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W artykule omówiono obowi¹zki pracodawcy zwi¹zane z zapewnieniem bezpieczeñstwa i higieny
pracy w magazynach. Przedstawiono wymagania i zasady prewencji zmierzaj¹cej do ograniczenia
ryzyka zawodowego zwi¹zanego z prac¹ w magazynie. Przedstawiono równie¿ podstawowe
wymagania bezpieczeñstwa i higieny pracy w magazynie zawarte w obowi¹zuj¹cych przepisach.
Basic guidelines of OSH in warehouses – legal status
This article presents employers’ responsibilities related to occupational safety and health in warehouses. In particular, it discusses the demands and prevention rules aimed at limiting occupational risk connected with work
in warehouses. Moreover, it presents basic, binding legal demands in terms of safety and health in warehouses.

W zwi¹zku z rozwojem handlu i us³ug pojêcie
„magazyn” zosta³o w ostatnich latach bardzo
rozszerzone: z jednostki organizacyjnej przeznaczonej do magazynowania zapasów przekszta³ci³
siê w miejsce dystrybucji towarów – od przedsiêbiorstwa handlowego do wielu producentów, jak
te¿ od producentów do sieci handlowych. Magazyn
to obecnie ju¿ nie pomieszczenie czy budynek przy
przedsiêbiorstwie, a coraz czêļciej czêļæ du¿ej firmy
logistycznej zarz¹dzaj¹cej planowaniem, realizowaniem i kontrolowaniem sprawnego i efektywnego
przep³ywu surowców, materia³ów, wyrobów gotowych od producenta do konsumenta.
Bez wzglêdu jednak na to, czy jest to magazyn
dzia³aj¹cy w ramach struktury przedsiêbiorstwa,
czy te¿ czêļæ firmy logistycznej, z jego funkcjonowaniem wi¹¿e siê wystêpowanie wielu zagro¿eñ. Pojawiaj¹ siê one zarówno w odniesieniu do transportu
wewn¹trzzak³adowego, jak te¿ wynikaj¹ ze sposobu
sk³adowania materia³ów, transportu rêcznego, pracy
na wysokoļci itp. Brak znajomoļci tych zagro¿eñ
utrudnia przewidywanie skutków nieprawid³owoļci
w pracy w magazynach, co skutkowa³o w 2010 r.
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zarejestrowaniem w przestrzeni magazynowej ogó³em 7294 wypadków (Badanie w³asne na podstawie
statystycznej karty wypadku GUS).
Najczêstsz¹ ich przyczyn¹ by³y nieprawid³owe
zachowania pracownika, takie jak niew³aļciwe
uchwycenie, trzymanie czynnika materialnego,
ale te¿ nieodpowiednie rozmieszczenie i sk³adowanie materia³ów, niew³aļciwa statecznoļæ
materia³ów, czy te¿ niew³aļciwa koordynacja prac
zbiorowych.
Poniewa¿ brakuje jednej regulacji kompleksowo ustalaj¹cej zasady bezpieczeñstwa i higieny
pracy w pomieszczeniach magazynowych, warto
przypomnieæ przepisy, których przestrzeganie
bezpieczeñstwo to zapewni.

Przepisy ogólne
Przy organizowaniu pracy w magazynach pracodawca ma obowi¹zek realizowaæ wymagania
ogólne dotycz¹ce wszystkich prac, bez wzglêdu
na ich rodzaj czy sposób wykonywania. Nale¿¹
do nich przede wszystkim podstawowe obowi¹zki

pracodawcy okreļlone w art. 207 § 2 Kodeksu
pracy oraz pozosta³e obowi¹zki z niego wynikaj¹ce,
zwi¹zane z: obiektami budowlanymi i pomieszczeniami pracy; maszynami i innymi urz¹dzeniami
technicznymi; czynnikami oraz procesami pracy
stwarzaj¹cymi szczególne zagro¿enia dla zdrowia
lub ¿ycia; profilaktyczn¹ ochron¹ zdrowia pracowników; wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi; szkoleniem w zakresie bhp; wyposa¿eniem
pracowników w ļrodki ochrony indywidualnej oraz
w odzie¿ i obuwie robocze; tworzeniem s³u¿by
bhp; przeprowadzaniem konsultacji w zakresie bhp
oraz powo³ywaniem komisji bhp w przypadku, gdy
pracodawca zatrudnia wiêcej ni¿ 250 pracowników.
