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Najlepsze rozwiązanie 

Lista kontrolna dotycząca bezpiecznego transportu 

 
Dnia: 25 listopada 2019 r. 

Dotyczy: Transport ciężkich i ponadgabarytowych elementów turbiny wiatrowej 

Przed transportem Sprawdzono / 

oceniono 

ryzyko 

1. Należy upewnić się, że trasa jest znana, a wszystkie obszary, w których 
wymagana jest specjalna pomoc ze strony pilotujących samochodów zostały 
zidentyfikowane. W razie wątpliwości należy skontaktować się z kierownikiem 
transportu. 

 

2. Obszary, w których wymagane jest ręczne manewrowanie, muszą zostać 
zidentyfikowane i ocenione przed rozpoczęciem transportu. O tych miejscach 
należy wcześniej powiadomić kierowcę i manewrowego. W optymalnym 
przypadku powinni oni posiadać wiedzę na temat tych miejsc i oczekiwanych 
działań dostosowawczych, które muszą podjąć. 

 

3. Miejsca ręcznego manewrowania należy przewidzieć tylko w miejscach 
znacznego zwężenia drogi na trasie. Nie mogą być traktowane jako normalna 
praktyka lub dopuszczone do stosowania w sposób ciągły. Może to być 
przyczyną awarii mechanicznych. 

 

4. Przed przystąpieniem do wykonywania operacji kierowca i manewrowy 
muszą ustalić wspólny język lub sygnały, za pomocą których będą się 
porozumiewać 

 

5. 30 minut przed przybyciem członek zespołu transportowego musi powiadomić 
kierownika zakładu o swoim planowanym przybyciu. 

 

6. Jeżeli pracownik wchodzi na teren zakładu po raz pierwszy, musi niezwłocznie 
powiadomić o tym fakcie kierownika zakładu i zostać przez niego 
wprowadzony. W przeciwnym razie konwój musi zatrzymać się w dogodnym 
miejscu i czekać na instrukcje kierownika zakładu. 

 

7. W dniu poprzedzającym transport należy ocenić aktualne warunki pogodowe. 
W razie wątpliwości należy skontaktować się z kierownikiem transportu. 

 

Podczas transportu Sprawdzono / 

oceniono 

ryzyko 

8. Wstęp na teren zakładu mają tylko upoważnieni pracownicy. Kierowcy nie 
wolno wprowadzać na teren zakładu osób nieupoważnionych. 
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9. Transport nie może opuścić miejsca parkowania przed wydaniem przez 
kompetentne osoby w zakładzie zezwolenia na transport i przekazaniem go 
kierowcom, którzy muszą potwierdzić spełnienie wymogów dotyczących 
transport. 

 

10. Podczas jazdy kierowca musi mieć zapięte pasy bezpieczeństwa.  

11. Kierowca samochodu ciężarowego nie może w żadnym wypadku zjeżdżać ze 
środka drogi zakładowej. Jeśli zestaw zostanie zablokowany, kierowca musi 
zatrzymać pojazd na środku drogi i poczekać na dalsze instrukcje kierownika 
zakładu. 

 

12. Pomiędzy kierowcą ciężarówki i manewrowym przyczepy musi być utrzymywany 
stały kontakt radiowy. W przypadku utraty łączności konwój musi się natychmiast 
zatrzymać. 

 

13. Rezerwowe środki łączności (tj. zapasowa bateria lub telefon komórkowy) 
muszą być łatwo dostępne.  

 

14. Jeżeli nachylenie lub zakrzywienie drogi zakładowej zagraża stabilności ładunku 
i ciężarówki, kierowca musi się zatrzymać i poczekać na dalsze instrukcje 
kierownika zakładu. 

 

15. Podczas jazdy do przodu manewrowy może być pasażerem w samochodzie 
eskortującym (nie może być kierowcą) lub może stać na specjalnej platformie 
przymocowanej do tylnej części przyczepy. 

 

16. Podczas cofania manewrowy nie może wykonywać manewrowania ani 
z wnętrza samochodu eskortowego, ani stojąc na platformie. 

 

17. W każdym przypadku, gdy jazda do przodu wymaga szczególnej uwagi, a także 
przed każdym cofaniem manewrowy musi wyjść z pojazdu i zająć bezpieczną 
pozycję, z której będzie miał dobrą widoczność drogi zakładowej i tylnych kół 
kierowanych przyczepy. Musi mieć stały kontakt radiowy z kierowcą samochodu 
ciężarowego. 

 

18. Przed ustawieniem przyczepy kierowca i manewrowy muszą ocenić 
przydatność danego miejsca do rozładunku. 

 

19. Na sygnał operatora żurawia kierowca ustawia przyczepę zgodnie z instrukcją, 
włącza hamulec postojowy, wychodzi z pojazdu i zajmuje bezpieczną pozycję 
podczas rozładunku. 

 

20. Prace na wysokości: Podczas pracy na wysokości powyżej 2 m od podłoża 
kierowca i manewrowy muszą używać szelek bezpieczeństwa zgodnie z 
instruktażem i zachować szczególną ostrożność. 

