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PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE
Z TRANSPORTEM WEWNĄTRZZAKŁADOWYM
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Transport wewnątrzzakładowy

Transport jest to zespół czynności organizacyjno–technicznych 
mających na celu dokonanie przemieszczenia ładunków, towarów, 
urządzeń technicznych w zakładzie pracy od momentu przejęcia ich
z transportu zewnętrznego poprzez magazyny, pomieszczenia 
produkcyjne lub handlowe aż do momentu ich wydania.

Transport obejmuje następujące czynności:
ładowanie,
rozładowywanie,
przenoszenie, 
przesuwanie,
przewożenie,
przeładowywanie.
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Podstawowe zasady bezpieczeństwa przy obsłudze urządzeń transportowych

Zgodnie z przepisami wymagane jest, aby:

• przy obsłudze urządzeń transportu zmechanizowanego były zatrudniane

tylko osoby o kwalifikacjach właściwych do obsługi określonego

urządzenia,

• masa ładunków przemieszczanych przy użyciu środków transportowych

nie przekraczała dopuszczalnej nośności lub udźwigu danego środka,

• masa i rozmieszczenie ładunku na środkach transportowych zapewniała

bezpieczne warunki przewozu i przeładunku,

• ładunek był zabezpieczony w szczególności przed upadkiem,

przemieszczeniem i zsypywaniem się ze środka transportu,

• stosowane do załadunku i rozładunku pomosty i rampy były odpowiednie

do wymiarów i masy ładunków przeznaczonych do transportu,

• na pomost i rampę prowadziło co najmniej jedno wejście.
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Ręczne przemieszczanie ładunków, przedmiotów lub materiałów

Sprzętem pomocniczym w ręcznych pracach transportowych są środki mające na celu 
ograniczenie zagrożeń i uciążliwości związanych z ręcznym przemieszczaniem 
przedmiotów, ładunków lub materiałów oraz ułatwienie wykonywania tych czynności.

Ręcznymi pracami transportowymi jest każdy rodzaj transportowania lub podtrzymywania 
przedmiotów, ładunków lub materiałów przez jednego lub więcej pracowników, w tym 
przemieszczanie ich poprzez: 

unoszenie, 
podnoszenie, 
układanie, 
pchanie, 
ciągnięcie, 
przenoszenie, 
przesuwanie, 
przetaczanie,
przewożenie.
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Obowiązki pracodawcy 1

Pracodawca jest zobowiązany stosować odpowiednie rozwiązania techniczne 
i organizacyjne zmierzające do wyeliminowania ręcznych prac transportowych.

Do sprzętu pomocniczego stosowanego przy wykonywaniu ręcznych prac transportowych 
zalicza się w szczególności:

pasy liny łańcuchy zawiesia dźwignie chwytaki rolki kleszcze

uchwyty nosze kosze legary ręczne wciągniki i wciągarki

taczki i wózki przestawne pochylnie krążki i wielokrążki linowe

W razie braku możliwości wyeliminowania ręcznych prac transportowych pracodawca, 
w celu zmniejszenia uciążliwości i zagrożeń związanych z wykonywaniem tych czynności, 
jest obowiązany odpowiednio organizować pracę i wyposażać pracowników w niezbędny 
sprzęt pomocniczy oraz środki ochrony indywidualnej.
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Obowiązki pracodawcy 2

Przed dopuszczeniem pracownika do ręcznych prac transportowych

pracodawca ma obowiązek:

• przeszkolić pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym

w szczególności w zakresie prawidłowych sposobów wykonywania ręcznych prac

transportowych, w trybie określonym w odrębnych przepisach,

• zapewnić pracownikom informacje dotyczące przemieszczanego przedmiotu, 

w szczególności jego masy i położenia jego środka ciężkości, zwłaszcza 

w przypadku gdy masa jest nierównomiernie rozłożona,

• informować pracowników o wszystkich aspektach bezpieczeństwa i higieny pracy,

wymaganiach ergonomii (w tym  wynikach oceny ryzyka zawodowego) oraz

środkach bezpieczeństwa zapobiegających urazom (zwłaszcza kręgosłupa).
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Obowiązki pracodawcy 3

Pracodawca powinien opracować szczegółowe instrukcje bezpiecznego postępowania 
w przypadku przemieszczania przedmiotów nieporęcznych, niestabilnych, ze 
zmiennym środkiem ciężkości i innych (np. zawierających substancje żrące, trujące, 
pylące, wybuchowe itp.), które mogłyby ze względu na swoje właściwości spowodować 
zagrożenie wypadkowe.