Pracodawca ma równie¿ obowi¹zek zapewnienia pracownikom bezpieczeñstwa i higieny
pracy przez zapobieganie zagro¿eniom zwi¹zanym
z wykonywan¹ prac¹, w³aļciw¹ organizacjê pracy,
stosowanie koniecznych ļrodków profilaktycznych,
a tak¿e informowanie i szkolenie pracowników.
Realizacja tego obowi¹zku powinna uwzglêdniaæ
zasady zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, wļród których ustawodawca
wymienia1:
1) zapobieganie zagro¿eniom,
2) przeprowadzenie oceny ryzyka zwi¹zanego
z zagro¿eniami, które nie mog¹ byæ wykluczone,
3) likwidowanie zagro¿eñ u Śród³a ich powstawania,
4) dostosowanie warunków i procesów pracy
do mo¿liwoļci pracownika, w szczególnoļci poprzez odpowiednie projektowanie i organizowanie
stanowisk pracy, dobór maszyn i innych urz¹dzeñ
technicznych oraz narzêdzi pracy, a tak¿e metod
produkcji pracy z uwzglêdnieniem zmniejszania
mo¿liwoļci pracy, w ustalonym z góry tempie oraz
ograniczenia negatywnego wp³ywu takiej pracy
na zdrowie pracowników,
5) stosowanie nowych rozwi¹zañ technicznych,
6) zastêpowanie niebezpiecznych procesów
technologicznych, urz¹dzeñ, substancji i innych materia³ów – bezpiecznymi lub mniej niebezpiecznymi,
7) nadawanie priorytetu ļrodkom ochrony
zbiorowej przed ļrodkami ochrony indywidualnej,
8) instruowanie pracowników w zakresie bhp.
Aby zrealizowaæ obowi¹zek podjêcia skutecznych dzia³añ prewencyjnych, pracodawca musi
zidentyfikowaæ wszystkie czynniki stanowi¹ce
Śród³o zagro¿enia i wszystkie zagro¿enia, jakie
wystêpuj¹ lub mog³yby wyst¹piæ przy wykonywaniu
§ 31 rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 26 wrzeļnia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeñstwa i higieny pracy (t.j. DzU z 2003 r. nr 169,
poz. 1650 ze zm.).
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okreļlonych prac lub wynikaj¹ce ze sposobu ich wykonywania. Trudno w jednym artykule omówiæ
wszystkie zagro¿enia wystêpuj¹ce w magazynach,
uzale¿nione jest to bowiem nie tylko od miejsca,
w którym praca jest wykonywana, ale równie¿
od wielkoļci magazynu, a przede wszystkim
od towarów, jakie s¹ w nim sk³adowane: inne zagro¿enia wystêpuj¹ w przypadku magazynowania
produktów chemicznych, inne przy magazynowaniu
towarów ³atwo t³uk¹cych siê czy te¿ o du¿ych gabarytach. W artykule przedstawiono zagro¿enia oraz
wymagania przepisów uwzglêdniaj¹ce zagro¿enia
wspólne dla wiêkszoļci magazynów.

Transport wewn¹trzzak³adowy
Pod pojêciem transportu wewn¹trzzak³adowego nale¿y rozumieæ transport, odbywaj¹cy siê
na terenie ca³ego przedsiêbiorstwa po przekroczeniu jego bramy: a zatem transport na drogach
wewn¹trzzak³adowych oraz wewn¹trz hal magazynowych2. Zapewnienie odpowiednich (utwardzonych i przystosowanych do ciê¿aru przewo¿onych
nimi towarów) dróg i przejļæ oraz utrzymywanie
ich w stanie niestwarzaj¹cym zagro¿eñ dla u¿ytkowników (uskoków, do³ów i innych nierównoļci) nale¿y
do obowi¹zków pracodawcy. Drogi te i przejļcia
powinny byæ wykonane i oznakowane zgodnie
z polskimi normami i w³aļciwymi przepisami.
