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Wybrane aspekty przystosowania
stanowisk pracy do potrzeb osób
XSOZOĥXY]Z\KaXcMRaUYX^OUļMSO
wystêpowania zagro¿eñ mechanicznych
W artykule przedstawiono dzia³ania organizacyjne i techniczne umo¿liwiaj¹ce przystosowanie
]^KXYaS]UZ\KMcNYZY^\dOLY]¸LdXSOZOĥXY]Z\KaXYļMSéXK\déN_ad\YU_]ĥ_MR_Y\Kd_UĥKN_
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
XSOZOĥXY]Z\KaXYļMSSTOTZ\ONc]ZYdcMTSZ]cMRYPSdcMdXcMR
=ĥYaKUV_MdYaO$]^KXYaS]UKZ\KMcY]YLcXSOZOĥXY]Z\KaXOdKQ\YŜOXSKWOMRKXSMdXOZ\dcstosowanie
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=OVOM^ONK]ZOM^]YPKNKZ^SXQaY\U]^K^SYX]^Y^ROXOON]YPaY\UO\]aS^R`K\SY_]NS]KLSVS^SO]SX
^ROMYX^Ob^YPWOMRKXSMKVRKdK\N]
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.
5OcaY\N]$aY\U]^K^SYXZO\]YX]aS^RNS]KLSVS^SO]WOMRKXSMKVRKdK\N]KNKZ^K^SYX

Wstêp
Praca zwi¹zana z obs³ug¹ maszyn lub
innych urz¹dzeñ technicznych implikuje
wystêpowanie szerokiej gamy zagro¿eñ mechanicznych, na które nara¿eni s¹ operatorzy.
=^KXYaSé YXO p aļ\¸N dKQ\YŜOħ PSdcMdXcMR
WYQéMcMR ac]^ýZYaKë a Z\YMO]SO Z\KMc p
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grupê specyficzn¹, ze wzglêdu na sw¹ ró¿no\YNXYļëSXK^cMRWSK]^YaYļëXK]^ýZ]^aY\Kd
S]^Y^Xé p dO adQVýN_ XK \YdWSK\c S MSýŜUYļë
tych nastêpstw (wypadki i urazy).
Zagro¿enia mechaniczne wynikaj¹ m.in.
z przeznaczenia maszyn (np. toczenia, wiercenia, frezowania czy ciêcia), rodzaju konstrukcji

oraz sposobu sterowania nimi lub ich u¿ytkoaKXSK DKQ\YŜOXSK WYQé Lcë ZYaYNYaKXO
przez elementy wyposa¿enia maszyn lub
innych urz¹dzeñ technicznych, z którymi osoby
pe³nosprawne i niepe³nosprawne maj¹ w proMO]SOZ\KMcLOdZYļ\ONXSV_LZYļ\ONXSUYX^KU^
7YŜO a^ONc NYTļë NY _\Kd_ XZ Z\dOMSýMSK
przek³ucia, st³uczenia, odciêcia, uderzenia,
dWSKŜNŜOXSKdĥKWKXSKV_LXKaO^NYļWSO\MS
?\Kdc WOMRKXSMdXO WYQé Lcë \¸aXSOŜ XKstêpstwem takich zdarzeñ, jak potkniêcie siê,
ZYļVSdQXSýMSO]SýMdc^OŜ_ZKNOUdac]YUYļMS
.Y ZY^OXMTKVXcMR Ś\¸NOĥ dKQ\YŜOħ WOMRKnicznych wystêpuj¹cych na stanowisku pracy,
XKTKUSOWYŜOLcëXK\KŜYXcZ\KMYaXSUXKVOŜc
dKVSMdcëa]dMdOQ¸VXYļMS$
• ruchome elementy u¿ytkowanych maszyn i innych urz¹dzeñ technicznych (w tym
OVOWOX^cXKZýN_V_LMdýļMSWK]dcX_MRac^
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 technicznych
• spadaj¹ce elementy (obrabiane przedmioty, g³owice, narzêdzia, uchwyty, imad³a)
É ļVS]USO SV_L XSO\¸aXO ZYaSO\dMRXSO
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. zastawienie jej koszami, pojemnikami z produktami
lub pó³produktami)
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Éac^\c]UZĥcX¸aZYNMSļXSOXSOW_UĥKNc
RcN\K_VSMdXOEG
Ponadto u¿ytkowanie maszyn i innych
_\déNdOħ^OMRXSMdXcMRWYŜOaSédKë]Sýdacst¹pieniem zagro¿enia poparzeniem wynikaj¹cego z wystêpowania gor¹cych powierzchni
(np. maszyn, innych urz¹dzeñ technicznych,
obrabianych przedmiotów, instalacji technologicznych) lub stosowanych w procesie pracy
substancji ¿r¹cych (kwas itp.).

