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Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z 

obsługą urządzeń technicznych oraz transportem 

wewnątrzzakładowym 



Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być tak 

konstruowane i budowane, aby jednocześnie 

• zapewniały bezpieczne i higieniczne warunku 

pracy w szczególności zabezpieczały 

pracownika przed: 

-urazami, 

- działaniem niebezpiecznych substancji 

chemicznych,  

- porażeniem prądem elektrycznym, 

- nadmiernym hałasem, 

- szkodliwymi wstrząsami, 

- działania wibracji i promieniowania,  

- szkodliwym i niebezpiecznym działaniem 

innych czynników środowiska pracy  

• uwzględniały zasady 

ergonomii 

Maszyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają powyższych wymagań muszą być 

wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia. Konstrukcja zabezpieczeń może być 

uzależnione od warunków konkretnego urządzenia.  

Wyposażenie maszyny lub innego urządzenia technicznego w odpowiednie 

zabezpieczenia należy do obowiązku pracodawcy.  



Podstawowe definicje pojęcia 
Maszyna - są to wszelkie maszyny i inne urządzenia techniczne, 

narzędzia oraz instalacje użytkowane podczas pracy, a także sprzęt do 

tymczasowej pracy na wysokości, w szczególności drabiny i 

rusztowania 

Używanie maszyny - jest to wykonywane wszelkich czynności 

związanych z maszyną, w szczególności jej uruchamianie lub 

zatrzymanie, posługiwanie się nią, transportowanie, naprawianie, 

modernizowanie, modyfikowanie, konserwacja i posługiwanie, w tym 

także czyszczenie 

Strefa niebezpieczna - jest to strefa w obrębie oraz wokół maszyny, w 

której występuje ryzyko dla zdrowia lub bezpieczeństwa pracownika 

Operator - jest to pracownik, który powierzono zadanie użyłkowania 

maszyny (posiada on odpowiednią wiedzę oraz w razie konieczności 

odpowiednie uprawnienia  



 

Wynikające z przepisów prawnych wymagania dla 

urządzeń dotyczą ich producentów oraz 

pracodawców dokonujących zakupu maszyn.  

 

Pracownicy powinni zostać poinformowania czy 

używane przez nich maszyny i urządzenia 

spełniają wymogi oceny zgodności. 

Od 1 maja 2004 r. z chwilą 
przystąpienia Polski do EU 
producent, importer zobowiązany 
jest do umieszczenia na 
maszynach i wyrobach 
oznakowania CE. Producent 
oznaczając swój wyrób znakiem 
CE deklaruje, że wyrób ten spełnia 
wymagania wszystkich 
odnoszących się do niego 
dyrektyw.  



Dokumentacja techniczno – ruchowa (DTR) 

Jest to dokumentacja dostarczana przez producenta 

maszyny, zawierająca przede wszystkim instrukcję 

użytkowania w JĘZYKU POLSKIM  oraz dokumentację 

eksploatacyjną, określoną przez producenta lub przepisy 

prawne (inaczej zwane paszportem maszyny) 

Zawiera instrukcje montażu, demontażu i eksploatacja 

maszyny w tym ich obsługa, instrukcję BHP pracy na 

maszynie, instrukcję konserwacji i smarowania, 

dokumentacja techniczno – ruchowa   



Instrukcja użytkowania maszyny zawiera:  
- dane techniczne maszyny 

- sposoby przygotowania maszyny do pracy 

- Sposoby wykonywania różnego rodzaju prac z użyciem 
maszyny przewidzianych przez jej producenta 

- podstawowe zasady bhp przy korzystaniu z maszyny 

- sposoby, terminy i zakres prac konserwacyjnych i 
przeglądów 

- możliwe do zidentyfikowania w czasie eksploatacji 
usterki maszyny 

- sposoby postępowania w przypadku wystąpienia usterki, 

- Inne ważne problemy zapewniające długie i bezpieczne 
korzystanie z maszyny.   

 



Instrukcja stanowiskowe 

powinna w sposób zrozumiały dla 

pracowników wskazywać: 
1) Czynności, które należy wykonać przed 

rozpoczęciami danej pracy,  

2) Zasady i sposoby bezpiecznego 

wykonywania pracy, 

3) Czynności do wykonywania po 

zakończeniu pracy, 

4) Zasady postępowania w sytuacjach 

awaryjnych stwarzających zagrożenia 

dla życia lub zdrowia pracowników  



Nie wolno samemu naprawiać, 

modernizować maszyn jeśli nie 

posiada się do tego 

odpowiednich uprawnień, 

szkoleń. 



 





















Transport wewnątrz 

zakładowy 
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Dziękuje za uwagę  

 W razie pytań proszę pisać: 

adambleka@interia.pl 

biuro@adambhp.pl 

 
 

Powielanie, kopiowanie, przetwarzanie, dystrybucja lub jakiekolwiek 

wykorzystanie w części lub całości w celach komercyjnych wymaga 

uprzedniej pisemnej zgody. Treści są chronione prawem autorskim 

wymaga uprzedniej pisemnej zgody autora lub twórcy. 