Na drogach wewn¹trzzak³adowych obowi¹zuj¹
przepisy prawa o ruchu drogowym (Kodeks drogowy) i na pracodawcy ci¹¿y obowi¹zek opracowania
zgodnych z nimi zasad ruchu (na drogach dojazdowych, postojowych i wewn¹trz magazynów).
Dotyczy to równie¿ umieszczenia oznakowania
znakami drogowymi, jak te¿ znakami bezpieczeñstwa, je¿eli wystêpuj¹ zagro¿enia, które nie mog¹
byæ wyeliminowane lub ograniczone ļrodkami
ochrony zbiorowej lub sposobami organizacji pracy.
W opracowanych zasadach ruchu wewn¹trzzak³adowego pracodawca powinien tak¿e ustaliæ
maksymalne prêdkoļci, z jakimi mog¹ poruszaæ
siê pojazdy po drogach zewnêtrznych w przedsiêbiorstwie, jak te¿ wewn¹trz magazynu. Prêdkoļci
te powinny byæ uzale¿nione od nawierzchni dróg,
natê¿enia ruchu, rodzaju przewo¿onych ³adunków,
widocznoļci itp. Obowi¹zek ten obejmuje te¿
prêdkoļci wózków wid³owych na poszczególnych
odcinkach dróg.
Nawierzchnia dróg, placów manewrowych, postojowych i sk³adowych powinna byæ równa i twarda lub utwardzona. Wymiary dróg oraz ich noļnoļæ
powinna byæ dostosowana do liczby potencjalnych
u¿ytkowników, stosowanych ļrodków transportowych oraz rodzajów sk³adowanych materia³ów.
Drogi musz¹ mieæ równie¿ zapewnione urz¹dzenia
zapewniaj¹ce odprowadzanie wód opadowych.
I nie mo¿e byæ na nich progów ani stopni. Ró¿nice
w poziomach powinny byæ wyrównane pochylniami,
jednak¿e stopieñ ich nachylenia nie mo¿e byæ wiêkszy ni¿ 8%3. Istniej¹ce na drogach otwory i zag³êbienia powinny byæ przykryte, a je¿eli jest to niemo¿liwe
2
Zgodnie z definicj¹ zawart¹ w §1 ust.1 pkt 7a) rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzeļnia 1997 r. przez teren zak³adu pracy nale¿y rozumieæ przestrzeñ wraz z obiektami budowlanymi, bêd¹c¹
w dyspozycji pracodawcy, w której pracodawca organizuje
miejsca pracy.
3
§ 5 ust.1 rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 26 wrzeļnia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeñstwa i higieny pracy (t.j. DzU z 2003 r. nr 169,
poz. 1650 ze zm.).

ogrodzone i oznakowane. W miejscach, do których
mog¹ wtargn¹æ pracownicy (bramy, przejļcia itp.)
nale¿y ustawiæ odpowiednie barierki lub zastosowaæ
inne rozwi¹zania. Przebieg trasy pojazdów powinien
te¿ eliminowaæ albo ograniczaæ mo¿liwoļæ wchodzenia pieszych na drogi lub teren pracy wózków
jezdniowych. Je¿eli jest to niemo¿liwe, pracodawca
powinien zastosowaæ inne ļrodki zabezpieczaj¹ce
przed skutkami zagro¿eñ powodowanych przez
pojazdy w ruchu (wyznaczenie przejļæ, ograniczenia
prêdkoļci, wyznaczenie godzin pracy pojazdów
i pracowników, np. ekipy sprz¹taj¹ce wchodz¹
po zakoñczeniu pracy wózka itp.).
Regulowanie bhp w magazynie jest klarowne,
gdy na terenie zak³adu pracy dzia³a jeden pracodawca. Jednak¿e coraz czêļciej mamy do czynienia
z przedsiêbiorcami buduj¹cymi obiekty logistyczne
(place, rampy, pomosty, magazyny), wynajmowane kilku lub kilkunastu podmiotom bêd¹cych
pracodawcami. W tym przypadku nie ma jasnych
przepisów, wskazuj¹cych, na kim ci¹¿y obowi¹zek zorganizowania bezpieczeñstwa transportu
wewnêtrznego. Najlepszym rozwi¹zaniem w tej
sytuacji jest realizacja obowi¹zku wynikaj¹cego z art.