Aspekty przystosowania
stanowisk pracy
do potrzeb osób niepe³nosprawnych
:\KMYNKaMKTO]^dYLYaSédKXcdKNLKëY^Y
aby stosowane na stanowisku pracy maszyny
i inne urz¹dzenia techniczne (zwane dalej maszynami) zapewnia³y bezpieczne i higieniczne
warunki pracy, zabezpiecza³y pracownika
przed urazami, dzia³aniem niebezpiecznych
substancji chemicznych, pora¿eniem pr¹dem
elektrycznym, nadmiernym ha³asem, dzia³aniem drgañ mechanicznych i promieniowania
oraz szkodliwym i niebezpiecznym dzia³aniem
SXXcMRMdcXXSU¸aļ\YNYaS]UKZ\KMcK^KUŜO
uwzglêdnia³y zasady ergonomii (art. 215
5YNOU]_ Z\KMc EG :YXKN^Y a \YdZY\déNdOXS_7:S:=EGdKaK\^YYQ¸VXOacWKQKXSK
dotycz¹ce bezpieczeñstwa i higieny pracy,
obejmuj¹ce pomieszczenia pracy, stanowiska pracy oraz maszyny i inne urz¹dzenia
^OMRXSMdXOEG
Natomiast szczegó³owe wymagania techniczne dotycz¹ce maszyn i innych urz¹dzeñ
technicznych zawarto w rozporz¹dzeniach
Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych
wymagañ dotycz¹cych bezpieczeñstwa i higieny pracy w zakresie u¿ytkowania maszyn oraz
w sprawie zasadniczych wymagañ dla maszyn
EG :\dON]^KaSYXO acWKQKXSK W_]dé Lcë
spe³nione przez pracodawcê, niezale¿nie
od tego, czy pracuje tam osoba pe³nosprawna,
czy te¿ osoba niepe³nosprawna.
:\KMYNKaMK TO]^ YLYaSédKXc dKZOaXSë
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 przeprowadzeniu koniecznych w konkretnej sytuacji
zmian lub dostosowañ do szczególnych, zg³oszonych pracodawcy potrzeb wynikaj¹cych
dXSOZOĥXY]Z\KaXYļMSNKXOTY]YLcK\^K
_]^KacE G:YNYLXcdKZS]dKaK\^Yax"
\YdZY\déNdOXSK7:S:=EGQNdSOZ\KMYNKaMK
zatrudniaj¹cy osoby niepe³nosprawne powiXSOXdKZOaXSëNY]^Y]YaKXSO]^KXYaS]UZ\KMc
Y\Kd NYTļë NY XSMR NY ZY^\dOL S WYŜVSaYļMS
tych pracowników, wynikaj¹cych z ich zmniej]dYXOT]Z\KaXYļMS:YXKN^YNYTļMSKNYL_NcX-

