń przełożonych i organów kontrolnych w sprawach
związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym prac.
zabezpieczenie przeciwpożarowe placów budów przejmowanych przez wykonawców
inwestycji realizowanych w DCT należy do wykonawców tych inwestycji. Umowy ogólne
zawierane z wykonawcami inwestycji powinny zawierać stosowne postanowienia w tej
sprawie, w tym również w sprawie przestrzegania przepisów dotyczących zabezpieczenia
ppoż. prac niebezpiecznych pożarowo.
przed rozpoczęciem prac, pracownicy wykonawcy oraz jego wszyscy podwykonawcy
muszą odbyć szkolenie z zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terminalu, które
organizowane jest przez pracownika Działu Bezpieczeństwa jak również wypełnić
stosowne listy kontrolne.
5.2.1.6 Zabezpieczenie miejsca w czasie wykonywania prac zaliczonych do
niebezpiecznych pod względem pożarowym
należy stale obserwować miejsce pracy i jego otoczenie,
na stanowiskach pracy mogą znajdować się stosowane tam ciecze, gazy i pyły palne w
ilości niezbędnej do prowadzenia prac z zapasem umożliwiającym ciągłość pracy jednak
nie większej niż wynosi zapotrzebowanie przewidziane na zmianę roboczą,
zapas substancji znajdującej się na stanowisku pracy powinien być przechowywany
w niepalnych lub innych dopuszczonych, szczelnych opakowaniach,
pozostawianie opróżnionych opakowań na stanowisku pracy jest zabronione,
prace w pomieszczeniach, w których wcześniej wykonywano inne prace związane
z użyciem łatwopalnych cieczy lub palnych gazów, mogą być prowadzone wyłącznie po
uprzednim pomiarze stężeń par cieczy lub gazów w pomieszczeniu i stwierdzeniu nie
przekroczenia 10°o ich dolnej granicy wybuchowości,
niezwłocznie likwidować, zauważone źródła ognia,
należy przerwać pracę w przypadkach pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości lub
zaistnienia sytuacji grożącej pożarem,
należy przerwać pracę w razie usłyszenia sygnału alarmowego oraz na wyraźne wezwanie
dowolnej osoby,
należy używać do wykonywania prac wyłącznie sprzętu i narzędzi sprawnych technicznie
i zabezpieczonego przed możliwością wywołania pożaru,
w przypadku opuszczenia miejsca pracy, wykonawca ma obowiązek poinformować o tym
osobę nadzorującą pracę, a fakt ten potwierdzić w pozwoleniu oraz książce kontroli oraz
dokonać niezbędnego zabezpieczenia miejsca pracy,
należy ściśle stosować się do warunków określonych w zezwoleniu.
5.2.1.7 Zabezpieczenie miejsca po zakończeniu prac zaliczonych do niebezpiecznych
pod względem pożarowym
należy uporządkować miejsce pracy (zlikwidować rusztowania, usunąć zastosowane
materiały i środki zabezpieczające, usunąć sprzęt, narzędzia, odpady itp.),
wszystkie naczynia, wanny i pojemniki należy szczelnie zamknąć lub zabezpieczyć w inny
sposób przed emisją do otoczenia znajdujących się w nich substancji tworzących
z powietrzem mieszaniny wybuchowe,
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ciecze, gazy i pyły oraz ich pozostałości nie powinny zalegać na urządzeniach,
stanowiskach, w przewodach wentylacyjnych i na podłożu,
należy skontrolować miejsce pracy i jego najbliższe otoczenie, w szczególności zaś
przyległe pomieszczenia, składowiska, kanały, tunele, trasy kablowe, itp. w aspekcie
istnienia zarzewi ognia, tlenia się materiałów, występujących temperatur, zadymienia itp.,
w zależności od technologii spawania zaleca się schłodzić wodą nagrzane elementy
konstrukcji budynku i urządzeń, które mogłyby stanowić zarzewie ognia, zależnie od
sytuacji, w szczególności w budynkach niebezpiecznych pod względem pożarowym oraz
posiadających palne elementy konstrukcyjne,
należy poddać kontroli miejsce prac, w którym prace były wykonywane, oraz rejony
przyległe.

