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W artykule przedstawiono dzia³ania organizacyjne i techniczne umo¿liwiaj¹ce przystosowanie 

ruchu. Dzia³ania te uwzglêdniaj¹ aspekty zwi¹zane z wystêpowaniem zagro¿eñ mechanicznych 
wystêpuj¹cych podczas u¿ytkowania maszyn i innych urz¹dzeñ technicznych. Prezentowane 
w artykule dzia³ania maj¹ charakter pogl¹dowy, a zakres i sposób ich stosowania jest uzale¿-
niony od indywidualnego przypadku zatrudnianej osoby niepe³nosprawnej oraz od stopnia jej 

-
stosowanie 

This article presents organizational and technical actions that make it possible to adapt workstations 
to the needs of workers with sight, hearing and movement disabilities. These actions embrace aspects 
connected with mechanical hazards present when machines and other technical devices are used. The 
actions presented here are practical, with their range and methods depending on individual employees, 
their disability and psychophysical predispositions.
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Wybrane aspekty przystosowania  
stanowisk pracy do potrzeb osób  

 
wystêpowania zagro¿eñ mechanicznych
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oraz sposobu sterowania nimi lub ich u¿ytko-

przez elementy wyposa¿enia maszyn lub 
innych urz¹dzeñ technicznych, z którymi osoby 
pe³nosprawne i niepe³nosprawne maj¹ w pro-

przek³ucia, st³uczenia, odciêcia, uderzenia, 

-
stêpstwem takich zdarzeñ, jak potkniêcie siê, 

-
nicznych wystêpuj¹cych na stanowisku pracy, 

• ruchome elementy u¿ytkowanych ma-
szyn i innych urz¹dzeñ technicznych (w tym 

g³owice narzêdziowe)
• przemieszczaj¹ce siê elementy maszyn 

i innych urz¹dzeñ technicznych (sto³y, suporty 
z imakiem no¿owym, g³owice narzêdziowe)

• ostre, wystaj¹ce i chropowate elementy 
materia³ów, maszyn i innych urz¹dzeñ tech-
nicznych

• spadaj¹ce elementy (obrabiane przedmio-
ty, g³owice, narzêdzia, uchwyty, imad³a)

w miejscu pracy, powsta³e wskutek rozprysku 
lub rozlania siê p³ynów technologicznych (oleje, 
p³yny ch³odz¹ce)

• wyrzut obrabianych elementów, narzêdzi 
lub przedmiotów podczas procesu skrawania 
(np. odpryski wiórów)

• ograniczenie przestrzeni przy maszynach 
i innych urz¹dzeniach technicznych (np. zasta-
wienie jej koszami, pojemnikami z produktami 
lub pó³produktami)

Wstêp
Praca zwi¹zana z obs³ug¹ maszyn lub 

innych urz¹dzeñ technicznych implikuje 
wystêpowanie szerokiej gamy zagro¿eñ me-
chanicznych, na które nara¿eni s¹ operatorzy. 

grupê specyficzn¹, ze wzglêdu na sw¹ ró¿no-

tych nastêpstw (wypadki i urazy).
Zagro¿enia mechaniczne wynikaj¹ m.in. 

z przeznaczenia maszyn (np. toczenia, wierce-
nia, frezowania czy ciêcia), rodzaju konstrukcji 
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Ponadto u¿ytkowanie maszyn i innych 
-

st¹pieniem zagro¿enia poparzeniem wynika-
j¹cego z wystêpowania gor¹cych powierzchni 
(np. maszyn, innych urz¹dzeñ technicznych, 
obrabianych przedmiotów, instalacji techno-
logicznych) lub stosowanych w procesie pracy 
substancji ¿r¹cych (kwas itp.).

