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darowanie placu budowy, planowanie procesu budowlanego, plan 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), zasady ochrony przed zagro-
żeniami, warunki socjalne i higieniczne pracowników oraz pierwszy dzień 
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• poruszanie się po budowie,
• instalacje elektryczne na budowie,
• prace z chemikaliami,
• prace na drabinach,
• ręczne prace transportowe,
• prace spawalnicze,
• prace elektronarzędziami,
• prace pilarką tarczową,
• prace w wykopie,
• prace zbrojarskie,

• prace montażowe szalunków,
• prace betoniarskie,
• prace murarskie,
• prace tynkarskie,
• prace na rusztowaniu,
• montaż balustrad  ochronnych,
• prace w przestrzeniach 

zamkniętych,
• prace dekarskie,
• prace brukarskie.
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Plac budowy należy uznać za jedno z najbardziej
niebezpiecznych miejsc pracy. Miejsca budów stwa-
rzają zagrożenie zarówno dla pracowników, jak i osób
niezwiązanych z budową. Dlatego pracując na budowie,
trzeba być świadomym zagrożeń i dbać o bezpieczeń-
stwo własne, współpracowników oraz osób, które przy-
padkowo mogą znaleźć się w pobliżu. Praca na budowie
wykonywana jest w zmiennych warunkach pogodo-
wych, często w wymuszonym tempie i pod presją czasu.
Zdarza się, że na placu budowy roboty wykonuje jed-
nocześnie kilka firm, a każda z nich zmienia pracowni-
ków. Są to czynniki, które przy braku właściwego pla-
nowania i koordynacji prac w sposób negatywny mogą
wpłynąć na bezpieczeństwo pracy. Ważne jest, by prze-
strzegać ustalonego porządku i harmonogramu prac.
W każdym przypadku, gdy konieczna jest zmiana, na-
leży uzyskać zgodę kierownictwa budowy.

Osobą odpowiedzialną za organizację i przebieg bu-
dowy jest kierownik budowy. Jego zadaniem jest: 
� organizacja placu budowy, 
� kontrolowanie i monitorowanie postępów prac oraz

kosztów, 
� prowadzenie dokumentacji budowy, 
� zapewnienie zgodnego ze sztuką budowlaną wyko-

nania robót, 
� współpraca z inwestorem oraz państwowymi orga-

nami nadzoru i kontroli. 
W zależności od wielkości i złożoności budowy kie-

rownik budowy sam organizuje i nadzoruje roboty wy-
konywane przez pracowników lub współpracuje, w tym
zakresie z kierownikami robót. Osoby zatrudnione na
stanowisku kierownika budowy i kierownika robót peł-
nią tzw. samodzielne funkcje techniczne. Wymaga się
od nich fachowej wiedzy i doświadczenia niezbędnego
do samodzielnego rozwiązywania problemów technicz-
nych i organizacyjnych. Ponadto muszą mieć upraw-
nienia budowlane. By je uzyskać, należy zdać egzamin
ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności
praktycznego stosowania wiedzy technicznej. Kierownik
budowy oraz kierownicy robót odpowiedzialni są za or-
ganizację i wykonanie robót w sposób bezpieczny za-
równo dla pracowników, jak i innych osób, które mogą

być narażone na niebezpieczeństwo. Kolejnymi oso-
bami odpowiedzialnymi za bezpieczne wykonanie prac
na budowie są inżynierowie budowy, majstrowie 
i brygadziści oraz kierownik robót lub kierownik bu-
dowy. Zadaniem kierownictwa jest: 
� organizacja pracy, 
� zapewnienie niezbędnych środków pracy 

i materiałów na poszczególnych stanowiskach
pracy. 

Dzięki temu zapewniona jest ciągłość prac i wyko-
nanie ich zgodnie z wytycznymi i zaleceniami określo-
nymi przez kierownika budowy i kierownika robót.

Największą grupę pracowników stanowią robotnicy
budowlani. Są to osoby zatrudniane przez generalnego
wykonawcę oraz podwykonawców.

Z uwagi na dużą różnorodność prac wykonywanych
jednocześnie na terenie budowy niezbędne jest koordy-
nowanie realizacji poszczególnych zadań. Celem koor-
dynacji jest to, żeby pracownicy na budowie wykonujący
różne prace jednocześnie nie przeszkadzali sobie nawza-
jem, a tym samym nie narażali się na utratę zdrowia 
i niebezpieczeństwo. Niewłaściwe skoordynowanie prac
to główna przyczyna wypadków podczas prac budow-
lanych. Często wykonywane są one jednocześnie na ma-
łej przestrzeni i na kilku poziomach wysokości. Dlatego
konieczne jest staranne zaplanowanie kolejnych etapów
robót, by pracownicy wykonując swoją pracę nie stwarzali
sytuacji niebezpiecznych dla siebie nawzajem.

Za koordynację odpowiedzialny jest kierownik bu-
dowy. Może on powołać do działań koordynacyjnych
jednego ze swoich pracowników. Jednak nie zwalnia
to kierownika z odpowiedzialności. Dlatego osoba, któ-
rej powierzy zadania koordynatora bhp, musi mieć do-
świadczenie i wiedzę w zakresie realizacji procesu bu-
dowlanego oraz doskonałą znajomość zagadnień
bezpieczeństwa pracy.

Plac budowy i otoczenie

Zagospodarowanie terenu budowy należy wykonać
przed rozpoczęciem robót budowlanych. Powinno ono
obejmować w szczególności: 
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� ogrodzenie terenu;
� wyznaczenie stref niebezpiecznych;
� wykonanie dróg, wyjść i przejść dla pieszych;
� doprowadzenie mediów (energii elektrycznej i wody);
� urządzenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych 

i socjalnych; 
� zapewnienie oświetlenia;
� zapewnienie łączności telefonicznej;
� urządzenie składowisk materiałów i odpadów.

Kierownik budowy podejmuje środki zapobiegawcze
i organizacyjne celem zapewnienia wspólnego bezpie-
czeństwa pracy. Przygotowując plac budowy, zwraca
szczególną uwagę na następujące elementy:
� zabezpieczenie terenu budowy przed wejściem

osób nieupoważnionych. Jest to szczególnie ważne,
gdy w pobliżu budowy znajdują się miejsca użytecz-
ności publicznej, takie jak np. szkoła, plac zabaw,
park;

� zadaszenia i balustrady w miejscach zagrożonych
upadkiem przedmiotów z wysokości, gdzie mogą
znaleźć się pracownicy lub osoby spoza budowy, 
np. chodniki i przejścia dla pieszych;

� przykrycie, oznakowanie i wygrodzenie wykopów,
jeśli znajdują się w miejscach dostępnych dla osób
trzecich i pracowników;

� zabezpieczenie maszyn i urządzeń przed dostępem
osób nieupoważnionych oraz przed przypadkowym
uruchomieniem;

� zabezpieczenie wszelkich materiałów i substancji
niebezpiecznych oraz opakowań po nich. W rękach
osób nieznających ich właściwości i szkodliwego
działania mogą stać się poważnym zagrożeniem;

� wyznaczenie stref niebezpiecznych oraz sposób ich
oznakowania i zabezpieczenia;

� zapewnienie bezpiecznego ruchu maszyn budow-
lanych i pracowników w miejscach wspólnych z ru-
chem lokalnym. 

Planowanie procesu budowlanego

Kierownik budowy organizuje proces budowlany. 
W praktyce oznacza to wiele powiązanych ze sobą za-
dań i czynności występujących na placu budowy lub
jego zapleczu. Planowanie procesu budowy polega na
ustaleniu następujących elementów:
� technologii wykonania poszczególnych etapów bu-

dowy, w tym umiejscowienia poszczególnych robót
i zadań w procesie technologicznym, tj. określenie
kto, kiedy i co robi;

� metod pracy wraz z rozwiązaniami bhp, tj. określenia
sposobów wykonania poszczególnych robót oraz
zadań;

� wyposażenia w materiały oraz maszyny i urządzenia
techniczne odpowiednie dla przyjętej technologii;

� doboru środków ochrony zapobiegających wypad-
kom i chorobom zawodowym, odpowiednich do za-
grożeń związanych z zaplanowanymi pracami i za-
daniami;

� określeniu zapotrzebowania na pracowników z uw-
zględnieniem wymaganych kwalifikacji i upraw-
nień;

� zaplanowaniu zaplecza higieniczno-sanitarnego 
z uwzględnieniem liczby pracowników oraz rodzaju
prac, jakie będą wykonywali;

� określeniu obszarów wspólnych dla różnych proce-
sów pracy, czynności i wykonawców;

� wyznaczeniu terminów realizacji poszczególnych 
zadań.

Plan BIOZ

Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (plan
BIOZ) zawiera informacje istotne dla bezpieczeństwa
pracy podczas realizacji budowy oraz wytyczne i za-
sady postępowania określone dla osób pracujących
na budowie.

Kierownik budowy przed rozpoczęciem budowy
przygotowuje plan BIOZ. 

Każda osoba wykonująca pracę na budowie po-
winna zapoznać się z zapisami zawartymi w planie
BIOZ. Dzięki temu wszyscy pracownicy będą mieli wie-
dzę w zakresie:
� planowanych robót oraz kolejności ich wykonania;
� elementów, które mogą stwarzać zagrożenie, np. sie-

ci gazowe, elektryczne itp.;
� zagrożeń związanych z uwzględnieniem ich skali

oraz miejsca i czasu występowania;
� miejsc, w których może dojść do wypadku, np. upad-

ku przedmiotu na pracownika, uszkodzenia słuchu ze
względu na wysokie natężenie hałasu itp.;

� szkoleń i instruktaży, jakie powinni przejść pracow-
nicy przed przystąpieniem do pracy;

� zasad magazynowania i transportowania materia-
łów i substancji niebezpiecznych;

� sposobów zapobiegania niebezpieczeństwom na
budowie;

� zachowania na wypadek wystąpienia awarii lub 



zagrożenia dla zdrowia i życia, np. odkrycia podczas
prac ziemnych niewybuchu, wypadku przy pracy
skutkującego urazami ciała.

BIOZ poza treścią zawiera również część rysunkową.
Na kopii projektu zagospodarowania działki lub terenu
zaznacza się usytuowanie elementów istotnych dla bez-
pieczeństwa, w tym:

� oznaczenie czynników mogących stwarzać zagroże-
nie, np. zasięgu żurawia budowlanego stwarzają-
cego zagrożenie upadkiem z wysokości przenoszo-
nych przedmiotów, stref pracy maszyn budowla-
nych zagrażających uderzeniem lub potrąceniem
pracownika;

� rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych i dróg
ewakuacyjnych;

� oznakowanie miejsc magazynowania materiałów, 
w tym materiałów niebezpiecznych;

� oznakowanie dróg komunikacyjnych oraz przebiegu
ogrodzenia budowy;

� lokalizację pomieszczeń sanitarnych i punktu pierw-
szej pomocy itp.

Zasady ochrony przed zagrożeniami 

Przy planowaniu prac budowlanych jednym z ele-
mentów, które brane są pod uwagę przy planowaniu
robót budowlanych, jest zapobieganie wypadkom.
Oznacza to analizę niebezpieczeństw, jakie mogą się
zdarzyć oraz wybór sposobu ich eliminacji. W takiej sy-
tuacji możemy stosować środki ochrony, które dzielą
się na zbiorowe i indywidualne. 

