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WSTÊP

Rêczne prace transportowe – w rozumieniu przepisów prawa pracy – to
ka¿dy rodzaj transportowania lub podtrzymywania przedmiotów, ³adunków
lub materia³ów a tak¿e ludzi i zwierz¹t przez jednego lub wiêcej pracowni-
ków, w tym: unoszenie, podnoszenie, uk³adanie, pchanie, ci¹gniêcie, przeno-
szenie, przesuwanie, przetaczanie lub przewo¿enie. 

Postêp techniczny i nowoczesna organizacja pracy przyczyniaj¹ siê zdecy-
dowanie do redukcji uci¹¿liwych prac. Mimo to jednak rêczne przemieszcza-
nie przedmiotów pozostanie jeszcze d³ugo jedn¹ z form transportu wewn¹trz-
zak³adowego, zw³aszcza w ma³ych firmach i gospodarstwach rolnych, na bu-
dowach i w zak³adach opieki zdrowotnej. Warto wiêc bli¿ej poznaæ przepisy
i zasady bezpiecznego wykonywania tego rodzaju prac, ¿eby unikn¹æ wypad-
ków przy pracy, g³ównie urazów krêgos³upa. 

Poradnik oparto o przepisy rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo-
³ecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bhp przy rêcznych pracach transporto-
wych. W poradniku uwzglêdniono przepisy rozporz¹dzenia Rady Ministrów
z 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych m³odocianym
i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac, które wejd¹ w ¿y-
cie 15 grudnia 2004 r.

Poradnik nie wyczerpuje wszystkich zagadnieñ zwi¹zanych z przepisami
oraz zasadami bezpieczeñstwa i higieny pracy przy rêcznych pracach trans-
portowych. Zawiera podstawowe wymagania, które pracodawcy i pracowni-
cy znaæ i stosowaæ powinni. 
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OBOWI¥ZKI PRACODAWCY

Pracodawca jest obowi¹zany stosowaæ odpowiednie rozwi¹zania
techniczne i organizacyjne zmierzaj¹ce do wyeliminowania rêcznych
prac transportowych. Ponadto do jego obowi¹zków nale¿y: 

1. Skierowanie pracowników (lub kandydatów na pracowników), którzy
maj¹ byæ zatrudnieni przy rêcznych pracach transportowych na badania lekar-
skie. Warunkiem powierzenia pracownikowi pracy jest bowiem brak przeciw-
wskazañ zdrowotnych do jej wykonywania. Wszelkie ograniczenia mas dŸwi-
ganych przedmiotów lub innych czynnoœci wysi³kowych oraz przeciwwskaza-
nia zamieszczone w orzeczeniu lekarskim powinny byæ uwzglêdnione. 

2. Przeszkolenie pracowników w dziedzinie bhp. W programie szkolenia
winny siê znaleŸæ m. in.: techniki bezpiecznego unoszenia, podnoszenia,
uk³adania, pchania, ci¹gniêcia, przenoszenia, przesuwania, przetaczania
i przewo¿enia ró¿nego rodzaju przedmiotów, obowi¹zuj¹ce przepisy z zakre-
su bhp przy rêcznych pracach transportowych, a tak¿e sposób pos³ugiwania
siê sprzêtem pomocniczym i œrodkami ochrony indywidualnej. 

3. Dokonanie oceny ryzyka zawodowego i jego udokumentowanie.
Przy ocenie ryzyka nale¿y uwzglêdniæ m. in.: 

parametry przemieszczanych ³adunków (gabaryty, masê, po³o¿enie
œrodka ciê¿koœci, opakowanie, uchwyty, rodzaj substancji), 
warunki œrodowiska pracy (temperatura, wilgotnoœæ, prêdkoœæ wiatru,
wystêpowanie czynników szkodliwych dla zdrowia, oœwietlenie, s¹-
siedztwo ruchu pieszego i pojazdów, wolna przestrzeñ), 
organizacjê prac (za³adunek, roz³adunek, sk³adowanie oraz sposób
wykonywania poszczególnych operacji), 
predyspozycje pracowników (sprawnoœæ psychofizyczn¹, stan zdro-
wia), 
zastosowanie sprzêtu pomocniczego, np.: pasów, lin, ³añcuchów, za-
wiesi, dŸwigni, chwytaków, rolek, kleszczy, uchwytów, noszy, koszy,
legarów, rêcznych wci¹gników i wci¹garek, kr¹¿ków i wielokr¹¿ków
linowych, pochylni, taczek i wózków, 
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zastosowanie œrodków ochrony indywidualnej, np. rêkawic ochron-
nych, naramienników, masek przeciwpy³owych (dobór œrodków
ochrony indywidualnej powinien byæ adekwatny do wystêpuj¹cych
zagro¿eñ i warunków œrodowiska pracy). 