Aspekty przystosowania  
stanowisk pracy  
do potrzeb osób niepe³nosprawnych

aby stosowane na stanowisku pracy maszyny 
i inne urz¹dzenia techniczne (zwane dalej ma-
szynami) zapewnia³y bezpieczne i higieniczne 
warunki pracy, zabezpiecza³y pracownika 
przed urazami, dzia³aniem niebezpiecznych 
substancji chemicznych, pora¿eniem pr¹dem 
elektrycznym, nadmiernym ha³asem, dzia³a-
niem drgañ mechanicznych i promieniowania 
oraz szkodliwym i niebezpiecznym dzia³aniem 

uwzglêdnia³y zasady ergonomii (art. 215 
-

dotycz¹ce bezpieczeñstwa i higieny pracy, 
obejmuj¹ce pomieszczenia pracy, stanowi-
ska pracy oraz maszyny i inne urz¹dzenia 

Natomiast szczegó³owe wymagania tech-
niczne dotycz¹ce maszyn i innych urz¹dzeñ 
technicznych zawarto w rozporz¹dzeniach 
Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych 
wymagañ dotycz¹cych bezpieczeñstwa i higie-
ny pracy w zakresie u¿ytkowania maszyn oraz 
w sprawie zasadniczych wymagañ dla maszyn 

spe³nione przez pracodawcê, niezale¿nie 
od tego, czy pracuje tam osoba pe³nosprawna, 
czy te¿ osoba niepe³nosprawna.

niezbêdne racjonalne usprawnienia dla 
osoby niepe³nosprawnej pozostaj¹cej z nim 
w stosunku pracy, uczestnicz¹cej w procesie 
rekrutacji lub odbywaj¹cej szkolenie, sta¿, 
przygotowanie zawodowe albo praktyki 
zawodowe lub absolwenckie. Niezbêdne 
racjonalne usprawnienia polegaj¹ na przepro-
wadzeniu koniecznych w konkretnej sytuacji 
zmian lub dostosowañ do szczególnych, zg³o-
szonych pracodawcy potrzeb wynikaj¹cych 

zatrudniaj¹cy osoby niepe³nosprawne powi-

tych pracowników, wynikaj¹cych z ich zmniej-
-

ku mieszkalnego, zamieszkania zbiorowego 

-

dostêp do ca³ego budynku lub tych jego 

W przypadku zró¿nicowania poziomów 

ruchu osób niepe³nosprawnych (§ 16.1 i § 71 

Przystêpuj¹c do dzia³añ zwi¹zanych z przy-
stosowaniem stanowiska pracy (w tym: ma-
szyn) do potrzeb osób niepe³nosprawnych, 

-
-

wadzenie wywiadu z osob¹ niepe³nosprawn¹ 
lub przedstawicielem organizacji (fundacji), 
która siê ni¹ opiekuje. Je¿eli uzyskane infor-
macje bêd¹ niewystarczaj¹ce, pracodawca po-

w opracowanej w CIOP-PIB charakterystyce 
zawodów wykonywanych przez osoby niepe³-

s³uchu i wzroku, uk³adu ruchu oraz psychiczn¹ 
i intelektualn¹). Zbiór charakterystyk zawodów 
zawarto na p³ycie DVD do³¹czonej do mono-

-
kami zawodów oraz inne produkty (tj.: dobre 

-
puterowe, ekspertyzy), s¹ dostêpne na stronie 

-
rakterystykê stanowiska pracy, na którym 

-

stanowiska pracy do jej potrzeb. Proces ten 

psychofizyczne pracownika.

wybrane aspekty umo¿liwiaj¹ce przystoso-
wanie stanowisk pracy, w tym maszyn i innych 
urz¹dzeñ, do potrzeb osób z niepe³nospraw-

Materia³ ten zosta³ opracowany na podstawie 
badañ, które przeprowadzono w 15 przedsiê-

obejmowa³y ocenê istniej¹cych stanowisk 
pracy (w tym maszyn i innych urz¹dzeñ 
technicznych) w aspekcie przystosowania 
ich do potrzeb osób niepe³nosprawnych. 
Nastêpnie opracowano wytyczne i zalecenia 

w miejscu pracy, aby dane stanowisko przy-
-

narz¹du s³uchu i wzroku, uk³adu ruchu oraz 
psychiczn¹, intelektualn¹).