W instrukcji bezpiecznego postępowania powinien być podany m.in. sposób:

użycia odpowiedniego sprzętu pomocniczego,

zabezpieczenia przedmiotu przed rozwinięciem, rozpakowaniem,
pęknięciem czy odkształceniem powodującym zagrożenie,

zespołowego przemieszczania przedmiotu,

użycia środków ochrony indywidualnej.
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Ograniczanie wysiłku fizycznego przy ręcznych pracach transportowych

Sposoby ręcznego przemieszczania przedmiotów

powinny eliminować ryzyko urazów i wykluczać

w szczególności przemieszczanie przedmiotów, jeżeli:

a) czynności te mogą być wykonywane tylko za pomocą

skrętu tułowia,

b) istnieje możliwość wystąpienia nagłych ruchów

przemieszczanego przedmiotu,

c) ciało pracownika znajduje się w niestabilnej pozycji,

d) pochylenie tułowia pracownika przekracza 45°.
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Normy ręcznego przemieszczania ciężarów

Ręczne przemieszczanie i przewożenie ciężarów o masie 
przekraczającej ustalone normy jest niedopuszczalne.

Masa przedmiotów przenoszonych przez jednego pracownika
(mężczyznę) nie może przekraczać:

30 kg – przy pracy stałej,

50 kg – przy pracy dorywczej.

Niedopuszczalne jest ręczne przenoszenie przedmiotów 
o masie przekraczającej 30 kg na wysokość powyżej 4 m 
lub na odległość przekraczającą 25 m.
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Normy ręcznego przemieszczania ciężarów dla kobiet

2900 kJ (696 kcal)
w ciągu zmiany roboczej

5000 kJ (1200 kcal)
w ciągu zmiany roboczej

Wydatek energetyczny 
netto na wykonanie 
pracy

75 kg300 kgPrzewożenie na 
wózkach po szynach

20 kg80 kg
Przewożenie na 
wózkach  
2-, 3- i 4-kołowych

12,5 kg50 kg
Przewożenie na 
taczkach 
jednokołowych

2 kg (praca stała)
3,75 kg (praca dorywcza)

8 kg (praca stała)
15 kg (praca dorywcza)

Ręczne przenoszenie 
pod górę
(po pochylniach,
schodach)

3 kg (praca stała)
5 kg (praca dorywcza)

12 kg (praca stała)
20 kg (praca dorywcza)

Ręczne podnoszenie 
i przenoszenie
ciężarów po 
powierzchni płaskiej

Normy dla kobiet w ciąży
i w okresie karmieniaNormy dla kobietOpis czynności

Masy ciężarów  wymienione w tabeli obejmują również masę opakowania lub/i urządzenia transportowego



Szkolenia bhp w firmie ©                                        szkolenie wstępne ogólne 100

Zespołowe przenoszenie przedmiotów

Organizując zespołowe wykonywanie czynności przenoszenia przedmiotów, osoby za 
to odpowiedzialne powinny zapewnić:

• dobór pracowników pod względem wzrostu i wieku oraz nadzór pracownika
wyznaczonego w tym celu przez pracodawcę doświadczonego 
w zakresie stosowania odpowiednich sposobów ręcznego
przemieszczania przedmiotów i organizacji pracy,,

• odstępy pomiędzy pracownikami co najmniej 0,75 m oraz stosowanie
odpowiedniego sprzętu pomocniczego.

Minimalne odległości w przejściach
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Zespołowe przenoszenie przedmiotów cd.

Przedmioty długie i o dużej masie mogą być przenoszone na ramionach 
pracowników. Konieczne jest wtedy zapewnienie, aby pracownicy:

wkładali i opuszczali przenoszony przedmiot jednocześnie i na komendę,

znajdowali się po jednej stronie przenoszonego przedmiotu,

używali środków ochrony indywidualnej chroniących ramiona.

