
RĘCZNE PRACE TRANSPORTOWE

Symetryczne
obciążenie.

Nieporęczne
przedmioty
należy
przenosić
zespołowo.

Transport zespołowy długich przedmiotów.

Jeżeli 
na jakieś pytanie 
odpowiesz „NIE”, 
zastanów się  
i podejmij 
niezbędne działania, 
aby Twoje 
miejsce pracy 
było bezpieczne.

Sprawdź warunki pracy
� Czy je steś ubra ny w odzież ro bo czą i peł ne bu ty z po de szwą an ty po śli zgo wą,

wkład ką an ty prze bi cio wą i pod no skiem?

� Czy otrzy ma łeś od po wied nie do obo wiąz ków środ ki ochron ne (hełm, na ra -
mien ni ki, rę ka wi ce ochron ne)?

� Czy prze ło żo ny prze ka zał Ci in for ma cje o cię ża rze i pa ra me trach trans por to -
wa ne go ma te ria łu?

� Czy w ra zie ko niecz no ści mo żesz sko rzy stać ze spraw ne go tech nicz nie sprzę -
tu po moc ni cze go (tacz ka, uchwy ty do trans por tu ta fli szkla nych, wó zek ko ło -
wy, dźwi gni ca)?

� Czy ma sa trans por to wa ne go przez Cie bie ła dun ku jest zgod na z do pusz czal -
ny mi nor ma mi?

� Czy masz mo żli wość prze trans por to wać ła du nek w spo sób zgod ny z do bry mi
prak ty ka mi? 



Odzież ro bo cza i ochron na

Do ręcz nych prac trans por to wych mo że przy stą pić pra cow -
nik ubra ny w odzież ro bo czą, do sto so wa ną do po ry ro ku, 
rę ka wi ce ro bo cze oraz peł ne bu ty z po de szwą an ty po śli -
zgo wą, wkład ką an ty prze bi cio wą i pod no skiem chro nią cym
pal ce. Pra cow nik po wi nien być rów nież wy po sa żo ny w:

� hełm ochron ny z ak tu al ną da tą wa żno ści, okre ślo ną
przez pro du cen ta,

� in ne środ ki ochro ny in dy wi du al nej w za le żno ści od
wy stę pu ją cych za gro żeń np. ochron ni ki ra mion.

Przed przy stą pie niem do pra cy pra cow nik po wi nien zo stać
pod da ny in struk ta żo wi sta no wi sko we mu i za po zna ny z in -
struk cja mi bez piecz nej ob słu gi urzą dzeń wy ko rzy sty wa -
nych w pra cy.

Ogól ne in for ma cje

� Przez pra cę do ryw czą ro zu mie się ręcz ne prze miesz cza -
nie ma te ria łów nie czę ściej niż 4 ra zy na go dzi nę, je że li
łącz ny czas wy ko ny wa nia tych prac nie prze kra cza 4 go -
dzin na do bę.

� Po chyl nie na bu do wach, któ re słu żą do ręcz ne go trans -
por tu, np. do prze wo że nia tacz ka mi nie po win ny prze -
kra czać 10% na chy le nia.

Nor my dźwi ga nia

� Do pusz czal ny cię żar przed mio tów pod no szo nych
i prze no szo nych przez jed ne go pra cow ni ka wy no -
si 30 kg przy pra cy sta łej i 50 kg przy pra cy do ryw czej.

� W ra zie ko niecz no ści prze no sze nia przed mio tu trzy ma -
ne go w od le gło ści więk szej niż 30 cm od tu ło wia, na le -
ży zmniej szyć o po ło wę do pusz czal ną ma sę przed mio tu
przy pa da ją cą na jed ne go pra cow ni ka lub wy ko nać pra -
cę ze spo ło wo.

Do bre prak ty ki

� Cię żar naj le piej pod no sić z po zio mu ud. Przy pod no sze -
niu cię ża ru z ni ższe go po zio mu na le ży sta nąć mo żli wie
bli sko nie go w lek kim roz kro ku tak, aby dźwi ga ny
przed miot zna lazł się mię dzy sto pa mi, przy kuc nąć i wy -
pro sto wać ple cy. Na stęp nie moc no uchwy cić jed ną 
rę ką przedmiot od spodu i powo li wstać z nim.

� Cię żkie i dłu gie przed mio ty na le ży unieść do gó ry z jed -
nej stro ny i prze su wać się w stro nę środ ka je go dłu go -
ści. Uchwy ce nie przed mio tu po środ ku po zwo li na
roz ło że nie je go cię ża ru rów no mier nie na obie rę ce. Naj -
le piej tę pra cę wy ko ny wać ze spo ło wo. 

� Na le ży uni kać prze no sze nia cię ża rów przy skrę cie tu ło wia.

� Prze no sze nie ele men tów o du żych płasz czy znach np.
ar ku sze bla chy przy sil nym wie trze mo że prze wró cić
pra cow ni ka lub spo wo do wać je go upa dek z wy so ko ści
(je że li pra ce trans por to we od by wa ją się na wy so ko ści).

� Ele men ty o du żych płasz czy znach np. ar ku sze bla chy
naj bez piecz niej prze no sić przy uży ciu sprzę tu po moc -
ni cze go.

� Ma te riał prze no szo ny w zwo jach na le ży za bez pie czyć
przed roz wi nię ciem.

Trans port ze spo ło wy

Prze no sze nie przed mio tów, któ rych dłu gość prze kra -
cza 4 m i ma sa 30 kg, po win no od by wać się ze spo ło wo.
Na jed ne go pra cow ni ka po win na przy pa dać ma sa nie prze -
kra cza ją ca 25 kg przy pra cy sta łej i 42 kg przy pra cy do ryw -
czej. Pra cow ni ków na le ży do brać pod wzglę dem wzro stu.
Od stęp po mię dzy ni mi mu si wy no sić co naj mniej 75 cm.

Trans port wóz ka mi i tacz ka mi

� Tacz ką mo żna prze wo zić (łącz nie z ma są tacz ki), mak sy -
mal nie 100 kg po twar dej na wierzch ni i 75 kg po na -
wierzch ni nie utwar dzo nej. 

� Na wóz ku po te re nie pła skim o twar dej na wierzch ni mo -
żna prze wo zić (łącz nie z ma są wóz ka), mak sy mal nie
350 kg na wóz ku dwu ko ło wym, np. wó zek na bu tle spa -
wal ni cze i 450 kg na wóz ku trzy lub czte ro ko ło wym, np.
pa le ciak.

� Przy prze miesz cza niu ła dun ku na wóz ku po po chy le -
niach więk szych niż 5% do pusz czal ne ob cią że nia są
mniej sze od po wied nio o 100 kg (tj. 250, 350 kg).

Nie wol no!

�   Ręcz nie prze no sić przed mio tów o ma sie prze kra -
cza ją cej 30 kg na wy so kość po wy żej 4 m lub na od -
le głość prze kra cza ją cą 25 m.

�   Ze spo ło wo prze no sić przed mio tów na od le głość
prze kra cza ją cą 25 m.

�   Ręcz nie trans por to wać przed mio tów o ma sie prze -
kra cza ją cej 500 kg.

�   Prze kra czać do pusz czal ne go ob cią że nia urzą dze -
nia w trans por cie ręcz nym z uży ciem dźwi gnic.

�   Stać pod pod no szo nym ła dun kiem. 

�   Uży wać lin i łań cu chów uszko dzo nych lub nie wła -
ści wie za mo co wa nych o nie zna nej al bo nie do sta -
tecz nej wy trzy ma ło ści w trans por cie z użyciem
dźwi gnic. 
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