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Bhp na stanowisku hakowego
PoDsiTAwowp cznwoŚcr

PRzEf } B:ozP o cZĘcIEM PRACY

PodsuwulcowY (hakowY) Powlnlen:

O Prrygotować niezbędne pomoce'

Jak odpowiednie zawiesie, uchwYlY
specjalrre (szczękowe. śrubowe'
samozaciskowe itp.), lańcuchy, haki
oraz podkladY drewniane. gumowe'
plastlkowe lub inne.

O Prąygotować ochrony osobiste' w
tym kask i rękawice ochronne.

o Przemyśleć sposób zawieszania
przedmiotu Przemieszczanego.

o Przemyśleć drogę przenrieszcz,a.
nla ladunku.

o Przemyśleć bezpieczny przebieg
caleJ pracy przy realizacjt Pow{erzone-
go zadania.

o Uporządkować miejsca, na któ.

rych będą skladowane mateńaĘ.
o Wsrystkte zauważone usterki w

dzialaniu suwnicy i zagrożenta stąd
-wyntkające, natychm|ast. zg1ostć
zwieęc}rrrikowi. celem ich szybktego
usunlęc'a.

czYNNoścI PRAcowNIEA PRZED
RozPoczĘcIEM PRzEMIEszczA.

NIAPRzEDIlfiotÓw

PodsuwulcowY (bakowY) Powtnlcn
upewnló slę. żc:

o zostały uĄrte prawidlowe zawle.
sla (sprawdztć datę tch ostatnlej kon-
trolt, zrrak kontrolt, nr eMdencyJny
zawlesla, nośność)l

rl zarvtesla (lańcuóhy) ?lstaty wla.
ściwie nalożone na 

.przedmiot prry
uwz$ędrrleniu Jego środka ciężkości;

O przedmlot zostal rzetelnie I moc'
no zawieszony;

o kontakt z osobą obsluguJącą Jest
nawlązany i nte będzle utrudnlonyl

. O droga przemieszczanta Przed-
miotu nte Jest zatarasowanal

O w razle tźycia trawersyjest mo.
żllwe zastosowanie się do zasad i
przepisÓł obowiązuJąrych Przy za.
wieszaniu na nieJ ciężarów'

aAsADMczEczYNNoŚcI
PODCZAS OBSLUCT TIASA

Podeuwalcowy (hatowy) Powinlca:

o Pamlętać o tym. ż€ tylko on ma
prawo wydawać suwlticowemu pole-
cerńa dotyczące podawanla. pruemie.
s?.zarrla i skladowania pruedmiotów
(mateńatów), z wyJatklem znaku
'alarm', które może wydać każdy pra.
cownik.

o Jasno t dokladnie wskazywać
suwnlcowemu drogę przemieszczan|a
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i skladowanta przedmiotu (materia-
lu).

O Podczas przemieszczania Przed-
miotów (materialów) zawsze uPrue.
dzać wspólpracowników o niebezpie.
czeństwie i z2grożeniu.

O Przy przewracaniu (obracaniu)
przedmiotów, zachować największą
ostrożność, gdyżjest to operacja nie.
bezpieczna.

o Dopilnować, aby podczas opera.
cji obracania przedmiotu, nie bylo w
pobtlżu osób postronnych.

o ?awsze stosować różnego rodz,a.
ju podkladki (klockt) drewniane. gu-
mowe, plastikowe t tnne, abY nle usr-
kodzić pruemleszczanego Przedmiottl.

o Sprawdzać prawtdlowoś'ć pod.
noszenia ptzedmiotu na haku suwni-
cy m.in. przez podnieslenie ciężanr
przez dbłlgnicę na niewielką wyso.
kość (ok. 0,5 m) oraz powtóme zbada.
nieJego zawleszenla.

o Używać tylko nte uszkodzonyeh
i nle zaoliwlonych zawlesl. lańcu.
chÓw' hakÓw' uchwytów'

O Pnez caty czas obsenłować pro.
ces przemieszczanla Przedmtotu.

O Podczas oPeraejt mantPulae$'
nych: zawieszania, przemleszezania.

skladowania przedmictu - używać
kasku i rękawic ochror:nych.

C t|aż.dąpracę wykonylvać doklad.
nie. z.godnie z obowtązuJącymi zasa.
daml i przepisami oraz według wska.
zÓwek zwierzchntka: bezpiecznie' nie
stwarzając żadnych zagtożeń dla sie.
bie i otoczenia.

O Wykonywac tYlko Prace wcho-
dzące w zakres obowiązkÓw podsuw.
nicowego (hakowe$o) lub zlecone
prz.ez bezpośredniego zwierzchnika.
ale zgodne z obowiązującymi zasada.
mi I przepisami.

o Sclśle przestrzegać systemu
porozumiewania slę z suwnicow)rm
wg oborł'iązuJących zasad.

o Uwzględnić prawidlowe rozsta.
wienie zawiesi (kąt rozwarcia) pod-
czas zavieszania cięż€ru.

o Każdy zaistniaty wypadek prry
prary natychmiast zglaszać bezpo.
średniemu zwierzchnikowi.

