
ZARZĄDZENIE NR . i A i . / 1 0 

Dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu z dnia 10-09-2010 r. w sprawie 

wprowadzenia "Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy ręcznych prac 

transportowych". 

W oparciu o Kodeks Pracy Art. 23 74 zarządzam: 

§1 
Wprowadzam w życie "Instrukcję Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Ręcznych Prac 

Transportowych". 

§2 
Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych, w których wykonywane są ręczne prace 

transportowe do: 

1. Zapoznania podległych sobie pracowników z treścią "Instrukcji...". 

2. Potwierdzenia przez pracownika na piśmie zapoznania się z "Instrukcją...". 

3. Organizowania ręcznych prac transportowych - indywidualnych i zespołowych - zgodnie 

z wymogami w/w "Instrukcji...". 

§3 

Nadzór nad realizacją i przestrzeganiem "Instrukcji ..." sprawują kierownicy działów, każdy 

w obszarze swojego działania. 

§4 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Załącznik: 1 - "Instrukcja ..." 

Rozdzielnik: 
1. Kierownik Techniczny 
2. Kierownik Admin.-Gospod. 
3. Główny Elektryk 
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WSTĘP 

Ręczne prace transportowe - w rozumieniu przepisów prawa pracy - to każdy 

rodzaj transportowania lub podtrzymywania przedmiotów, ładunków lub materiałów 

a także ludzi i zwierząt przez jednego lub więcej pracowników7, w tym: unoszenie, 

podnoszenie, układanie, pchanie, ciągnięcie, przenoszenie, przesuwanie, przetaczanie lub 

przewożenie. 

Postęp techniczny i nowoczesna organizacja pracy przyczyniają się zdecydowanie do 

redukcji uciążliwych prac. Mimo to jednak ręczne przemieszczanie przedmiotow 

pozostanie jeszcze długo jedną z form transportu wewnątrzzakładowego, zwłaszcza 

w małych firmach i przedsiębiorstwach, na budowach, w zakładach opieki zdrowotnej, 

teatrach itp. Cechą charakterystyczną dla prac transportowych jest to, że są one 

wieloczynnościowe i związane z częstą zmianą stanowiska roboczego przez zatrudnionych 

przy tym pracowników. Prace te przy złej organizacji wymagają dużego wysiłku fizycznego 

i psychicznego, stwarzają równocześnie różnego rodzaju zagrożenia wypadkowe. 

Należy więc bliżej poznać przepisy i zasady bezpiecznego wykonywania tego rodzaju prac, 

żeby uniknąć wypadków przy pracy, głównie urazów kręgosłupa. 

Instrukcję oparto o przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

z 14 marca 2000 r. w sprawie bhp przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000 r. 

Nr 26, poz. 313 z późn. zm.). 

W instrukcji uwzględniono przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 

1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom (Dz.U. z 1996 r. Nr 114, poz. 545 

z późn. zm.). 

Instrukcja zawiera podstawowe wymagania, które pracodawcy i pracownicy powinni znać 

i stosować. 



OBOWIĄZKI PRACODAWCY 
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Pracodawca jest obowiązany stosować odpowiednie rozwiązania 

techniczne i organizacyjne zmierzające do wyeliminowania ręcznych prac 

transportowych. 

Ponadto do jego obowiązków należy: 

1. Skierowanie pracowników Gub kandydatów na pracowników), którzy mają być 

zatrudnieni przy ręcznych pracach transportowych na badania lekarskie. Warunkiem 

powierzenia pracownikowi pracy jest bowiem brak przeciwwskazań zdrowotnych do jej 

wykonywania. Wszelkie ograniczenia mas dźwiganych przedmiotów lub innych czynności 

wysiłkowych oraz przeciwwskazania zamieszczone w orzeczeniu lekarskim powinny być 

uwzględnione. 

