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Bezpieczeństwo i higiena  pracy 
w magazynie

Podstawy prawne:
 y Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 1320, ze zm.)

 y Rozporządzenie  ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej 
z dnia 26 września 1997  r. w sprawie ogólnych prze-
pisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. 
poz. 1650 z późn. zm.)

 y Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiet-
nia  2002  r.  w  sprawie warunków  technicznych,  jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1065)

 y Rozporządzenie ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 
grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silni-
kowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 47 z późn. zm.)

 y Rozporządzenie  ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej 
z  dnia  14  marca  2000  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych 
oraz pracach związanych z wysiłkiem fizycznym (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1139)

 y Rozporządzenie  ministra  Gospodarki  z  dnia  30  paź-
dziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań do-
tyczących bezpieczeństwa  i  higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pra-
cy ( Dz.U. 2002, Nr 191, poz. 1596 ze zm.)

 y Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu dro-
gowym (Dz.U.2021, Nr 450)

 y Rozporządzenie ministra Gospodarki z 18 lipca 2001 r. 
w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych 
przy  obsłudze  i  konserwacji  urządzeń  technicznych 
(Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 849)

 y Rozporządzenia ministra Gospodarki  z dnia 20 wrze-
śnia 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn  i  innych urządzeń  tech-
nicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 
(Dz.U. 2018 poz. 583)

 y Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o  transporcie kolejo-
wym (Dz.U. 2020 poz. 1114).

 y Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony śro-
dowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973)
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Bezpieczeństwo i higiena pracy w magazynie

Obowiązki pracodawcy przy organizowaniu 
pracy w magazynach:

 y Zapewnienie  właściwej  organizacji  pracy,  zgodnie 
z zasadami BHP i Kodeksem Pracy

 y Zapobieganie i likwidacja zagrożeń dotyczących pracy 
w magazynie

 y Przeprowadzenie  oceny  ryzyka  zawodowego  związa-
nego z zagrożeniami pracy w magazynie

 y Dostosowanie warunków i procesów pracy do możliwo-
ści pracownika

 y Stosowanie nowych rozwiązań technicznych i  techno-
logicznych zgodnie z przepisami BHP

 y Wyznaczanie bezpiecznych i drożnych dróg transporto-
wych i ewakuacyjnych

 y Wyposażanie magazynów w stabilne  i bezpieczne re-
gały stojące, czy innego rodzaju systemy regałowe

 y Dostosowanie  do  wykonywanych  prac,  sprawnych 
środków  transportu  wewnętrznego  tj.  wózki  paleto-
we, wózki  widłowe  magazynowe,  wózki  wysokiego 
składowania. Każdy wykorzystywany pojazd musi być 
zarejestrowany,  posiadać  znak  bezpieczeństwa  CE, 
ważny przegląd UDT oraz niezbędną,  regularnie pro-
wadzoną dokumentację 

 y Zapewnienie  odpowiedniej  temperatury,  oświetlenia 
oraz właściwy poziom hałasu w magazynie 

 y Zapewnienie dobrze rozplanowanego systemu awaryj-
nego, planów ewakuacyjnych oraz systemów przeciw-
pożarowych

 y Zapewnienie prawidłowego oznaczenia miejsc niebez-
piecznych oraz  dostępu do niezbędnych instrukcji sta-
nowiskowych

 y Zapewnienie urządzeń gaśniczych  i  środków ochrony 
przeciwpożarowej 

 y Zaopatrzenie pracowników w środki ochrony zbiorowej 
i indywidualnej, w tym odzieży BHP, obuwia roboczego 
i kasków ochronnych

 y Zapewnienie pracownikom szkolenia w zakresie BHP, 
badania lekarskie oraz egzekwowanie od pracowników 
uprawnień do kierowania pojazdami magazynowymi.
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BHP w zawodzie magazyniera

 y Pracownik  magazynu  musi  mieć  ukończone  18  lat, 
przynajmniej  podstawowe  wykształcenie  oraz  upraw-
nienia UDT z zakresu obsługi wózków widłowych (o ile 
tego typu zadania obejmuje stanowisko)

 y Brak przeciwwskazań do wykonywanej  pracy  i  posia-
danie aktualnych badań lekarskich

 y Posiadanie ważnego  szkolenia z zakresu BHP 
 y Dobrą  praktyką  jest  również  ukończenie  kursu pierw-
szej pomocy