4. Poinformowanie pracowników (na piœmie) o ryzyku zawodowym. Na-
le¿y przekazaæ informacje o wszelkich zagro¿eniach i sposobach unikania ura-
zów, zw³aszcza urazów krêgos³upa, a tak¿e o wypadkach, do jakich najczêœciej
dochodzi w zwi¹zku z wykonywan¹ prac¹. 

5. Wyposa¿enie pracowników w odpowiedni¹ odzie¿ i obuwie robocze
oraz niezbêdny sprzêt pomocniczy i œrodki ochrony indywidualnej adekwatne
do zagro¿eñ. 

6. Wydanie szczegó³owej instrukcji bezpiecznego postêpowania w przy-
padku przemieszczania przedmiotów nieporêcznych, niestabilnych, ze zmien-
nym œrodkiem ciê¿koœci i innych (np. zawieraj¹cych substancje ¿r¹ce, truj¹ce,
pyl¹ce, wybuchowe itp.), które mog³yby ze wzglêdu na swoje w³aœciwoœci
spowodowaæ zagro¿enie wypadkowe. W instrukcji (zaopiniowanej pozytyw-
nie przez s³u¿bê bhp w zak³adzie) powinien byæ podany m. in. sposób: 

– u¿ycia odpowiedniego sprzêtu pomocniczego, 
– zabezpieczenia przedmiotu przed rozwiniêciem, rozpakowaniem, pêk-

niêciem czy odkszta³ceniem powoduj¹cym zagro¿enie, 
– zespo³owego przemieszczania przedmiotu, 
– u¿ycia œrodków ochrony indywidualnej. 
Instrukcja powinna byæ napisana w sposób jasny i prosty. 
7. Zapewnienie nieodp³atnie posi³ków i napojów dla pracowników, zgod-

nie z rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie profilak-
tycznych posi³ków i napojów. 

8. Zapewnienie nadzoru doœwiadczonego pracownika nad zespo³owym
przenoszeniem przedmiotów. 

9. W przypadku zatrudnienia kobiet – sporz¹dzenie wykazu prac wzbro-
nionych kobietom.

10. W przypadku zatrudnienia m³odocianych – sporz¹dzenie:
– wykazu prac wzbronionych pracownikom m³odocianym,
– wykazu prac dozwolonych pracownikom m³odocianym w celu odby-

cia przygotowania zawodowego i stanowisk, na których s¹ one wyko-
nywane.

11. Zapewnienie sprawnie funkcjonuj¹cego systemu pierwszej pomocy
w razie wypadku oraz œrodków do udzielenia tej pomocy. 
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OBOWI¥ZKI OSOBY
KIERUJ¥CEJ PRACOWNIKAMI

Do obowi¹zków osoby kieruj¹cej pracownikami (nadzoruj¹cej) nale¿y: 
1. Sprawdzenie stanu technicznego sprzêtu pomocniczego oraz œrodków

ochrony zbiorowej i indywidualnej stosowanych przez pracowników. 
2. Szczegó³owe poinformowanie pracowników o: 

przemieszczanych przedmiotach – ich masie, po³o¿eniu œrodka ciê¿-
koœci, rodzaju substancji itp., 

zagro¿eniach wynikaj¹cych z wykonywanej pracy i urazach, na jakie
mog¹ byæ nara¿eni w przypadku nierespektowania wymagañ przepi-
sów i zasad bhp, 

sposobie bezpiecznego i najmniej uci¹¿liwego wykonania zadania ze
wskazaniem rodzaju sprzêtu pomocniczego i œrodków ochrony indy-
widualnej, które nale¿y zastosowaæ. 

3. Udostêpnienie pracownikom instrukcji bezpiecznego postêpowania
i nadzór nad jej stosowaniem. 

4. Dostosowanie prac do wymagañ i norm zawartych w przepisach bhp. 
5. Nienara¿anie pracowników na nadmierne obci¹¿enia uk³adów miêœnio-

wo-szkieletowych, zw³aszcza powoduj¹cych urazy krêgos³upa. 
Nale¿y zatem wykluczyæ: 

wykonywanie czynnoœci tylko za pomoc¹ skrêtu tu³owia, 
niestabiln¹ i nienaturaln¹ pozycjê cia³a, 
pochylenia tu³owia o k¹t wiêkszy ni¿ 45°, 
mo¿liwoœæ nag³ych ruchów przemieszczanego przedmiotu,
statyczn¹ pozycjê stoj¹c¹ lub siedz¹c¹, 
przenoszenie przedmiotów podtrzymywanych od spodu, których œro-
dek ciê¿koœci znajduje siê powy¿ej po³owy wysokoœci przedmiotu.