ku mieszkalnego, zamieszkania zbiorowego
V_L _Ŝc^OMdXYļMS Z_LVSMdXOT ZYaSXXc Lcë
_^aK\NdYXOY]dO\YUYļMSWSXSWKVXOTW
Z\dcMdcWMYXKTWXSOTTONXYNYTļMSOZYaSXXY dKZOaXSKë Y]YLYW XSOZOĥXY]Z\KaXcW
dostêp do ca³ego budynku lub tych jego
MdýļMS d U^¸\cMR Y]YLc ^O WYQé UY\dc]^Kë
W przypadku zró¿nicowania poziomów
ZYNĥYQS a ^cMR L_NcXUKMR ZYaSXXc Lcë
YNZYaSONXSYZ\dc]^Y]YaKXONYWYŜVSaYļMS
ruchu osób niepe³nosprawnych (§ 16.1 i § 71
\YdZY\déNdOXSK7SXS]^\K3XP\K]^\_U^_\cE!G
Przystêpuj¹c do dzia³añ zwi¹zanych z przystosowaniem stanowiska pracy (w tym: maszyn) do potrzeb osób niepe³nosprawnych,
Z\KMYNKaMKZYaSXSOXYU\OļVSëSMRWYŜVSaYļMS
acUYXcaKXSKMdcXXYļMSdKaYNYacMRaNKXcWWSOT]M_7YŜO^YY]SéQXéëZ\dOdZ\dOZ\Ywadzenie wywiadu z osob¹ niepe³nosprawn¹
lub przedstawicielem organizacji (fundacji),
która siê ni¹ opiekuje. Je¿eli uzyskane informacje bêd¹ niewystarczaj¹ce, pracodawca poaSXSOXdKZYdXKë]Sýdac^cMdXcWSdKaK\^cWS
w opracowanej w CIOP-PIB charakterystyce
zawodów wykonywanych przez osoby niepe³XY]Z\KaXO^TdXSOZOĥXY]Z\KaXYļMSéXK\déN_
s³uchu i wzroku, uk³adu ruchu oraz psychiczn¹
i intelektualn¹). Zbiór charakterystyk zawodów
zawarto na p³ycie DVD do³¹czonej do monoQ\KPSSE"G7YXYQ\KPSKa\KddMRK\KU^O\c]^ckami zawodów oraz inne produkty (tj.: dobre
Z\KU^cUSE#GVS]^cUYX^\YVXOaSd_KVSdKMTOUYWputerowe, ekspertyzy), s¹ dostêpne na stronie
SX^O\XO^YaOT:0<98EG
8K]^ýZXSO XKVOŜc YZ\KMYaKë U\¸^Ué MRKrakterystykê stanowiska pracy, na którym
dK^\_NXSKXKY]YLKLýNdSOZ\KMYaKĥKYU\OļVSë
MdcXXYļMSZ\dOdXSéacUYXcaKXOY\KdYZ\KMYaKë ZVKX NdSKĥKħ a MOV_ Z\dc]^Y]YaKXSK
stanowiska pracy do jej potrzeb. Proces ten
ZYaSXSOXYLOTWYaKëNdSKĥKXSKY\QKXSdKMcTXO
^OMRXSMdXO Y\Kd _adQVýNXSKë Z\ONc]ZYdcMTO
psychofizyczne pracownika.
A NKV]dOT MdýļMS K\^cU_ĥ_ Z\dON]^KaSYXY
wybrane aspekty umo¿liwiaj¹ce przystosowanie stanowisk pracy, w tym maszyn i innych
urz¹dzeñ, do potrzeb osób z niepe³nosprawXYļMSé_UĥKN_\_MR_XK\déN_ad\YU_S]ĥ_MR_
Materia³ ten zosta³ opracowany na podstawie
badañ, które przeprowadzono w 15 przedsiêLSY\]^aKMRa\KWKMRZ\YTOU^_E"#G,KNKXSK
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
YLOTW_TéMO NdSKĥKXSK TKUSO XKVOŜc acUYXKë
w miejscu pracy, aby dane stanowisko przy]^Y]YaKëNYZY^\dOLY]¸Ld\¸ŜXcWSXSOZOĥXY]Z\KaXYļMSKWS ^T d XSOZOĥXY]Z\KaXYļMSé
narz¹du s³uchu i wzroku, uk³adu ruchu oraz
psychiczn¹, intelektualn¹).

9Q¸VXOK]ZOU^cZ\dc]^Y]YaKXSK
przestrzeni stanowiska pracy
Wolna przestrzeñ stanowiska pracy (niedKTý^K Z\dOd WK]dcXc W_]S dKZOaXSKë
pracownikowi swobodê ruchu niezbêdn¹
do wykonywania jego obowi¹zków w sposób
bezpieczny oraz z uwzglêdnieniem wymagañ
ergonomii (§ 45.1 rozporz¹dzenia MPiPS
EG9NZYaSONXSKZ\dO]^\dOħZ\dcWK]dcXSO
ma du¿e znaczenie w przypadku wykonywania
Z\KMcZ\dOdY]YLcdXSOZOĥXY]Z\KaXYļMSé_UĥKdu ruchu, poruszaj¹ce siê z wykorzystaniem
pomocy technicznych (kul, balkoników lub
wózków inwalidzkich). Instalowanie maszyn
XK]^KXYaS]U_Z\KMcZYaSXXYdKZOaXSëNY]^Kteczn¹ woln¹ przestrzeñ miêdzy wysuwanymi
poza obrys tych maszyn elementami a ruchoWcWS OVOWOX^KWS Y^YMdOXSK LéNŚ ]^KĥcWS
elementami znajduj¹cymi siê w ich otoczeniu
x\YdZY\déNdOXSK7SXS]^\K1Y]ZYNK\USEG
tak, aby nie powodowa³y urazu pracownika,
XZ a acXSU_ Z\dcQXSOMOXSK QY NY ļMSKXc
:\dOTļMSKWSýNdcWK]dcXKWSKSXXcWS_\déNdOXSKWS^OMRXSMdXcWSV_LļMSKXKWSZ\dOdXKMdYXO
^cVUYNYSMRYL]ĥ_QSZYaSXXcWSOë]dO\YUYļë
co najmniej 0,75 m, a w przypadku ruchu
dwukierunkowego – co najmniej 1 m (§ 47.3.
\YdZY\déNdOXSK7:S:=EGAZ\dcZKNU_Z\KM
wykonywanych przez osoby z niepe³nosprawXYļMSé_UĥKN_\_MR_ZY\_]dKTéMO]SýXKa¸dU_
SXaKVSNdUSW ]dO\YUYļë NYTļMSK ZYaSXXK acXY]SëMYXKTWXSOT#Wx \YdZY\déNdOXSK
7SXS]^\K3XP\K]^\_U^_\cE!G
8KVOŜc\¸aXSOŜda\¸MSë_aKQýKLcXK]^Knowisku pracy przy maszynie by³a zapewniona
wolna przestrzeñ o wymiarach co najmniej
# b  W EG :\dO]^\dOħ ^K _WYŜVSaS
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
]aYLYNXOQY WKXOa\YaKXSK EG :YXKN^Y
w przypadku zatrudnienia osób z niepe³no]Z\KaXYļMSéXK\déN_]ĥ_MR_Y]YLcQĥ_MROV_L
]ĥKLY]ĥc]déMOXKVOŜc^KUSX]^KVYaKëWK]dcXc
lub sto³y robocze, aby osoby te mog³y stale
YL]O\aYaKëaOTļMSONYZYWSO]dMdOXSKZ\KMc
V_LNYTļMSOZ\YaKNdéMONY]^KXYaS]UK
Pod³oga na stanowisku pracy powinna
Lcë]^KLSVXK\¸aXKXSOļVS]UKXSOZcVéMKSYNZY\XKXKļMSO\KXSOY\KdXKMS]UK^KUŜOĥK^aK
NY_^\dcWKXSKaMdc]^YļMSAZ\dcZKNU_QNc
XKTOTZYaSO\dMRXSWYQédKVOQKëZĥcXcaYNK
ch³odziwo, olej eksploatacyjny), wówczas
a Z\dOTļMSKMR Y\Kd a WSOT]M_ _Ŝc^UYaKXSK
WK]dcX ZYaSXXc Lcë ]^Y]YaKXO ZYNO]^c
:YNO]^c ^O W_]dé Lcë ]^KLSVXO ac^\dcWKĥO
na obci¹¿enie u¿ytkowe oraz zabezpieczone
Z\dON ZYļVSdQXSýMSOW V_L ZY^UXSýMSOW x  
\YdZY\déNdOXSK7:S:=EG
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b)
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a)