przestrzeni stanowiska pracy
Wolna przestrzeñ stanowiska pracy (nie-

pracownikowi swobodê ruchu niezbêdn¹ 
do wykonywania jego obowi¹zków w sposób 
bezpieczny oraz z uwzglêdnieniem wymagañ 
ergonomii (§ 45.1 rozporz¹dzenia MPiPS 

ma du¿e znaczenie w przypadku wykonywania 
-

du ruchu, poruszaj¹ce siê z wykorzystaniem 
pomocy technicznych (kul, balkoników lub 
wózków inwalidzkich). Instalowanie maszyn 

-
teczn¹ woln¹ przestrzeñ miêdzy wysuwanymi 
poza obrys tych maszyn elementami a rucho-

elementami znajduj¹cymi siê w ich otoczeniu 

tak, aby nie powodowa³y urazu pracownika, 

-

co najmniej 0,75 m, a w przypadku ruchu 
dwukierunkowego – co najmniej 1 m (§ 47.3. 

wykonywanych przez osoby z niepe³nospraw-

-

-
nowisku pracy przy maszynie by³a zapewniona 
wolna przestrzeñ o wymiarach co najmniej 

swobodne podjechanie wózkiem (przodem) 
do strefy roboczej maszyny. Zaleca siê jednak, 
aby przestrzeñ na stanowisku pracy osób 
poruszaj¹cych siê na wózku inwalidzkim 
mia³a wymiary co najmniej 1,5 x 1,5 m, w celu 

w przypadku zatrudnienia osób z niepe³no-

lub sto³y robocze, aby osoby te mog³y stale 

Pod³oga na stanowisku pracy powinna 
-

ch³odziwo, olej eksploatacyjny), wówczas 

na obci¹¿enie u¿ytkowe oraz zabezpieczone 
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Na stanowiskach pracy obs³ugiwanych 
przez osoby niewidome lub s³abowidz¹ce 

z materia³ów pozwalaj¹cych na us³yszenie 
przez pracownika upadaj¹cych na ni¹ przed-
miotów – z betonu, drewna (panele, parkiet, 
deski), wyk³adziny PCV, p³ytek pod³ogowych 
(ceramicznych, betonowych, z gresu) , (fot. 1.).

-
ków, pozbawione wystaj¹cych progów, wznie-
sieñ i zró¿nicowania w poziomach pod³óg. 
W przypadku ich wystêpowania na stanowisku 

sta³ymi schodami lub pochylniami (§ 21.1 – 

wymagania dotycz¹ce schodów i pochylni 

poziomów pod³óg, wzniesieñ lub schodów 
(fot. 2.), znajduj¹ce siê w obszarze stanowi-
ska pracy lub na drodze do niego, powinny 

osobom s³abowidz¹cym, rozró¿nienie prze-
szkód (schodów, progów, wzniesieñ itp.). 

poruszaj¹ce siê z wykorzystaniem pomocy 
technicznych (kul, balkoników, wózków in-
walidzkich itp.), zaleca siê, aby powierzchnia 
zosta³a odpowiednio zabezpieczona. Mo¿e 

-

siê kó³ wózka.

uderzenia siê o nie). Jest to istotne zw³aszcza 
w przypadku stanowisk pracy, na których 

wzroku (s³abowidz¹ce lub niewidome). Wy-

u¿ytkowanych maszyn (np. wystaj¹ce lub wy-
suwaj¹ce siê poza obrys maszyn elementy), jak 
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• narz¹du s³uchu (osoby s³abos³ysz¹ce, 
g³uchonieme lub g³uche) – powinny ukazy-

filmowego z lektorem lub z polskim jêzykiem 
migowym (PIM).

Wymagania dotycz¹ce maszyn 
u¿ytkowanych  
przez osoby niepe³nosprawne

Maszyny znajduj¹ce siê na stanowisku 

-
chofizycznych pracownika oraz nie powodo-

Wa¿nym dzia³aniem w aspekcie przystoso-
wania stanowisk pracy do potrzeb osób nie-
pe³nosprawnych jest rozmieszczenie na odpo-

wszystkich elementów (tj. ró¿nego rodzaju 
materia³ów, produktów, instrukcji technolo-
gicznych, bhp itp.), elementów sterowniczych 
maszyn i innych urz¹dzeñ technicznych, 
niezbêdnych do wykonania powierzonych 
zadañ. Szczególnie wa¿ne to jest przy pra-
cach prowadzonych przez osoby poruszaj¹ce 