208 Kodeksu pracy, okreļlaj¹cym obowi¹zki pracodawców w sytuacji, gdy jednoczeļnie w tym samym
miejscu wykonuj¹ pracê pracownicy zatrudnieni
przez ró¿nych pracodawców: maj¹ oni wówczas
obowi¹zek wspó³pracowaæ ze sob¹; wyznaczyæ
koordynatora sprawuj¹cego nadzór nad bezpieczeñstwem i higien¹ pracy wszystkich pracowników; ustaliæ zasady wspó³dzia³ania uwzglêdniaj¹ce
sposoby postêpowania w przypadku wyst¹pienia
zagro¿eñ dla zdrowia lub ¿ycia.
Wydaje siê jednak, ¿e w przypadku dróg dojazdowych, placów postojowych i roz³adunkowych,
prawid³ow¹, zgodn¹ z przepisami organizacjê
powinien zapewniæ zarz¹dzaj¹cy tym terenem, zaļ
na pracodawcy ci¹¿y obowi¹zek wyegzekwowania
tego od zarz¹dzaj¹cego. Zalecane jest, aby obowi¹zki dotycz¹ce organizacji transportu na drogach
dojazdowych i podmiot je realizuj¹cy by³y wskazane
w umowie najmu. Inaczej jest odnoļnie do organizacji
transportu wewn¹trz hal magazynowych. Tutaj mo¿liwa jest, z punktu widzenia skutecznoļci zapewnienia
bezpieczeñstwa w transporcie, realizacja wymagañ
wspomnianego art. 208 Kodeksu pracy. Nale¿y
jednak podkreļliæ, ¿e ani scedowanie obowi¹zków
organizacji transportu wewn¹trz zak³adu na zarz¹dcê
lub w³aļciciela nieruchomoļci, ani wyznaczenie
koordynatora ds. bhp nie zwalnia pracodawców
z odpowiedzialnoļci za stan bhp. Nawet bowiem,
gdy zarz¹dca/w³aļciciel nie wywi¹zuje siê ze swoich
obowi¹zków w omawianym zakresie, pracodawca
ma obowi¹zek do³o¿yæ nale¿ytej starannoļci przy
egzekwowaniu od niego prawid³owego realizowania
na³o¿onych umow¹ zobowi¹zañ.
Ļrodki transportu powinny byæ dostosowane
do przewo¿onego ³adunku, jego masy (masa ³adunku nie mo¿e przekraczaæ dopuszczalnej noļnoļci lub
udŚwigu danego ļrodka transportu). £adunek zaļ
powinien byæ tak rozmieszczony i zabezpieczony,
aby nie nast¹pi³o jego wypadniêcie, przemieszczenie
siê lub zsypanie. W przypadku, gdy ³adunek wystaje
poza obrys ļrodka transportu mo¿e byæ przewo¿ony
tylko wówczas, je¿eli przewóz spe³nia warunki
okreļlone w przepisach prawa o ruchu drogowym.
Dotyczy to równie¿ transportowania ³adunków
wózkami jezdniowymi. Rodzaj, gabaryty i masa
³adunku powinna byæ równie¿ uwzglêdniona przy

konstrukcji pomostów i ramp s³u¿¹cych do za³adunku i roz³adunku. Obs³ugê urz¹dzeñ transportu zmechanizowanego mo¿na powierzyæ jedynie osobom
posiadaj¹cym odpowiednie uprawnienia. Dotyczy
to zarówno transportu samochodowego, jak te¿
dokonywanego przy u¿yciu dŚwignic, przenoļników,
wózków jezdniowych z napêdem silnikowym, jak
te¿ kolei wewn¹trzzak³adowych, o ile jest to bocznica bêd¹ca w dyspozycji pracodawcy, na któr¹
wje¿d¿aj¹ poci¹gi bezpoļrednio z tras przebiegu
poci¹gu bêd¹cych na zewn¹trz terenu zak³adu4.