6. Zapewnienie odpowiednich przerw w pracy na odpoczynek w celu
ograniczenia d³ugotrwa³ego wysi³ku fizycznego. W pobli¿u stanowisk pracy
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nale¿y zatem umieœciæ stosown¹ liczbê krzese³ b¹dŸ innych œrodków do odpo-
czynku. 

7. Ograniczenie do minimum odleg³oœci rêcznego przemieszczania przed-
miotów. 

8. Zapewnienie wystarczaj¹cej przestrzeni niezbêdnej do swobodnego wy-
konywania ruchów i zapobiegaj¹cej koniecznoœci pochylania siê i skrêcania
tu³owia. Organizacja prac transportowych powinna uwzglêdniaæ gabaryty
przemieszczanych przedmiotów oraz wielkoœæ pomieszczeñ, drzwi, korytarzy,
przejœæ, dojœæ czy schodów. Niedopuszczalne jest, aby pracownicy musieli
przeciskaæ siê z przenoszonymi lub przewo¿onymi ³adunkami przez zbyt w¹-
skie otwory drzwiowe lub przejœcia i byli przez to nara¿eni na urazy koñczyn
i nadmierne obci¹¿enia krêgos³upa. 

Pochylnie, drogi transportowe i otwory drzwiowe w transporcie we-
wn¹trzzak³adowym powinny spe³niaæ wymagania okreœlone w rozporz¹dze-
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niu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrzeœnia 1997 r. w sprawie ogól-
nych przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy oraz w Polskiej Normie PN-
-68/M-78010, a schody, dojœcia i przejœcia do urz¹dzeñ technicznych – wy-
magania okreœlone w rozporz¹dzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwiet-
nia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ
budynki i ich usytuowanie. 

9. Zapewnienie równej, stabilnej i nieœliskiej powierzchni, po której prze-
mieszczane s¹ przedmioty, co jest warunkiem niezbêdnym do utrzymania rów-
nowagi. WyraŸne oznakowanie dróg transportu i ustawienie w dogodnych
miejscach pojemników na odpadki i œmieci przyczyni siê do zachowania czy-
stoœci i dro¿noœci, co z kolei zapewni poczucie bezpieczeñstwa, u³atwi i przy-
spieszy prace. 

10. Wstrzymanie prac w przypadku stwierdzenia, ¿e s¹ wykonywane nie-
prawid³owo lub w nieodpowiednich warunkach œrodowiskowych (np. przy po-
rywistym wietrze, burzy, przekroczeniu norm stê¿eñ czynników szkodliwych).
Mog¹ byæ one wznowione po usuniêciu b¹dŸ ustaniu zagro¿eñ. 
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ZASADY WYKONYWANIA 
RÊCZNYCH PRAC TRANSPORTOWYCH

Prace nale¿y wykonywaæ w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp
oraz ergonomii. Podnoszony przedmiot powinien znajdowaæ siê pomiêdzy
lekko ugiêtymi kolanami. Stopy, p³asko i pewnie ustawione na pod³o¿u, po-
winny byæ rozstawione w odleg³oœci 30 do 40 cm; plecy jak najbardziej wy-
prostowane; g³owa odchylona nieco do ty³u. 

Przedmiot nale¿y chwytaæ w³aœciwie i pewnie, a je¿eli ma uchwyty
– chwytaæ tylko za nie. £adunek podnosiæ tylko wtedy, gdy pozycja cia³a jest
stabilna. 

Energia kinetyczna cia³a powinna byæ wykorzystana tylko w momencie
zapocz¹tkowania ruchu przedmiotu. 

Przy podnoszeniu i przenoszeniu nale¿y pamiêtaæ o: 
– wykonywaniu ³agodnych i p³ynnych ruchów,
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– nieskrêcaniu tu³owia,
– rozk³adaniu mas, w miarê mo¿liwoœci, symetrycznie po obu stronach

tu³owia. 
Przenoszony przedmiot powinien znajdowaæ siê jak najbli¿ej cia³a i nie

powinien ograniczaæ widocznoœci. Niedozwolone jest przekraczanie dopusz-
czalnych mas przenoszonych przedmiotów, np. poprzez przenoszenie
po dwie sztuki zamiast po jednej. 