5.2.1.8 Przykładowe sposoby zabezpieczeń podczas wykonywania prac pożarowo
niebezpiecznych
przy spawaniu:
 wszelkie materiały palne występujące w miejscu wykonywania prac spawalniczych oraz
pomieszczeniach lub rejonach przyległych, w tym również elementy konstrukcji budynku
i instalacji technologicznych należy zabezpieczyć przed zapaleniem,
 w miejscu wykonywania prac spawalniczych powinien znajdować się sprzęt gaśniczy
umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru,
 uszczelnić i zabezpieczyć wszelkie otwory w ścianach, stropach i instalacje za pomocą
materiałów niepalnych,
 prace spawalnicze mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione,
posiadające odpowiednie kwalifikacje,
 sprzęt do wykonywania prac spawalniczych powinien być sprawny technicznie
i zabezpieczony przed możliwością wywołania pożaru.
przy stosowaniu cieczy, gazów i pyłów, przy których mogą powstać mieszaniny wybuchowe
z powietrzem:
 wszelkie źródła ognia otwartego powinny być odsunięte, co najmniej na odległość 20 m od
miejsca wykonywania prac,
 instalację elektroenergetyczną należy wyłączyć a w razie potrzeby korzystać ze źródła
światła w oprawie przeciwwybuchowej połączonej przewodem OP z punktem zasilania
znajdującym się poza częścią budynku, w której wykonywane są prace,
 wprowadzić całkowity zakaz palenia tytoniu oraz e-papierosów,
 pomieszczenia, w których wykonywane są takie prace powinny być skutecznie
wentylowane,
 używane narzędzia muszą być wykonane z materiałów (metali) nie iskrzących.
przy smołowaniu lub odpowiednio przy innych pracach z użyciem ognia:
 rozgrzewając smołę (lepik) za pomocą otwartego ognia należy zachować odległość, co
najmniej 5 m od budynku, przyległych do niego składowisk lub placów składowych
z materiałami palnymi, (jeśli takie występują),
 rozgrzewanie smoły na dachu dopuszczalne jest tylko na dachach o konstrukcji i pokryciu
niepalnym, w pozostałych przypadkach pod warunkiem zastosowania odpowiednich
podgrzewaczy,
 naczynie na smołę, lepik musi posiadać pokrywę,
 teren wokół miejsca podgrzewania smoły, lepiku powinien być oczyszczony z materiałów
palnych, a grunt zmineralizowany,
 czynności powyższe należy wykonywać pod stałym dozorem,
 miejsce wykonywania tych czynności należy wyposażyć w sprzęt gaśniczy (gaśnica,
łopata, suchy piasek).
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Sposoby postępowania na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.
Ewakuacja
W sytuacji powstania pożaru lub innego zagrożenia należy uruchomić alarm poprzez
wciśnięcie przycisku ROP celem szybkiego zaalarmowania oraz niezwłocznie poinformować
pierwszego napotkanego pracownika DCT.
Przyciski ROP znajdują się w miejscach ogólnie dostępnych (klatki schodowe, korytarze).
Listy pracowników wyznaczonych do przeprowadzenia ewentualnej akcji gaśniczej i do
ewakuacji pozostałych pracowników, podwykonawców, firm zewnętrznych oraz firm
usługowym znajdują się w posiadaniu pracowników ochrony w Recepcji w głównym budynku
administracyjnym, w biurach w budynkach oraz na terenie nabrzeża.
5.2.2