2. Przeszkolenie pracowników w dziedzinie bhp. W programie szkolenia winny się znaleść 

m. in.: techniki bezpiecznego unoszenia, podnoszenia, układania, pchania, ciągnięcia, 

przenoszenia, przesuwania, przetaczania i przewożenia różnego rodzaju przedmiotów, 

obowiązujące przepisy z zakresu bhp przy ręcznych pracach transportowych, a także 

sposób posługiwania się sprzętem pomocniczym i środkami ochrony indywidualnej. 

3. Dokonanie oceny ryzyka zawodowego i jego udokumentowanie. 

4. Poinformowanie pracowników (na piśmie) o ryzyku zawodowym. Należy przekazać 

informacje o wszelkich zagrożeniach i sposobach unikania urazów, zwłaszcza urazów 

kręgosłupa, a także o wypadkach, do jakich najczęściej dochodzi w związku z wykonywaną 

pracą. 

5. Wyposażenie pracowników w odpowiednią odzież i obuwie robocze oraz niezbędny 

sprzęt pomocniczy i środki ochrony indywidualnej adekwatne do zagrożeń. 

6. Zapewnienie nieodpłatnie napojów dla pracowników, zgodnie z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów. 

7. Zapewnienie nadzoru doświadczonego pracownika nad zespołowym przenoszeniem 

przedmiotów. 

8. Zapewnienie sprawnie funkcjonującego systemu pierwszej pomocy w razie wypadku 

oraz środków do udzielenia tej pomocy. 

OBOWIĄZKI OSOBY KIERUJĄCEJ PRACOWNIKAMI 

Do obowiązków osoby kierującej pracownikami (nadzorującej) należy: 

1. Sprawdzenie stanu technicznego sprzętu pomocniczego oraz środków ochrony zbiorowej 

i indywidualnej stosowanych przez pracowników. 

2. Szczegółowe poinformowanie pracowników o: 

® przemieszczanych przedmiotach - ich masie, położeniu środka ciężkości, rodzaju 

substancji itp., 

® zagrożeniach wynikających z wykonywanej pracy i urazach, na jakie mogą być narażeni 

w przypadku nierespektowania wymagań przepisów i zasad bhp, 

® sposobie bezpiecznego i najmniej uciążliwego wykonania zadania ze wskazaniem 



rodzaju sprzętu pomocniczego i środków ochrony indywidualnej, które należy zastosować. 

3. Udostępnienie pracownikom instrukcji bezpiecznego postępowania i nadzór nad jej 

stosowaniem. 

4. Dostosowanie prac do wymagań i norm zawartych w przepisach bhp. 

5. Nienarażanie pracowników na nadmierne obciążenia układów mięśniowo -

szkieletowych, zwłaszcza powodujących urazy kręgosłupa. 

Należy zatem wykluczyć: 

o wykonywanie czynności tylko za pomocą skrętu tułowia, 

• niestabilną i nienaturalną pozycję ciała, 

• pochylenia tułowia o kąt większy niż 450, 

o możliwość nagłych ruchów przemieszczanego przedmiotu, 

o statyczną pozycję stojącą lub siedzącą, 

o przenoszenie przedmiotów podtrzymywanych od spodu, których środek ciężkości 

znajduje się powyżej połowy wysokości przedmiotu. 

6. Zapewnienie odpowiednich przerw w pracy na odpoczynek w celu ograniczenia 

długotrwałego wysiłku fizycznego. 

7. Ograniczenie do minimum odległości ręcznego przemieszczania przedmiotów. 

8. Zapewnienie wystarczającej przestrzeni niezbędnej do swobodnego wykonywania 

ruchów i zapobiegającej konieczności pochylania się i skręcania tułowia. Organizacja prac 

transportowych powinna uwzględniać gabaryty przemieszczanych przedmiotów oraz 

wielkość pomieszczeń, drzwi, korytarzy, przejść, dojść czy schodów. 

