
OD ZNAKU JAKOŚCI 

„DOBRY BETON” 

PO ZNAK BHP 

„DOBRY TRANSPORT”

To m.in. dzięki Kampanii „Dobry Beton”, prowadzonej nieprzerwanie 

16 lat przez Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego 

w Polsce (SPBT), poziom wytwórstwa betonu towarowego w Polsce 

ustabilizował się na dobrym, europejskim poziomie. 

W roku 2017 Zarząd Stowarzyszenia powołał Grupę Projektową SPBT 

ds. BHP, z zadaniem m.in. rozpoznania możliwości znakowania godłem 

„Dobry Transport”. Zapoczątkowano w ten sposób nowy rozdział 

wyróżniania odznaczeniem SPBT. Dedykowany jest tym razem sferze 

transportu technologicznego. Podstawą jest ocena stanu bezpieczeńst-

wa ruchu betonomieszarek samochodowych, dowożących beton na plac 

budowy oraz stanu bezpieczeństwa ruchu mobilnych pomp mieszanki 

betonowej, służących jej zabudowie w deskowania – w ścisłym 

powiązaniu z poziomem przygotowania personelu obsługującego 

(kierowcy/operatorzy). 

D O B R Y
TRANSPORT

SPBT

www.spbt.pl



Uwzględniając postulaty wiodących firm budowlanych, sygnatariuszy „Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budown-

ictwie”, przeredagowano dotychczasowy regulamin wyróżniania. Osobliwością jest zapis, który mówi, że na potrzeby proce-

dury kwalifikacyjnej spedytorzy dokonują tu preselekcji, autokontroli sprawności własnego sprzętu pod względem regul-

aminowych wymagań BHP, zanim wypełnią formularz zgłoszenia do konkursu. Następnie, na terenie parkowania floty 

ciężarówek, niezależni audytorzy, na zlecenie SPBT, weryfikują wyniki wewnętrznej kontroli na wybranej losowo próbce 

jednostek transportowych. Dokumentację poaudytową sprawdza właściwa Grupa Projektowa SPBT, przekazując ją dalej 

Komitetowi Doradczemu, złożonemu z reprezentantów profesury, przedstawicieli samorządów inżynierskich (PIIB, PZITB), 

centrali krajowego związku przemysłu motoryzacyjnego (PZPM), menedżerów z firm wykonawstwa budowlanego oraz 

ekspertów środowiska. Ostateczną decyzję o przyznaniu wyróżnienia „Dobry Transport” podejmuje Zarząd SPBT, biorąc 

pod uwagę także rekomendacje Komitetu Doradczego.

Wspólnie ze specjalistami Stowarzyszenia Producentów Betonu 

Towarowego w Polsce (SPBT) wypracowaliśmy „Standard BHP 14.8 …”, 

określający podstawowe wymagania bezpieczeństwa pracy dla kierow-

ców/operatorów betonomieszarek samochodowych dostarczających 

beton na teren inwestycji budowlanej oraz mobilnych pomp mieszanki 

betonowej, służących do zabudowy jej w deskowania. 

W gronie 16 generalnych wykonawców dużych, prestiżowych obiektów 

w Polsce, zawarliśmy „Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budown-

ictwie”. Postanowiliśmy razem działać na rzecz minimalizacji ryzyka 

wypadków na naszych budowach. Oczekujemy analogicznego podejścia 

od dostawców materiałów na plac budowy, w tym – producentów betonu 

towarowego i ich spedytorów. I właśnie partnerstwo ze Stowarzyszeniem 

zmierza w tym kierunku. 

Dlatego popieram Kampanię SPBT „Dobry Transport”. Mam nadzieję, że 

niedługo dostawy betonu będą zbieżne już nie tylko z naszymi oczekiwan-

iami jakościowymi, ale, co równie ważne, także z przełożeniem efektów tej 

kampanii na wymagany poziom BHP.
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Koordynator
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KORZYŚCI, JAKIE NIESIE ZNAK SPBT

„DOBRY TRANSPORT”

Wolny wjazd na plac budowy*, celem zabudowania 

mieszanki betonowej w odeskowaną przestrzeń;

Wolny wjazd na teren wytwórni betonu 

towarowego**;

Wiarygodne potwierdzenia sprawności środków 

dostawy i zabudowy betonu oraz opanowania 

procedur bezpieczeństwa przez ich obsługę - wg 

“Standardu BHP 14.8”;

Dla spedytorów/kierowców/operatorów betonomieszarek 

samochodowych i mobilnych pomp świeżego betonu:

Dla kierownictwa budowy*:

Wyznaczenie poziomu bezpieczeństwa pracy,

uniwersalnego wzorca dla producentów betonu

towarowego oraz spedytorów floty zewnętrznego

transportu technologicznego, przede wszystkim 

z myślą o grupie spoza wyróżnionych znakiem SPBT 

„Dobry Transport”

* Dotyczy co najmniej budów prowadzonych przez sygnatariuszy  „Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie”

** Dotyczy co najmniej wytwórni należących do Członków SPBT

Dla branży betonu towarowego:

www.spbt.pl



Patronat honorowy

Patronerzy wspierający

Patroni medialni
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