Niedopuszczalne jest przebywanie pracownika miêdzy legarami
podczas przetaczania przedmiotów po pochy³o ustawionych legarach.

Pracownicy zobowi¹zani s¹ stosowaæ sprzêt pomocniczy oraz œrodki
ochrony indywidualnej. Stosuj¹c jakiekolwiek urz¹dzenie mechaniczne
przy rêcznych pracach transportowych nale¿y zapoznaæ siê z instrukcj¹
obs³ugi i przestrzegaæ zaleceñ oraz wymagañ w niej zawartych, zw³asz-
cza dotycz¹cych bezpieczeñstwa u¿ytkowania.

Sprzêt pomocniczy i œrodki ochrony indywidualnej powinny byæ w do-
brym stanie technicznym, a na stanowisku pracy powinien panowaæ ³ad i po-
rz¹dek. Odpadki, œmieci lub p³yny rozlane na drodze transportu s¹ przyczy-
n¹ powa¿nych wypadków. 

Pracownikom m³odocianym wzbronione s¹ rêczne prace transporto-
we polegaj¹ce wy³¹cznie na podnoszeniu, przenoszeniu, przewo¿eniu
ciê¿kich przedmiotów, wymagaj¹ce powtarzania du¿ej liczby jednorod-
nych ruchów, do których nale¿¹ prace za- i wy³adunkowe. Prace te mog¹
byæ wykonywane tylko w zakresie niezbêdnym do odbycia przygotowania
zawodowego pod nadzorem osoby uprawnionej do prowadzenia praktycznej
nauki zawodu, a czas ich wykonywania nie mo¿e przekraczaæ 1/3 czasu pra-
cy m³odocianego.

M³odociany to osoba, która ukoñczy³a 16 lat, a nie przekroczy³a 18 lat.

UWAGA! 

Podane w dalszej czêœci poradnika normy przenoszonych lub prze-
wo¿onych ciê¿arów, a tak¿e si³ u¿ywanych przez pracownika s¹ naj-
wy¿szymi dopuszczalnymi wartoœciami, na przekroczenie których
nie zezwalaj¹ ogólne przepisy prawa pracy. Ustalaj¹c zak³adowe
normy (zazwyczaj o wiele ni¿sze) nale¿y uwzglêdniæ przepisy szcze-
gó³owe (bran¿owe) i wyniki oceny ryzyka zawodowego na poszcze-
gólnych stanowiskach pracy.
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OGÓLNE NORMY 
I WYMAGANIA TECHNICZNE

Niedopuszczalne jest rêczne przenoszenie przez jednego pracownika
przedmiotów o masie przekraczaj¹cej 30 kg na wysokoœæ powy¿ej 4 m lub
na odleg³oœæ przekraczaj¹c¹ 25 m. 

Wartości dopuszczalne mas przedmiotów (w kg): 

W przypadku koniecznoœci przenoszenia przedmiotu trzymanego
(uchwyconego) w odleg³oœci wiêkszej ni¿ 30 cm od tu³owia nale¿y zmniej-
szyæ o po³owê dopuszczaln¹ masê przedmiotu lub zapewniæ wykonywanie
tej czynnoœci przez co najmniej dwóch pracowników.

Dla kobiet i m³odocianych dopuszczalna masa przenoszonych przedmio-
tów pod górê – po schodach, których k¹t nachylenia przekracza 30° (nie mo-
¿e przekroczyæ 60°), a wysokoœæ 5 m wynosi (w kg): 
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Młodociani 
Rodzaj 
pracy 

Mężczyźni Kobiety 

Kobiety w ciąży  
lub w okresie 

karmienia dziecka 
piersią chłopcy dziewczęta 

Stała 30 12 3 12 8 

Dorywcza 50 20 5 20 14 

Młodociani 
Rodzaj pracy Kobiety 

Kobiety w ciąży  
lub w okresie karmienia 

dziecka piersią chłopcy dziewczęta 

Stała 8 2 8 5 

Dorywcza 15 3,5 15 10 



Masa przenoszonego przedmiotu przez pracownika u¿ywaj¹cego drabiny
nie mo¿e przekraczaæ 10 kg. Niedopuszczalne jest stosowanie drabiny jako
drogi sta³ego transportu. 