Środki ochrony zbiorowej zabezpieczają wszystkich
pracowników jednocześnie, np. barierki chroniące przed
upadkiem z wysokości, zadaszenia, osłony. 

Środki ochrony indywidualnej stanowią osobiste 
wyposażenie pracownika, np. maska przeciwpyłowa,
okulary, hełm.

Przy planowaniu i realizacji działań zmierzających
do eliminacji sytuacji niebezpiecznych obowiązują na-
stępujące zasady:
� wybieramy proces, technologię o najmniejszej

szkodliwości dla człowieka i środowiska. Jest to 
eliminacja zagrożenia u tzw. źródła. Przykładem
jest zamiana substancji chemicznych stosowanych 
w pracy z toksycznych np. rakotwórczych na obo-
jętne w działaniu zamienniki;

� obowiązuje pierwszeństwo środków ochrony zbio-
rowej przed indywidualnymi.

Ważne jest, by wszystkie osoby wykonujące pracę
na budowie dbały o sprawność środków ochrony zbio-
rowej. Nieprawidłowości i braki powinny być usuwane
na bieżąco. 

Zdarza się, że nie ma możliwości skutecznego zasto-
sowania środków ochrony zbiorowej. Konieczne jest w
tej sytuacji wyposażenie pracownika w środki ochrony
indywidualnej. Ich stosowanie wymaga przestrzegania
następujących zasad:
� właściwego doboru środków z uwzględnieniem

czynników niebezpiecznych występujących na sta-
nowisku pracy oraz ich skali. Na przykład inne ręka-
wice chronią przed substancjami chemicznymi, 
a inne przed ostrymi krawędziami;

� należytego dopasowania środków ochrony indywi-
dualnej do użytkownika. Przykładem jest dobór
obuwia ochronnego zgodnie z numeracją noszoną
przez pracownika;

� utrzymania środków ochrony indywidualnej w czys-
tości i odpowiednim stanie technicznym;

� przeszkolenia pracownika w zakresie użytkowania
przydzielonych środków oraz ich konserwacji. Zda-
rza się, że środki niewłaściwie konserwowane tracą
swe walory ochronne, np. odzież chroniąca przed
substancjami żrącymi o niewielkim stężeniu po pra-
niu w nieodpowiedni sposób traci swe zdolności
ochronne i pracownik narażony jest na poparzenie
jak w zwykłym ubraniu roboczym.
Środki ochrony indywidualnej powinny być oznako-

wane znakiem CE. Oznacza to, że spełniają wymagania
określone w przepisach.

Warunki socjalne i higiena osobista
pracowników

Pracownicy na terenie budowy często narażeni są
na różnego rodzaju czynniki powodujące zabrudzenie
odzieży i ciała. W związku z tym konieczne jest zapew-
nienie odpowiednich urządzeń higieniczno-sanitar-
nych oraz pomieszczeń, które pozwolą na zapewnienie
higieny i odpoczynku podczas pracy i po jej zakoń-
czeniu.

W warunkach budowy pomieszczenia te organizuje
się w przenośnych kontenerach. Umożliwiają one two-
rzenie różnych kombinacji w zakresie dostępnej prze-
strzeni i powierzchni. Na każdej budowie niezależnie
od wielkości zapewnia się:
� szatnie;
� umywalnie i prysznice;



� ustępy;
� pomieszczenia do suszenia przemoczonej od-

zieży roboczej;
� pomieszczenia do ogrzewania się pracowników.

Pierwszy dzień na budowie

Pierwszy dzień pracy jest bardzo ważny dla pracow-
nika i jego przyszłego funkcjonowania na budowie.
Każdy nowy pracownik powinien być odpowiednio
przyjęty przez kierownictwo budowy oraz przez bez-
pośredniego przełożonego i współpracowników.

Podczas pierwszego dnia pracy nowy pracownik po-
winien zostać zapoznany z zagadnieniami istotnymi dla
bezpieczeństwa, w tym z:
� planem BIOZ lub jego częścią istotną dla bezpie-

czeństwa pracownika;
� zagrożeniami występującymi na budowie. Dotyczy

to zagrożeń ogólnych wynikających z funkcjonowa-
nia budowy, np. zagrożeń związanych z porusza-
niem się po budowie, hałasem, strefami niebezpiecz-
nymi pożarowo, strefami zagrożonymi upadkiem
przedmiotów z wysokości i innymi gdzie występuje
zagrożenie dla ludzi;

� zasadami bezpiecznego poruszania się po budowie.
Pracownik dowiaduje się o zasadach organizacji ru-
chu pieszego i kołowego, o miejscach niebezpiecz-
nych dla ruchu, jak również o bezpiecznym prze-
mieszczaniu się na i ze stanowiska pracy itp.;

� instrukcją bezpiecznego wykonywania powierzo-
nych prac. Jest to instruktaż prowadzony na stano-
wisku pracy przez przełożonego, a następnie praca
pod jego nadzorem. Dodatkowo pracownik powi-
nien otrzymać odpowiednie instrukcje na piśmie;

� ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaniem
powierzonych prac oraz związaną z nimi profilak-
tyką. Jest to bardzo ważny element w przygotowa-
niu pracownika do bezpiecznej pracy. Otrzymuje on

szczegółowe informacje o zagrożeniach, jakie może
spotkać podczas wykonywania obowiązków oraz 
o sposobach zapobiegania im, np. pracownik wyko-
nujący pracę przy pomocy urządzenia emitującego
hałas o dużym natężeniu otrzyma informacje o skut-
kach zdrowotnych, jakie może wywołać hałas. Dowie
się również, jak temu przeciwdziałać, np. stosując
przydzielone ochronniki słuchu;

� obowiązkiem stosowania środków ochrony osobis-
tej przy pracach wymagających takich zabezpie-
czeń. Pracownik, którego praca jest związana z obo-
wiązkiem stosowania środków ochrony indywidual-
nej dowiaduje się o tym, jak bezpiecznie stosować
dany środek, jak dokonywać konserwacji i kiedy traci
on swe właściwości ochronne;

� obowiązkiem informowania kierownictwa budowy
o wypadkach i zdarzeniach potencjalnie wypadko-
wych mających miejsce na terenie budowy;

� obowiązkiem informowania kierownictwa budowy
o zauważonych na terenie budowy zagrożeniach dla
zdrowia i życia;

� lokalizacją ważnych miejsc, takich jak: punkt udzie-
lania pierwszej pomocy, ustępy, szatnie, umywalnie,
stołówka itp.;

� procedurą udzielania pierwszej pomocy;
� instrukcją bezpieczeństwa pożarowego na budowie.

Pracownik po przeszkoleniu będzie gotowy do roz-
poczęcia samodzielnej pracy na budowie. Jednak warto
powierzyć opiekę nad taką osobą doświadczonemu
pracownikowi, który podczas codziennej pracy przekaże
mu dobre praktyki oraz zasady bezpiecznej pracy.

Karty bhp zawarte w tej broszurze w sposób przy-
stępny przedstawiają opisy dobrych praktyk opracowa-
nych na podstawie obowiązujących norm i przepisów.
Stosowanie się do tych zaleceń pozwoli na znaczne po-
prawienie bezpieczeństwa pracy oraz uchroni pracow-
ników przed wypadkami.

Urszula Gawrysiak



Jeżeli 

na jakieś pytanie 

odpowiesz „NIE”, 

zastanów się 

i podejmij 

niezbędne działania, 

aby Twoje 

miejsce pracy 

było bezpieczne.

Sprawdź warunki pracy
� Czy jesteś ubrany w odzież roboczą i pełne buty z podeszwą antypoślizgową,

wkładką antyprzebiciową i podnoskiem?
� Czy otrzymałeś odpowiednie do obowiązków środki ochronne (hełm, rękawice

robocze, okulary ochronne)?
� Czy zostałeś zapoznany z zagrożeniami występującymi na budowie i sposobami

ich eliminacji? 
� Czy Twoje stanowisko pracy na wysokości jest wyposażone w balustrady

ochronne lub inne zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości?
� Czy przejścia i dojścia do stanowisk pracy na wysokości są zabezpieczone balust-

radami ochronnymi?
� Czy przejścia i dojścia do stanowisk pracy są utworzone w sposób zabezpiecza-

jący pracownika przez zagrożeniami?

PORUSZANIE SIĘ PO BUDOWIE

Krawędzie 
stropów 
zabezpieczone
balustradami 
ochronnymi.

Schody 
jako przejścia 
o pochyleniu
większym 
niż 15 procent. 

Znaki 
bezpieczeństwa 
obowiązujące 
wszystkich 
pracujących 
na budowie.



Odzież robocza i ochronna

Na terenie budowy może przebywać pracownik ubrany 
w odzież roboczą (m. in. w spodnie z długimi nogawkami)
dostosowaną do pory roku, rękawice robocze oraz pełne
buty z podeszwą antypoślizgową, wkładką antyprzebi-
ciową i podnoskiem chroniącym palce.
Powinien być również wyposażony w:

� hełm ochronny z aktualną datą ważności, określoną
przez producenta,

� kamizelkę ochronną,
� okulary ochronne. 

Przed przystąpieniem do pracy na budowie pracownik po-
winien zostać zapoznany z regulaminem budowy, z zagro-
żeniami występującymi na budowie i zasadami eliminacji
tych zagrożeń, zasadami bezpiecznego poruszania się po
budowie. Powinien zostać poddany instruktażowi stano-
wiskowemu oraz zapoznany z instrukcją bezpiecznego 
wykonywania robót oraz z instrukcjami bezpiecznej ob-
sługi urządzeń wykorzystywanych w pracy. 

Ogólne zasady bezpieczeństwa 
na budowie

� Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa określonych
w regulaminie budowy, planie BIOZ i instrukcjach bez-
piecznego wykonywania robót oraz stosować się do
znaków bezpieczeństwa znajdujących się na tablicach
informacyjnych i w miejscach wykonywania prac bu-
dowlanych.

� Po budowie należy poruszać się drogami wytyczonymi
dla pieszych.

� Chodząc po drogach przeznaczonych dla środków tran-
sportu, należy zachować szczególną ostrożność. Nie
wolno zbliżać się do środków transportu będących w
ruchu, zwłaszcza podczas cofania.

� Wokół pracującego ciężkiego sprzętu budowlanego po-
winna być wyznaczona strefa niebezpieczna. 

� Można zbliżyć się do pracującego sprzętu wyłącznie
wtedy, gdy mamy pewność, że operator jest o tym po-
informowany. 

� Strefy niebezpieczne, wyznaczone przy pracach na wy-
sokości, powinny mieć szerokość nie mniejszą niż 6 m.

� Można wejść do strefy niebezpiecznej tylko wtedy, 
gdy jest to bezwzględnie konieczne,  po wcześniejszym
poinformowaniu o tym osób wykonujących pracę na
wysokości.

� Podczas transportu ładunku przy pomocy żurawia należy
zejść z terenu, nad którym jest przenoszony ładunek. 

� Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy znajdujące się 
w strefie niebezpiecznej powinny być zabezpieczone
daszkami ochronnymi. Muszą być one szczelne i od-
porne na przebicie przez spadające z wysokości przed-
mioty.

� Przejścia o pochyleniu większym niż 15% powinny być
wyposażone w listwy umocowane poprzecznie, w od-
stępach nie mniejszych niż 0,4 m lub w schody o szero-
kości nie mniejszej niż 0,75 m.