O W razle zaistnienia wYPadku
pruy pracy, pozostawlć mteJsce Jego
zaistnienia w taliiim stanle. w Jakim
nastąPilo zdarzenie aż do czasu przy.
bycta zespolu PowYPadkowego.

o W prą1padku jakichkolwiekwąt.
pliwośct co do bezpiecznego wykona.

Fo!. Archiwum



nia pracy prz.y fawiesfallirr. przemic,
sfczanlu l skladowanitt przednriotórv.
wys|uc}rać wskazówek i lnstl.uktażLl
zMerzchnika i dostosować się doJego
poleceń.

czrNNoŚcl ZAI(AZANE

Podsuwnlcowemu (hatowemu)
zabranla slę przede wszystkim:

O Stosowania nie atestowanych
zawlesi, wykonanych z pr4lpadkorvo
dobranych mateńalów'

O U{wanla nieprarvidlowo u4yko-
nanych zawies|. w których są zasto-
sowane nlewlaściwe element1'.

o UĄnvania zuĄrtych lub uszko.
dzonych zawiesi.

. Przeciążania zawiesi ponad
DOR.

o Ułwania zawiesi nie dostoso.
.wanych do ksrtaltu i rozmiarów la.

dunku.
tl Przekrot :enla dopuszczalnego

kąta rozrvarcia ctęgien zawiesia.
O Przebywa rria pod zawieszon;Rn

przedmlotem (mateńalem) lub na
drodze Jego przemieszczania.

. Ntewlaśctwego podw|eszania
plzedrniotu (mateńału).

o Nteprawldlowego łąezenla lub
sztukowania zawies| i ich eięg|en.

o określenia.na oko. masy przed.
miotu (mateńatu) lub wytr4yma|ośet
zawiesia.

O Podnoszenia przedmiotu (mate.
ńalu) prry ukoŚnyrn po|ożentu lin
da/vignicy.

O Podnoszenia przedmiotu (mate-
ńału) w sytuacji' gdy hak nie znaJcluje
się nad środklem ładunku.

,O. Po'dnoszenle przedmlotu (mate-
ńalu) przyciŚniętego. zaglęL.tonego w
zlemi lub prrymarzniętego.

o Używania zaviest nle sprawdzo.
nych przed. rozpoczęciem pracy.

o Wiązania węzlów na cięgnach
zawiesi.

O Plzemie,szczan|a przedmlotów
(materialówi rl ostrych krawędztach
bez z:.stosovrr rla podkladek zabez-
pieczaJących.

o Niewlaśr iwego zawies?at|1a ?A-
wiesia na haku dńMgnicy.

o Przemies?łza^ia pnedmiotów
(mateńalów) n ie zrównoważonych.

o UĄnvania ?awiesi i lańcuchów z
uszkodzon;rmt hakami lub zawiesi t
ladunków nlerÓwnych (dlugosciowo).

O Dopuszczania do rozwarcta gar-
dzieli haka ponad l0o/o w stosunku do
wymiarów Początkowych.

o Dopuszczaę' by w momencle
podnoszenia ctężp.nr liny pgćirrymu.
Jące hak byty odchylonc q ., .'ił|

a Stadania na przenoB'or.y..,
przedmiocle.

o Wyciąganla .na silę" zawlesi
prąyciśniętych detalem.

o Skladowanta przedmiótów (ma.
teńalów) nlezgodnie z obowiązuJący-

l l] i  7,asadl l l l1i i  l)rfepisanri l  nierótvl lo.
za wvsoko, niebezpiecznie.

O Dopuszezanla do cr--,.rgi haka
osÓb trzeclch, nle upoważntonych bez
wiedry i z.gody zwierzchnika.

O Opuszczania stanowiska pracy
bez ważlrych przycryn oraz bez wie-
dry i z.gody zwierzchnika.

a Stosowania niebezpiecznych
metod pracy, stanowiących zagroie.
nie dla zdroMa lub życta swojego i
wspólpracowników.

O Picia alkoholu, branta udzialu w
-pogawędkach" koleżeńsktch, niebez.
piecznych zabawach, żańach itp.

PoDsTAwowE czYNNoŚcI
Po zAI(oŃczENrU PRAoY

Podsuwnlcowy ft al' orry) powlnlen;

o Sprawdzić, czywszystkte używa.
ne zaMesia i lańeuchy oraz takie po.
moce, Jak: uehwyty speeJalne, szczę.
kowe. śrubowe' salnÓ!.atrzaskujące
się i lnne _ nte są usakodzone. Nie
nadające stę do dalszego uĄtku naty-
chmlast zlomować.

o odloĄlć wszystkie żawiesia i lań.
cuehy oraz inne pomoce na qd€seaki
na stanowisku podsuwnieowego oraf
w miejsce na ten cel pnzemaczone.

o Uporzqdkować odpolł'iednio
wsrystkle podklady, podkładki i inne
pomoce.

o Posprzqtać swoJe stanouńsko
praĆy.