5.2.2.1 Ogłoszenie ewakuacji
Środkami łączności alarmowej przewidzianymi do wykorzystania w obiekcie do ogłoszenia
ewakuacji są:
 Urządzenia akustyczne systemu sygnalizacji pożarowej,
 Środki porozumiewania wewnętrznego – ustne komunikaty alarmowe, System
Komunikatów Głosowych,
 Środki łączności alarmowej wewnętrznej – sieć telefoniczna.
5.2.2.2 Ogólne zasady postępowania podczas ewakuacji
DCT uznaje swoją odpowiedzialność w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy
swoich pracowników i zapewnia organizację ewakuacji ćwiczebnej raz na 2 lata. Raport z tego
rodzaju ćwiczeń sporządza uprawniony pracownik Działu Bezpieczeństwa.
Przebieg ewakuacji:
a) Natychmiast po ogłoszeniu alarmu wszystkie osoby znajdujące się w budynku
zobowiązane są:
 wyłączyć spod napięcia wszystkie urządzenia elektryczne,
 opuścić pomieszczenie, w którym się znajdują,
 udać się w kierunkach określonych strzałkami do wyjść ewakuacyjnych, a następnie do
miejsca zbiórki,
 zachować spokój,
 postępować zgodnie z instrukcjami osób przeprowadzających ewakuację.
b) Gdy pożar lub zadymienie odetnie drogę ewakuacji ukryć się w pomieszczeniu najbardziej
oddalonym od zagrożenia i w miarę możliwości należy powiadomić osoby prowadzące
akcję ewakuacji.
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c) Pamiętać, że w budynkach obowiązuje ruch prawostronny, lewą stronę należy zostawić
dla ratowników.
d) Nie wykonywać czynności mogących wywołać panikę.
e) Ewakuacja mienia nie może odbywać się kosztem sił i środków niezbędnych do ewakuacji
i ratowania ludzi. Tego typu ewakuację należy rozpocząć od najcenniejszych przedmiotów,
urządzeń czy dokumentacji.
f) Wyjść z budynku i udać się do wyznaczonego punktu zbiórki.
g) Nie wchodzić ponownie do budynku, z którego zostało się ewakuowanym.
h) Nie używać wind.
i) Udać się na wyznaczone miejsce zbiórki.
j) Osoby, które jako pierwsze wyszły i zauważyły, że na przejściach znajdują się przedmioty
utrudniające poruszanie się, obowiązane są odsunąć je pod ścianę, aby umożliwić
niezakłócony przebieg ewakuacji.
k) W przypadku przybycia jednostek Państwowej Straży Pożarnej w trakcie akcji
ewakuacyjnej, kierujący przebiegiem akcji zobowiązany jest do złożenia krótkiej informacji
o przebiegu akcji i podporządkowania się dowódcy przybyłej jednostki taktycznej straży
pożarnej.
l) Poczekać na dalsze instrukcje przed opuszczeniem punktu zbiórki, od osób prowadzących
akcję ratunkową.
m) Przy poruszaniu się drogami ewakuacyjnymi należy stosować się do następujących zasad:
n) nie wolno zatrzymywać się, ani poruszać w kierunku przeciwnym wyznaczonemu
kierunkowi ewakuacji,
o) szybkość poruszania się po schodach należy dostosować do szybkości poruszania osób
znajdujących się poniżej,
p) nie wolno podejmować prób przyśpieszenia schodzenia przez popychanie, wyprzedzanie
i wydawanie okrzyków,
q) poruszanie powinno odbywać się w pozycji pochylonej.
UWAGA
Ratowanie życia ludzi ma pierwszeństwo przed gaszeniem pożaru i ratowaniem mienia!
5.2.2.3 Miejsce zbiórki
Ewakuacja ludzi z budynku powinna przebiegać płynnie, a strumień ludzki powinien być
kierowany zgodnie z kierunkowym oznakowaniem dróg ewakuacyjnych.
Miejscem zbiórki ewakuacyjnej jest parking dla samochodów osobowych w pobliżu bramy
wjazdowej na bocznicę kolejową. Osoba odpowiedzialna za ewakuację sprawdza obecność,
a następnie przekazuje informację dowódcy akcji jednostek straży pożarnych
i podporządkowuje się jego poleceniom.
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UWAGA
Niedopuszczalne jest samowolne oddalanie się oraz opuszczanie miejsca zbiórki bez
zgody dowodzącego akcją ewakuacyjną

DCT/DOC/SC/79.15_Przewodnik Bezpieczeństwa

Strona 29 z 33

6
6.1

ZAŁĄCZNIKI
Załącznik 1 - Zasady bezpieczeństwa dla kierowców firm zewnętrznych
WITAMY W DCT GDAŃSK S.A.