R y s . t. M i n i m a l n e o d l e g ł o ś c i w p r z e j ś c i a c h 

9. Zapewnienie równej, stabilnej i nieśliskiej powierzchni, po której przemieszczane są 

przedmioty, co jest warunkiem niezbędnym do utrzymania równowagi. 

10. Wstrzymanie prac w przypadku stwierdzenia, że są wykonywane nieprawidłowo lub 

w nieodpowiednich warunkach środowiskowych (np. przy porywistym wietrze, burzy, 

przekroczeniu norm stężeń czynników szkodliwych). 

Mogą być one wznowione po usunięciu bądź ustaniu zagrożeń. 



ZASADY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA 
RĘCZNYCH PRAC TRANSPORTOWYCH 

Prace należy wykonywać w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp oraz 

ergonomii. Podnoszony przedmiot powinien znajdować się pomiędzy lekko ugiętymi 

kolanami. Stopy, płasko i pewnie ustawione na podłożu, powinny być rozstawione 

w odległości 30 do 40 cm; plecy jak najbardziej wyprostowane; głowa odchylona nieco do 

tyłu. 

Przedmiot należy chwytać właściwie i pewnie, a jeżeli ma uchwyty - chwytać tylko za nie. 

Ładunek podnosić tylko wtedy, gdy pozycja ciała jest stabilna. 

1 - obciążenie 3 - dysk miedzy kręgowy 
2 — kręg 4 - kat pochylenia 

Energia kinetyczna ciała powinna być wykorzystana tylko w momencie 

zapoczątkowania ruchu przedmiotu. 

Przy podnoszeniu i przenoszeniu należy pamiętać o: 

- wykonywaniu łagodnych i płynnych ruchów, 

- nieskręcaniu tułowia, 

- rozkładaniu mas, w miarę możliwości, symetrycznie po obu stronach tułowia. 

Przenoszony przedmiot powinien znajdować się jak najbliżej ciała i nie powinien 

ograniczać widoczności. Niedozwolone jest przekraczanie dopuszczalnych mas 

przenoszonych przedmiotów, np. poprzez przenoszenie po dwie sztuki zamiast po jednej. 

Niedopuszczalne jest przebywanie pracownika między legarami podczas 

przetaczania przedmiotów po pochyło ustawionych legarach. 

Pracownicy zobowiązani są stosować sprzęt pomocniczy oraz środki ochrony 

indywidualnej. 

Stosując jakiekolwiek urządzenie mechaniczne przy ręcznych pracach 

transportowych należy zapoznać się z instrukcją obsługi 

i przestrzegać zaleceń oraz wymagań w niej zawartych, zwłaszcza dotyczących 

bezpieczeństwa użytkowania. 

Sprzęt pomocniczy i środki ochrony indywidualnej powinny być w dobrym stanie 

technicznym, a na stanowisku pracy powinien panować lad i porządek. Odpadki, śmieci lub 

płyny rozlane na drodze transportu mogą być przyczyną poważnych wypadków. 
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UWAGA! 
Podane w dalszej części instrukcji normy przenoszonych lub przewożonych 

ciężarów, a także sił używanych przez pracownika są najwyższymi 

dopuszczalnymi wartościami, na przekroczenie których nie zezwalają ogólne 

przepisy prawa pracy. 

OGÓLNE NORMY I WYMAGANIA TECHNICZNE 

Niedopuszczalne jest ręczne przenoszenie przez jednego pracownika przedmiotów o masie 

przekraczającej 30 kg na wysokość powyżej 4 m lub na odległość przekraczającą 25 m. 

Wartości dopuszczalne mas przedmiotów (w kg) 

R C-OZ2J 
pracy Mężczyźni Kobiety 

Kobiety w ciąży 
tub w okresie 

karmienia dziecka 
piersią 

Stała 30 12 3 
D orywcza 50 20 5 

Przez pracę dorywczą należy rozumieć ręczne przemieszczanie przedmiotów nie częściej 

niż 4 razy na godzinę, jeżeli łączny czas wykonywania tych prac nie przekracza 4 godzin na 

dobę. 