 y Zapoznanie  się  dokładnie  z  instrukcją  magazynową 
wydaną przez pracodawcę, która określa zasady bez-
pieczeństwa w magazynie

 y Zwracanie  uwagi  na  dopuszczalną  nośność  regałów 
magazynowych i upewnienie się, czy waga magazyno-
wanych surowców i przedmiotów jej nie przekracza

 y Stosowanie atestowanych drabin, wyposażonych w an-
typoślizgowe stopki lub stabilne stopnie z antypoślizgo-
wą podstawą, magazynier nie może wchodzić na stoły 
i regały magazynowe

 y Stosowanie  środków  ochrony  indywidualnej,  odzie-
ży ochronnej, odblaskowej, obuwia ze wzmocnionymi 
czubkami, kasku ochronnego
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Bezpieczeństwo i higiena pracy w magazynie

 y Staranne  dokonywanie  codziennych  przeglądów  na-
rzędzi, regałów i wózków jezdniowych

 y Nie pozostawianie uruchomionych maszyn bez nadzoru
 y Nie przekraczanie dopuszczalnej prędkości jazdy wóz-
kami widłowymi

 y Nie stwarzanie realnego zagrożenia w miejscu pracy.

Pomieszczenia magazynowe powinny być 
wyposażone w:

 y Odpowiednie instalacje i urządzenia umożliwiające pra-
ce magazynowe

 y Odpowiednie  oświetlenie,  systemy wentylacji  i  ogrze-
wania, systemy i instrukcje BHP i przeciw pożarowe

 y Czytelne oznaczenie podłóg, regałów i urządzeń o do-
puszczalnym obciążeniu i dróg wewnątrz magazynu

 y Podłogi stosowane powinny być wykonane z materia-
łów odpornych na duży nacisk

 y Rampy powinny tworzyć równą nawierzchnię, a  także 
powinny  być  odpowiednio  oznaczone  przez  skośne 
pasy ostrzegawcze w kolorze czarno-żółtym. Wymiary 
ramp powinny odpowiadać składowanym ładunkom.

 y Obiekt  powinien  być  wyposażony  w  sprzęt  gaśniczy, 
a także w odpowiednie tablice ostrzegawcze dotyczące 
zapobiegania zagrożenia pożarem

 y Regały powinny  cechować  się  stabilną,  wytrzymałą 
konstrukcją, a także posiadać zabezpieczenia zapobie-
gające ich przewracaniu się

 y magazyn powinien posiadać  także dostęp do wody w 
celach  higieniczno-sanitarnych  oraz  przeciwpożaro-
wych

 y W magazynie, w oznakowanym miejscu powinna znaj-
dować  się  apteczka  pierwszej  pomocy.  Należy  udo-
stępnić  także  instrukcję  pierwszej  pomocy  oraz  listę 
pracowników, którzy zostali przeszkoleni w jej udziela-
niu

 y Stosowanie środków do transportu, które spełniają od-
powiednie  wymogi  techniczne  i  wymogi  BHP,  w  tym 
między innym w zakresie sygnalizacji optycznej i aku-
stycznej
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 y Systematyczne  przeprowadzanie  jego  kontroli  pod 
względem BHP, ze szczególnym uwzględnieniem stanu 
technicznego sprzętu oraz organizacji procesów pracy.

Pracownik magazynu narażony jest na:

 y Potrącenia  przez  poruszające  się  pojazdy,  zwłaszcza 
wózki widłowe 

 y Przeciążenia rąk, ramion i pleców podczas przenosze-
nia ciężkich ładunków

 y Potknięcia  spowodowane  nierównościami  podłoża 
lub  niezabezpieczonymi  czy  też  nieprawidłowo   
oznaczonymi obiektami

 y Poślizgnięcia  spowodowane  mokrą  lub  zamarzniętą 
nawierzchnią

 y Uderzenia  i  przygniecenia  przedmiotami,  które  były 
przenoszone lub znajdowały się na regale

 y Upadki z wysokości, których przyczyną jest najczęściej 
nieprawidłowo ustawiona drabina lub podest.

 y Pożary,  wywołane  wadliwą  instalacją  elektryczną 
lub  nieprawidłowym przechowywaniem  ładunków nie-
bezpiecznych

 y Innych wypadków spowodowanych przez pozostawienie 
urządzeń i maszyn po ich uruchomieniu bez obsługi.

