Ręczne prace transportowe - oznaczają 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 lub przewożenie.
W Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. 2000 nr 26
poz. 313) ze zm. (Dz. U. 2000 nr 82 poz. 930 oraz zaleceniach dyrektywy 90/269/EWGD są
określone prawidłowe sposoby podnoszenia i przenoszenia oraz pokazują ich technikę , a
także służą ich praktycznemu zastosowaniu w codziennej pracy i przy codziennych
czynnościach poza pracą.
Zgodnie z ww. rozporządzeniami: określenie "praca dorywcza" - oznacza ręczne
przemieszczanie przedmiotów, ładunków lub materiałów nie częściej niż 4 razy na godzinę,
jeżeli łączny czas wykonywania tych prac nie przekracza 4 godzin na dobę.
Dopuszczalne masy podnoszonych i przenoszonych ładunków dla różnych kategorii
pracowników:

MŁODOCIANE

KOBIETY

Wiek 16-18 lat

Wiek od 18 lat

Praca stała

8 kg

12 kg

Praca dorywcza

14 kg

20 kg

Rodzaj pracy

MŁODOCIANI MĘŻCZYŹNI
Wiek 16-18 lat

Wiek od 18 lat

Praca stała

12 kg

30 kg

Praca dorywcza

20 kg

50 kg

W razie konieczności podnoszenia przedmiotu trzymanego w odległości większej niż 30
cm od tułowia, należy zmniejszyć o połowę dopuszczalną masę przedmiotu przypadającą na
jednego pracownika lub zapewnić wykonywanie tych czynności przez co najmniej dwóch
pracowników. Niedopuszczalne jest ręczne przenoszenie przedmiotów o masie
przekraczającej 30 kg na wysokość powyżej 4 m lub na odległość przekraczającą 25 m.
Przenoszenie przedmiotów, których długość przekracza 4 m i masa 30 kg, powinno odbywać
się zespołowo, pod warunkiem aby na jednego pracownika przypadała masa nie
przekraczająca:
- 25 kg – przy pracy stałej
- 42 kg – przy pracy dorywczej
Niedopuszczalne jest zespołowe przenoszenie przedmiotów na odległość przekraczającą 25 m
lub o masie przekraczającej 500 kg
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