W pomieszczeniach magazynowych dopuszczalne jest u¿ywanie wózków z silnikiem spalinowym pod warunkiem, ¿e:
• substancje szkodliwe wydalane z silnika i ha³as
zwi¹zany z jego prac¹ nie przekraczaj¹ najwy¿szych
dopuszczalnych stê¿eñ i natê¿eñ
• nie s¹ to silniki spalinowe zasilane benzyn¹ etylizowan¹ lub zawieraj¹c¹ inne substancje toksyczne.
W pomieszczeniach magazynowych, w których
sk³adowane s¹ towary powoduj¹ce zagro¿enie
po¿arem lub wybuchem mog¹ byæ u¿ywane jedynie
wózki specjalnie dostosowane przez producenta
do pracy w tych warunkach. Równie¿ transport
materia³ów pyl¹cych mo¿e odbywaæ siê jedynie
specjalnymi ļrodkami transportu w zamkniêtych
pojemnikach. Przy wykorzystaniu wózków jezdniowych do transportu sk³adowanego materia³u nale¿y
szczególn¹ uwagê zwróciæ na przestrzeganie przez
pracowników ustalonych prêdkoļci oraz przewo¿enie towaru w iloļci zapewniaj¹cej widocznoļæ drogi
przejazdu. Nadmierna prêdkoļæ i zas³anianie drogi
przejazdu przez przewo¿one materia³y s¹ czêstymi
przyczynami wypadków przy pracy w magazynach.

Sk³adowanie materia³ów
Zasady sk³adowania materia³ów w magazynach okreļlone zosta³y w cytowanym w pkt. 1
wykazu literatury rozporz¹dzeniu Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeñstwa i higieny pracy. Pracodawca przed
rozpoczêciem magazynowania musi zorganizowaæ
miejsce, okreļliæ sposób i dopuszczaln¹ wysokoļæ
sk³adowania w zale¿noļci od rodzaju towaru.
W magazynach powinny byæ wywieszone instrukcje
okreļlaj¹ce sposób sk³adowania, pakowania, za³adunku i transportu materia³ów niebezpiecznych.
4

Uprawnienia dla:
– kierowców samochodów ciê¿arowych okreļlone zosta³y
w Dziale IV, Rozdzia³ I ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym (t.j. DzU z 2005 r. nr 108, poz.
908, ze zm.)
– operatorów urz¹dzeñ technicznych – tryb sprawdzania
kwalifikacji okreļlony zosta³ w rozporz¹dzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obs³udze i konserwacji urz¹dzeñ technicznych (DzU nr 79, poz. 849 ze zm.)
– operatorów wózków wid³owych – alternatywne
zaļwiadczenie kwalifikacyjne wydane przez organ
w³aļciwej jednostki UDT (przepis j.w.); ksi¹¿ka operatora wydana przez Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego na podstawie rozporz¹dzenia
Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeļnia 2001 r. w sprawie
bezpieczeñstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz¹dzeñ technicznych do robót ziemnych,
budowlanych i drogowych (DzU nr 118, poz. 1263); imienne
zezwolenie wydane przez pracodawcê po spe³nieniu
warunku okreļlonego w § 4 rozporz¹dzenia Ministra
Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy przy u¿ytkowaniu wózków jezdniowych z napêdem silnikowym (DzU nr 70, poz. 650 ze zm.)
– transportu kolejowego na podstawie ustawy z dnia 28
marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. z 2007 r. DzU
nr 16, poz. 94 ze zm.).
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Z treļci¹ instrukcji musz¹ byæ zapoznani pracownicy
zatrudnieni przy tych pracach. Masa sk³adowanego
³adunku nie mo¿e przekraczaæ dopuszczalnych
obci¹¿eñ przewidzianych dla urz¹dzeñ, na których
jest sk³adowany towar (rega³y, podesty itp.), natomiast masa sk³adowanego towaru wraz z urz¹dzeniem, na którym jest on sk³adowany nie mo¿e
przekraczaæ dopuszczalnych obci¹¿eñ pod³óg
i stropów, na których odbywa siê sk³adowanie.
Informacje o dopuszczalnych obci¹¿eniach powinny
byæ czytelne i wywieszone w widocznym miejscu.