0Y^:\dcUĥKNcZYaSO\dMRXSZYNĥYQSZYdaKVKTéMOTXK_]ĥc]dOXSO_ZKNU_Z\dONWSY^_Z\KMc$KZĥc^KLO^YXYaKŚ\¸NĥY$LSQ]^YMUPKM^Y\c LN\OaXYŚ\¸NĥY$-39::3,
:RY^Y=KWZVOPVYY\]_\PKMO]^RK^KVVYa^RO]Y_XNYPKPKVVSXQ^YYV^YLOROK\N$KMYXM\O^O]VKLLaYYN
a)

b)

0Y^:\dcUĥKNYdXKUYaKXSKLK\aKWSLOdZSOMdOħ]^aK]^YZXS]MRYN¸a$KZK]KWSYLK\aSOŜ¸ĥ^OTŚ\¸NĥY$-39::3,L_UYļXcWSŜ¸ĥ^YMdK\XcWSZK]KWSŚ\¸NĥY$-39::3,
:RY^Y=KWZVOMYVY_\]KPO^cWK\USXQYX]^KS\]$KcOVVYa]^\SZO]LNSKQYXKVcOVVYaLVKMU]^\SZO]

Na stanowiskach pracy obs³ugiwanych
przez osoby niewidome lub s³abowidz¹ce
ZYaSO\dMRXSKZYNĥYQSZYaSXXKLcëacUYXKXK
z materia³ów pozwalaj¹cych na us³yszenie
przez pracownika upadaj¹cych na ni¹ przedmiotów – z betonu, drewna (panele, parkiet,
deski), wyk³adziny PCV, p³ytek pod³ogowych
(ceramicznych, betonowych, z gresu) , (fot. 1.).
.YTļMSO NY ZYWSO]dMdOXSK V_L ]^KXYaS]UK
Z\KMcZYaSXXYLcëLOdZSOMdXOSacQYNXOLOd
iV_ŚXYnZY_]^KaSKXcMRĥKN_XU¸aSZYTOWXSków, pozbawione wystaj¹cych progów, wzniesieñ i zró¿nicowania w poziomach pod³óg.
W przypadku ich wystêpowania na stanowisku
Z\KMc XKVOŜc dKZOaXSë LOdZSOMdXO NYTļMSK
sta³ymi schodami lub pochylniami (§ 21.1 –
\YdZY\déNdOXSK7:S:=EG=dMdOQ¸ĥYaO
wymagania dotycz¹ce schodów i pochylni
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YU\OļVYXYax  #Sx!!\YdZY\déNdOXSK
7SXS]^\K 3XP\K]^\_U^_\c E!G D\¸ŜXSMYaKXSO
poziomów pod³óg, wzniesieñ lub schodów
(fot. 2.), znajduj¹ce siê w obszarze stanowiska pracy lub na drodze do niego, powinny
Lcë YdXKUYaKXO LK\aKWS LOdZSOMdOħ]^aK
_UYļXcWSŜ¸ĥ^YMdK\XcWSZK]KWSV_LZK]KWS
YLK\aSOŜ¸ĥ^OT?WYŜVSaS^Ya]dMdOQ¸VXYļMS
osobom s³abowidz¹cym, rozró¿nienie przeszkód (schodów, progów, wzniesieñ itp.).
:YXKN^YaZ\dcZKNU_ac]^ýZYaKXSKļVS]USMR
S QĥKNUSMR ZYMRcĥcMR NYTļë NY ]^KXYaS]U
Z\KMc a ]dMdOQ¸VXYļMS QNc Z\KM_Té XK XSMR
Y]YLc d XSOZOĥXY]Z\KaXYļMSé _UĥKN_ \_MR_
poruszaj¹ce siê z wykorzystaniem pomocy
technicznych (kul, balkoników, wózków inwalidzkich itp.), zaleca siê, aby powierzchnia
zosta³a odpowiednio zabezpieczona. Mo¿e