W celu wyeliminowania powstania jakichkolwiek sytuacji niebezpiecznych i zagrażających życiu,
prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na terminalu:
I Ogólne zasady bezpieczeństwa:
1.Ruch pieszy jest na terminalu zabroniony.
2.Każda osoba przebywająca na terminalu jest zobowiązana do noszenia odzieży ochronnej,
a w szczególności pełnego obuwia, przemysłowego hełmu ochronnego i kamizelki odblaskowej.
3.Podczas pobytu na terenie DCT, w tym podczas oczekiwania na obsługę, kierowca zobowiązany jest
do zachowania szczególnej ostrożności.
4.Palenie tytoniu i używanie e-papierosów na terenie całego terminalu jest kategorycznie zabronione.
Zakaz dotyczy również palenia w kabinie pojazdu.
5.Zabrania się używania kuchenek gazowych oraz otwartego ognia na terenie całego terminalu.
6.Niedozwolone jest wożenie pasażerów.
7.Ciężki sprzęt terminalowy ma zawsze pierwszeństwo przejazdu.
II Zasady obowiązujące kierowców pojazdów kołowych:
8.Terminal DCT akceptuje do obsługi kontenerów tylko naczepy kontenerowe, tj. dostosowane do
przewozu kontenerów umożliwiające ich mocowanie ryglami skrętnymi. Samochody zewnętrzne
wyposażone w innego rodzaju naczepy nie będą obsługiwane. Samochody zewnętrzne wyposażone w
naczepy niskopodłogowe przeznaczone do przewozu ładunków nienormatywnych będą akceptowane
tylko w przypadku, gdy posiadają zezwolenie na przewóz takich ładunków na transport drogami
publicznymi wydany przez wydział komunikacji. Warunkiem obsługi takiej naczepy jest przestrzeganie
przez kierowcę przepisów bezpieczeństwa obowiązujących na terminalu DCT i przepisów transportu
drogowego dotyczących mocowania
i przewozu takich ładunków.
9.Kierowca jest odpowiedzialny za odryglowanie i zaryglowanie kontenera na naczepie. Przed wjazdem
na terminal należy kontener odryglować. Natomiast po podjęciu kontenera, należy go zaryglować oraz
sprawdzić jego stan i właściwe oznakowanie na bramie wyjazdowej, w uzasadnionych przypadkach
można do tego wykorzystać miejsce na zmianę rozstawu naczepy, które wskazane jest na mapce
poglądowej dostępnej na Pre-gate.
Kierowca koniecznie musi pamiętać o spełnieniu wymogów punktu 2.
10. Obowiązuje bezwzględny zakaz pozostawiania naczepy/przyczepy na terenie DCT Gdańsk (dotyczy
również drogi do/z DCT Gdańsk) oraz parkowania pojazdów na drodze do/z DCT Gdańsk.
11.Kierowca zewnętrzny znajdujący się na bramie wjazdowej/wyjazdowej z kontenerem na naczepie
zobowiązany jest wyłączyć silnik.
12.Kierowca nie ma prawa wyłączać silnika i parkować pomiędzy placami składowymi, ani w innym
miejscu wewnątrz terminalu.
13.Na terminalu należy stosować się do wszystkich znaków drogowych, zarówno poziomych jak i
pionowych. Pod żadnym pozorem nie wolno jeździć „na skróty”.
Należy prowadzić pojazd z bezpieczną prędkością, dostosowaną do panujących warunków, pamiętając
jednocześnie, że prędkość maksymalna nie może przekroczyć 30 km/h. W celu weryfikacji prędkości
na terenie terminala zostały zainstalowane video-rejestratory prędkości.
Uwaga! W przypadku podjęcia / złożenia kontenera ustawionego drzwiami w stronę kabiny kierowcy lub
kontenerów chłodniczych znajdujących się w lokalizacjach wskazanych na mapce, dozwolona jest jazda
pod prąd.
14.Obowiązuje bezwzględny nakaz STOP (zatrzymanie pojazdu) przy każdym wyjeździe z bloków
placowych.
15.Należy zachować szczególną ostrożność, w czasie zatrzymania się suwnic RTG na szczycie pól
składowych. Zatrzymanie się suwnicy w tych miejscach wynika z bezwzględnego obowiązku
DCT/DOC/SC/79.15_Przewodnik Bezpieczeństwa