rozmieszczenia tych elementów nie powinna 
-

roboczej maszyny lub sto³u roboczego tak, 
aby osoby niepe³nosprawne mog³y swobodnie 

do wymiarów antropometrycznych pra-

CIOP-PIB)
 

a dangerous element

równie¿ z konstrukcji samego budynku, w tym 
stanowiska pracy. Je¿eli tak jest, to nale¿y je od-

krawê¿nikiem umieszczonym na pod³odze pod 
wystaj¹cym elementem – na równi z najdalej 
wysuniêt¹ jego krawêdzi¹ lub o ok. 0,1 m przed 

wystaj¹ce elementy lub strefy wysuwania siê 
elementów maszyn poza ich obrys powinny 

-
-czarnymi lub o barwie ¿ó³tej). Oznakowanie 
tych miejsc pozwoli osobom s³abowidz¹cym 
na ich rozró¿nienie od otoczenia i ominiêcie 
podczas poruszania siê po stanowisku pracy 

tych elementów znacz¹co wp³ynie na zmniej-
szenie ryzyka uderzenia siê pracownika o te 
elementy.

-

tak, aby nie powodowa³o ono efektu strobo-
skopowego (tzn. nie dawa³o z³udzenia zatrzy-

-
nowisku, gdzie pracuj¹ osoby s³abowidz¹ce 

strefy roboczej maszyny lub innego urz¹dzenia 
technicznego.

-
-

nika w pozycji siedz¹cej bez wzglêdu na to, 
w jakiej pozycji wykonuje on swoje zadania. 
W przypadku wykonywania pracy przez osoby 

przed przemieszczaniem siê podczas siadania 
na nie (bez kó³ek lub z kó³kami wyposa¿onymi 
w hamulce). Ponadto krzes³a na stanowisku 
pracy epileptyków lub osób maj¹cych proble-
my z utrzymaniem pozycji siedz¹cej powinny 

uniemo¿liwiaj¹ce wypadniêcie z krzes³a. Prace 
wykonywane przez osoby z epilepsj¹ powinny 

znajduje siê jeszcze co najmniej jedna osoba.
-

cowników o zagro¿eniach zwi¹zanych z ma-
szynami znajduj¹cymi siê w miejscu pracy 
lub jego otoczeniu oraz wszelkich zmianach 

wp³yw na ich bezpieczeñstwo, nawet gdy 

dostêpne dla pracowników, a poza tym powin-

bhp w zakresie warunków i praktyki u¿ytko-
wania maszyn oraz wystêpowania mo¿liwych 
do przewidzenia sytuacji nietypowych (§ 30 

pracownika zatrudnionego na stanowisku 

• narz¹du wzroku (osoby niewidome) – na-
pisane alfabetem Braille’a lub w wersji g³osowej 
– czytane przez lektora lub z wykorzystaniem 
syntezatora mowy

• narz¹du wzroku (osoby s³abowidz¹ce) – 
przygotowane w postaci obrazkowej (prezen-
tuj¹cej, krok po kroku, sposób postêpowania) 
lub napisane powiêkszon¹ czcionk¹
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tej p³aszczyzny. W przypadku prac wykony-

narz¹du wzroku (osoby s³abowidz¹ce lub 
niewidome) wa¿ne jest, aby powierzchnia tej 
strefy by³a wyposa¿ona w podwy¿szone boki 

przesuwaniu siê przedmiotów.
Elementy sterownicze wp³ywaj¹ce na bez-

poza stref¹ niebezpieczn¹, tzn. w taki sposób, 
aby ich u¿ytkowanie nie powodowa³o zagro¿e-
nia dla zdrowia i bezpieczeñstwa pracownika. 

i mo¿liwe do zidentyfikowania (fot. 3.) oraz 
odpowiednio oznakowane (§ 9.1 i § 9.2 roz-

mo¿liwe tylko w wyniku celowego dzia³ania 
operatora, za pomoc¹ s³u¿¹cego do tego 
uk³adu sterowania, bez wzglêdu na przyczynê 