^YLcëXZXKXSO]SOXSOZYZ\dOMdXcMRZ\YQ¸a
V_LaMSýëaZYaSO\dMRXSacĥYŜOXSOSMRacUĥKNdSXéNcaKXYaé^KUKLcYQ\KXSMdcë\cdcUY
ZYļVSdQXSýMSK]SýK^KUŜOYQ\KXSMdOXSOļVSdQKXSK
siê kó³ wózka.
Ac]YUYļë NYTļMSK NY ZYWSO]dMdOħ V_L
]^KXYaS]U Z\KMc XSO ZYaSXXK Lcë WXSOT]dK
XSŜ  W K ZYXKN^Y XK MKĥOT TOQY Nĥ_QYļMS
XKac]YUYļMSZYacŜOTWXSOZYaSXXc]Sý
dXKTNYaKëŜKNXOac]^KTéMOOVOWOX^cWYQéMO
]ZYaYNYaKë _\Kd _ Z\KMYaXSUK a acXSU_
uderzenia siê o nie). Jest to istotne zw³aszcza
w przypadku stanowisk pracy, na których
Z\KMýacUYX_TéY]YLcdXSOZOĥXY]Z\KaXYļMSé
wzroku (s³abowidz¹ce lub niewidome). Wy]^KTéMOOVOWOX^cWYQéacXSUKëdUYX]^\_UMTS
u¿ytkowanych maszyn (np. wystaj¹ce lub wysuwaj¹ce siê poza obrys maszyn elementy), jak
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<c]ASNYU _]c^_YaKXSK U\KaýŜXSUK dKLOdZSOMdKTéMOQY Y]YLý d XSOZOĥXY]Z\KaXYļMSé 0Y^:\dcUĥKNYdXKUYaKXSKOVOWOX^¸a]^O\YaXSMdcMRŚ\¸NĥY$-39::3,
ad\YU_Z\dONZ\dcZKNUYacWaZKNXSýMSOWXKac]^KTéMcXSOLOdZSOMdXcOVOWOX^Ś\¸NĥY$ :RY^Y=KWZVOWK\USXQYPMYX^\YVOVOWOX^]
CIOP-PIB)
0SQ+ `SOa YP K M_\L ^RK^ Z\Y^OM^] K LVSXN ZO\]YX P\YW KMMSNOX^KVVc ]^_WLVSXQ YX^Y
a dangerous element

równie¿ z konstrukcji samego budynku, w tym
stanowiska pracy. Je¿eli tak jest, to nale¿y je odZYaSONXSYdKLOdZSOMdcëMdcVSXZYNQ\YNdSë^O
WSOT]MKLK\SO\UéZ\dOQ\YNéV_LdKLOdZSOMdcë
krawê¿nikiem umieszczonym na pod³odze pod
wystaj¹cym elementem – na równi z najdalej
wysuniêt¹ jego krawêdzi¹ lub o ok. 0,1 m przed
XSé ^KU TKU ZYUKdKXY XK \c] EG :YXKN^Y
wystaj¹ce elementy lub strefy wysuwania siê
elementów maszyn poza ich obrys powinny
Lcë YNZYaSONXSY YdXKUYaKXO LK\aKWS
LOdZSOMdOħ]^aK ZK]KWS _UYļXcWS Ŝ¸ĥ^Y-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
V_L ZYNMdK] NYTļMSK NY XSOQY 9dXKUYaKXSO
tych elementów znacz¹co wp³ynie na zmniejszenie ryzyka uderzenia siê pracownika o te
elementy.
8K]^KXYaS]U_Z\KMcXKVOŜcdKZOaXSëYNZYaSONXSOYļaSO^VOXSOXK^_\KVXOV_L]d^_MdXO
tak, aby nie powodowa³o ono efektu stroboskopowego (tzn. nie dawa³o z³udzenia zatrzyWKXSK]SýYL\KMKTéMOT]SýMdýļMSWK]dcXcY\Kd
XSOZYaYNYaKĥYYVļXSOXSKZ\KMYaXSUK8K]^Knowisku, gdzie pracuj¹ osoby s³abowidz¹ce
XKVOŜc dK]^Y]YaKë NYNK^UYaO YļaSO^VOXSO
strefy roboczej maszyny lub innego urz¹dzenia
technicznego.
8K ]^KXYaS]U_ Z\KMc ZYaSXXK Lcë dKZOaXSYXK WYŜVSaYļë YNZYMdcXU_ Z\KMYanika w pozycji siedz¹cej bez wzglêdu na to,
w jakiej pozycji wykonuje on swoje zadania.
W przypadku wykonywania pracy przez osoby
d XSOZOĥXY]Z\KaXYļMSé _UĥKN_ \_MR_ dKVOMK
]Sý KLc U\dO]ĥK WYŜXK LcĥY dKLOdZSOMdcë