Wartoœci dopuszczalne (w N) si³y (sk³adowa równoleg³a do pod³o¿a)
u¿ytej przez pracownika podczas oburêcznego przemieszczania przedmio-
tów, niezbêdnej do zapocz¹tkowania ruchu przedmiotu wynosz¹: 

– 300 – przy pchaniu, 
– 250 – przy ci¹gniêciu. 
Wartoœci dopuszczalne (w N) si³y u¿ytej przez pracownika do poruszenia

elementów urz¹dzeñ (dŸwigni, korb, kó³ itp.) wynosz¹: 
– 250 – w przypadku obs³ugi oburêcznej, 
– 120 – w przypadku obs³ugi jednorêcznej. 
Dla kobiet i m³odocianych wartoœci dopuszczalne (w N) si³y u¿ytej

do rêcznej obs³ugi dŸwigni, korb, kó³ itp. wynosz¹:

Wartoœci dopuszczalne (w kJ) wydatku energetycznego netto na wykona-
nie pracy wynosz¹: 

* w odniesieniu do 6-godzinnego dobowego czasu pracy
1 kJ = 0,24 kcal

Przez pracê dorywcz¹ nale¿y rozumieæ rêczne przemieszczanie przed-
miotów nie czêœciej ni¿ 4 razy na godzinê, je¿eli ³¹czny czas wykonywania
tych prac nie przekracza 4 godzin na dobê, a w przypadku pracy m³odocia-
nego – po³owy jego dobowego wymiaru czasu pracy. Natomiast rêczne prze-
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Młodociani 
Rodzaj 
Pracy 

Kobiety 
Kobiety w ciąży  

lub w okresie karmienia 
dziecka piersią chłopcy dziewczęta 

Stała 50 12,5 60 40 

Dorywcza 100 25 100 70 

Młodociani 

Rodzaj pracy Kobiety 

Kobiety w ciąży  
lub w okresie 

karmienia  
dziecka piersią 

chłopcy dziewczęta 

Stała kJ na zmianę 5000 2900 3030* 2300* 

Dorywcza kJ na min. 20 - 12,6 10,5 



mieszczanie przedmiotów wykonywane czêœciej ni¿ okreœlono powy¿ej na-
le¿y zaliczyæ do pracy sta³ej. 

K¹t nachylenia pochylni nie zwi¹zanej w sposób sta³y z konstrukcj¹ bu-
dynku, po której pracownicy przenosz¹ lub przetaczaj¹ przedmioty nie po-
winien przekraczaæ 15o. Pochylnie powinny mieæ nawierzchniê szorstk¹ lub
„ryflowan¹”. 

K¹t nachylenia schodów, po których pracownicy przenosz¹ przedmioty
nie powinien przekraczaæ 60°. 

Przetaczanie przedmiotów o kszta³tach okr¹g³ych dozwolone jest,
gdy: 

– masa rêcznie przetaczanych przedmiotów po terenie poziomym nie
przekracza 300 kg na jednego pracownika; 

– masa rêcznie wtaczanych przez jednego pracownika przedmiotów
na pochylnie (k¹t nachylenia do 15°) nie przekracza 50 kg. 

Przetaczanie przedmiotów wzbronione jest m³odocianym.
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ZESPO£OWE 
PRZENOSZENIE PRZEDMIOTÓW

Masa przemieszczanego przedmiotu nie mo¿e przekraczaæ 500 kg,
przy czym na jednego pracownika nie mo¿e przypadaæ jej wiêcej ni¿: 

25 kg – przy pracy sta³ej, 

42 kg – przy pracy dorywczej. 

Odstêpy pomiêdzy pracownikami powinny wynosiæ co najmniej 75 cm. 
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Rys. 2 Œrodkowy pracownik jest obci¹¿ony ca³¹ mas¹ prêta



Do zespo³owego przenoszenia przedmiotów powinno dobieraæ siê pra-
cowników równych pod wzglêdem wzrostu i wieku. Nale¿y jednak pamiê-
taæ, ¿e podczas przenoszenia sztywnych przedmiotów przez wiêcej ni¿ dwie
osoby (przedmiotów przestrzennych – wiêcej ni¿ trzy osoby) na ramionach
lub w wyprostowanych rêkach, a wiêc na sztywnym podparciu b¹dŸ zawie-
szeniu, obci¹¿enie nie rozk³ada siê równomiernie na te osoby, mimo spe³nie-
nia ww. warunków. Ka¿da osoba nara¿ona jest wiêc na powa¿ne przeci¹¿e-
nie uk³adu miêœniowo-szkieletowego i urazy. Oto prosty przyk³ad przeno-
szenia prêta o masie 120 kg (3 x 40 kg) przez trzech pracowników. Ca³a ma-
sa prêta spoczywa na przemian: 

na ramieniu pracownika bêd¹cego w œrodku (rys. 2),

na ramionach pracowników bêd¹cych na skrajach (rys. 3).