Przenoszenie długiego 
przedmiotu
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Przemieszczanie materiałów szkodliwych i niebezpiecznych

Organizując prace związane z ręcznym 
przemieszczaniem materiałów mogących 

stwarzać zagrożenia w związku z ich 
właściwościami (żrącymi, trującymi, 

pylącymi), powinno się eliminować lub 
ograniczać te zagrożenia.

Nie wolno dopuszczać do przenoszenia przez jednego pracownika 
materiałów ciekłych – gorących, żrących albo o właściwościach 
szkodliwych dla zdrowia, których masa wraz z naczyniem i uchwytem 
przekracza 25 kg.
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Przemieszczanie ładunków za pomocą poruszanych ręcznie wózków i taczek

Jako środek pomocniczy do prac transportowych może być 
wykorzystywany wózek lub taczka.

Wózki dwukołowe

Dopuszczalna masa ładunku przemieszczanego na 
wózku po terenie płaskim o twardej nawierzchni nie 
może przekraczać 450 kg na pracownika (łącznie
z masą wózka).

Przy przemieszczaniu ładunku na wózku po 
nachyleniach większych niż 5% masa ładunku, łącznie
z masą wózka, nie może przekraczać 350 kg.

Niedopuszczalne jest ręczne przemieszczanie ładunków na wózkach po powierzchni 
nachylonej więcej niż 8% oraz na odległość większą niż 200 m.



Szkolenia bhp w firmie ©                                        szkolenie wstępne ogólne 104

Przemieszczanie ładunków za pomocą poruszanych ręcznie wózków i taczek cd

Masa ładunku przemieszczanego na taczce, 
łącznie z masą taczki, nie może przekraczać: 

100 kg  – przy przemieszczaniu po
nawierzchni twardej,
75 kg  – przy przemieszczaniu po
nawierzchni nieutwardzonej.

Niedopuszczalne jest przemieszczanie ładunku 
na taczce po powierzchni nachylonej więcej niż 
8% oraz na odległość przekraczającą 200 m.

Wózki platformowe

Wózki paletowe
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Przemieszczanie ładunków przy użyciu ręcznie napędzanych dźwignic

Dźwignice powinny mieć wyraźne oznakowanie 
określające ich dopuszczalny udźwig.

Stosowane do przemieszczania ładunków krążki, 
wielokrążki i wciągniki powinny być przymocowane do 
posiadających odpowiednią wytrzymałość belek, haków, 
dźwigarów lub innych konstrukcji w sposób zapewniający 
bezpieczeństwo pracy.

Wciągarki i przyciągarki stosowane w procesach pracy 
powinny być przymocowane do podłoża w sposób 
zabezpieczający przed ich przemieszczaniem 
podczas pracy. Powinny także posiadać sprawne 
hamulce oraz urządzenia uniemożliwiające ruch 
wsteczny wału lub bębna.

Krążki i liny używane przy pracy powinny być tak 
dobrane, aby niemożliwe było zakleszczenie lub 
zsunięcie się liny.
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Przemieszczanie ładunków przy użyciu ręcznie napędzanych dźwignic cd.

Wciągarka stosowana na budowie – przykład niewłaściwego 
ustawienia się pracownika pod wciąganym ciężarem.

Podnoszenie lub opuszczanie 
ładunków w miejscu 
przebywania pracowników 
powinno być poprzedzone 
sygnałem ostrzegawczym. 