 y

Eliminacja zagrożeń

 y Stosowanie  technik  bezpiecznego  dźwigania.  masa 
przenoszonego przez  jednego pracownika  towaru nie 
powinna  przekraczać  30  kg  przy  pracy  stałej  i  50  kg 
przy pracy dorywczej (przenoszenie ładunków nie czę-
ściej niż 4 razy na godzinę, jeżeli łączny czas wykony-
wania tych prac nie przekracza 4 godzin). Te wartości 
w przypadku kobiet ograniczone zostały do 12 kg przy 
pracy stałej i 20 kg przy pracy dorywczej (do 4 razy na 
godzinę w czasie zmiany roboczej)

 y Regularne czyszczenie nawierzchni magazynu i utrzy-
mywanie jej w suchym stanie

 y W ciągach komunikacyjnych, którymi poruszają się pra-
cownicy i klienci, nie powinny znajdować się przedmio-
ty: narzędzia, materiały, zaparkowane wózki jezdniowe 

Wyposażenie pomieszczeń magazynowych
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 y Stosowanie  środków  ochrony  indywidualnej,  odzieży 
ostrzegawczej, ochronnej tj. buty robocze, spodnie, ka-
mizelka odblaskowa, kask i rękawice 

 y Regularnie korzystanie z przerw na odpoczynek
 y Eliminacja  zbyt  wysokiego  poziomu  hałasu,  zastoso-
wanie urządzeń o mniejszej emisji hałasu, zastosowa-
nie materiałów pochłaniających dźwięki, zastosowanie 
ekranów  akustycznych,  zapewnienie  pracownikom 
ochronników słuchu (koreczki do uszu, słuchawki)

 y Wyposażanie stanowiska pracy w niezbędny sprzęt do 
gaszenia pożaru, dostosowany do wielkości magazynu 
i rodzaju składowanych towarów 

 y Zapewnienie przez pracodawcę sprawnie funkcjonują-
cego systemu pierwszej pomocy w razie wypadku 

 y Stosowanie  indywidualnego sprzętu ochronnego,  takiego 
jak np. system powstrzymujący spadanie, którego najważ-
niejszym składnikiem jest podzespół łącząco-amortyzujący. 

Transport wewnątrzzakładowy

 y Zapewnienie (utwardzonych i przystosowanych do cię-
żaru przewożonych nimi  towarów) dróg  i przejść oraz 
utrzymywanie  ich w stanie niestwarzającym zagrożeń 
dla użytkowników poprzez odpowiednie oznakowanie

 y Na drogach wewnątrzzakładowych obowiązują przepisy 
prawa o  ruchu drogowym  (Kodeks  drogowy)  i  na  pra-
codawcy ciąży obowiązek opracowania zgodnych z nimi 
zasad  ruchu  (na  drogach  dojazdowych,  postojowych 
i wewnątrz magazynów). Dotyczy to również umieszcze-
nia oznakowania znakami drogowymi,  jak  też znakami 
bezpieczeństwa,  jeżeli występują zagrożenia, które nie 
mogą  być  wyeliminowane  lub  ograniczone  środkami 
ochrony zbiorowej lub sposobami organizacji pracy

 y Wymiary dróg oraz ich nośność powinna być dostoso-
wana do liczby potencjalnych użytkowników, stosowa-
nych środków transportowych oraz rodzajów składowa-
nych materiałów.

 y Drogi  muszą  mieć  również  zapewnione  urządzenia 
zapewniające  odprowadzanie  wód  opadowych.  I  nie 
może być na nich progów ani stopni. Różnice w pozio-
mach powinny być wyrównane pochylniami,  jednakże 
stopień ich nachylenia nie może być większy niż 8% 
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 y Istniejące na drogach otwory  i zagłębienia powinny być 
przykryte, a jeżeli jest to niemożliwe ogrodzone i oznako-
wane. W miejscach, do których mogą wtargnąć pracow-
nicy  (bramy,  przejścia  itp.)  należy  ustawić  odpowiednie 
barierki lub zastosować inne rozwiązania

 y Środki  transportu  powinny  być  dostosowane  do 
przewożonego ładunku, jego masy (masa ładunku nie 
może przekraczać dopuszczalnej nośności lub udźwigu 
danego środka transportu)

 y Ładunek zaś powinien być tak rozmieszczony  i zabez-
pieczony,  aby  nie  nastąpiło  jego  wypadnięcie,  prze-
mieszczenie się  lub zsypanie. W przypadku, gdy  ładu-
nek  wystaje  poza  obrys  środka  transportu  może  być 
przewożony tylko wówczas,  jeżeli przewóz spełnia wa-
runki określone w przepisach prawa o ruchu drogowym. 