� Pochylnie, po których odbywa się ręczne przenoszenie
ciężarów i transport taczkami, nie powinny mieć spad-
ków większych niż 10%.

Praca na wysokości

� Osoby znajdujące się na wysokości co najmniej 1 m od
poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpie-
czone przed upadkiem z wysokości balustradami
ochronnymi składającymi się z poręczy ochronnej na
wysokości 1,1 m, krawężnika o wysokości 0,15 m i porę-
czy pośredniej lub innego wypełnienia przestrzeni po-
między tymi elementami.

� Wszystkie krawędzie powierzchni otwartych (nieobu-
dowane stropy, płyty balkonowe), na których przeby-
wają ludzie, powinny być zabezpieczone  balustradami
ochronnymi.

� Otwory technologiczne w stropach muszą być zabez-
pieczone przed upadkiem osób z wysokości balustradą
ochronną, siatką bezpieczeństwa lub szczelnie przy-
kryte odpowiednio wytrzymałym materiałem zabezpie-
czonym przed niekontrolowanym przesunięciem oraz
oznakowane znakami bezpieczeństwa informującymi 
o zagrożeniu. 

� Otwory w ścianach (okna, szachty), których dolna kra-
wędź jest niżej niż 1,1 m, należy zabezpieczyć balus-
tradą ochronną.

� Biegi schodowe oraz pozostałe znajdujące się na wyso-
kości przejścia i dojścia do stanowisk pracy należy wy-
posażyć w balustradę ochronną. 

Nie wol no!

�   Przebywać pod transportowanym ładunkiem.

�   Przebywać na powierzchniach niezabezpieczonych

przed upadkiem osób z wysokości.

�   Znajdować się w strefach niebezpiecznych 

bez wyeliminowania zagrożenia.



Jeżeli 

na jakieś pytanie 

odpowiesz „NIE”, 

zastanów się 

i podejmij 

niezbędne działania, 

aby Twoje 

miejsce pracy 

było bezpieczne.

Sprawdź warunki pracy
� Czy maszyny, urządzenia i narzędzia elektryczne stosowane na Twoim stanowisku

pracy mają nieuszkodzone przewody zasilające?

� Czy przedłużacz stosowany do zasilania elektronarzędzi jest przeznaczony do
pracy na otwartej przestrzeni (minimum IP44) i wykonany z przewodów opono-
wych?

� Czy gniazda elektryczne mają nieuszkodzone obudowy? 

� Czy przewody zasilające są zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi 
i ułożone w sposób niepowodujący ryzyka potknięcia się lub zaczepienia? 

� Czy rozdzielnica jest wyposażona w urządzenia różnicowoprądowe?

� Czy do rozdzielnicy elektrycznej dostęp mają wyłącznie osoby mające uprawnie-
nia elektryczne?

INSTALACJE ELEKTRYCZNE NA BUDOWIE

Przewody 
elektryczne 
zawieszone 
na ścianie.

Przedłużacz 
o stopniu ochrony
IP44.

Rozdzielnica zabezpieczona przed dostępem
osób nieuprawnionych.



Odzież robocza i ochronna

Do prac związanych z wykorzystaniem urządzeń zasilanych
elektrycznie może przystąpić pracownik ubrany w odzież
roboczą, dostosowaną do pory roku, rękawice robocze oraz
pełne buty z podeszwą antypoślizgową, wkładką antyprze-
biciową i podnoskiem chroniącym palce.
Powinien być również wyposażony w:

� hełm ochronny z aktualną datą ważności, określoną
przez producenta,

� kamizelkę ochronną, 

� okulary ochronne.
Elektryk zajmujący się eksploatacją instalacji elektrycznej
powinien być dodatkowo wyposażony w buty dielek-
tryczne i rękawice dielektryczne oraz mieć zaświadczenie
kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania powierzo-
nych obowiązków.

Dobre praktyki 

Wszystkie urządzenia elektryczne wykorzystywane na bu-
dowie powinny być wykonane w stopniu ochrony mini-
mum IP44.
� Przewody elektryczne zasilające urządzenia na budo-

wie, w tym przedłużacze powinny być przewodami opo-
nowymi typu H07 RN-F lub równoważnymi, odpornymi
na ścieranie i na wodę. 

� Wszystkie przewody zasilające urządzenia, w tym prze-
dłużacze muszą mieć pełną i nieuszkodzoną izolację
podstawową i dodatkową. 

� W obwodach zasilających należy stosować urządzenia
różnicowoprądowe.

� Rozdzielnice budowlane powinny być zamknięte i za-
bezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. 

� Przewody elektryczne trzeba rozmieścić w taki sposób,
żeby nie narażały osób pracujących na budowie na ry-
zyko zaczepienia czy potknięcia. 

� Przewody usytuowane na drogach komunikacyjnych
np. na biegach klatki schodowej należy ułożyć przy ścia-
nach i zabezpieczyć przed niekontrolowanym przesu-
nięciem.

� Przewody elektryczne leżące na drogach transporto-
wych należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mecha-
nicznymi np. najlepiej je podwiesić lub przykryć. 

� Gniazda elektryczne pod napięciem powinny mieć
szczelną i nieuszkodzoną obudowę uniemożliwiającą
dostęp do przewodów pod napięciem.

Zasady bezpiecznej pracy elektryka 

� Rozdzielnice budowlane należy usytuować w odległości
nie większej niż 50 m od odbiorników prądu. 

� Kontrola stanu i oporności izolacji stacjonarnych urzą-
dzeń elektrycznych powinna być przeprowadzana mi-
nimum dwa razy w roku, a także zawsze przed uru-
chomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw
części elektrycznych i mechanicznych, po jego prze-
mieszczeniu oraz po miesięcznej przerwie w pracy 
urządzenia. 

� Prace eksploatacyjne należy wykonywać w miarę moż-
liwości przy wyłączonym napięciu. 

� Przed przystąpieniem do wykonywania prac przy urzą-
dzeniach i instalacjach elektrycznych odłączonych od
napięcia należy zabezpieczyć przed przypadkowym za-
łączeniem napięcia, oznaczyć miejsce wyłączenia i strefę
pracy, sprawdzić, czy nie występuje napięcie na odłą-
czonych elementach oraz uziemić wyłączone urządze-
nia i instalacje.

� Wykonywanie prac w pobliżu nieosłoniętych urządzeń
lub części pod napięciem oraz przy urządzeniach wyłą-
czonych spod napięcia, lecz uziemionych w taki sposób,
że którekolwiek z uziemień nie jest widoczne z miejsca
wykonywania pracy, powinny być wykonywane wyłącz-
nie na pisemne polecenie.

� Bez polecenia dozwolone jest tylko prowadzenie prac
eksploatacyjnych zawartych w instrukcjach eksploatacji,
a także wykonywanie czynności związanych z ratowa-
niem życia i zabezpieczanie urządzeń energetycznych
przed zniszczeniem. 

Nie wol no!

�   Zasilać stanowisk pracy na budowie z instalacji zabez-

pieczonych bezpiecznikami topikowymi.

�   Otwierać rozdzielnic i dotykać instalacji wewnątrz roz-

dzielnic osobom niemającym uprawnień elektrycz-

nych. 

�   Używać uszkodzonych przewodów zabezpieczonych

taśmą izolacyjną. 

�   Eksploatować wyrwane gniazda lub gniazda z uszko-

dzoną obudową. 



Jeżeli 

na jakieś pytanie 

odpowiesz „NIE”, 

zastanów się  

i podejmij 

niezbędne działania, 

aby Twoje miejsce pracy 

było bezpieczne.

Sprawdź warunki pracy
� Czy jesteś ubrany w odzież roboczą i pełne buty z podeszwą antypoślizgową,

wkładką antyprzebiciową i podnoskiem?

� Czy zostałeś poinformowany, jakie środki ochrony indywidualnej należy używać
podczas pracy z substancją chemiczną stosowaną na Twoim stanowisku pracy?

� Czy otrzymałeś odpowiednie do obowiązków środki ochrony indywidualnej?

� Czy zostałeś zapoznany z informacjami zawartymi w karcie charakterystyki sub-
stancji chemicznej stosowanej na Twoim stanowisku pracy?

� Czy substancje i mieszaniny chemiczne są przechowywane w opakowaniach pro-
ducenta opatrzonych etykietami w języku polskim? 

� Czy zapoznałeś się z informacjami zawartymi na etykiecie opakowania?

PRACE Z CHEMIKALIAMI
Wybuchowy

Łatwopalny

Toksyczny

Żrący

Szkodliwy

Drażniący

UWAGA! W lewej kolumnie oznakowanie dla mieszanin do czasu sklasyfikowania
ich zgodnie z rozporządzeniem CLP. W prawej kolumnie oznakowanie dla substan-
cji lub mieszanin sklasyfikowanych z zgodnie z rozporządzeniem CLP.



Odzież robocza i ochronna

Do prac przy substancjach i mieszaninach chemicznych
może przystąpić pracownik ubrany w odzież roboczą z dłu-
gimi rękawami i nogawkami dostosowaną do pory roku, 
w rękawice robocze oraz pełne buty z podeszwą antypo-
ślizgową, wkładką antyprzebiciową i podnoskiem chronią-
cym palce. Pracownik powinien stosować:

� hełm ochronny z aktualną datą ważności, określoną
przez producenta, 

� okulary ochronne lub gogle, 
� rękawice ochronne odporne na działanie substancji

chemicznych,
� maseczkę ochronną odpowiednią do stosowanej

substancji.
Przed przystąpieniem do pracy pracownik powinien zostać
zapoznany z informacjami zawartymi w kartach charakte-
rystyki stosowanych substancji niebezpiecznych.
Zawsze po zakończonej pracy pracownik powinien dokład-
nie umyć ręce.

Informacje ogólne

�   Substancje i mieszaniny chemiczne powinny być prze-
chowywane w opakowaniach oryginalnych lub opako-
waniach zabezpieczających przed ich szkodliwym
działaniem.

�   Na opakowaniach powinny być zamieszczone etykiety
w języku polskim z czytelnym oznakowaniem umożli-
wiającym identyfikację.

�   Pracownik powinien zapoznać się z treścią etykiety.
�   Przechowywanie materiałów niebezpiecznych w po-

jemnikach i opakowaniach po środkach spożywczych
jest niedopuszczalne. 

Cement (mieszanka betonowa, zaprawy
cementowe)

�   Po kontakcie cementu z wodą wytwarza się środowisko
silnie alkaiczne, działające drażniąco na skórę i oczy
(może spowodować poważne uszkodzenia skóry i oczu).

�   W postaci suchej działa drażniąco na drogi oddechowe
(może wywołać nieżyt nosa, kaszel, duszności). 

�   Należy stosować rękawice nieprzepuszczalne np. z nit-
rylu lub neoprenu wewnątrz powlekane bawełną, oku-
lary ochronne oraz półmaski P1 lub maski z filtrem
cząsteczkowym P2.

Rozpuszczalnik nitro

�   Jest wysoce łatwopalny, działa drażniąco na skórę i drogi

oddechowe, może spowodować poważne uszkodzenie
oczu, zawroty głowy, uszkodzenie ośrodkowego układu
nerwowego.

�   Podczas pracy należy stosować środki ochrony dróg od-
dechowych, okulary ochronne w szczelnej obudowie,
rękawice powlekane, np. neoprenowe oraz fartuch lub
ubranie ochronne powlekane.