Przebywanie pracowników pod 
zawieszonym ładunkiem jest 
niedopuszczalne.
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Wykorzystanie drabin w transporcie ręcznym

Drabiny wolno stojące

Drabiny używane w procesach pracy:

muszą być tak ustawione, aby zapewnić ich stateczność
w trakcie użytkowania;

przenośne muszą opierać się na stabilnym, trwałym,
posiadającym odpowiednie wymiary nieruchomym podłożu 
w taki sposób, aby szczeble pozostawały w pozycji poziomej
oraz były zabezpieczone przed przemieszczaniem, zanim będą
użytkowane;

zawieszane muszą być zaczepione w bezpieczny sposób, tak
aby zapobiec, z wyjątkiem drabin linowych, ich przemieszczaniu
lub bujaniu;

używane jako środki dostępu muszą być dostatecznie długie,
tak aby wystarczająco wystawały ponad platformę dostępu,
chyba że zostały zastosowane inne środki zapewniające pewne
uchwycenie poręczy;

wieloczęściowe łączone lub wysuwane muszą być używane 
w taki sposób, aby zapobiec przemieszczaniu się ich różnych
części względem siebie;

przejezdne przed ich użyciem muszą być pewnie
unieruchomione.
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Wykorzystanie drabin w transporcie ręcznym cd.

Drabiny muszą być używane w taki sposób, aby:
• przez cały czas była zapewniona możliwość bezpiecznego uchwycenia się
poręczy i wsparcia pracowników; 

• ładunek ręcznie przenoszony po drabinie nie przeszkadzał pracownikowi 
w bezpiecznym trzymaniu się poręczy.

Drabina przyregałowa, drabina dwu- i trzyelementowa
Taboret aluminiowy i schodki
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Przemieszczanie ładunków przy użyciu środków transportowych

Środki transportowe są to urządzenia służące do przemieszczania masy 
towarowej w procesie produkcyjnym.

Środki 
transportowe

ręczne zmechanizowane

o ruchu 
przerywanym

o ruchu 
ciągłym

wózki 
transportowe

samochody 
ciężarowe

suwnice

przenośniki

kolejki linowePracodawca ma obowiązek 
zapewnić opracowanie zasad 
ruchu na drogach 
wewnątrzzakładowych, 
zgodnie z przepisami prawa 
o ruchu drogowym. ładowarki

dźwigi, żurawie 
i wyciągi
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Wózki jezdniowe z napędem silnikowym

Do obsługi wózka jezdniowego z napędem silnikowym może być dopuszczony 
pracownik, który ukończył 18 lat i uzyskał:

uprawnienia operatora lub
imienne zezwolenie na obsługę wózka wystawione przez
pracodawcę, obowiązujące na terenie zakładu pracy tego pracodawcy.

Przykłady wózków ręcznych prowadzonych ze stała platformą

Wózek jezdniowy z napędem silnikowym ze stałą platformą



Szkolenia bhp w firmie ©                                        szkolenie wstępne ogólne 111

Wózki jezdniowe z napędem silnikowym cd.

Przed przystąpieniem do pracy z użyciem wózka

jego kierowca powinien być poinformowany o:

masie ładunków, 

ich właściwościach fizycznych i chemicznych,

rodzajach opakowań tych ładunków,

zagrożeniach pożarowych, wybuchowych,

chemicznych i innych mogących

wystąpić w pomieszczeniach,

w których wózek ma być eksploatowany,

stanie technicznym dróg i trasie przejazdu wózka,

wymaganiach dotyczących organizacji pracy związanej z użytkowaniem

wózka, w tym środkach, jakie należy stosować dla zachowania

bezpieczeństwa podczas pracy.

Wózek unoszący 
widłowy prowadzony
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Wózki jezdniowe z napędem silnikowym cd.

Wózek podnoszący 
jezdniowy z napędem 
silnikowym

Zabrania się eksploatowania wózka 
niesprawnego lub wózka bez 
odpowiedniego osprzętu, tzn.:

- oświetlenia,

- sygnalizacji,

- urządzeń pomiarowo-kontrolnych,

- elementów i urządzeń
zabezpieczających kierowcę i osoby
współuczestniczące.
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Samochody ciężarowe

Pracownicy wykonujący pracę w miejscach załadunku 
i wyładunku materiałów sypkich do i z wywrotek powinni 
zachować szczególną ostrożność.