W celu z³agodzenia tego typu przeci¹¿eñ, ka¿dy pracownik powinien
podtrzymywaæ przedmiot dodatkowo rêk¹ od spodu (rys. 4).

Najlepiej jednak w takim przypadku by³oby u¿yæ po prostu wózka. 
Inny przyk³ad nierównego rozdzia³u obci¹¿enia miêdzy pracowników,

który wynika z niecentrycznego po³o¿enia œrodka ciê¿koœci przenoszo-
nego przedmiotu, przedstawia rys. 5. Równy rozdzia³ obci¹¿enia miêdzy 
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Rys. 3 Skrajni pracownicy s¹ obci¹¿eni mas¹ prêta po po³owie
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Rys. 4 Podtrzymywanie rêk¹ prêta od spodu ³agodzi przeci¹¿enia

Rys. 5 Równe odleg³oœci od œrodka belki nie gwarantuj¹ równego
rozdzia³u obci¹¿enia miêdzy pracowników

1 2



pracowników nast¹pi wtedy, gdy uchwyc¹ oni przedmiot symetrycznie
wzglêdem jego œrodka ciê¿koœci, a nie – jak na rys. 5 – wzglêdem œrodka
geometrycznego.

Przy zespo³owym przenoszeniu przedmiotów nale¿y równie¿ braæ
pod uwagê wystêpowanie si³ dynamicznych, powoduj¹cych dodatkowe ob-
ci¹¿enia, a wynikaj¹cych ze zmian ruchu cz³owieka i przedmiotu. Zespo³o-
we przenoszenie przedmiotów jest zatem prac¹ o wysokim stopniu ryzyka
zawodowego. 

Przy przenoszeniu przedmiotów d³ugich i o du¿ej masie przepisy bhp
nakazuj¹ zastosowanie sprzêtu pomocniczego, pozwalaj¹cego na transport
przedmiotu mo¿liwie najmniej uniesionego ponad poziom pod³o¿a.
W przypadku koniecznoœci przenoszenia takich przedmiotów na ramio-
nach nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê, aby pracownicy wk³adali i opusz-
czali przedmiot jednoczeœnie na jednoimienne ramiona (wszyscy z tej sa-
mej strony przedmiotu) oraz u¿ywali naramienników jako œrodków ochro-
ny indywidualnej. 
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PRZEMIESZCZANIE MATERIA£ÓW,
KTÓRE STWARZAJ¥ 

DODATKOWE ZAGRO¯ENIA

Przy przemieszczaniu materia³ów ciek³ych: gor¹cych, ¿r¹cych lub
szkodliwych dla zdrowia przez jednego pracownika masa wraz z naczy-
niem i uchwytem nie powinna przekraczaæ 25 kg. 

Balony szklane z cieczami ¿r¹cymi powinny byæ przewo¿one na specjal-
nych wózkach. W wyj¹tkowych przypadkach mog¹ byæ przenoszone przez
dwóch pracowników w wytrzyma³ych koszach z uchwytami. 

Iloœæ i sposób przemieszczania materia³ów wybuchowych oraz butli
z gazami sprê¿onymi okreœlaj¹ odrêbne przepisy. Oto przyk³ady: 

1. Dopuszczalne jest przenoszenie przez jednego pracownika materia³ów
wybuchowych o masie wraz opakowaniem nie wiêkszej ni¿ 25 kg. 

Przy przenoszeniu materia³ów wybuchowych o wspó³czynniku wra¿li-
woœci mniejszym ni¿ 2 ca³kowita masa ³adunku nie mo¿e przekraczaæ 10 kg,
w tym masa materia³u wybuchowego 5 kg. W transporcie wewn¹trzzak³ado-
wym materia³ów wybuchowych powinny byæ u¿ywane tylko takie urz¹dze-
nia, które s¹ do tego przystosowane. 

2. Transport butli na terenie zak³adu pracy powinien odbywaæ siê
przy u¿yciu wózków przeznaczonych specjalnie do tego celu. Butle przeno-
szone na piêtra lub rusztowania powinny byæ umieszczone na specjalnych no-
szach.

Dopuszczalne jest rêczne zanurzanie lub wyjmowanie przedmiotów
z wanien galwanicznych, je¿eli masa przedmiotów wraz z wieszakiem i elek-
trod¹ nie przekracza 10 kg.
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PRZEMIESZCZANIE £ADUNKÓW 
PRZY POMOCY 

SPRZÊTU POMOCNICZEGO

Przewo¿enie ³adunków na taczkach

Masa ³adunku ³¹cznie z mas¹ taczki (w kg) nie mo¿e przekraczaæ: 

100 dla mê¿czyzn; 50 dla kobiet – po twardej nawierzchni, 

75 dla mê¿czyzn; 30 dla kobiet – po nieutwardzonej (nierównej) na-
wierzchni. 