Pianka montażowa

�   Produkt skrajnie łatwopalny, działa szkodliwie na drogi
oddechowe i drażniąco na skórę i oczy.

�   Podczas pracy należy stosować okulary ochronne, ręka-
wice ochronne, np. z kauczuku nitrylowego oraz maski
filtrujące, jeżeli pomieszczenie nie jest dobrze wenty-
lowane.

Silikon sanitarny

�   Działa drażniąco na skórę, oczy i drogi oddechowe.
Może powodować uczulenia.

�   Podczas pracy należy stosować okulary ochronne, ręka-
wice ochronne gumowe, np. z kauczuku nitrylowego
oraz maskę filtrującą do organicznych gazów i par, jeżeli
pomieszczenie nie jest dobrze wentylowane.

Lepik asfaltowy

�   Produkt łatwopalny, działa szkodliwie na drogi odde-
chowe (powoduje mdłości, zawroty głowy) i skórę (za-
palenie skóry) oraz drażniąco na oczy.

�   Podczas pracy należy stosować okulary ochronne, ręka-
wice ochronne powlekane np. z kauczuku butylowego
lub neoprenowe oraz maski z pochłaniaczem typu A, 
jeżeli pomieszczenie nie jest dobrze wentylowane.

Masy asfaltowo-żywiczne i asfaltowo-
-aluminiowe

�   Produkt łatwopalny, działa szkodliwie na drogi odde-
chowe i drażniąco na skórę i oczy.

�   Podczas pracy należy stosować okulary ochronne, ręka-
wice ochronne, np. neoprenu oraz maski filtrujące, jeżeli
jest stosowany w niewentylowanym pomieszczeniu.

Olej antyadhezyjny

�   Produkt może powodować lekkie podrażnienie skóry 
i oczu. 

�   Podczas pracy należy stosować okulary ochronne, ręka-
wice olejoodporne, np. z neoprenu.



Jeżeli 

na jakieś pytanie 

odpowiesz „NIE”, 

zastanów się 

i podejmij 

niezbędne działania, 

aby Twoje miejsce pracy 

było bezpieczne.

Sprawdź warunki pracy
� Czy jesteś ubrany w odzież roboczą i pełne buty z podeszwą antypoślizgową,

wkładką antyprzebiciową i podnoskiem?

� Czy otrzymałeś do wykonania pracy drabinę o odpowiedniej wysokości?

� Czy drabina ma nieuszkodzone szczeble i podłużnice?

� Czy szczeble drewniane są zaczopowane w gniazdach podłużnic i sklejone?

� Czy końcówki podłużnic lub stabilizatora są wyposażone w gumowe zakończenia
przeciwpoślizgowe?

� Czy drabina jest zabezpieczona przed przewróceniem lub rozsunięciem?

PRACE NA DRABINACH

Wysokość 
drabiny 
powinna 
umożliwiać 
pracownikowi
uchwycenie się
podczas 
wykonywania
pracy.

Drabina
z pałąkami.



Odzież robocza i ochronna

Do prac na drabinie może przystąpić pracownik ubrany 
w odzież roboczą dostosowaną do pory roku, rękawice ro-
bocze oraz pełne buty z podeszwą antypoślizgową,
wkładką antyprzebiciową i podnoskiem chroniącym palce.
Pracownik powinien być wyposażony w:

� hełm ochronny z aktualną datą ważności, określoną
przez producenta, 

� kamizelkę ochronną,
� szelki ochronne z krótką linką i urządzeniem samo-

hamownym (przy pracach na drabinach na wysoko-
ści powyżej 2 m).

Przed przystąpieniem do pracy pracownik powinien zostać
zapoznany z instrukcją bezpiecznego wykonywania robót.

Wymagania ogólne

� Drabiny mogą być użyte do pracy na budowie tylko
wtedy, gdy wykorzystanie innego, bardziej bezpiecz-
nego sprzętu roboczego nie jest możliwe. 

� Drabiny należy ustawiać na stabilnym, nieruchomym
podłożu w taki sposób, aby szczeble pozostawały w po-
zycji poziomej.

� Jednym ze sposobów zabezpieczenia drabiny przed
przewróceniem jest używanie stabilizatora, który jest
usytuowany na dole drabiny. 

� Dolne i górne końcówki podłużnic lub końcówki stabi-
lizatora powinny być wyposażone w gumowe zakoń-
czenia przeciwpoślizgowe.

� Podłużnice i szczeble drabiny muszą być wykonane 
z nieuszkodzonego materiału. 

� Szczeble powinny być mocno i trwale połączone z pod-
łużnicami, a drewniane zaczopowane w gniazdach pod-
łużnic i sklejone. 

� Drabiny aluminiowe powinny mieć proste, niewygięte
szczeble i podłużnice. 

� Drabiny zawieszane należy zaczepić w taki sposób, aby
zapobiec ich przemieszczaniu lub bujaniu.

� Drabiny wieloczęściowe, składające się z kilku części, nie
mogą się przemieszczać względem siebie.

Drabiny przystawne

� Drabina używana jako środek dostępu na powierzch-
nię znajdującą się na wysokości powinna wystawać
ponad tę powierzchnię tak, aby można bezpiecznie
wejść i zejść z drabiny (za bezpieczne uznaje się wy-

stawanie drabiny minimum 75 cm, chyba że zostały 
zastosowane inne środki zapewniające pewne uchwy-
cenie poręczy).

� Drabina przystawna powinna być ustawiona na podłożu
stabilnie, aby wyeliminować możliwość przewrócenia do
tyłu, np. poprzez przymocowanie górnych końców pod-
łużnic do odpowiednio wytrzymałych elementów.

� Osoby korzystające z drabin o długości powyżej 4 m bez
pałąków, powinny być zabezpieczone za pomocą szelek
bezpieczeństwa z linką połączoną z urządzeniem samo-
hamownym przypiętym do pionowej prowadnicy usy-
tuowanej w odległości nie większej niż 40 cm od osi
drabiny. 

Drabiny rozstawne

� Drabina powinna być na tyle wysoka, żeby pracownik
stojąc na niej i wykonując powierzoną pracę, mógł 
w każdym momencie uchwycić się poręczy lub podłuż-
nic, a w przypadku zajętych rąk miał możliwość podpar-
cia się udem lub biodrem o drabinę. 

� Drabiny rozstawne powinny być całkowicie otwarte i za-
bezpieczone przed rozsunięciem.

� Drabiny przejezdne przed ich użyciem muszą być unie-
ruchomione. 

Szczególne okoliczności

� Jeżeli podczas prac na drabinach wykonywane są prace
związane z obsługą elektronarzędzi zapoznaj się z kartą
„Praca z elektronarzędziami”.

� Jeżeli praca na drabinie odbywa się w wykopach, prze-
czytaj kartę „Praca w wykopach”.

Nie wol no!

�   Pracować na drabinach na wysokości powyżej 2 m nad

poziomem terenu bez stosowania odpowiedniego

sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, jak

szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymo-

cowaną do stałych elementów konstrukcji.

�   Stosować drabin przystawnych przy pracach murar-

skich i tynkarskich.

�   Wykonywać z drabin prac ciesielskich na wysokości po-

wyżej 3 m.

�   Wykonywać z drabin prac malarskich na wysokości po-

wyżej 4 m. 



RĘCZNE PRACE TRANSPORTOWE

Symetryczne
obciążenie.

Nieporęczne
przedmioty
należy 
przenosić 
zespołowo.

Transport zespołowy długich przedmiotów.

Jeżeli 

na jakieś pytanie 

odpowiesz „NIE”, 

zastanów się  

i podejmij 

niezbędne działania, 

aby Twoje 

miejsce pracy 

było bezpieczne.

Sprawdź warunki pracy
� Czy je steś ubra ny w odzież ro bo czą i peł ne bu ty z po de szwą an ty po śli zgo wą,

wkład ką an ty prze bi cio wą i pod no skiem?

� Czy otrzy ma łeś od po wied nie do obo wiąz ków środ ki ochron ne (hełm, na ra mien -
ni ki, rę ka wi ce ochron ne)?

� Czy prze ło żo ny prze ka zał Ci in for ma cje o cię ża rze i pa ra me trach trans por to wa -
ne go ma te ria łu?

� Czy w ra zie ko niecz no ści mo żesz sko rzy stać ze spraw ne go tech nicz nie sprzę tu
po moc ni cze go (tacz ka, uchwy ty do trans por tu ta fli szkla nych, wó zek ko ło wy,
dźwi gni ca)?

� Czy ma sa trans por to wa ne go przez Cie bie ła dun ku jest zgod na z do pusz czal ny -
mi nor ma mi?

� Czy masz mo żli wość prze trans por to wać ła du nek w spo sób zgod ny z do bry mi
prak ty ka mi? 



Odzież ro bo cza i ochron na

Do ręcz nych prac trans por to wych mo że przy stą pić pra cow -
nik ubra ny w odzież ro bo czą, do sto so wa ną do po ry ro ku, 
rę ka wi ce ro bo cze oraz peł ne bu ty z po de szwą an ty po śli -
zgo wą, wkład ką an ty prze bi cio wą i pod no skiem chro nią cym
pal ce. Pra cow nik po wi nien być rów nież wy po sa żo ny w:

� hełm ochron ny z ak tu al ną da tą wa żno ści, okre ślo ną
przez pro du cen ta,

� in ne środ ki ochro ny in dy wi du al nej w za le żno ści od
wy stę pu ją cych za gro żeń np. ochron ni ki ra mion.

Przed przy stą pie niem do pra cy pra cow nik po wi nien zo stać
pod da ny in struk ta żo wi sta no wi sko we mu i za po zna ny z in -
struk cja mi bez piecz nej ob słu gi urzą dzeń wy ko rzy sty wa -
nych w pra cy.

Ogól ne in for ma cje

� Przez pra cę do ryw czą ro zu mie się ręcz ne prze miesz cza -
nie ma te ria łów nie czę ściej niż 4 ra zy na go dzi nę, je że li
łącz ny czas wy ko ny wa nia tych prac nie prze kra cza 4 go -
dzin na do bę.

� Po chyl nie na bu do wach, któ re słu żą do ręcz ne go trans -
por tu, np. do prze wo że nia tacz ka mi nie po win ny prze -
kra czać 10% na chy le nia.

Nor my dźwi ga nia

� Do pusz czal ny cię żar przed mio tów pod no szo nych
i prze no szo nych przez jed ne go pra cow ni ka wy no -
si 30 kg przy pra cy sta łej i 50 kg przy pra cy do ryw czej.

� W ra zie ko niecz no ści prze no sze nia przed mio tu trzy ma -
ne go w od le gło ści więk szej niż 30 cm od tu ło wia, na le -
ży zmniej szyć o po ło wę do pusz czal ną ma sę przed mio tu
przy pa da ją cą na jed ne go pra cow ni ka lub wy ko nać pra -
cę ze spo ło wo.

Do bre prak ty ki

� Cię żar naj le piej pod no sić z po zio mu ud. Przy pod no sze -
niu cię ża ru z ni ższe go po zio mu na le ży sta nąć mo żli wie
bli sko nie go w lek kim roz kro ku tak, aby dźwi ga ny
przed miot zna lazł się mię dzy sto pa mi, przy kuc nąć i wy -
pro sto wać ple cy. Na stęp nie moc no uchwy cić jed ną 
rę ką przedmiot od spodu i powo li wstać z nim.