Strona 30 z 33

zatrzymania się przed wyjazdem z bloku, a nie jest manewrem ustąpienia pierwszeństwa przejazdu
ciągnikowi zewnętrznemu.
16.Pojazd musi poruszać się na światłach mijania. Podczas oczekiwania na obsługę światła muszą
pozostać włączone (minimum światła postojowe).
17.Celem zmiany rozstawu naczepy kierowca musi udać się w wyznaczone do tego miejsce, które
wskazane jest na mapce poglądowej dostępnej na Pre-gate.
Kierowca koniecznie musi pamiętać o spełnieniu wymogów punktu 2.
18.Kierowca zobowiązany jest ustawić pojazd w odpowiedniej pozycji i współpracować z operatorem
bez wychodzenia z kabiny, w celu poprawnego załadowania/wyładowania kontenera z naczepy. Zestaw
(ciągnik + naczepa) oczekujący na obsługę nie może wystawać poza skraj bloku składowego.
19. Kierowców obowiązuje zakaz wchodzenia na ładunek/kontener znajdujący się na naczepie bez
odpowiedniego zabezpieczenia do prac na wysokości
20.Podczas jazdy i obsługi na terminalu, rozmawianie przez telefon i słuchanie muzyki jest zabronione.
21.Celem nadsłuchiwania komunikatów nadawanych z DCT Gdańsk kierowca musi przełączyć się na
kanał 7 CB radia. Kanał 7 służy tylko do wywoływania kierowców przez dysponenta nie zaś do kontaktu
z operatorem suwnicy.
22.Na podstawie Polityki antyalkoholowej i antynarkotykowej DCT Gdańsk S.A. ściśle zabrania się
przebywania i prowadzenia pojazdów mechanicznych na terenie całego terminala pod wpływem
alkoholu lub pod wpływem środków odurzających.
23.Przekroczenie wartości 0,00 ‰/ mg alkoholu w wydychanym powietrzu lub stwierdzenie obecności
w organizmie środków odurzających będzie stanowić rażące naruszenie obowiązujących przepisów w
DCT Gdańsk S.A.
24. W przypadku ewakuacji placu, kierowcy samochodów ciężarowych zobowiązani są niezwłocznie
opuścić terminal bramami od 2 do 8. Brama nr 1 musi pozostać drożna dla służb ratunkowych.
25. DCT nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie podczas obsługi wszelkich niestandardowych,
dodatkowych elementów naczepy.
Naruszenie obowiązujących przepisów będzie niosło za sobą konsekwencje przewidziane w
taryfikatorze wykroczeń.
W razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt telefoniczny: 58 737 6322
Oświadczam, że zapoznałem się z powyższymi zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie
terminala oraz regulaminem korzystania z parkingu zewnętrznego DCT i zobowiązuje się ich
bezwzględnie przestrzegać:

Miejsce i data
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Załącznik 2 - Procedura reagowania na sytuacje awaryjne – ewakuacja na wypadek
pożaru.

6.2

EWAKUACJA NA WYPADEK POŻARU

ERP

1

Ostatnia
wersja

Data wydania

Opracował

Właściciel ryzyka

Numer referencyjny

Dział

2.01

2018/12/12

Agata Pniewska

Dominika Milion

DCT/ERP/ENV/2.01

Bezpieczeństwa

ZAKRES

Cały obszar Organizacji

2

KRYTERIA AKTYWACJI ERP

2.1
Procesy zabezpieczające
 Zarządzanie środowiskowe (4.2)
 Zarządzanie BHP (4.3)
2.2
Procesy zagrożone
 Wszystkie procesy

3

LISTA KONTROLNA
Lista
kontrolna

Działania

Etapy

Osoba odpowiedzialna/wykonująca następujące kroki: Kierownik Zmiany OPS
1.

Ocena
zdarzenia

Ustal miejsce pożaru, drogi jego rozwoju, stopień zagrożenia życia, otaczającego mienia oraz
środowiska naturalnego

☐

Zaalarmuj ludzi, poprzez:

☐




2. Komunikacja

Komunikat głosowy wydany przez System Komunikatów Głosowych, którego panel
znajduje się w recepcji i centrum monitoringu (dotyczy budynku administracyjnego)
Zbicie szybki zabezpieczającej i wciśnięcie przycisku Ręcznego Ostrzegacza
Przeciwpożarowego (ROP)

☐
☐


Użycie przycisku ‘awaryjnego’ w Radio
Powiadom o zdarzeniu i jego przebiegu Ośrodek Ratownictwa ZMPG 111, 113 lub 58 343 11
20, 58 737 99 14
Poczekaj na potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

☐

UWAGA! Jeśli pożar pojawił się na sprzęcie przeładunkowym, poinformuj dyspozytora o
wysokości, na jakiej doszło do pożaru!