Niedopuszczalne jest przemieszczanie ³adunku po pochyleniach wiêk-
szych ni¿ 8% (dla kobiet granica ta wynosi 2%) oraz na odleg³oœæ przekra-
czaj¹c¹ 200 m. 

Kobietom w ci¹¿y lub w okresie karmienia dziecka piersi¹ dozwolone
jest przewo¿enie ³adunków o ³¹cznej masie (z mas¹ taczki) do 12,5 kg, co
w praktyce oznacza, ¿e tego rodzaju prace s¹ wzbronione dla nich.

M³odocianym dziewczêtom wzbronione jest przewo¿enie ³adunków
na taczkach.

M³odocianym ch³opcom dozwolone jest – w ramach przygotowania za-
wodowego – przewo¿enie na taczkach na odleg³oœæ do 50 m ³adunków o ma-
sie do 50 kg (³¹cznie z mas¹ taczki), po twardej g³adkiej nawierzchni, je¿eli
jej pochylenie nie przekracza 2%.

Przewo¿enie ³adunków za pomoc¹ 
wózków jezdniowych (nieszynowych)

Masa ³adunku ³¹cznie z mas¹ wózka przetaczanego po utwardzonej na-
wierzchni o pochyleniu do 5% nie mo¿e przekraczaæ 450 kg na pracownika,
natomiast przetaczanego po pochyleniu wiêkszym ni¿ 5% – 350 kg. Niedo-
puszczalne jest przemieszczanie ³adunków na wózkach po pochyleniach
wiêkszych ni¿ 8% oraz na odleg³oœæ wiêksz¹ ni¿ 200 m. 
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Dla kobiet masa ³adunku ³¹cznie z mas¹ wózka przetaczanego po utwar-
dzonej i g³adkiej nawierzchni nie mo¿e przekraczaæ 80 kg; przy przetaczaniu
po nierównej nawierzchni masa ta nie mo¿e przekroczyæ 48 kg. Natomiast
dla kobiet w ci¹¿y lub w okresie karmienia dziecka piersi¹ masy te nie mo-
g¹ przekraczaæ 20 kg na utwardzonej i g³adkiej nawierzchni i 12 kg na nie-
równej nawierzchni. 

M³odocianym pracownikom dozwolone jest – w ramach przygotowania
zawodowego – przewo¿enie na wózkach 3- i 4-ko³owych na odleg³oœæ
do 150 m ³adunków o masie do: 80 kg – ch³opcom, 50 kg – dziewczêtom, je-
¿eli pochylenie nawierzchni nie przekracza 2%. 

Ch³opcom dozwolone jest równie¿ przewo¿enie na odleg³oœæ do 100 m
po nawierzchni g³adkiej ³adunków o masie do 80 kg na wózkach 2-ko³o-
wych, je¿eli pochylenie nawierzchni nie przekracza 2%, a po nawierzchni
nierównej – ³adunków o masie do 50 kg, je¿eli pochylenie nawierzchni nie
przekracza 1%. 

Podane wielkoœci obejmuj¹ równie¿ masê wózka. 

Wózki przemieszczane na pochyleniach powinny posiadaæ sprawnie
dzia³aj¹ce hamulce. 

Przewo¿enie ³adunków
za pomoc¹ wózków szynowych

Masa ³adunku ³¹cznie z mas¹ wózka przetaczanego po torach poziomych
nie mo¿e przekraczaæ 600 kg na pracownika, natomiast przetaczanego na po-
chyleniu toru wiêkszym ni¿ 2% – 450 kg. Niedopuszczalne jest przemiesz-
czanie ³adunków na wózkach na pochyleniach torów wiêkszych ni¿ 4% oraz
na odleg³oœæ wiêksz¹ ni¿ 400 m. 

Dla kobiet masa ³adunku ³¹cznie z mas¹ przetaczanego wózka nie mo¿e
byæ wiêksza ni¿ 300 kg, a pochylenie torów nie mo¿e przekraczaæ 1%. Dla ko-
biet w ci¹¿y lub w okresie karmienia dziecka piersi¹ masa ta nie mo¿e byæ
wiêksza ni¿ 75 kg.

W ramach przygotowania zawodowego m³odociani pracownicy mog¹
przewoziæ na odleg³oœæ do 200 m ³adunki na wózkach szynowych o masie
(³¹cznie z mas¹ wózka) do: 400 kg – ch³opcy, 300 kg – dziewczêta, je¿eli po-
chylenie toru nie przekracza 1%. 