Natomiast ręczne przemieszczanie przedmiotów wykonywane częściej niż określono 

powyżej należy zaliczyć do pracy stałej. 

W przypadku konieczności przenoszenia przedmiotu trzymanego (uchwyconego) 

w odległości większej niż 30 cm od tułowia należy zmniejszyć o połowę dopuszczalną masę 

przedmiotu lub zapewnić wykonywanie tej czynności przez co najmniej dwóch 

pracowników. 

Dla kobiet dopuszczalna masa przenoszonych przedmiotów pod górę - po schodach, 

których kąt nachylenia przekracza 30° (nie może przekroczyć 6o°), a wysokość 

5 m wynosi (w kg): 

Rodzaj pracy Kobiety 
Kobiety w ciąży 

lub w okresie karmienia 
dziecka piersią 

Stała 8 2 

Dorywcza 15 3.5 



Masa przenoszonego przedmiotu przez pracownika używającego 

drabiny nie może przekraczać 10 kg. 

Niedopuszczalne jest stosowanie drabiny jako drogi stałego transportu. 

Wartości dopuszczalne (w N) siły (składowa równoległa do podłoża) użytej przez 

pracownika podczas oburęcznego przemieszczania przedmiotów, niezbędnej do 

zapoczątkowania ruchu przedmiotu wynoszą: 

- 300 - przy pchaniu, 

- 250 - przy ciągnięciu. 

Wartości dopuszczalne (w N) siły użytej przez pracownika do poruszenia elementów 

urządzeń (dźwigni, korb, kół itp.) wynoszą: 

- 250 - w przypadku obsługi oburęcznej, 

- 120 - w przypadku obsługi jednoręcznej. 

Dla kobiet wartości dopuszczalne (w N) siły użytej do ręcznej obsługi dźwigni, korb, kół itp. 

wynoszą: 

lN = ok. 0,1 kG 

Kąt nachylenia pochylni nie 

związanej w sposób stały z 

konstrukcją budynku, po której 

pracownicy przenoszą lub 

przetaczają przedmioty nie 

powinien przekraczać 150. 

Pochylnie powinny mieć 

nawierzchnię szorstką lub 

"ryflowaną". 

Przetaczanie przedmiotów o kształtach okrągłych dozwolone jest, gdy: 

- masa ręcznie przetaczanych przedmiotów po terenie poziomym nie przekracza 300 kg na 

jednego pracownika; 

- masa ręcznie wtaczanych przez jednego pracownika przedmiotów na pochylnie (kąt 

nachylenia do 150) nie przekracza 50 kg. 

Rodzaj 
Pracy 

Kobiety w ciąży 
Kobiety łub w okresie karmienia 

dziecka piersią 

Stała 50 12,5 

Dorywcza 100 25 



ZESPOŁOWE PRZENOSZENIE PRZEDMIOTÓW 

Przenoszenie przedmiotów, których długość przekracza 4 m i masa 30 kg, powinno 

odbywać się zespołowo. 

Niedopuszczalne jest zespołowe przenoszenie przedmiotów na odległość przekraczającą 

25 m, a masa przemieszczanego przedmiotu nie może przekraczać 500 kg, przy czym na 

jednego pracownika nie może przypadać jej więcej niż: 

• 25 kg - przy pracy stałej, 

• 42 kg - przy pracy dorywczej. 

Odstępy pomiędzy pracownikami powinny wynosić co najmniej 75 cm. 