Je¿eli sk³adowanie odbywa siê na rega³ach, to
musz¹ one mieæ wytrzyma³¹ i stabiln¹ konstrukcjê
oraz byæ zabezpieczone przed przewróceniem siê.
Odstêpy miêdzy rega³ami powinny uwzglêdniaæ rodzaj stosowanych ļrodków transportu i ³adunku oraz
umo¿liwiaæ bezpieczne operowanie nimi.Wymagania
te dotycz¹ równie¿ materia³ów sk³adowanych na
paletach lub w kontenerach. Nie wolno zastawiaæ
przejazdów miêdzy rega³ami (paletami, kontenerami)
towarami, sprzêtem i innymi rzeczami utrudniaj¹cymi
lub uniemo¿liwiaj¹cymi dojazd do sk³adowanych na
rega³ach towarów lub stanowi¹cych zagro¿enie przy
manewrowaniu.Aby sposób sk³adowania materia³ów
nie powodowa³ dodatkowego zagro¿enia w rozporz¹dzeniu ustalone zosta³o, ¿e przedmioty ³atwo
t³uk¹ce siê, substancje i mieszaniny zakwalifikowane
jako niebezpieczne i o najwiêkszej masie powinny byæ
sk³adowane na najni¿szych pó³kach rega³ów. Natomiast przy magazynowaniu przedmiotów, których
wymiary, kszta³t i masa decyduj¹ o ich indywidualnym
sposobie sk³adowania, nale¿y zapewniæ stabilnoļæ
uwzglêdniaj¹c ļrodek ciê¿koļci, tak aby zapobiec ich
wywróceniu siê lub spadniêciu.
Odrêbnie ustalone zosta³y zasady sk³adowania materia³ów w stosach i materia³ów sypkich.
Sk³aduj¹c materia³y w stosach nale¿y zadbaæ
o ich statecznoļæ przez ustalenie wysokoļci stosu
w zale¿noļci od rodzaju sk³adowanego materia³u,
jego wymiaru, masy, kszta³tu oraz wytrzyma³oļci
opakowañ. Sposób uk³adania powinien zapewniæ
wi¹zanie miêdzy warstwami, a ļrodek ciê¿koļci
sk³adowanych przedmiotów pozostawaæ wewn¹trz
obrysu stosów. Miêdzy stosami musi byæ zachowana
odleg³oļæ umo¿liwiaj¹ca bezpieczne uk³adanie
i przemieszczanie materia³ów. Przy magazynowaniu
materia³ów w stosach roz³adunek powinien byæ
rozpoczynany od najwy¿szych warstw – w ¿adnym
wypadku nie mo¿na wyjmowaæ materia³u ze ļrodka
stosu, a tym bardziej z jego najni¿szych warstw.
Sk³adowanie materia³ów sypkich powinno
odbywaæ siê przy zapewnieniu odpowiednich
zapór i ustaleniu k¹ta zsypu naturalnego. Zapory
musz¹ mieæ wytrzyma³oļæ odpowiedni¹ do iloļci
i w³aļciwoļci sk³adowanego materia³u, zaļ k¹t zsypu
musi byæ uwzglêdniony przy wytyczaniu przejļæ
i przejazdów. Wchodzenie na zwa³y dozwolone
jest jedynie w wyj¹tkowych przypadkach i powinno
odbywaæ siê przy zastosowaniu pomostów lub urz¹dzeñ zapewniaj¹cych bezpieczeñstwo, a tak¿e przy
zapewnieniu asekuracji przez drugiego pracownika
i odpowiedniego nadzoru. Nadzór w takim przypadku ma mieæ charakter sta³y, a pracownik asekuruj¹cy
powinien mieæ mo¿liwoļæ natychmiastowego wyci¹gniêcia pracownika w przypadku jego zasypania.