W trakcie ładowania materiałów do skrzyń ładunkowych 
samochodów ciężarowych i ich rozładowywania występują 
zagrożenia związane z możliwością uderzenia lub przygniecenia 
pracownika ładunkiem lub wózkiem jezdniowym.
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Przenośniki

Przenośniki są to urządzenia do transportu wewnętrznego o zasięgu 
ograniczonym i ruchu ciągłym lub przerywanym o wyznaczonej częstotliwości. 
Służą do przemieszczania różnego rodzaju materiałów sypkich, w kawałkach 
i paczkowanych w płaszczyźnie poziomej, pochyłej lub pionowej.
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Przenośniki cd.

Miejsca, w których następuje ładowanie przenośnika, muszą być zabezpieczone przed 
możliwością pochwycenia pracownika przez elementy ruchome przenośnika.

Pracownicy obsługujący przenośniki powinni być przeszkoleni w zakresie bezpiecznej 
obsługi danego rodzaju przenośnika. 

W czasie pracy przenośnika zabronione jest stawanie i chodzenie po jego konstrukcji, jak 
również jeżdżenie na częściach nośnych niezależnie od dopuszczalnej nośności.

Pracownicy niebędący obsługą, a przebywający w obrębie terenu pracy przenośnika 
zobowiązani są do przestrzegania wywieszonych lub ustawionych znaków ostrzegawczych.
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Dźwigi i wyciągi

Dźwigi i wyciągi są to urządzenia, którymi transportuje się ładunek 
pomiędzy kilkoma określonymi poziomami.

W zależności od rodzaju konstrukcji dźwigi dzieli się na:

dźwigi pionowe wyciągi pochyłe

Przykłady dźwigów towarowych
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Dźwigi i wyciągi cd.

Przy użytkowaniu dźwigów konieczne jest przestrzeganie przez 
pracowników podstawowych zasad bezpieczeństwa polegających na:

sprawdzeniu obecności kabiny po otwarciu drzwi szybu
dźwigu,

nieprzeciążaniu dźwigu nadmierną ilością towaru
lub liczbą osób,

zachowaniu ostrożności przy zamykaniu się drzwi dźwigu
w celu uniknięcia przygniecenia ich skrzydłami,

w przypadku przemieszczania dźwigiem pracowników
wspólnie z towarami należy zabezpieczyć ładunki przed
niezamierzonym przemieszczaniem się.

Pracownicy nieobsługujący wyciągów nie powinni znaleźć się
w strefie pracy urządzenia.
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Suwnice

Suwnice są zazwyczaj używane do transportu związanego z produkcją, 
magazynowaniem lub wykonywaniem prac remontowych przy użyciu sprzętu o 
znacznych rozmiarach.

W pobliżu wykonywania prac suwnicą obowiązuje zakaz przebywania osób 
postronnych.

W zależności od konstrukcji zespołu głównego suwnice dzielimy na:

suwnice 
pomostowe

układnice suwnice 
półbramowe

suwnice 
bramowe

suwnice 
wspornikowe
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Żurawie 

Żurawie są to dźwignice złożone, przeznaczone do przemieszczania
ładunków za pośrednictwem cięgna napędzanego wciągnikiem lub 
wciągarką, zakończonego urządzeniem chwytającym.

Najprostszymi żurawiami stałymi w transporcie 
wewnętrznym są żurawie ze stałym wysięgnikiem 
przyścienne i słupowe wolno stojące.

Przejezdny żuraw warsztatowy

Przykładowe tabliczki oznaczające strefy pracy żurawi
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Żurawie cd.

Operatorzy żurawi powinni posiadać ukończony kurs obsługi urządzenia 
poświadczony zaświadczeniem odpowiedniej kategorii.

Strefy pracy żurawia i jego maksymalny zasięg oznakowuje się 
tablicami ostrzegawczymi. W strefach tych nie mogą przebywać 
osoby postronne.

W strefie pracy żurawia zabrania się:

przebywania pracowników pod zawieszonym ładunkiem,

przytrzymywania  bezpośrednio ręcznie lub kierowania
zawieszonym ładunkiem,

poprawiania lin lub uchwytów w czasie podnoszenia
lub opuszczania ładunków.
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Zawiesia i pasy

Podczas prac przeładunkowych za 
pomocą urządzeń transportowych 
stosowany jest osprzęt roboczy 
zwany zawiesiami. 