Rys. 2 Środkowy pracownik |est obciążony całą n u u pręta Rys. 3 Skrajni pracownicy są obciałenl masą pręta po połowie 

Do zespołowego przenoszenia przedmiotów powinno dobierać się pracowników 

równych pod względem wzrostu i wieku. Należy jednak pamiętać, że podczas przenoszenia 

sztywnych przedmiotów przez więcej niż dwie osoby (przedmiotów przestrzennych -

więcej niż trzy osoby) na ramionach lub w wyprostowanych rękach, a więc na sztywnym 

podparciu bądź zawieszeniu, obciążenie nie rozkłada się równomiernie na te osoby, mimo 

spełnienia ww. warunków. Każda osoba narażona jest więc na poważne przeciążenie 

układu mięśniowo-szkieletowego i urazy. Oto prosty przykład przenoszenia pręta o masie 

120 kg (3 x 40 kg) przez trzech pracowników. Cała masa pręta spoczywa na przemian: 

• na ramieniu pracownika będącego w środku (rys. 2), 

• na ramionach pracowników będących na skrajach (rys. 3). 

W celu złagodzenia tego typu przeciążeń, każdy pracownik powinien podtrzymywać 

przedmiot dodatkowo ręką od spodu (rys. 4 na str. 8). 

Najlepiej jednak w takim przypadku byłoby użyć po prostu wózka. 

Inny przykład nierównego rozdziału obciążenia między pracowników, który wynika 

z nieeentrycznego położenia środka ciężkości przenoszonego przedmiotu, przedstawia 

rys. 5 na stronie 8. 

Równy rozdział obciążenia między pracowników nastąpi wtedy, gdy uchwycą oni 

przedmiot symetrycznie względem jego środka ciężkości, a nie - jak na rys. 5 - względem 

środka geometrycznego. 
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Rys. 4 Podtnynywanie r^ką pręta odl spodu łagodzi pizeciatienla 

Rys. 5 Równe odległości od środka belki nie gwarantują równego 
rozdziału obciąienEa między pracowników 

Przy zespołowym przenoszeniu przedmiotów należy również brać pod uwagę występowanie 

sił dynamicznych, powodujących dodatkowe obciążenia, a wynikających ze zmian ruchu 

człowieka i przedmiotu. Zespołowe przenoszenie przedmiotów jest zatem pracą o wysokim 

stopniu ryzyka zawodowego. 

Przy przenoszeniu przedmiotów długich i o dużej masie przepisy bhp nakazują 

zastosowanie sprzętu pomocniczego, pozwalającego na transport przedmiotu możliwie 

najmniej uniesionego ponad poziom podłoża. W przypadku konieczności przenoszenia 

takich przedmiotów na ramionach należy zwrócić szczególną uwagę, aby pracownicy 

wkładali i opuszczali przedmiot jednocześnie na jednoimienne ramiona (wszyscy z tej 

samej strony przedmiotu) oraz używali naramienników jako środków ochrony 

indywidualnej. 

PRZEMIESZCZANIE ŁADUNKÓW PRZY POMOCY 
SPRZĘTU POMOCNICZEGO 

Przewożenie ładunków za pomocą wózków 
jezdniowych (nieszynowych) 

Masa ładunku łącznie z masą wózka przetaczanego na utwardzonej nawierzchni 

po terenie płaskim nie może przekraczać: 

-350 kg na wózku 2-kołowym, 

-450 kg na wózku 3- lub 4-kołowym. 

Przy przemieszczaniu ładunku na wózku po pochyleniach większych niż 5% masa ładunku, 
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łącznie z masą wózka, nie może przekraczać: 

-250 kg na wózku 2-kołowym, 

-350 kg na wózku 3- lub 4-kołowym. 

Niedopuszczalne jest przemieszczanie ładunków na wózkach po pochyleniach większych 

niż 8% oraz na odległość większą niż 200 m. 

Dla kobiet masa ładunku łącznie z masą wózka przetaczanego po utwardzonej 

i gładkiej nawierzchni nie może przekraczać 80 kg; 

Przy przetaczaniu po nierównej nawierzchni masa ta nie może przekroczyć 48 kg. 

Natomiast dla kobiet w ciąży lub w okresie karmienia dziecka piersią masy te nie mogą 

przekraczać 20 kg na utwardzonej i gładkiej nawierzchni i 12 kg na nierównej nawierzchni. 