Trzeba równie¿ zapewniæ szczelne obudowanie
miejsca prze³adunku i urz¹dzeñ prze³adunkowych
oraz po³¹czenie ich z urz¹dzeniami odci¹gaj¹cymi
py³ w miejscu jego powstawania. Jednak¿e prze-
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pisy uzale¿niaj¹ zastosowanie takich ļrodków
od technicznych mo¿liwoļci ich zastosowania. Je¿eli
sk³adowany materia³ sypki ma w³aļciwoļci pyl¹ce,
jego ogrodzenie powinno byæ co najmniej 0,5 m
wy¿sze od wysokoļci sk³adowanego towaru. Je¿eli
sk³adowany materia³ ma w³aļciwoļci samozapalaj¹ce nale¿y ograniczyæ wysokoļæ jego sk³adowania,
zapewniæ kominy wentylacyjne oraz przerzucaæ
zwa³y lub ha³dy w celu ograniczenia samozap³onu.
Bez wzglêdu na rodzaj materia³u przepisy zakazuj¹ bezwzglêdnie jego sk³adowania w pobli¿u
napowietrznych linii elektroenergetycznych w odleg³oļci mniejszej ni¿: 2 m – od linii niskiego napiêcia,
5 m – od linii wysokiego napiêcia do 15 kV, 10 m –
od linii wysokiego napiêcia do 30 kV, 15 m – od linii
wysokiego napiêcia powy¿ej 30 kV.

Rêczne przenoszenie
i podnoszenie towarów
Mimo coraz wiêkszej mechanizacji w transporcie
magazynowanych materia³ów czêsto zachodzi koniecznoļæ rêcznego ich podnoszenia i przenoszenia.
Dotyczy to w szczególnoļci sk³adowania towarów
na wózkach lub w samochodach, jak te¿ przenoszenia
lub przewo¿enia na wózkach ko³owych towarów
z magazynu na hale produkcyjne lub sklepowe.
Zasady bezpiecznego przenoszenia i przewo¿enia
towarów okreļlone zosta³y w rozporz¹dzeniu
Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z 2000 r.5 Masa
przenoszonego przez jednego pracownika towaru
nie powinna przekraczaæ 30 kg przy pracy sta³ej
i 50 kg przy pracy dorywczej (przenoszenie ³adunków
nie czêļciej ni¿ 4 razy na godzinê, je¿eli ³¹czny czas
wykonywania tych prac nie przekracza 4 godzin). Te
wartoļci w przypadku kobiet ograniczone zosta³y
do 12 kg przy pracy sta³ej i 20 kg przy pracy dorywczej
(do 4 razy na godzinê w czasie zmiany roboczej).
Natomiast dopuszczalna masa ³adunku przemieszczanego na wózku po terenie p³askim
o twardej nawierzchni nie mo¿e przekraczaæ
450 kg na pracownika na wózku 3- lub 4-ko³owym
i 350 kg na wózku 2-ko³owym. Masa ³adunku
i wózka nie mo¿e przekraczaæ odpowiednio 350 kg
i 250 kg, ³¹cznie z mas¹ wózka, je¿eli nawierzchnia
jest pochylona wiêcej ni¿ o 5%. Kobietom nie wolno
przewoziæ ciê¿arów o masie powy¿ej 80 kg na wózkach 2-, 3- i 4-ko³owych, o ile towar jest przewo¿ony
po powierzchni równej i twardej, której stopieñ
nachylenia nie przekracza 2%. W przypadku, gdy
towar jest przewo¿ony po nierównej powierzchni,
ca³kowita masa nie mo¿e przekraczaæ 60% podanych wartoļci. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e przy rêcznym
przemieszczaniu towarów musz¹ byæ zachowane
zasady ergonomii, m.in. taka, ¿e przemieszczane
przedmioty nale¿y przenosiæ jak najbli¿ej cia³a, (ma
to eliminowaæ urazy, w szczególnoļci krêgos³upa).
Dlatego te¿ nie mo¿na przenosiæ ciê¿arów, je¿eli
przenoszenie mo¿e byæ wykonywane tylko za pomoc¹ skrêtu krêgos³upa (najczêļciej chodzi tu o roz³adunek i za³adunek towarów na ļrodek transportu
i z niego). Nie mo¿na przenosiæ ciê¿arów równie¿
w przypadku mo¿liwoļci wyst¹pienia nag³ych
ruchów przemieszczanego przedmiotu (towar Śle
zapakowany lub z niestabilnym ļrodkiem ciê¿koļci),
Rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia
14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy
przy rêcznych pracach transportowych (DzU nr 26, poz.