Do podejmowania przedmiotów 
mogą być stosowane pasy. 
Służą one również do 
zabezpieczenia przenoszonych 
przedmiotów przed 
uszkodzeniem, rozsypaniem itp.
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Magazynowanie 1

Przy składowaniu materiałów należy:
określić dla każdego rodzaju składowanego materiału
miejsce, sposób i dopuszczalną wysokość
składowania;

zapewnić, aby masa składowanego ładunku nie
przekraczała dopuszczalnego obciążenia urządzeń
przeznaczonych do składowania (regałów, podestów
itp.);

zapewnić, aby masa składowanego ładunku, łącznie
z masą urządzeń przeznaczonych do jego
składowania i transportu, nie przekraczała
dopuszczalnego obciążenia podłóg i stropów, 
na których odbywa się składowanie;

wywiesić czytelne informacje o dopuszczalnym
obciążeniu podłóg, stropów i urządzeń
przeznaczonych do składowania.
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Magazynowanie 2

Regały powinny mieć odpowiednio wytrzymałą i stabilną konstrukcję 
oraz zabezpieczenia przed przewróceniem się. Szerokość odstępów 
między regałami powinna być odpowiednia do stosowanych środków 
transportowych oraz umożliwiać bezpieczne operowanie tymi 
środkami i ładunkami.



Szkolenia bhp w firmie ©                                        szkolenie wstępne ogólne 124

Magazynowanie 3

Sposób układania i zdejmowania materiałów z regałów nie może stwarzać zagrożenia
dla bezpieczeństwa pracowników. Należy tu zastosować następujące zasady:

przedmioty łatwo tłukące się, niebezpieczne substancje i preparaty chemiczne 
oraz materiały o największej masie powinny być składowane na najniższych 
półkach regałów,
przedmioty, których wymiary, kształt i masa decydują o ich indywidualnym sposobie
składowania, powinny być ustawiane lub układane stabilnie, z uwzględnieniem
położenia ich środka ciężkości, tak aby zapobiec ich wywróceniu się lub spadnięciu
(beczki, rury itp.).
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Składowanie materiałów w stosach

stateczność stosów poprzez składowanie
na wysokość uzależnioną od rodzaju
materiałów (ich wymiarów, masy,
kształtu) oraz wytrzymałości opakowań;

wiązanie między warstwami;

układanie stosów tak, aby środek
ciężkości przedmiotów składowanych
pozostawał wewnątrz obrysu stosów;

zachowanie odległości między stosami
umożliwiającej bezpieczne układanie
i przemieszczanie materiałów.

Przy składowaniu materiałów w stosach należy zapewnić:
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Składowanie materiałów w stosach cd.

Q 
maks.

Q 
średnie

Q min.

Q – ciężar 
ładunku

Właściwe stertowanie jednostek
o różnym ciężarze

Materiały na paletach z zachowaniem 
zasady wiązania

Materiały na paletach z zachowaniem 
zasady „trapezu”

Zachowanie odległości skraju stosu 
ładunku od ściany magazynu

min 1m
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Składowanie materiałów sypkich

Przy składowaniu materiałów sypkich luzem należy zapewnić:

powierzchnię składową, która przy zachowaniu kąta zsypu naturalnego
umożliwi zachowanie przejść lub przejazdów wokół hałdy lub zwału;

wytrzymałość zapór odpowiednią do parcia składowanego materiału
sypkiego;

w miarę potrzeby wynikającej z ochrony sąsiednich stref pracy oraz
technicznych możliwości - szczelne obudowanie miejsca przeładunku 
i urządzeń przeładunkowych oraz połączenie ich z urządzeniami
odciągającymi pył w miejscu jego powstawania;

bezpieczne metody pracy, szczególnie przy ręcznym pobieraniu 
i przenoszeniu materiałów.

Wejście pracowników na zwały materiałów sypkich grożących zasypaniem 
dozwolone jest jedynie w przypadkach wyjątkowej konieczności 
z zastosowaniem pomostów lub innych urządzeń zapewniających 

bezpieczeństwo, a także przy zapewnieniu asekuracji przez drugiego 
pracownika oraz odpowiedniego nadzoru.
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