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 problemy z utrzymaniem pozycji siedz¹cej powinny
Lcë acZY]KŜYXO a ZK]c LOdZSOMdOħ]^aK
uniemo¿liwiaj¹ce wypadniêcie z krzes³a. Prace
wykonywane przez osoby z epilepsj¹ powinny
LcëZ\YaKNdYXOaZYWSO]dMdOXS_aU^¸\cW
znajduje siê jeszcze co najmniej jedna osoba.
:\KMYNKaMK ZYaSXSOX SXPY\WYaKë Z\Kcowników o zagro¿eniach zwi¹zanych z maszynami znajduj¹cymi siê w miejscu pracy
lub jego otoczeniu oraz wszelkich zmianach
a ^KUSW dKU\O]SO a TKUSW WYQé YXO WSOë
wp³yw na ich bezpieczeñstwo, nawet gdy
Z\KMYaXSMc SMR LOdZYļ\ONXSY XSO _Ŝc^U_Té
x  \YdZY\déNdOXSK 71 EG 3X]^\_UMTO
LOdZSOMdOħ]^aKSRSQSOXcZ\KMcWKTéLcë]^KVO
dostêpne dla pracowników, a poza tym powinXcdKaSO\KëMYXKTWXSOTSXPY\WKMTONY^cMdéMO
bhp w zakresie warunków i praktyki u¿ytkowania maszyn oraz wystêpowania mo¿liwych
do przewidzenia sytuacji nietypowych (§ 30
\YdZY\déNdOXSK71EG
3X]^\_UMTO ZYaSXXc Lcë ^OŜ d\Yd_WSKĥO
SNY]^Y]YaKXONY]^YZXSKXSOZOĥXY]Z\KaXYļMS
pracownika zatrudnionego na stanowisku
Z\KMc3^KUdOadQVýN_XKXSOZOĥXY]Z\KaXYļë$
• narz¹du wzroku (osoby niewidome) – napisane alfabetem Braille’a lub w wersji g³osowej
– czytane przez lektora lub z wykorzystaniem
syntezatora mowy
• narz¹du wzroku (osoby s³abowidz¹ce) –
przygotowane w postaci obrazkowej (prezentuj¹cej, krok po kroku, sposób postêpowania)
lub napisane powiêkszon¹ czcionk¹

• narz¹du s³uchu (osoby s³abos³ysz¹ce,
g³uchonieme lub g³uche) – powinny ukazyaKë]ZY]¸LZY]^ýZYaKXSKZ\dc_Ŝc^UYaKXS_
WK]dcXcaZY]^KMSYL\KdUYaOTLéNŚXKQ\KXSK
filmowego z lektorem lub z polskim jêzykiem
migowym (PIM).