O Sprawdeic, czy ustawione na
stanowlsku pnedmioty nie stwatają
zagrożeń wypadkowych.

O Nie opuszczać stanÓ\^fiska przed
zakończeniem dnla praey.

T,'WAGI BOTTCOWE

PodsuwalcorĘ (batorry1 powlnlen:

o Chrontć liny. zawtesta. lańcuchy
oraz lnne pomoee prued uszkodze-
ntem.

o Zg|aszać się na badanla okreso.
we w odpowiednich wlznaczonych
terminach.

o ?awsze dbać o higtenę osobistą.
schludny wygląd oraz o czystość sta-
nowiska.

o Dbać o powierzone w1posażenię.
o Nie stwarzać żadnych zagrożi;eń

dla siebie l wspólpracowntków.
O Przestrzegać zasad i pruepisÓw

obowtązujących przy pvom|eszc?A-
niu i skladowanlu peedmiotów (ma.
teńałów)' uJętych w ntrrleJszeJ tnstrtr.
kcjl' gdyż za lch nlestosowanle może
zostać Pociągnięty do odpowiedzial.
ności.

o W razie zaistnienla s1ńuacJt nie
wymienion€J w v4rżeJ podane|Ęśt1u.
kcJi, bezzwlocznie zwróclć się do zwle-
rzchnika o q)rtyczne do dalszego po-
stępowania.

r:i OPracowal:
WNqĘrgfY Kow;\LEwSIg

|ł' '

I

Przedstawicie|e 7 okręgowych inspekto.
ratów pracy oraz G|P uczestniczyli ',v semi.
narium zorganizowanym przcz Instytut Me-
dycyny Pracy w Łodzi nt. "Nad2oru nad wa.
runkami i bezPieczeństwem pracy w okre.
sie przeksztalceń w|asnościowych". w se.
minarium uczestniczy|i także pracownicy
naukowi lMP, Uniwersytetu Lódzkiego oraz
Po|itechniki Lódzkiej. ce|em seminarium
było omówienie załcżeń i warunków reaIiza.
cji proieklu ce|owego pt. "Wdrożenie u|ed.
noIiconego systemu oceny bezpieczeństwa
i zagrożeń wypadkowych", KÓrego wyko.
nawcą .iest P|P' a $ównym rea|izatorem
IMP.

O

oIP.y intormują o koleinych wypadkach
pracowników m|o'docianych zatrudnionych
w celu przygotowania zawodowego. I tak w
zakładzie sto|arskim w Bypinie pozosta.
wiony bez opieki pracownik młodociany
ule$ wypadkowi podczas obrabiania deski
2 Yvadami materiałowymi na strugarce wy.
tównia|ce, która nie posiada|a oslony wału
nożowego. W wyniku wypadku poszkodo.
wany stracil dwa palce lewei dloni. Podobny
w skutkach wypadek mial mieisce w piekar-
ni na|eżącej do GS "Samopomoc CNopska'
w Rudzie Strawczyńskie|. Pracuiący bez
Radforu praeownik rńodociany usuwając z
pBcsicwaeza mąki (będącego v' ruchu)
zaniccfyszezenia Cloznal obcięcie trzech
pe|oów |ewci ręki. zostat on dopuszczony
elo obsfugi pnesiewacza pomimo braku w
Rim rusztu ochronnego. Przyczyny i okolicz-
noś0i tych wypadków wskazuią na potrzebę
zwrócenia szczegó|ne.j uwagi na slan 2a.
b€zpieczeń masryn i unądzeń, przy któ.
rych (w ramach nauki zawodu) wykonuią
prace mlodociani a także na konieczność
2apewnienia im stałego nadzoru.

a

Podczas kontroli Oddziafu Wytrawialni
Huty "Baildon" w Katowicach stwierdzono
nieprawid|owości związane ze stosowa.
niem i magazynowaniem materialów nie.
bezpiecznych. I tak m.in. bębny z kwasem
f|uorowodorowym o pjemności 200 |itrów
Iransportowano suwnicą, na niewtrściwych
zawiesiach, których nieatestowane haki wy.
konano z kątownika. Również zbiorniki i
pa|elozbiomiki napełnione kwasem so|nym
i azotowym przewożono suwnicą nad ka.
dzie trawia|nicze. Następnie w wiszących
na zawiesiach zbiomikach ooKręcano za.
wory spustowe, a wypływający kwas roz.
pryskiwał się o konstrukcje narażaiąc pra.
cowników na popazenie żrącą substancią.
Ponadto roztadunku kwasu siarkowego z
cystem ko|eiowycł do zbiomików dokony.
wali pracownicy nieprzeszkoleni. Co gor-
sza, w. hali wytrawialni stwierdzono za wiel-
ką ekspozyqę na kwasy: siarkowy, azoto.
wy, solny i fluorowodorowy a zatrudnieni
lam pracownicy nie zostali wyposażeni w
sprzę| chroniący góme drogi oddechowe.
W celu usunięcia stwierdzonych zagrożeń
inspektor pracy wydał 35 decyzji' w tym 2
wstrzymania robó|'
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