� Cię żkie i dłu gie przed mio ty na le ży unieść do gó ry z jed -
nej stro ny i prze su wać się w stro nę środ ka je go dłu go -
ści. Uchwy ce nie przed mio tu po środ ku po zwo li na
roz ło że nie je go cię ża ru rów no mier nie na obie rę ce. Naj -
le piej tę pra cę wy ko ny wać ze spo ło wo. 

� Na le ży uni kać prze no sze nia cię ża rów przy skrę cie tu ło wia.

� Prze no sze nie ele men tów o du żych płasz czy znach np.
ar ku sze bla chy przy sil nym wie trze mo że prze wró cić
pra cow ni ka lub spo wo do wać je go upa dek z wy so ko ści
(je że li pra ce trans por to we od by wa ją się na wy so ko ści).

� Ele men ty o du żych płasz czy znach np. ar ku sze bla chy
naj bez piecz niej prze no sić przy uży ciu sprzę tu po moc -
ni cze go.

� Ma te riał prze no szo ny w zwo jach na le ży za bez pie czyć
przed roz wi nię ciem.

Trans port ze spo ło wy

Prze no sze nie przed mio tów, któ rych dłu gość prze kra -
cza 4 m i ma sa 30 kg, po win no od by wać się ze spo ło wo.
Na jed ne go pra cow ni ka po win na przy pa dać ma sa nie prze -
kra cza ją ca 25 kg przy pra cy sta łej i 42 kg przy pra cy do ryw -
czej. Pra cow ni ków na le ży do brać pod wzglę dem wzro stu.
Od stęp po mię dzy ni mi mu si wy no sić co naj mniej 75 cm.

Trans port wóz ka mi i tacz ka mi

� Tacz ką mo żna prze wo zić (łącz nie z ma są tacz ki), mak sy -
mal nie 100 kg po twar dej na wierzch ni i 75 kg po na -
wierzch ni nie utwar dzo nej. 

� Na wóz ku po te re nie pła skim o twar dej na wierzch ni mo -
żna prze wo zić (łącz nie z ma są wóz ka), mak sy mal nie
350 kg na wóz ku dwu ko ło wym, np. wó zek na bu tle spa -
wal ni cze i 450 kg na wóz ku trzy lub czte ro ko ło wym, np.
pa le ciak.

� Przy prze miesz cza niu ła dun ku na wóz ku po po chy le -
niach więk szych niż 5% do pusz czal ne ob cią że nia są
mniej sze od po wied nio o 100 kg (tj. 250, 350 kg).

Nie wol no!

�   Ręcz nie prze no sić przed mio tów o ma sie prze kra -
cza ją cej 30 kg na wy so kość po wy żej 4 m lub na od -
le głość prze kra cza ją cą 25 m.

�   Ze spo ło wo prze no sić przed mio tów na od le głość
prze kra cza ją cą 25 m.

�   Ręcz nie trans por to wać przed mio tów o ma sie prze -
kra cza ją cej 500 kg.

�   Prze kra czać do pusz czal ne go ob cią że nia urzą dze -
nia w trans por cie ręcz nym z uży ciem dźwi gnic.

�   Stać pod pod no szo nym ła dun kiem. 

�   Uży wać lin i łań cu chów uszko dzo nych lub nie wła -
ści wie za mo co wa nych o nie zna nej al bo nie do sta -
tecz nej wy trzy ma ło ści w trans por cie z użyciem
dźwi gnic. 



Jeżeli 

na jakieś pytanie 

odpowiesz „NIE”, 

zastanów się  

i podejmij 

niezbędne działania, 

aby Twoje 

miejsce pracy 

było bezpieczne.

Sprawdź warunki pracy
� Czy masz odpowiednie kwalifikacje do określonego typu spawania?

� Czy jesteś ubrany w odzież ochronną trudnopalną i pełne buty z podeszwą an-
typoślizgową, wkładką antyprzebiciową i podnoskiem?

� Czy otrzymałeś odpowiednie do obowiązków środki ochronne (hełm, ręka-
wice spawalnicze, gogle, przyłbicę spawalniczą, środki ochrony dróg odde-
chowych)?

� Czy przełożony zapewnił Ci odpowiednie środki do przechowywania butli 
w pozycji pionowej zabezpieczone przed przewróceniem?

� Czy Twoje stanowisko jest wydzielone tak, że chroni wzrok osób postronnych
przed szkodliwym działaniem światła?

� Czy z miejsca spawania usunięto materiały łatwopalne i inne przedmioty mo-
gące spowodować pożar? 

PRACE SPAWALNICZE

Urządzenie 
dostarczające 
do nagłowia 
przefiltrowane 
powietrze. 

Wózek zabezpiecza
butle z gazami 
przed przewróceniem.

Stanowisko spawalnicze powinno być wydzielone 
i wyposażone w sprzęt przeciwpożarowy.



Odzież robocza i ochronna

Do prac spawalniczych może przystąpić pracownik ubrany
w odzież ochronną trudnopalną, rękawice spawalnicze
oraz pełne buty z podeszwą antypoślizgową, wkładką an-
typrzebiciową i podnoskiem chroniącym palce.

Pracownik powinien być również wyposażony w:
� hełm ochronny z aktualną datą ważności, określoną

przez producenta,
� przyłbicę spawalniczą z filtrami dobranymi do me-

tody spawania i prądu spawania,
� gogle spawalnicze dobrane do strumienia gazu prze-

pływającego przez palnik,
� fartuch skórzany – jeżeli stanowisko pracy nie wy-

maga wymuszonej pozycji ciała,
� środki ochrony dróg oddechowych – w przypadku

wykonywania spawania w pomieszczeniu słabo wen-
tylowanym,

� nagolenniki – jeżeli obuwie ochronne nie jest trud-
nopalne.

Jeżeli praca wymaga stosowania środków ochrony indywi-
dualnej przed upadkiem z wysokości np. szelek, to powinny
one być wykonane z materiału trudno palnego lub zakryte
kamizelką trudno palną. 

Prace spawalnicze mogą wykonywać osoby, które mają po-
twierdzone kwalifikacje do określonego typu spawania. 

Przed przystąpieniem do pracy pracownik powinien zostać
poddany instruktażowi stanowiskowemu i zapoznany z in-
strukcjami bezpiecznej obsługi urządzeń wykorzystywa-
nych w pracy.

Organizacja stanowiska pracy

Stanowisko spawacza powinno być wydzielone tak, żeby
chroniło wzrok osób postronnych przed szkodliwym dzia-
łaniem światła.

W czasie opadów atmosferycznych spawanie jest dozwo-
lone tylko po osłonięciu stanowiska pracy.

Spawanie gazowe

� Butle z gazami należy ustawić w pozycji pionowej i za-
bezpieczyć przed przewróceniem. 

� Butle nie mogą nagrzewać się do temperatury powyżej
35°C. 

� Zawory butli z tlenem i acetylenem nie powinny znaj-
dować się blisko siebie. 

� Konieczne jest stosowanie bezpieczników usytuowa-
nych na wlocie lub wewnątrz palnika.

� Zamocowanie przewodów na nasadkach wykonuje
się wyłącznie za pomocą płaskich zacisków.

� Poziom cieczy w bezpieczniku wodnym powinien być
sprawdzany każdorazowo przed rozpoczęciem pracy 
i po jej zakończeniu.

� Długość węży spawalniczych nie może wynosić mniej
niż 5 m i więcej niż 20 m.

� Stosowane węże muszą być szczelne i nieuszkodzone. 

� Łączenie poszczególnych odcinków węży jest dopusz-
czalne pod warunkiem zastosowania dwuzłączek me-
talowych o średnicy zgodnej ze średnicą znamionową
węża. 

� Minimalna długość każdego z łączonych odcinków
węży powinna wynosić co najmniej 4 m.

Spawanie elektryczne

� Przed rozpoczęciem spawania należy sprawdzić, czy
przewody i przyłączenia końcówki przewodu są wła-
ściwie podłączone do uchwytu.

� Każdy spawany przedmiot powinien być uziemiony.

� Przewody elektryczne i uchwyt do elektrody powinny
mieć nieuszkodzoną izolację.

� Do zdejmowania elektrody i podnoszenia spawanego
materiału należy użyć szczypiec.

� Należy unikać kontaktu z obwodem spawalniczym. 

� Nie należy używać zbyt ciemnych filtrów, które spo-
wodują, że spawacz będzie pracował zbyt blisko łuku
elektrycznego. 

� Po skończonym spawaniu, trzeba wyjąć elektrodę 
z uchwytu spawarki, żeby uniknąć przypadkowego
wzbudzenia łuku elektrycznego.

Nie wol no!

�   Odkładać uchwytu elektrody na spawarkę.

�   Owijać kabli wokół ciała.

�   Kierować palnika w kierunku ludzi.

�   Używać spawarki przy zdemontowanej obudowie
lub prowizorycznych połączeniach.

�   Podczas pracy dotykać osłony stykowej i spawa-
nych elementów.

�   Dotykać zatłuszczonymi rękami butli z tlenem, 
zaworów i osprzętu. 

�   Spawać bez założenia środków ochrony wzroku.



PRACE ELEKTRONARZĘDZIAMI

Jeżeli 

na jakieś pytanie 

odpowiesz „NIE”, 

zastanów się  

i podejmij 

niezbędne działania, 

aby Twoje 

miejsce pracy 

było bezpieczne.

Sprawdź warunki pracy
� Czy je steś ubra ny w odzież ro bo czą i peł ne bu ty z an ty po śli zgo wą po de szwą,

wkład ką an ty prze bi cio wą i pod no skiem?

� Czy otrzy ma łeś od po wied nie do obo wiąz ków środ ki ochron ne (hełm, rę ka wi ce
an ty wi bra cyj ne, oku la ry ochron ne, ma secz kę, ochronniki słuchu)?

� Czy za po zna łeś się z in struk cją ob słu gi elek tro na rzę dzia?

� Czy elek tro na rzę dzie jest spraw ne i ma za mon to wa ne osło ny wy ni ka ją ce z in -
struk cji ob słu gi?

� Czy prze wód za si la ją cy ma nie usz ko dzo ną izo la cję?

� Czy sto so wa ne przed łu ża cze są prze zna czo ne do pra cy na bu do wie?

� Czy prze wo dy elektryczne są za bez pie czo ne przed wil go cią i uszko dze nia mi
me cha nicz ny mi? 

Pracownik 
obsługujący 
elektronarzędzia
udarowe powinien
stosować dodatkowo
rękawice 
antywibracyjne 
i maskę ochronną.

Przedłużacz 
przeznaczony do
pracy na otwartej
przestrzeni.

Nieuszkodzony 
przewód zasilający.



Odzież ro bo cza i ochron na

Do pra cy przy ob słu dze elek tro na rzę dzi mo że przy stą pić
pra cow nik ubra ny w odzież ro bo czą, do sto so wa ną do po -
ry ro ku oraz w peł ne bu ty z an ty po śli zgo wą po de szwą. 
Po wi nien być również wy po sa żo ny w:

� hełm ochron ny z ak tu al ną da tą wa żno ści, okre ślo ną
przez pro du cen ta,

� rę ka wi ce an ty wi bra cyj ne np. przy ob słu dze mło tów
uda ro wych, 

� oku la ry ochron ne np. przy pra cach py lą cych lub za -
gro żo nych ura zem oka,

� ma secz kę prze ciw py ło wą,

� ochronniki słuchu. 