Wymagania dotycz¹ce maszyn
u¿ytkowanych
przez osoby niepe³nosprawne
Maszyny znajduj¹ce siê na stanowisku
Z\KMcZYaSXXcLcëNY]^Y]YaKXONY\YNdKT_
acUYXcaKXcMRMdcXXYļMSSaĥKļMSaYļMSZ]cchofizycznych pracownika oraz nie powodoaKëZYQY\]dOXSK]^KX_TOQYdN\YaSK
Wa¿nym dzia³aniem w aspekcie przystosowania stanowisk pracy do potrzeb osób niepe³nosprawnych jest rozmieszczenie na odpoaSONXSOTac]YUYļMSSadK]SýQ_\éUZ\KMYaXSUK
wszystkich elementów (tj. ró¿nego rodzaju
materia³ów, produktów, instrukcji technologicznych, bhp itp.), elementów sterowniczych
maszyn i innych urz¹dzeñ technicznych,
niezbêdnych do wykonania powierzonych
zadañ. Szczególnie wa¿ne to jest przy pracach prowadzonych przez osoby poruszaj¹ce
]Sý XK a¸dU_ SXaKVSNdUSW QNdSO ac]YUYļë
rozmieszczenia tych elementów nie powinna
LcëaSýU]dKXSŜYUWYNZYNĥYŜKEG8KVOŜc\¸aXSOŜda\¸MSë_aKQýXKYNZYaSONXSé
ac]YUYļë _]c^_YaKXSK ZĥK]dMdcdXc ]^\OPc
roboczej maszyny lub sto³u roboczego tak,
aby osoby niepe³nosprawne mog³y swobodnie
acUYXcaKëZYaSO\dYXOSWdKNKXSKAc]YUYļë
^K ZYaSXXK Lcë SXNcaSN_KVXSO NY]^Y]YaKXK
do wymiarów antropometrycznych pra-
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MYaXSUK .YL\cW \YdaSédKXSOW WYŜO Lcë
dK]^Y]YaKXSO \OQ_VKMTS ac]YUYļMS ZYĥYŜOXSK
tej p³aszczyzny. W przypadku prac wykonyaKXcMR Z\dOd Y]YLc d XSOZOĥXY]Z\KaXYļMSé
narz¹du wzroku (osoby s³abowidz¹ce lub
niewidome) wa¿ne jest, aby powierzchnia tej
strefy by³a wyposa¿ona w podwy¿szone boki
V_LļMSKXUSLYMdXOdKZYLSOQKTéMO]ZKNKXS_V_L
przesuwaniu siê przedmiotów.
Elementy sterownicze wp³ywaj¹ce na bezZSOMdOħ]^aYZ\KMcZYaSXXcLcë_]c^_YaKXO
poza stref¹ niebezpieczn¹, tzn. w taki sposób,
aby ich u¿ytkowanie nie powodowa³o zagro¿enia dla zdrowia i bezpieczeñstwa pracownika.
/VOWOX^c^OZYaSXXcLcëaSNYMdXOMdc^OVXO
i mo¿liwe do zidentyfikowania (fot. 3.) oraz
odpowiednio oznakowane (§ 9.1 i § 9.2 rozZY\déNdOXSK71EG?\_MRYWSOXSOWK]dcXc
ZY TOT _Z\dONXSW dK^\dcWKXS_ ZYaSXXY Lcë
mo¿liwe tylko w wyniku celowego dzia³ania
operatora, za pomoc¹ s³u¿¹cego do tego
uk³adu sterowania, bez wzglêdu na przyczynê
dK^\dcWKXSKx\YdZY\déNdOXSK71EG
Maszyny przekazane do u¿ytkowania powinny
Lcë acZY]KŜYXO a _\déNdOXSO ]^O\YaXSMdO
przeznaczone do ich ca³kowitego i bezpiecznego zatrzymania, gdy jest to konieczne
w zwi¹zku z wyst¹pieniem zagro¿enia (§ 52
\YdZY\déNdOXSK7:S:=EG/VOWOX^]^O\YaXSMdcQ\dcLOU_\déNdOXSKZYaSXSOXWSOëLK\aý
MdO\aYXéSLcë_WSO]dMdYXcXKŜ¸ĥ^cWZYV_
Elementy sterownicze w maszynach
wykorzystywane w procesie pracy przez
Y]YLc d XSOZOĥXY]Z\KaXYļMSé \_MRYaé S ZYruszaj¹ce siê na wózkach inwalidzkich poaSXXc Lcë _WSO]dMdYXO a dK]SýQ_ SMR \éU
XKac]YUYļMSYNNYWEG:YXKN^Y
panel sterowniczy i jego elementy musz¹
Lcë MKĥUYaSMSO NY]^ýZXO NVK Z\KMYaXSUK
podje¿d¿aj¹cego wózkiem do czo³a maszyny.
Na stanowiskach pracy osób s³abos³ysz¹cych
lub g³uchych funkcje za³¹czania maszyny lub
SMRZYNdO]ZYĥ¸aZYaSXXcLcë]cQXKVSdYaKXO
ļaSK^ĥOW Z\dOd ZYNļaSO^VOXSO Z\dcMS]U_
zapalenie siê kontrolki sygnalizacyjnej lub
urz¹dzenia sygnalizacyjnego), odpowiednio
adWYMXSYXO]cQXKĥOWNŚaSýUYacWa]ZYmaganym wibracj¹ elementu sterowniczego
(aktywowanego w momencie uruchomiania
danej funkcji). Elementy sterownicze musz¹
LcëYdXKUYaKXOZYaSýU]dYXcWSVS^O\KWSV_L
]cWLYVKWS Y N_ŜcW UYX^\KļMSO a ]^Y]_XU_
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 jednoznacznie zrozumia³e dla osób s³abowidz¹cych,
XKVOŜc dK]^Y]YaKë ]cQXKVSdKMTý NŚaSýUYaé
Ponadto zaleca siê, aby stanowisko pracy
Y]YLcdXSOZOĥXY]Z\KaXYļMSéXK\déN_ad\YU_
by³o wyposa¿one w urz¹dzenia powiêkszaj¹ce
(lupy, okulary lub folie) umo¿liwiaj¹ce ³atwe
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odczytywanie parametrów pracy maszyny lub
w urz¹dzenia zmieniaj¹ce tekst pisany (wyļaSO^VKXcXKZKXOV_XKNŚaSýUQOXO\YaKXc
przez syntezator mowy).
4OļVS ac]^ýZ_TO \cdcUY LOdZYļ\ONXSOQY
kontaktu z ruchomymi elementami maszyn
WYQéMcWS ZYaYNYaKë _\Kd _ Z\KMYaXSUK
XKVOŜc]^Y]YaKë^OMRXSMdXOļ\YNUSYMR\YXXO
Ļ\YNUS^OdKZYLSOQKTéNY]^ýZYaSNY]^\OPcXSOLOdZSOMdXOTŚ\¸NĥKdKQ\YŜOXSKV_LdK^\dcW_Té
\_MRMdýļMSXSOLOdZSOMdXcMRx\YdZY\déNdOXSK71EG>OMRXSMdXOļ\YNUSYMR\YXXO
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 odgradzaj¹ pracownika od strefy niebezpiecznej.
Natomiast urz¹dzenia ochronne stanowi¹ niematerialn¹ barierê, przegrodê (inn¹ ni¿ os³ony)
pomiêdzy cz³owiekiem a stref¹ niebezpieczn¹
Ś\¸NĥOWdKQ\YŜOXSK?\déNdOXSK^OQOXO\_Té
sygna³ do systemu sterowania maszyn¹,
w celu zatrzymania ruchu niebezpiecznego
OVOWOX^_aWYWOXMSOa^K\QXSýMSKMdýļMSMSKĥK
pracownika w strefê monitorowan¹. Zaliczamy
do nich urz¹dzenia oburêcznego sterowania,
U_\^cXcļaSO^VXO]UKXO\cVK]O\YaOWK^cMd_ĥO
na nacisk, zawory bezpieczeñstwa, urz¹dzenia
blokuj¹ce itp.
>OMRXSMdXOļ\YNUSYMR\YXXOZYaSXXcLcë
_WSO]dMdYXO a YNZYaSONXSOT YNVOQĥYļMS YN
elementów stwarzaj¹cych zagro¿enie dla
u¿ytkownika, w celu uniemo¿liwienia bezpoļ\ONXSOQY SMR NY^UXSýMSK x  \YdZY\déNdOXSK7:S:=EG9NVOQĥYļMSLOdZSOMdOħ]^aK
umiejscowienia os³on i urz¹dzeñ ochronnych
YU\OļVYXYa:8/83=9"$EGY\Kd
:8/83=9"!$EG