Przeznaczenie 
drogi

minimalna szerokość drogi w cm

dla bezsilniko-
wych środków 
transportu

dla silnikowych środków transportu

Ruch jednokie-
runkowy

tylko dla środków 
transportu

b = a + 60 cm b = a + 60 cm

dla środków 
transportu i ruchu 
pieszego

b = a + 90 cm b = a + 100 cm

Ruch dwukie-
runkowy

tylko dla środków 
transportu

b = 2a + 90 cm b =2 a + 90 cm

dla środków 
transportu i ruchu 
pieszego

b = 2a +180 cm b = 2a +200 cm

gdzie:
a – szerokość środka transportu z ładunkiem (cm)
b – szerokość drogi transportowej (cm)

Transport wewnątrzzakładowy
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Regały magazynowe (PN-EN 15635) 
obowiązuje:

 y Certyfikowany  montaż  z  wykonaniem  odbioru 
technicznego przed dopuszczeniem do użytkowania. 

 y Kontrola stanu regałów:
 – bieżącej,  realizowanej  na  miejscu  w  czasie  nor-
malnej  eksploatacji,  w  każdej  firmie  korzystającej 
z  regałów musi  być  stworzone  stanowisko PRSES 
(Person Responsible for Storage Equipment Sa-
fety), osoba ta jest zobowiązana do monitorowania 
stanu regałów, rejestrowania incydentów mogących 
wpłynąć na  ich stan oraz niezwłoczną  identyfikację 
uszkodzeń i dbanie o ich jak najszybsze usunięcie. 
PRSES  również  ma  obowiązek  do  prowadzenia 
książki serwisowej regału i odnotowywania w niej po-
szczególnych działań.

 – okresowa,  wykonywana  przez  uprawnione  osoby 
z częstotliwością wskazaną przez producenta sys-
temu regałowego, nie rzadziej jednak niż raz w cią-
gu roku.

 y Zabezpieczenie  przed  przewróceniem  się  Zakotwicz 
regały magazynowe do podłogi magazynu

 y Odstępy pomiędzy regałami muszą uwzględniać wyko-
rzystywane środki transportu, a ich szerokość nie może 
być mniejsza niż 0.75 metra przy ruchu jednokierunko-
wym

 y Posiadanie precyzyjnych danych, identyfikujących pro-
ducenta, datę produkcji, numer  fabryczny  i wyniki ba-
dań, potwierdzających zgodność z normami PN-EN

 y Nie przeciążanie konstrukcji regału, należy bezwzględ-
nie  stosować  się  do  limitów  wagowych  określonych 
przez  producenta,  składowanie  produktów  o  najwyż-
szej wadze na najniższych piętrach

 y Nie przewieszanie produktów poza głębokość półki
 y Nieuszkodzone belki, wszelkie uszkodzenia należy na-
tychmiast wymienić, aby zapobiec zawaleniu się rega-
łu, potencjalnemu uszkodzeniu produktu i obrażeniom 
pracownika

 y Stosowanie  stalowych  odbojników,  ochraniaczy,  pro-
wadnic dla wózków, luster
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 y Stosowanie wygrodzeń magazynowych, w sytuacji kie-
dy tył lub boki systemu regałów są skierowane w stronę 
obszarów,  w  których  ludzie mogą  chodzić  lub  praco-
wać, dobrym pomysłem jest zainstalowanie ochronnej 
siatki ochronnej lub kratownicy.

PRACOWNIKU

1.  Szczegółowych  informacji  na  temat  Bezpieczeństwa 
i Higieny Pracy w Twoim zakładzie pracy udzielą Ci:
 y Pracownicy Służby BHP
 y Społeczny Inspektor Pracy
 y Pracodawca

2.  Szeroką  bazę  informacji  na  temat  Bezpieczeństwa 
i  Higieny  Pracy  znajdziesz  na  stronie  Centralnego 
Instytutu  Ochrony  Pracy-Państwowego  Instytutu  Ba-
dawczego https://www.ciop.pl/

3.  Nieprawidłowości dotyczące Bezpieczeństwa  i Higie-
ny Pracy w Twoim zakładzie pracy zgłoś do Państwo-
wej Inspekcji Pracy w swoim mieście
http://www.bip.pip.gov.pl/pl/bip/adrtel_pip
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Źródło:
1.  asystentbhp.pl  ›  bhp-w-zawodzie-magazynieraBHP 

w zawodzie magazyniera – Asystent BHP – akty praw-
ne ...