Przed przy stą pie niem do pra cy pra cow nik po wi nien zo -
stać pod da ny in struk ta żo wi sta no wi sko we mu i za po zna -
ny z in struk cja mi bez piecz nej ob słu gi elek tro na rzę dzi.

Elek tro na rzę dzia na bu do wie

� Elek tro na rzę dzia sto so wa ne na bu do wie mu szą mieć
mi ni mal ny sto pień ochro ny przed czyn ni ka mi ze -
wnętrz ny mi IP44. 

� Przed łu ża cze po win ny skła dać się z prze wo dów opo no -
wych (na prze wo dzie jest ozna ko wa nie li te ro we „O”)
i być prze zna czo ne do użyt ko wa nia na otwar tej prze -
strze ni. 

� Prze wód za si la ją cy elek tro na rzę dzie jak i przed łu żacz
mu szą mieć nie usz ko dzo ną izo la cję. 

Bez piecz na ob słu ga

� W trak cie pra cy na le ży trzy mać elek tro na rzę dzie za rę -
ko jeść. Nie wol no chwy tać elek tro na rzę dzia za osło ny
lub ele men ty ro bo cze (wier tło, tar cza). 

� W po miesz cze niach, w któ rych mo gą wy stą pić at mos -
fe ry wy bu cho we lub ga zy pal ne na le ży uży wać wy łącz -
nie na rzę dzi prze zna czo nych do pra cy w ta kich wa-
run kach. 

� Elek tro na rzę dzi nie wol no uży wać na otwar tej prze -
strze ni pod czas opa dów at mos fe rycz nych, chy ba że
pro du cent do pusz cza ta ką mo żli wość. 

� Za bro nio ne jest trzy ma nie w rę kach, na ko la nach lub
pod trzy my wa nie sto pą ob ra bia ne go ma te ria łu. 

� Wy mie nia jąc osprzęt w elek tro na rzę dziu na le ży pa mię -
tać, aby nie po zo sta wić klu cza w uchwy cie mo cu ją cym.
Uru cho mie nie elek tro na rzę dzia z po zo sta wio nym klu -
czem na ra ża oso bę ob słu gu ją cą, a ta kże oso by prze by -
wa ją ce obok na sil ne ude rze nie. 

� Na le ży pa mię tać, że po wy łą cze niu urzą dze nia ele men -
ty ro bo cze są go rą ce i do tknię cie ich mo że spo wo do -
wać opa rze nie. Od kła da jąc urzą dze nie trze ba upew nić
się, czy jest ono wy łą czo ne. 

Do dat ko we za gro że nia

� Do ob słu gi elek tro na rzę dzi uda ro wych, wy ko rzy sty wa -
nych do ro bót bu dow la nych i dro go wych (z wy łą cze -
niem wier ta rek uda ro wych), mo gą przy stą pić wy łącz nie
oso by po sia da ją ce ksią żecz kę ope ra to ra na rzę dzi uda -
ro wych ręcz nych wy da ną przez In sty tut Me cha ni za cji
Bu dow nic twa i Gór nic twa Skal ne go.

� Je że li pra ca z uży ciem elek tro na rzę dzi jest wy ko ny wa na
na wy so ko ści za po znaj się z kar tą „Pra ce na wy so ko ści”.

� Je że li pra ca z uży ciem elek tro na rzę dzi jest wy ko ny wa -
na w wy ko pach przeczytaj kar tę „Pra ce w wy ko pach”. 

Nie wol no!

�   Po zo sta wiać bez nad zo ru elek tro na rzę dzi pod łą -
czo nych do za si la nia. Po za koń czo nej pra cy na le ży
wy jąć wtycz kę z za si la nia. 

�   Uży wać elek tro na rzę dzi i przed łu ża czy z uszko dzo -
ny mi izo la cja mi (prze tar cie, pęk nię cie, prze cię cie
itp.). 

�   Przy stą pić do pra cy bez spraw dze nia sta nu obu do -
wy, izo la cji prze wo dów i wty czek. 

�   Pod łą czyć elek tro na rzę dzia do gniaz da bez uzie -
mie nia, je śli prze wód za si la ją cy jest prze zna czo ny
do gniaz da z uzie mie niem. 

�   Uży wać prze wo dów za si la ją cych nie za bez pie czo -
nych przed wil go cią i uszko dze nia mi me cha nicz -
ny mi – na le ży je pod wie sić lub je że li le żą na zie mi,
osło nić.

�   Pra co wać uszko dzo nym elek tro na rzę dziem, bez
osłon za bez pie cza ją cych. Uszko dzo ne elek tro na -
rzę dzia na le ży od dać do na pra wy lub opa trzyć
kart ką z na pi sem: „awa ria”. 

�   Sa mo dziel nie wy ko ny wać na praw i kon ser wa cji.
Mo gą to ro bić wy łącz nie oso by upo wa żnio ne do
te go przez pra co daw cę. 

�   Czy ścić elek tro na rzę dzi przy uży ciu pły nów pal -
nych lub roz pusz czal ni ków. 



Jeżeli 

na jakieś pytanie 

odpowiesz „NIE”, 

zastanów się  

i podejmij 

niezbędne działania, 

aby Twoje 

miejsce pracy 

było bezpieczne.

Sprawdź warunki pracy
� Czy jesteś ubrany w odzież roboczą i pełne buty z antypoślizgową podeszwą,

wkładką antyprzebiciową i podnoskiem?

� Czy otrzymałeś odpowiednie do obowiązków środki ochronne (hełm, 
okulary ochronne, ochronniki słuchu)?

� Czy zapoznałeś się z instrukcją obsługi pilarki?

� Czy pilarka ma zamontowane osłony na tarczę nad i pod stołem, klin rozszcze-
piający i osłonę na części napędowe? Czy tarcza nie jest uszkodzona?

� Czy przewód zasilający ma nieuszkodzoną izolację?

� Czy stanowisko pracy jest zadaszone, czy jest właściwe dojście dla operatora 
pilarki?

� Czy przewody elektryczne są zabezpieczone przed wilgocią i uszkodzeniami 
mechanicznymi? 

PRACE PILARKĄ TARCZOWĄ

Ruchoma osłona
zasłaniająca tarczę.

Podczas prac pylących
należy stosować 
maski przeciwpyłowe.

Osłona dolnej części tarczy.

Sprawne urządzenia
sterownicze 
i wyłącznik awaryjny.



Odzież robocza i ochronna

Do prac przy ob słu dze pi lar ki tar czo wej pra cow nik mo że
przy stą pić ubra ny w odzież ro bo czą, do sto so wa ną do po -
ry ro ku. Ubiór mu si być do pa so wa ny, przy le ga ją cy do cia -
ła, rę ka wy nie mo gą od sta wać ani luź no zwi sać. Na le ży
wło żyć bu ty peł ne z po de szwą an ty po śli zgo wą, wkład ką
an ty prze bi cio wą i pod no skiem chro nią cym pal ce. Pra cow -
nik po wi nien być wy po sa żo ny ta kże w:

� hełm ochron ny z ak tu al ną da tą wa żno ści, okre ślo ną
przez pro du cen ta,

� oku la ry ochron ne, 

� ochronniki słuchu.

Uwa ga! 
Nie wol no ob słu gi wać pi lar ki w rę ka wi cach 
ani z oban da żo wa ny mi dłoń mi.

Przed przy stą pie niem do pra cy pra cow nik po wi nien zo stać
pod da ny in struk ta żo wi sta no wi sko we mu i za po zna ny z in -
struk cją bez piecz nej ob słu gi pi lar ki.

Bez piecz na ob słu ga

� Sta no wi sko pra cy przy ob słu dze pi lar ki mu si być za da -
szo ne i za bez pie czo ne, a w okre sie zi mo wym osło nię te.

� Prze wód za si la ją cy pi lar kę po wi nien mieć peł ną izo la cję
i być za bez pie czo ny przed wil go cią i uszko dze nia mi me -
cha nicz ny mi. 

� Do pra cy przy ob słu dze pi lar ki tar czo wej ope ra tor mo -
że przy stą pić wy łącz nie, gdy są za sto so wa ne wszyst kie
ele men ty ochron ne, tj. kap tur ochron ny, osło na dol nej
czę ści pi ły, osło na na pę du oraz klin roz sz cze pia ją cy.

� Kap tur ochron ny (osło na czę ści pi ły wy sta ją cej nad sto -
łem) po wi nien: 
� być więk szy od śred ni cy pi ły, 
� osła niać tar czę z obu stron i za kry wać miej sca prze -

cho dze nia zę bów przez stół,
� być naj bli żej cię te go ma te ria łu, tak aby pal ce nie mo -

gły do stać się po mię dzy kap tur  a cię ty ma te riał.

Klin roz sz cze pia ją cy (ele ment znaj du ją cy się za tar czą, za -
bez pie cza ją cy przed za klesz cze niem lub od rzu tem cię te go
ma te ria łu) mu si być: 

� sztyw ny i usy tu owa ny w jed nej li nii z pi łą,
� grub szy od tar czy pi ły, ale cień szy od rza zu (cień szy

od roz war cia zę bów pi ły),
� od po wied nio ozna ko wa ny (ozna cze nia: gru bo ści oraz

za kre su śred nic pi ły, do któ rych mo że być sto so wa ny).

� Dol na część pi ły znaj du ją ca się pod sto łem po win na być
cał ko wi cie osło nię ta z obu stron.

� Wszel kie ele men ty na pę du mu szą być cał ko wi cie osło -
nię te. 

� Uszko dzo ne bądź nie kom plet ne osło ny trze ba na tych -
miast wy mie nić.

� Uszko dzo ną pi lar kę na le ży odłą czyć od za si la nia i ozna -
czyć kart ką z na pi sem „awa ria”.

� Na pra wiać lub kon ser wo wać sprzęt mo gą wy łącz nie
oso by upo wa żnio ne przez pra co daw cę. 

Ob rób ka ma te ria łu

� Cię ty ma te riał po wi nien być za mo co wa ny w spo sób
unie mo żli wia ją cy je go wy rwa nie lub nie kon tro lo wa ną
zmia nę po ło że nia.

� Przy ręcz nym po su wie ma te ria łu na le ży sto so wać od -
po wied nio wy so kie i wła ści wie usta wio ne pro wad ni ce
w ce lu bez piecz ne go pod par cia cię te go ma te ria łu.

� Przy cię ciu ma łych ele men tów, a ta kże w koń co wej fa -
zie cię cia wzdłu żne go, ma te riał mo że być prze su wa ny
tyl ko za po mo cą po py cha czy. 

� Bez piecz ny po py chacz po wi nien mieć dłu gość mi ni -
mum 40 cm i być wy ko na ny z drew na, sklej ki lub two -
rzy wa sztucz ne go.

� W mo men cie cię cia pal ce le wej dło ni po win ny być uło -
żo ne rów no le gle do tar czy pi ły.

� Tro ci ny i wió ry na le ży usu wać za po mo cą sprzę tu
do te go prze zna czo ne go, po uprzed nim wy łą cze niu
na pę du.

� Po za koń czo nej pra cy na le ży wy jąć wtycz kę z za si la nia.

Nie wol no!

�   De mon to wać lub kli no wać osłon czę ści ru cho mych
pilarki. 

�   Uży wać pi lar ki, któ rej prze wo dy za si la ją ce są uszko -

dzo ne, np. prze tar te, pęk nię te, prze cię te itp.