Maszyny przekazane do u¿ytkowania powinny 

przeznaczone do ich ca³kowitego i bezpiecz-
nego zatrzymania, gdy jest to konieczne 
w zwi¹zku z wyst¹pieniem zagro¿enia (§ 52 

-

Elementy sterownicze w maszynach 
wykorzystywane w procesie pracy przez 

-
ruszaj¹ce siê na wózkach inwalidzkich po-

panel sterowniczy i jego elementy musz¹ 

podje¿d¿aj¹cego wózkiem do czo³a maszyny. 
Na stanowiskach pracy osób s³abos³ysz¹cych 
lub g³uchych funkcje za³¹czania maszyny lub 

zapalenie siê kontrolki sygnalizacyjnej lub 
urz¹dzenia sygnalizacyjnego), odpowiednio 

-
maganym wibracj¹ elementu sterowniczego 
(aktywowanego w momencie uruchomiania 
danej funkcji). Elementy sterownicze musz¹ 

do powierzchni panelu (w przypadku osób 
s³abowidz¹cych) lub symbolami dotykowymi, 
np. alfabetem Braille’a w przypadku osób 
niewidomych. Gdy oznakowanie lub symbole 
elementów sterowniczych nie s¹ jednoznacz-
nie zrozumia³e dla osób s³abowidz¹cych, 

Ponadto zaleca siê, aby stanowisko pracy 

by³o wyposa¿one w urz¹dzenia powiêkszaj¹ce 
(lupy, okulary lub folie) umo¿liwiaj¹ce ³atwe 

odczytywanie parametrów pracy maszyny lub 
w urz¹dzenia zmieniaj¹ce tekst pisany (wy-

przez syntezator mowy).

kontaktu z ruchomymi elementami maszyn 

-

-

dzielimy na os³ony i urz¹dzenia ochronne.
Do grupy os³on zaliczamy ró¿nego rodzaju 

pokrywy, w³azy, drzwi, bariery, ogrodzenia lub 
inne elementy, które w sposób materialny od-
gradzaj¹ pracownika od strefy niebezpiecznej. 
Natomiast urz¹dzenia ochronne stanowi¹ nie-
materialn¹ barierê, przegrodê (inn¹ ni¿ os³ony) 
pomiêdzy cz³owiekiem a stref¹ niebezpieczn¹ 

sygna³ do systemu sterowania maszyn¹, 
w celu zatrzymania ruchu niebezpiecznego 

pracownika w strefê monitorowan¹. Zaliczamy 
do nich urz¹dzenia oburêcznego sterowania, 

na nacisk, zawory bezpieczeñstwa, urz¹dzenia 
blokuj¹ce itp.

elementów stwarzaj¹cych zagro¿enie dla 
u¿ytkownika, w celu uniemo¿liwienia bezpo-

-

umiejscowienia os³on i urz¹dzeñ ochronnych 

Podsumowanie
W artykule przedstawiono dzia³ania umo¿-

liwiaj¹ce przystosowanie stanowisk pracy, 
na których wystêpuj¹ maszyny do potrzeb 
osób niepe³nosprawnych. Dzia³ania te maj¹ 
charakter pogl¹dowy, a zakres ich zastosowa-
nia jest uzale¿niony od indywidualnego rodzaju 

-
nika. Pracodawca, zanim podejmie decyzjê 
o dostosowaniu stanowiska pracy do potrzeb 

zawodowych na danym stanowisku. Ponadto 

konkretny pracownik.
Na podstawie tak zebranych informacji, 

pracodawca sporz¹dza krótki opis najwa¿-
niejszych problemów i dzia³añ, które nale¿y 

pracy do potrzeb zatrudnianego pracownika. 
Po przystosowaniu stanowiska, ale przed 

jego udostêpnieniem pracownikowi, nale¿y 

-
zyka zawodowego w odniesieniu do ka¿dego 
z nich. Wyniki przeprowadzonej oceny nale¿y 

Wiêcej szczegó³owych informacji na ten 
temat przedstawiono w rozdziale siódmym 
w opracowanej w CIOP-PIB, wspominanej 
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