2.  www.ciop.pl  ›  CIOPPortalWAR  ›  appmanagerPodsta-
wowe zasady bhp w magazynach – stan prawny

3.  www.agapol.net  ›  darmowe_instrukcje_bhp  ›  IN-
STRUKCJA BHP magazynINSTRUKCJA BHP w ma-
gazynie – AGAPOL

4.  pietrzyk-bhp.com  ›  bhp-w-magazynie-wysokiego-skla-
dowaniaBHP w magazynie wysokiego  składowania  – 
Kancelaria Pietrzyk

5.  Paweł Rozowski, Państwowa Inspekcja Pracy
6.  orson.waw.pl  ›  regaly-magazynowe-w-swietle-zasad-

-bhpJak  eksploatować  regały  magazynowe  zgodnie 
z zasadami BHP?

7.  wdx.pl › 2020/10/14 › bezpieczenstwo-w-magazynie-a-
regaly-paletoweBezpieczeństwo w magazynie, a rega-
ły paletowe | WDX S.A.

8.  zms-systemy.pl  ›  jakie-normy-bezpieczenstwa-
powinny-spelniac-regaly-magazynoweJakie  normy 
bezpieczeństwa powinny spełniać regały ...

9.  www.isprzet.pl  › pl  › blogPrzepisy BHP w magazynie. 
Prawidłowe składowanie materiałów



Projekt Godna praca to bezpieczna praca 
realizowany jest przez Region Gdański  
NSZZ „Solidarność”

Region Gdański NSZZ „Solidarność” jest jedną z 33 regionalnych struktur naj-
większej centrali związkowej w Polsce. Gdańska „Solidarność” posiada dzie-
sięć oddziałów i biur terenowych. W Zarządzie Regionu zarejestrowanych jest 
obecnie 360 organizacji zakładowych zrzeszających około 38 tys. członków.

Wśród celów statutowych Związku znajdują się:

 y zabezpieczanie  praw  pracowniczych  w  zakresie  wykonywanej  pracy 
zawodowej, wynagrodzenia, warunków socjalno-bytowych oraz bezpie-
czeństwa i higieny pracy,

 y podejmowanie działań w duchu dialogu społecznego, zmierzających do 
zharmonizowania interesów pracodawcy z interesami pracowników,

 y wpływanie na kształt polityki gospodarczej i społecznej,
 y podejmowanie działań na rzecz ochrony naturalnego środowiska czło-
wieka.

 y NSZZ „Solidarność” na szczeblu krajowym, jako organizacja reprezenta-
tywna jest członkiem Rady Dialogu społecznego, na szczeblu regional-
nym natomiast wojewódzkich rad dialogu społecznego. W wielu zakła-
dach pracy bierze udział w negocjacjach zbiorowych.

Region Gdański NSZZ „Solidarność” posiada wieloletnie doświadczenie 
w realizacji projektów zarówno innowacyjnych jak i szkoleniowych. Pozy-
skiwaniem funduszy strukturalnych i realizacją związanych z nimi projektów 
w Regionie Gdańskim zajmuje się Dział Programów Europejskich. 



Projekt finansowany jest  
z Funduszy Norweskich 2014-2021

Fundusze norweskie i fundusze EOG reprezentują 
wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konku-
rencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Bardziej przejrzysty i uczciwy rynek pracy jest głów-
nym obszarem programu Funduszy Norweskich 
w Polsce. Program „Dialog społeczny – godna praca” 
wspiera współpracę między pracodawcami, pracowni-
kami i władzami publicznymi w zakresie promowania 
uczciwych i godnych warunków zatrudnienia, rozwoju 
rynku pracy oraz integracji społecznej.

W ramach funduszy norweskich i funduszy EOG 
Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności 
społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia rela-
cji dwustronnych z państwami beneficjentami z Euro-
py Środkowej i Południowej i obszaru morza Bałtyc-
kiego. Norwegia ściśle współpracuje z UE w ramach 
Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym 
(EOG).