Odleg³oœæ miêdzy pojedynczymi wózkami na pochyleniach torów po-
winna wynosiæ co najmniej 25 m, a pomiêdzy zestawami z³o¿onymi z kil-
ku wózków – co najmniej 50 m. Wszystkie wózki wchodz¹ce w sk³ad ze-
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stawu powinny byæ ze sob¹ po³¹czone. Wózki szynowe nale¿y popychaæ
id¹c z boku obok torów. 

Wózki przemieszczane na szynach powinny posiadaæ sprawnie dzia³aj¹-
ce hamulce. Wózki-wywrotki powinny posiadaæ sprawnie funkcjonuj¹ce
urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce przed przypadkowym przechyleniem siê koleby
lub skrzyni oraz urz¹dzenia do unieruchamiania wózków w czasie przechy-
lania koleby lub skrzyni. 

Sposób ³adowania oraz rozmieszczenia ³adunków na wózkach (taczkach)
powinien zapewniaæ ich równowagê i stabilnoœæ podczas przemieszczania. 

Przedmioty przewo¿one na wózkach nie powinny wystawaæ poza obrys
wózka i przys³aniaæ pola widzenia. W wyj¹tkowych przypadkach mo¿na nie
spe³niaæ tych wymagañ, jednak¿e tylko pod warunkiem, ¿e praca odbywa siê
pod nadzorem zapewniaj¹cym bezpieczne jej wykonanie. 

Przemieszczanie ³adunków za pomoc¹ 
rêcznie napêdzanych dŸwignic

Rêczne dŸwignice, stanowi¹ce wyposa¿enie stanowisk pracy, powinny
spe³niaæ wymagania dotycz¹ce oceny zgodnoœci – posiadaæ znak CE oraz in-
strukcjê obs³ugi. Ponadto winny byæ wyraŸnie oznakowane w zakresie ich
dopuszczalnego udŸwigu. 

Mocowanie wszelkiego rodzaju wci¹gników, kr¹¿ków, wci¹garek lub
przyci¹garek do sta³ych elementów obiektów (np. belek, haków, dŸwigarów)
b¹dŸ pod³o¿a powinno zapewniæ ich stabiln¹ i bezpieczn¹ pracê. Nale¿y
przy tym upewniæ siê, czy te elementy posiadaj¹ wystarczaj¹c¹ wytrzyma³oœæ. 

Wci¹garki i przyci¹garki powinny posiadaæ sprawnie dzia³aj¹ce hamulce
oraz urz¹dzenia uniemo¿liwiaj¹ce ruch wsteczny bêbna. Kr¹¿ki i liny powin-
ny byæ tak dobrane, aby lina nie zakleszcza³a siê ani nie zsuwa³a z kr¹¿ka.
Liny stalowe, kausze, ³añcuchy, haki, ogniwa i inne elementy stalowe (kute)
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Podtrzymywanie przedmiotów przewo¿onych na wózkach 
lub innych œrodkach transportu jest niedopuszczalne. 

Przedmiot nie powinien mieæ mo¿liwoœci przemieszcza-
nia siê na wózku pod wp³ywem si³ bezw³adnoœci wystê-
puj¹cych w czasie jazdy.



zawiesi, a tak¿e zawiesia w³ókienne stosowane do podnoszenia ³adunków
powinny byæ atestowane.

Niedopuszczalne jest u¿ywanie tych elementów w stanie uszkodzo-
nym lub o niedostatecznej wytrzyma³oœci albo niew³aœciwie zamoco-
wanych.

Nie wolno przekraczaæ dopuszczalnego udŸwigu dŸwignicy i zawiesia.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e wraz ze wzrostem k¹ta rozwarcia ciêgien zawiesia (nie
mo¿e przekroczyæ 120°) maleje jego dopuszczalny udŸwig.

Przy rozwiniêciu liny lub ³añcucha, niezbêdnym do przemieszczenia ³a-
dunku, na bêbnie powinny pozostaæ co najmniej 2 zwoje. 

Sposób zamocowania ³adunku na haku powinien zapobiegaæ jego upad-
kowi lub gwa³townej zmianie po³o¿enia. Podnoszenie lub opuszczanie ³a-
dunku w miejscu przebywania pracowników powinno byæ poprzedzone sy-
gna³em ostrzegawczym. 

Nie mo¿na pozostawiaæ zawieszonego ³adunku bez jakiegokolwiek nad-
zoru.

Przebywanie pracowników pod zawieszonym ³adunkiem jest niedo-
puszczalne. 
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