 

21. W transport na terenie zakładu należy ocenić aktualne warunki pogodowe. 
W razie wątpliwości należy skontaktować się z kierownikiem transportu. 

 

Ręczne manewrowanie wyposażeniem przyczepy Sprawdzono / 

oceniono 

ryzyko 

 NAKAZY  

22. Nawigowanie przyczepą podczas manewrowania ręcznego musi być jedynym 
zadaniem manewrowego. 

 

23. Operacje manewrowania ręcznego są dopuszczalne tylko w warunkach dobrej 
widoczności. 

 

24. Jeżeli manewrowanie ręczne odbywa się w godzinach nocnych, w miejscach, 
w których jest wykonywane musi być zapewnione oświetlenie tymczasowe. 
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25. W podczas jazdy na terenie farmy wiatrowej manewrowanie ręczne jest 
dopuszczalne tylko na równym, twardym podłożu (bez nachylenia). 

 

26. Przyczepy wyposażone w układ manewrowania ręcznego i nieposiadające 
platformy obsługowej muszą być również wyposażone w urządzenie 
zabezpieczające, które automatycznie wyłącza ręczny układ kierowniczy 
i powraca do manewrowania automatycznego podczas jazdy z prędkością 
powyżej 15 km/h. 

 

27. Podczas obsługi układu manewrowania ręcznego manewrowy musi mieć dostęp 
do obu stron pojazdu, aby mógł ocenić wzrokowo położenie przyczepy, ładunku 
i elementów wystających względem powierzchni drogi oraz różnych przeszkód, 
które należy pokonać lub ominąć. 

 

28. Podczas cofania w trybie manewrowania ręcznego manewrowy musi przyjąć 
bezpieczną pozycję, z której ma dobrą widoczność osi przyczepy i ładunku oraz, 
jeśli to możliwe, pozostaje w bezpośrednim polu widzenia kierowcy. Musi mieć 
stały kontakt radiowy z kierowcą. 

 

 ZAKAZY  

29. Manewrowemu nie wolno wykonywać innych zadań równocześnie 
z manewrowaniem przyczepą, nie może na przykład kierować samochodem 
pilotującym. Może to prowadzić do utraty koncentracji na ważnym zadaniu, 
jakim jest nawigowanie przyczepą w miejscach krytycznych.  

 

30. Ze względu na zmęczenie i wymagany poziom koncentracji nie wolno dopuścić 
do tego, aby manewrowy kierował przyczepą w sposób ciągły na dużych 
odległościach lub przez długi okres czasu. 

 

31. Ciągła ocena zachowania się kierowcy i manewrowego wymagana jest 
w miejscach, w których odbywają się powtarzalne operacje 
manewrowania ręcznego. 
Nie wolno popaść w samozadowolenie. Przykład: ostatnim razem trzeba było 
wykonać tylko bardzo małą liczbę operacji manewrowania, więc następnym 
razem spróbujemy je pominąć, albo: ostatnim razem zrobiliśmy to wolno, ale 
następnym razem zrobimy szybciej. 

 

32. Nie wolno wykonywać w trybie ręcznym manewrowania przyczep poruszających 
się z prędkością większą niż tempo marszu człowieka. 

 

33. Podczas manewrowania ręcznego manewrowemu nie wolno jechać na 
przyczepie, jeśli jej konstrukcja nie jest do tego dostosowana. 

 

34. Manewrowanie ręczne nie może odbywać się na stromych pochyłościach (pod 
górę lub w dół), gdyż prędkość manewrowego jest ograniczona, 
a zmęczenie/wyczerpanie może wpłynąć na sprawność obsługi. 

 

35. Nie wolno podejmować prób manewrowania ręcznego, jeśli nie dokonano 
modyfikacji dróg lub są one niewystarczające, lub jeśli nie usunięto przeszkód.  
Należy zatrzymać konwój i powiadomić kierownictwo o sytuacji. 

 

Po zakończeniu transportu Sprawdzono / 

oceniono 

ryzyko 

36. Po zamocowaniu zawiesia, łańcuchów itp. i wybraniu luzu przez żurawia, 
kierowca zdejmuje swój sprzęt mocujący i przed przemieszczeniem ładunku 
oddala się od niego na bezpieczną odległość. 

 

37. Po ustawieniu elementu w wyznaczonym miejscu zakładu, na polecenie 
operatora żurawia kierowca zjeżdża z miejsca rozładunku i – jeśli to konieczne – 
znajduje bezpieczne i odpowiednie miejsce do wycofania przyczepy. 
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W sytuacji wyjątkowej Sprawdzono / 

oceniono 

ryzyko 

38. W razie wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej należy postępować zgodnie 
z planem reagowania kryzysowego i naprawczym. 

 

39. Każdy wypadek lub incydent należy niezwłocznie zgłosić kierownikowi zakładu.  

 
 
 
 
 

Podpis i data     Podpis i data 

Kierowca      Manewrowy 
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