☐

Powiadom o zdarzeniu Starszego Kierownika Działu Bezpieczeństwa tel. 601 687 031, radio
111, Inspektora ds. ochrony środowiska i ppoż. tel. 695 770 043 i/lub służbę BHP radio 112

☐

☐

Do realizacji i koordynacji działań, zaangażuj komórkę BHP, jeśli jej pracownicy są wtedy w pracy!

3. Realizacja

4

Wyznacz pracowników lub sam wyłącz dopływ prądu elektrycznego do zagrożonych
pomieszczeń albo całego budynku, za pomocą przeciwpożarowego wyłącznika prądu
zlokalizowanego przy głównym wejściu do budynku

☐

Wyznacz pracowników odpowiedzialnych za sprawdzenie terminali T1 oraz T2, czy wszyscy
pracownicy, podwykonawcy etc. zostali ewakuowani

☐

Koordynuj działania mające na celu sprawdzenie czy wszyscy pracownicy zostali ewakuowani
z budynku, w którym wystąpił pożar
Udaj się w miejsce zbiórki zlokalizowane przy bramie awaryjnej na kolei od strony parkingu

☐
☐

Zbierz listy obecności z każdego działu/komórki i zweryfikuj na ich podstawie czy wszyscy
pracownicy będący tego dnia w pracy zostali ewakuowani

☐

Sporządź raport ze zdarzenia i prześlij do Starszego Kierownika Działu Bezpieczeństwa
(dominika.milion@dctgdansk.com) i Inspektora ds. ochrony środowiska i ppoż.
(agata.pniewska@dctgdansk.com)

☐

WERSJE ARCHIWALNE
Wersja

Data wydania

Autor(zy)

Krótki opis zmian

2.01

2018/12/12

Agata Pniewska

Dostosowanie treści do formatki ERP
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6.3

Załącznik 3 - Alarmowanie Straży Pożarnej

Procedura Alarmowania Straży Pożarnej







a) Każdy, kto zauważy pożar lub uzyskał informację o pożarze, obowiązany jest zachować
spokój i nie dopuszczając do paniki natychmiast zaalarmować:
Wszystkie osoby znajdujące się w sąsiedztwie pożaru i narażone na jego skutki,
Innych użytkowników obiektu,
Państwową Straż Pożarną w Gdańsku – tel.: 998 lub 112,
Portową Straż Pożarną – tel.: (58) 343-92-41,
Recepcję (ochronę) – tel.: 6366.
b) Alarmowanie straży pożarnej należy przeprowadzić z najbliższego telefonu!

PORTOWA STRAŻ POŻARNA TEL. (58) 343-92-41
OŚRODEK RATOWNICTWA ZARZĄDU PORTU (WEWNĘTRZNA SIEĆ PORTOWA) TEL.
- 111







c) Po uzyskaniu połączenia ze strażą należy wyraźnie podać:
gdzie się pali – dokładny adres obiektu i jego nazwę,
co się pali (krótka charakterystyka miejsca pożaru),
czy istnieje zagrożenie życia ludzi, czy w rejonie pożaru lub bezpośrednim sąsiedztwie
znajdują się materiały łatwopalne lub wybuchowe itp.,
imię i nazwisko osoby alarmującej,
numer telefonu, z którego następuje alarmowanie.

UWAGA:
Po przyjęcia meldunku przez dyżurnego telefonistę, nie należy odkładać słuchawki telefonu.
Należy odczekać na sprawdzenie i potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.









d) W razie potrzeby powiadomić inne służby:
Straż Miejska – tel.: 986
Pogotowie Ratunkowe – tel.: 999 (112)
Policja – tel.: 997 (112)
Pogotowie energetyczne – tel.: 991
Pogotowie gazowe – tel.: 992
Pogotowie ciepłownicze – tel.: 993
Pogotowie wodno-kanalizacyjne – tel.: 994
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