�   Ciąć uszko dzo ną lub od kształ co ną tar czą. 

�   Usu wać wió rów w trak cie cię cia ma te ria łu. 

�   Czy ścić ele men tów bę dą cych w ru chu. 

�   Ha mo wać ob ro tów tar czy pi ły po przez bocz ne do ci ska -

nie jej ka wał kiem drew na lub też in nym ma te ria łem.

�   Po zo sta wiać bez nad zo ru pi lar ki pod łą czo nej do za si -

la nia.



PRACE W WYKOPIE

Jeżeli 

na jakieś pytanie 

odpowiesz „NIE”, 

zastanów się  

i podejmij 

niezbędne działania, 

aby Twoje 

miejsce pracy 

było bezpieczne.

Sprawdź warunki pracy
� Czy je steś ubra ny w odzież ro bo czą, ka mi zel kę ochron ną rę ka wi ce i peł ne 

bu ty z an ty po śli zgo wą po de szwą, wkład ką an ty prze bi cio wą i pod no skiem?

� Czy otrzy ma łeś od po wied nie do obo wiąz ków środ ki ochron ne (hełm, rę ka wi ce
an ty wi bra cyj ne, ochron ni ki słu chu)?

� Czy skar py w wy ko pie są za bez pie czo ne przed osu nię ciem po przez bez piecz ne
na chy le nie ścian lub obu do wę?

� Czy uro bek jest skła do wa ny w od le gło ści mi ni mum 60 cm od kra wę dzi 
wy ko pu?

� Czy masz za pew nio ne wła ści we zej ście do wy ko pu?

� Czy ko par ka jest usy tu owa na w bez piecz nej od le gło ści od kra wę dzi wy ko pu
i od Two je go sta no wi ska pra cy? 

Bezpieczne nachylenie
skarp wykopu.

Bezpieczne zejście do wykopu.

Pracownik 
może pracować 
wyłącznie w wykopie 
zabezpieczonym przed 
osunięciem gruntu.

Zabezpieczenie krawędzi 
wykopu.

Przejście nad wykopem 
musi być zabezpieczone
balustradami.



Odzież ro bo cza i ochron na

Do prac w wy ko pie mo że przy stą pić pra cow nik ubra ny
w odzież ro bo czą, do sto so wa ną do po ry ro ku, rę ka wi ce ro -
bo cze, ka mi zel kę ochron ną oraz peł ne bu ty z po de szwą an -
ty po śli zgo wą, wkład ką an ty prze bi cio wą i pod no skiem chro -
nią cym pal ce. Pracow nik po wi nien być wy po sa żo ny ta kże w:

� hełm ochron ny z ak tu al ną da tą wa żno ści okre ślo ną
przez pro du cen ta,

� ochronniki słuchu np. przy ob słu dze za gęsz cza rek,
� rę ka wi ce ochron ne an ty wi bra cyj ne np. przy ob słu -

dze ubijaków.
Przed przy stą pie niem do pra cy pra cow nik po wi nien zo stać
pod da ny in struk ta żo wi sta no wi sko we mu i za po zna ny z in -
struk cja mi bez piecz nej ob słu gi urzą dzeń wy ko rzy sty wa -
nych w pra cy.

Za bez pie cze nie przed przy sy pa niem

� Do wy ko pu mo żna wejść wy łącz nie wte dy, gdy jest on
za bez pie czo ny przed osu nię ciem się grun tu po przez
obu do wę ścian lub skar po wa nie tj. bez piecz ne na chy -
le nie ścian wy ko pu.

� Wy ko py o ścia nach pio no wych o głę bo ko ści po wy -
żej 1 m po win ny być obu do wa ne. 

� Je że li wy kop jest płyt szy, a w pa sie rów nym je go głę bo -
ko ści nie ma ob cią żeń np. od urob ku, ścia ny mo gą nie
być obu do wa ne.

� Obu do wa po win na wy sta wać min. 15 cm po nad te ren.
� Kąt na chy le nia skarp po wi nien być po da ny przez kie -

row ni ka ro bót lub kie row ni ka bu do wy na pod sta wie
norm lub do ku men ta cji pro jek to wej.

� Zaw sze przed roz po czę ciem ro bót w wy ko pach, a ta kże
po opa dach desz czu na le ży spraw dzić stan skarp lub
obu do wę.

� Wszel kie na ru sze nia struk tu ry grun tu, np. roz war stwie -
nia czy na wi sy na le ży li kwi do wać po zo sta jąc w bez -
piecz nej od le gło ści.

� Obu do wę wy ko pu na le ży wy ko ny wać wy łącz nie z za -
bez pie czo nej czę ści wy ko pu.

� Roz po ry po win ny być trwa le przy mo co wa ne do obu -
do wy.

Wy ko ny wa nie wy ko pu

� Pod czas pra cy ko par ki pra cow ni cy nie po win ni prze by -
wać w wy ko pie w stre fie pra cy urzą dze nia.

� Pra ce w wy ko pach w po bli żu in sta la cji pod ziem nych lub
pra ce po szu ki waw cze po win ny od by wać się ręcz nie.

� Uro bek na le ży skła do wać w od le gło ści mi ni mum 60 cm
od kra wę dzi wy ko pu.

� Prze strzeń mię dzy wy ko pem a urob kiem nie mo że być
wy ko rzy sty wa na ja ko dro ga dla pra cow ni ków. 

Pra ca w wy ko pie

Do wy ko pów głęb szych niż 1 m wcho dzić na le ży po spe -
cjal nie do te go ce lu prze zna czo nych zej ściach dra bi nach
lub scho dach. Zej ścia po win ny znaj do wać się co 20 m.

Je że li ja ko zej ście sto so wa na jest dra bi na, to na le ży ją sta -
bil nie usta wić i za bez pie czyć przed prze wró ce niem. Dra bi -
na mu si mieć wy trzy ma łą kon struk cję i po win na wy sta wać
po nad te ren na bez piecz ną wy so kość (za sa dą jest mi ni -
mum 75 cm).

Do brą prak ty ką jest pra ca w ze spo łach dwu oso bo wych
w wy ko pach o głę bo ko ści większej niż 2 m.

Za sy py wa nie wy ko pu

� Za sy py wa nie wy ko pów po win no od by wać się war stwa -
mi, co 30-50 cm.

� Obu do wę ścian na le ży de mon to wać od dna wy ko pu
i stop nio wo ją usu wać w mia rę za sy py wa nia.

� Każdą z zasypywanych warstw należy za gę ścić.
� Za gęsz czar kę me cha nicz ną lub ubi jak mo że ob słu gi wać

wy łącz nie oso ba po sia da ją ca ksią żecz kę ope ra to ra wy -
da ną przez In sty tut Me cha ni za cji Bu dow nic twa i Gór -
nic twa Skal ne go w War sza wie.

� Pra cow ni cy nie po win ni prze by wać w po bli żu pra cu ją -
cej za gęsz czar ki, po nie waż mo gą być na ra że ni na ura zy
stóp oraz nad mier ny ha łas emi to wa ny przez urzą dze nie.

Nie wol no!

�   Cho dzić po roz po rach. 

�   Do pusz czać do two rze nia na wi sów i pod ko py wa -
nia skarp.

�   Prze by wać po mię dzy ły żką ko par ki a ścia ną wy ko -
pu (na wet pod czas po sto ju ko par ki) oraz znaj do -
wać się w za się gu pra cy ko par ki i in nych ma szyn
prze zna czo nych do prac ziem nych.

�   Pra co wać w wy ko pie pod czas trans por to wa nia
ma te ria łów.

�   Uży wać ma szyn do ro bót ziem nych nie wy po sa żo -
nych w spraw ne czuj ni ki na pię cia pod czyn ny mi li -
nia mi ener ge tycz ny mi.

Pa mię taj!
�   1 m3 grun tu wa ży po nad 1,5 to ny. 
�   Wej ście do wy ko pu na wet na kil ka mi nut, np. w ce lu

po łą cze nia rur, mo że od by wać się wy łącz nie w za -
bez pie czo nej czę ści wy ko pu. 

�   W każdej fazie robót pracownicy powinni znajdować
się w obudowanej części wykopu.



PRACE ZBROJARSKIE

Jeżeli 

na jakieś pytanie 

odpowiesz „NIE”, 

zastanów się  

i podejmij 

niezbędne działania, 

aby Twoje 

miejsce pracy 

było bezpieczne.

Sprawdź warunki pracy
� Czy je steś ubra ny w odzież ro bo czą i peł ne bu ty z an ty po śli zgo wą po de szwą,

wkład ką an ty prze bi cio wą i pod no skiem?

� Czy otrzy ma łeś od po wied nie do obo wiąz ków środ ki ochron ne (hełm, rę ka wi ce
ochron ne, oku la ry ochron ne, szel ki)?

� Czy Two je sta no wi sko pra cy jest zor ga ni zo wa ne tak, abyś był za bez pie czo ny
przed upad kiem z wy so ko ści?

� Czy prze ło żo ny (pracodawca lub osoba kierująca pracownikami) wska zał Ci miej -
sce ko twie nia sprzę tu chro nią ce go przed upad kiem z wy so ko ści?

� Czy po most, na któ rym masz wy ko ny wać pra cę jest peł ny, sta bil ny i wy star cza ją -
co du ży, abyś mógł swo bod nie pra co wać?

� Czy urzą dze nia elek trycz ne, któ re masz ob słu gi wać są spraw ne tech nicz nie i po -
sia da ją nie usz ko dzo ne prze wo dy za si la ją ce? 

Prace w wykopie 
wymagają 
zabezpieczenia ścian
wykopu np. poprzez
bezpieczne nachylenie.

Przy obsłudze 
giętarki 
należy stosować 
okulary ochronne.

Zbrojarz powinien stać 
na podeście.

Balustrady ochronne
chroniące przed 
upadkiem z wysokości.



Odzież ro bo cza i ochron na

Do prac zbro jar skich mo że przy stą pić pra cow nik ubra ny
w odzież ro bo czą, do sto so wa ną do po ry ro ku, w rę ka wi ce
ro bo cze oraz peł ne bu ty z po de szwą an ty po śli zgo wą,
wkład ką an ty prze bi cio wą i pod no skiem chro nią cym pal ce.
Po wi nien być również wy po sa żo ny w:

� hełm ochron ny z ak tu al ną da tą wa żno ści, okre ślo ną
przez pro du cen ta,

� oku la ry ochron ne nie zbęd ne przy czysz cze niu, cię -
ciu i zgi na niu zbro je nia,

� rę ka wi ce ochron ne przy oczysz cza niu prę tów z rdzy
lub zgo rze li ny,

� sprzęt chro nią cy przed upad kiem z wy so ko ści, w za -
le żno ści od or ga ni za cji pra cy szel ki z od po wied nim
do sy tu acji osprzę tem tj. lin ką bezpieczeństwa z amor -
ty za to rem w sy tu acji, gdy jest od po wied nia wy so kość
po zwa la ją ca na sku tecz ną ochro nę (wy so kość ta ka
jest po da na w in struk cji pro du cen ta amor ty za to ra),
albo w linkę z urzą dze niem sa mo ha mow nym.

Przed przy stą pie niem do pra cy pra cow nik po wi nien zo stać
pod da ny in struk ta żo wi sta no wi sko we mu i za po zna ny z in -
struk cja mi bez piecz nej ob słu gi urzą dzeń wy ko rzy sty wa -
nych w pra cy.