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 zastosowania jest uzale¿niony od indywidualnego rodzaju
XSOZOĥXY]Z\KaXYļMS dK^\_NXSKXOQY Z\KMYanika. Pracodawca, zanim podejmie decyzjê
o dostosowaniu stanowiska pracy do potrzeb
^KUSOTY]YLcZYaSXSOXZYdXKë\YNdKTS]^YZSOħ
XSOZOĥXY]Z\KaXYļMS Z\KMYaXSUK Y\Kd TOQY
WYŜVSaYļMSadKU\O]SOacUYXcaKXSKMdcXXYļMS
zawodowych na danym stanowisku. Ponadto
ZYaSXSOXWSOëļaSKNYWYļëTKUSOWK]dcXcV_L
_\déNdOXSK ^OMRXSMdXO WYŜO _Ŝc^UYaKë ^OX
konkretny pracownik.
Na podstawie tak zebranych informacji,
pracodawca sporz¹dza krótki opis najwa¿niejszych problemów i dzia³añ, które nale¿y
ZYNTéë a MOV_ Z\dc]^Y]YaKXSK ]^KXYaS]UK
pracy do potrzeb zatrudnianego pracownika.
Po przystosowaniu stanowiska, ale przed

jego udostêpnieniem pracownikowi, nale¿y
dSNOX^cPSUYaKë dKQ\YŜOXSK WOMRKXSMdXO
XKXSWac]^ýZ_TéMOSY]dKMYaKëZYdSYW\czyka zawodowego w odniesieniu do ka¿dego
z nich. Wyniki przeprowadzonej oceny nale¿y
Z\dON]^KaSëZ\KMYaXSUYaS
Wiêcej szczegó³owych informacji na ten
temat przedstawiono w rozdziale siódmym
w opracowanej w CIOP-PIB, wspominanej
aMdOļXSOTWYXYQ\KPSSE"#G
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