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REGULAMIN WIZYTACJI 
Instrukcja dla osób zewnętrznych poruszających się po terenie Wotan Forest, a.s. Zakład Horka 

  (tj. goście, przewoźnicy, dostawcy i odbiorcy towarów i usług itp.) 

Najistotniejsze ryzyka/zagrożenia:   

 Kolizja osób lub pojazdu z innym pojazdem, wózkiem manipulacyjnym, ładowarką (zwanymi dalej 
urządzeniami manipulacyjnymi). 

 Upadek materiału, szczególnie przy obsłudze urządzeń manipulacyjnych. 

 Poślizgnięcie i upadek osoby podczas poruszania się w areale. 

 Złapanie, zaplątanie, naciśnięcie osób i części ciała podczas ingerencji w niebezpieczne części maszyn, 
technologii. 

 Powstanie i rozprzestrzenianie się pożaru, wybuchu.  

 Wyciek substancji chemicznych. 

Obowiązki osób zewnętrznych przy wchodzeniu i poruszaniu się na terenie Zakładu Horka, spółki Wotan 
Forest, a.s: 

1. Przestrzegać wymagań prawnych i innych dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. 

2. Dbać o swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych osób oraz nie stwarzać dodatkowych zagrożeń 
poprzez swoje działania na terenie firmy. 

3. Przed wejściem/wjazdem na teren obiektu należy zgłosić się do recepcji, a następnie postępować zgodnie z 
instrukcjami odpowiedzialnego pracownika firmy. 

4. Przestrzegać i respektować ustalone nakazy i zakazy, informacje i ostrzeżenia przekazywane w formie 
instrukcji, sygnałów, znaków bezpieczeństwa, a w szczególności: 

„Zakaz wstępu 
osób 

nieuprawnionych“ 

„Zakaz palenia i 
manipulacji z 

otwartym ogniem“ 
palenie jest 

dozwolone tylko w 
wyznaczonych i 
zastrzeżonych 

miejscach 

„Dopuszczalna 
prędkość 15 

km/h“ 
 

Przy 
wyjeździe 
„STOP“ 

 

„Pierwszeństw
o dla wózków 
widłowych“ 

 

„Nie 
wchodzić w 
strefę pracy 
maszyny“ 

 

 

   

 

5. Poruszanie się po terenie zakładu tylko w towarzystwie pracownika firmy lub za 
jego wiedzą. Wszystkie osoby zobowiązane są do stosowania środków ochrony 
osobistej przy pracy, tj. sztywne i zamknięte buty, kamizelka odblaskowa a w 
magazynach lub innych miejscach także kask ochronny – zawsze zgodnie ze 
specyfiką miejsca pracy. Odpowiedzialność za osoby nieupoważnione na terenie 
obiektu ponosi zawsze odpowiedni kierownik ośrodka. 

6. W areale i budynkach poruszać się tylko po wyznaczonych ścieżkach, chodnikach i tylko w określonym celu. 
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7. Przestrzegać przepisów ruchu drogowego, zwracając uwagę na poruszanie się i jazdę po terenie obiektu, aby 

nie być przyczyną wypadków, urazów lub zagrożenia dla innych osób, pojazdów i mienia. Maksymalna 
dopuszczalna prędkość została określona na - 15 km/h. 

8. Parkowanie i postój pojazdów dozwolony jest tylko w wyznaczonych miejscach. 

9. Nie wchodzić w obszar obsługi i pas ruchu urządzeń manipulacyjnych, zachować minimalną bezpieczną 
odległość 2 m od pracujących urządzeń manipulacyjnych. 

10. Nie wchodzić pod ładunki podnoszone lub przenoszone przez urządzenia manipulacyjne. 

11. Podczas załadunku i rozładunku produktów, towarów i materiałów należy zachować szczególną ostrożność i 
stosować się do poleceń pracowników firmy, a w razie potrzeby zapewnić bezpieczne wejście i wyjazd z 
areału. Kierowcy pojazdów wjeżdżających na teren obiektu w celu załadunku/rozładunku towarów lub 
materiałów muszą przez cały czas utrzymywać pojazd pod kontrolą. W przypadku konieczności omówienia 
przez niego spraw związanych z celem przewozu, pojazd musi być zabezpieczony przed samoistnym 
przemieszczaniem się, silnik musi być wyłączony, ramię manipulacyjne musi znajdować się w pozycji 
transportowej (jeśli pojazd jest w niego wyposażony), a kabina kierowcy musi być zamknięta na klucz. 

12. Wykonywanie wyłącznie czynności roboczych uzgodnionych wcześniej i zatwierdzonych przez 
odpowiedzialnego pracownika Zakładu Horka. Nie przystępowanie do pracy bez omówienia lub pisemnego 
zezwolenia na pracę. 

13. Nie ingerować w maszyny, urządzenia technologiczne, dystrybucyjne i inne urządzenia firmy bez 
odpowiedniej zgody odpowiedzialnego pracownika Zakładu Horka. 

14. Przestrzegać zakazu wnoszenia, spożywania alkoholu, używania substancji uzależniających oraz wchodzenia 
na teren obiektu pod wpływem tych substancji. Przestrzegać zakazu wnoszenia na teren obiektu broni i innych 
niebezpiecznych przedmiotów i materiałów. 

15. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz używania otwartego ognia oraz palenia tytoniu poza 
wyznaczonym miejscem oznaczonym jako „Strefa dla palących“.  

16. W przypadku wywołania lub zaobserwowania pożaru należy upewnić się, że ogłoszono alarm pożarowy i 
ugasić pożar dostępnymi środkami gaśniczymi lub wezwać Straż Pożarną. 

17. W przypadku alarmu pożarowego należy uczestniczyć w ewakuacji i postępować zgodnie z poleceniami 
kierownika ewakuacji. 

18. Aby opuścić budynek, należy skorzystać z najkrótszej drogi wyjścia z budynku lub na teren otwarty - 
kierować się znakami - kierunek ewakuacji / wyjście ewakuacyjne. 

19. Jeśli jesteś przewoźnikiem - zaparkuj pojazd tak, aby nie utrudniał swobodnego przejazdu. 

20. Wszystkie odpady umieszczaj tylko w wyznaczonych, oznaczonych pojemnikach - pamiętaj o segregacji 
odpadów. 

21. W przypadku rozlania niebezpiecznych substancji należy zapobiegać dalszemu rozprzestrzenianiu się ich i 
natychmiast poinformować personel firmy. 

22. Jest wzbronione: 

- zanieczyszczać obszary produktami naftowymi i chemikaliami oraz odpadami 

- zanieczyszczać powietrze i zakłócać otoczenie nadmiernym hałasem 

- stosować technologii niezgodnej z wymogami prawa w zakresie ochrony środowiska 

Każdy wypadek, pożar, rozlany płyn, awarię, uszkodzenie mienia itp. należy niezwłocznie zgłosić 
odpowiedzialnemu pracownikowi Zakładu Horka. 
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 Pierwsza pomoc 155 Policja 158  Straż pożarna 150 

Zintegrowany system ratunkowy 112 
Recepcja (miejsce zgłaszania pożaru) linia 28 lub 702 216 893 
Obsługa w nagłych wypadkach i awariach: 
 dostawca wody (SČVK) 601 267 267 / 840 111 111 
 dostawca energii elektrycznej (ČEZ Energetické služby) 800 850 860 