313, ze zm.).
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jak te¿ w przypadku, gdy cia³o pracownika znajduje
siê w niestabilnej pozycji lub przeniesienie towaru
wymaga pochylenia tu³owia o wiêcej ni¿ 45o.
Przenoszenie towarów, których d³ugoļæ przekracza 4 m, a masa 30 kg mo¿e odbywaæ siê tylko zespo³owo. Wówczas masa przypadaj¹ca na jednego
pracownika nie mo¿e przekraczaæ 25 kg przy pracy
sta³ej i 30 kg przy pracy dorywczej.
Przed przyst¹pieniem do rêcznych prac transportowych pracodawca jest obowi¹zany oceniæ
ryzyko zwi¹zane z rêcznym transportem, uwzglêdniaj¹c w szczególnoļci: masê przemieszczanego
przedmiotu, jego rodzaj i po³o¿enie ļrodka ciê¿koļci;
warunki ļrodowiska, w tym temperaturê, wilgotnoļæ powietrza, poziom czynników szkodliwych dla
zdrowia, organizacjê pracy (sposoby jej wykonywania), indywidualne predyspozycje pracownika, takie
jak sprawnoļæ fizyczna, wiek i stan zdrowia. Nale¿y
pamiêtaæ, ¿e je¿eli przy przenoszeniu ciê¿aru nawet
o dozwolonej masie pracownik dostanie zawa³u
lub nast¹pi uraz krêgos³upa, zdarzenie takie bêdzie
traktowane jako wypadek przy pracy.

Podsumowanie
Jak ju¿ wspomniano, rodzaje towarów, sposób
ich magazynowania, jak te¿ wielkoļæ firmy, organizacja pracy w magazynach powoduj¹, ¿e przy
kszta³towaniu polityki bezpieczeñstwa i higieny
pracy w magazynach nale¿y uwzglêdniæ wszystkie, bardzo ró¿norodne i specyficzne zagro¿enia.
Z koniecznoļci w artykule przedstawione zosta³y te
zasady zapewnienia bezpieczeñstwa i higieny pracy,
które obowi¹zuj¹ bez wzglêdu na rodzaj czy te¿
sposób prowadzenia dzia³alnoļci magazynowej.
Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e w przypadku wystêpowania czynników szkodliwych w magazynie, które
powoduj¹ dodatkowe zagro¿enia, pracodawca musi
podj¹æ dzia³ania zmierzaj¹ce do ich ograniczenia.
Niewykluczone wiêc jest w takim przypadku wprowadzenie obowi¹zku stosowania przez pracowników ļrodków ochrony indywidualnej chroni¹cych
ich przed zagro¿eniami zwi¹zanymi z niepo¿¹danym
dzia³aniem sk³adowanych materia³ów.
Równie istotne z uwagi na zapewnienie bezpieczeñstwa pracy s¹, nieomówione dok³adnie w artykule, obowi¹zki zwi¹zane z informowaniem pracowników o zasadach bezpiecznej pracy. Informacje
te powinny byæ przekazane przed przyst¹pieniem
do pracy, w trakcie szkoleñ, ale tak¿e jak najczêļciej
powtarzane, aby wļród pracowników wyrobiæ nawyk bezpiecznej pracy. Dotyczy to wszystkich zasad
obowi¹zuj¹cych przy magazynowaniu towarów.
Jest to o tyle istotne, ¿e czêsto przyczyn¹ wypadków
w magazynach jest lekkomyļlnoļæ, brawura czy te¿
nieuwaga samych pracowników.
Tak wiêc w celu zapewnienia bezpieczeñstwa
pracy w magazynach, a co za tym idzie zmniejszenia
liczby wypadków przy pracy niezbêdna jest nie tylko
realizacja przedstawionych w artykule wymagañ
odnosz¹cych siê do ogólnych zasad bezpiecznego
magazynowania towarów, ale ca³oļciowe, kompleksowe i spójne podejļcie do problemów bezpieczeñstwa obejmuj¹ce zagadnienia techniczne, a przede
wszystkim prawid³ow¹ organizacjê pracy.