Wózki przemieszczane na pochyleniach powinny posiadać sprawnie działające hamulce. 

Podtrzymywanie przedmiotów przewożonych na wózkach 

lub innych środkach transportu jest niedopuszczalne. 

Przedmiot nie powinien mieć możliwości przemieszczania 

się na wózku pod wpływem sił bezwładności 

występujących w czasie jazdy. 

Przemieszczanie ładunków za pomocą ręcznie napędzanych dźwignic 

Ręczne dźwignice, stanowiące wyposażenie stanowisk pracy, powinny spełniać 

wymagania dotyczące oceny zgodności - posiadać znak CE oraz instrukcję obsługi. 

Ponadto winny być wyraźnie oznakowane w zakresie ich dopuszczalnego udźwigu. 

Mocowanie wszelkiego rodzaju wciągników, krążków, wciągarek lub przyciągarek do 

stałych elementów obiektów (np. belek, haków, dźwigarów) bądź podłoża powinno 

zapewnić ich stabilną i bezpieczną pracę. Należy przy tym upewnić się, czy te elementy 

posiadają wystarczającą wytrzymałość. 

Wciągarki i przyciągarki powinny posiadać sprawnie działające hamulce oraz urządzenia 

uniemożliwiające ruch wsteczny bębna. Krążki i liny powinny być tak dobrane, aby lina nie 

zakleszczała się ani nie zsuwała z krążka. Liny stalowe, łańcuchy, haki, ogniwa i inne 

elementy stalowe (kute) zawiesi, a także zawiesia włókienne stosowane do podnoszenia 

ładunków powinny być atestowane. 

Niedopuszczalne jest używanie tych elementów w stanie uszkodzonym lub 

o niedostatecznej wytrzymałości, albo niewłaściwie zamocowanych. 
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Nie wolno przekraczać dopuszczalnego udźwigu dźwignicy i zawiesia. Należy pamiętać, że 

wraz ze wzrostem kąta rozwarcia cięgien zawiesia (nie może przekroczyć 120°) maleje jego 

dopuszczalny udźwig. 

Przy rozwinięciu liny lub łańcucha, niezbędnym do przemieszczenia ładunku, na bębnie 

powinny pozostać co najmniej 2 zwoje. 

Sposób zamocowania ładunku na haku powinien zapobiegać jego upadkowi lub gwałtownej 

zmianie położenia. Podnoszenie lub opuszczanie ładunku w miejscu przebywania 

pracowników powinno być poprzedzone sygnałem ostrzegawczym. 

Nie można pozostawiać zawieszonego ładunku bez jakiegokolwiek nadzoru. 

Przebywanie pracowników pod zawieszonym ładunkiem jest 

niedopuszczalne. 

PODSUMOWANIE 

Podczas wykonywania ręcznych prac transportowych należy stosować się do kilku 

głównych zasad: 

• stosować sprzęt pomocniczy w celu zmniejszenia obciążenia układu mięśniowo -

szkieletowego, a w szczególności kręgosłupa, 

• unikać dużych skrętów i niepotrzebnego pochylania tułowia, 

• dążyć do tego, aby pozycja ciała była możliwie najbardziej zbliżona do naturalnej, 

• najkorzystniejszą wysokością, z której podnoszone są przedmioty, jest wysokość blatu 

stołu (ok. 75 cm) - wysokość ta powinna być dopasowana indywidualnie, 

• pole podstawy układu, człowiek - przedmiot powinno być jak największe, ale nie 

powinno zwiększać obciążenia kończyn dolnych, 

• stosować odpowiednie sposoby podczas podnoszenia przedmiotów nietypowych, 

o dużych rozmiarach czy dużej masie, 

• przedmioty przenoszone powinny mieć uchwyty. 



P O T W I E R D Z E N I E 
zapoznania się pracownika z "Instrukcją Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Ręcznych Prac 

Transportowych" 

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis 
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