Ob słu ga urzą dzeń

� Sto ły zbro jar skie oraz urzą dze nia do pro sto wa nia, gię cia
i cię cia zbro je nia po win ny być przy twier dzo ne do pod ło -
ża i znaj do wać się w po miesz cze niach lub pod wia ta mi.

� Zbro ja rzo wi nie wol no wpro wa dzać prę tu do włą czo nej
pro ściar ki. 

� Prę ty o śred ni cach więk szych niż 2 cm na le ży prze ci nać
i od gi nać za po mo cą urzą dzeń me cha nicz nych. 

� Przy me cha nicz nym cię ciu pra cow nik po wi nien trzy mać
w dło ni prę ty w od le gło ści co naj mniej 50 cm od urzą -
dze nia tną ce go.

� No ży ca mi ręcz ny mi mo żna ciąć prę ty o śred ni cy do 
2 cm. Przed cię ciem na le ży je obu stron nie oprzeć na ko -
złach lub sto le zbro jar skim.

� Przy od gi na niu prę tów na me cha nicz nej gię tar ce za kła -
da nie zbro je nia oraz prze su wa nie od boj nic i trzpie ni jest
do pusz czal ne tyl ko przy wy łą czo nej tar czy gię tar ki.

Wią za nie zbro je nia 
na kon struk cji obiek tu

� Pra cow ni cy po win ni stać na po mo stach ro bo czych pod -
czas wią za nia gór nych par tii zbro je nia pio no wych ele -
men tów kon struk cyj nych (słu py, ścia ny).

� Po most po wi nien być: 

� peł ny i za bez pie czo ny przed nie kon tro lo wa nym
prze su nię ciem,

� wy po sa żo ny w po ręcz ochron ną na wy so ko ści 1,1 m
(lub 1 m przy rusz to wa niach sys te mo wych) oraz 
w kra wę żnik o wy so ko ści 15 cm i po ręcz po śred nią,
je że li znaj du je się na wy so ko ści co naj mniej 1 m,

� nie prze cią żo ny (in for ma cja o do pusz czal nym ob cią -
że niu po win na być wy wie szo na na po mo ście).

� Je że li uży cie ochron zbio ro wych nie jest mo żli we pra -
cow nik po wi nien sto so wać sprzęt ochro ny in dywi du al -
nej, któ ry uchro ni go przed upad kiem z wy so ko ści.

� Szel ki z osprzę tem chro nią ce przed upad kiem z wy so -
ko ści na le ży od po wied nio przy mo co wać. O miej scu
i spo so bie ko twie nia de cy du je prze ło żo ny (pracodawca
lub osoba kierująca pracownikami).

� Przed zbro je niem ele men tów na wy so ko ści w po bli żu
ze wnętrz nych kra wę dzi kon struk cji na le ży na do le 
wy zna czyć stre fę nie bez piecz ną i po in for mo wać pra -
cow ni ków o mo żli wo ści upad ku przed mio tów z wy -
so ko ści.

Szcze gól ne oko licz no ści

� Przy wy ko ny wa niu prac zbro jar skich w wy ko pach za po -
znaj się z kar tą  „Pra ce w wy ko pie”.

� Pod czas prac zbro jar skich wy ko ny wa ne są pra ce zwią -
za ne z ręcz nym dźwi ga niem. War to więc prze czy tać 
kar tę pt. „Ręcz ne pra ce trans por to we”. 

Nie wol no!

�   Prze by wać wzdłuż wy cią ga ne go prę ta zbro je nio -
we go w cza sie pro sto wa nia sta li.

�   Uży wać urzą dzeń uszko dzo nych, ze zde mon to wa -
ny mi osło na mi oraz za si la nych elek trycz nie, któ -
rych prze wo dy ma ją prze tar tą lub uszko dzo ną
izo la cję. 

�   Pod cho dzić do trans por to wa ne go zbro je nia, je że -
li jest ono na wy so ko ści więk szej niż 50 cm. 

�   Stać i wspi nać się po ele men tach mon to wa ne go
zbro je nia.

�   Mon to wać zbro je nia w po bli żu prze wo dów znaj -
du ją cych się pod na pię ciem (na po wietrz ne li nie
elek trycz ne, li nie trak cyj ne). Bez piecz na od le głość
po win na być po da na pod czas szko le nia przez oso -
bę szko lą cą na pod sta wie do ku men tów opra co wa -
nych w po ro zu mie niu z za rząd cą li nii.



Jeżeli 

na jakieś pytanie 

odpowiesz „NIE”, 

zastanów się  

i podejmij 

niezbędne działania, 

aby Twoje 

miejsce pracy 

było bezpieczne.

Sprawdź warunki pracy
� Czy je steś ubra ny w odzież ro bo czą oraz peł ne bu ty z po de szwą an ty po śli zgo -

wą, wkład ką an ty prze bi cio wą i pod no skiem?

� Czy otrzy ma łeś od po wied nie do obo wiąz ków środ ki ochron ne (hełm, rę ka wi ce
ochron ne, oku la ry ochron ne, ochron ni ki słu chu)?

� Czy Two je sta no wi sko pra cy jest zor ga ni zo wa ne tak, abyś był za bez pie czo ny
przed upad kiem z wy so ko ści?

� Czy prze ło żo ny wska zał Ci miej sce ko twie nia sprzę tu chro nią ce go przed upad -
kiem z wy so ko ści?

� Czy urzą dze nia elek trycz ne, któ re masz ob słu gi wać są spraw ne tech nicz nie i po -
sia da ją nie usz ko dzo ne prze wo dy za si la ją ce?

� Czy przy trans por cie za po mo cą żu ra wia, pra co daw ca za pew nił prze szko lo nych
ha ko wych i sy gna li stów?

PRACE MONTAŻOWE SZALUNKÓW

Zabezpieczenie
pracownika 
przy szalowaniu
stropów.

Elementy należy 
składować w koszu.

Zapinanie płyt na zawiesiu
może wykonywać 
przeszkolony hakowy.

Należy stosować ochronniki
słuchu i okulary ochronne.

Pracownicy zabezpieczeni
balustradami.



Odzież ro bo cza i ochron na

Do prac zwią za nych z mon ta żem sza lun ków pra cow nik
mo że przy stą pić ubra ny w odzież ro bo czą, do sto so wa ną
do po ry ro ku, w rę ka wi ce ro bo cze oraz peł ne bu ty z po de -
szwą an ty po śli zgo wą, wkład ką an ty prze bi cio wą oraz pod -
no skiem chro nią cym pal ce.

Po wi nien być rów nież wy po sa żo ny w:

� hełm ochron ny z ak tu al ną da tą wa żno ści, okre ślo ną
przez pro du cen ta,

� oku la ry ochron ne i ochron ni ki słu chu nie zbęd ne
przy me cha nicz nym czysz cze niu sza lun ków,

� rę ka wi ce ochron ne ole jo od por ne przy sma ro wa niu
sza lun ków ole ja mi an ty adhe zyj ny mi,

� sprzęt chro nią cy przed upad kiem z wy so ko ści, w za -
le żno ści od or ga ni za cji pra cy szel ki z od po wied nim
do sy tu acji osprzę tem, naj czę ściej w lin kę z urzą dze -
niem sa mo ha mow nym.

Przed przy stą pie niem do pra cy pra cow nik po wi nien przejść
in struk ta ż sta no wi sko wy i zostać za po zna ny z in struk cja mi
bez piecz nej ob słu gi urzą dzeń wy ko rzy sty wa nych w pra cy
oraz z in for ma cja mi za war ty mi w kar tach cha rak te ry sty ki
sto so wa nych sub stan cji che micz nych.

Pra ca na wy so ko ści

Przed przy stą pie niem do mon ta żu i de mon ta żu sza lun ków
na wy so ko ści na le ży bez względ nie wy gro dzić stre fę nie -
bez piecz ną i po in for mo wać pra cow ni ków o mo żli wo ści
upad ku przed mio tów z wy so ko ści.

Mon taż i de mon taż sza lun ków pio no wych na wy so ko ści
po wi nien być wy ko ny wa ny wy łącz nie z po de stów.
Po most po wi nien być:
� peł ny i za bez pie czo ny przed nie kon tro lo wa nym prze -

su nię ciem,
� wy po sa żo ny ze wszyst kich stron w po ręcz ochron ną

na wy so ko ści 1,1 m (lub 1 m przy rusz to wa niach sys te -
mo wych) oraz w kra wę żnik o wy so ko ści 15 cm i po ręcz
po śred nią,

� nie prze cią żo ny (in for ma cję o do pusz czal nym ob cią że -
niu pra co daw ca po wi nien wy wie sić na po de ście).

Je że li uży cie ba rier nie jest mo żli we np. od stro ny mon to -
wa ne go sza lun ku, pra cow nik po wi nien sto so wać sprzęt
ochro ny in dy wi du al nej, któ ry uchro ni go przed upad kiem
z wy so ko ści.

Ka żdy pra cow nik mon tu ją cy sza lun ki stro pów mu si być za -
bez pie czo ny przed upad kiem: 
� po za ob rys bu dyn ku np. sto su jąc środ ki ochro ny zbio -

ro wej – ba rie ry, siat ki,

� na dol ną kon dy gna cję np. sto su jąc środ ki ochro ny in dy -
wi du al nej – szel ki i lin ki z urzą dze niem sa mo ha mow -
nym pod pię tym do punk tu ko twie nia znaj du ją cym się
nad pra cow ni kiem. Punkt ko twie nia na le ży do brać w ta -
ki spo sób, aby pod czas spa da nia nie po wo do wał ru chu
wa ha dło we go pra cow ni ka. 

Dłu gość lin ki po win na umo żli wiać pra cow ni ko wi swo bod -
ne po ru sza nie oraz być do bra na do naj mniej szej wy so ko -
ści, z ja kiej pra cow nik mo że spaść.

Przy go to wa nie do mon ta żu

� Ele men ty sza lun ków, któ re pra cow nik czy ści i sma ru je
na le ży sta bil nie uło żyć, tak aby przy ewen tu al nym osu -
nię ciu ni ko go nie przy gnio tły. 

� Pra cow nik po wi nien za ło żyć oku la ry ochron ne pod czas
me cha nicz ne go czysz cze nia i sma ro wa nia ele men tów
sza lun ków.

� Pły ty trans por to wa ne za po mo cą żu ra wia po win ny być
za pi na ne wy łącz nie przez ha ko wych prze szko lo nych
w tym za kre sie. 

� Mon ta ży ści sza lun ków po win ni prze by wać w bez piecz nej
od le gło ści od trans por to wa ne go ła dun ku, po nie waż w ra -
zie je go wy pię cia mo gą być na ra że ni na przy gnie ce nie. 

� Prze no sze nie sza lun ków mu si od by wać się w obec no -
ści sy gna li sty ma ją ce go łącz ność z ope ra to rem żu ra wia. 

� Pod czas de mon ta żu sza lun ków ko niecz ne jest, aby po -
szcze gól ne ele men ty skła do wa ne by ły w spe cjal nych
ko szach (stem ple, zam ki itp.). 

� Pły ty sza lun ko we na le ży skła do wać w spo sób sta bil ny,
tak aby się nie prze wró ci ły. 

Szczególne okoliczności

Przy wykonywaniu montażu szalunków w wykopach
zapoznaj się z kartą „Prace w wykopie”.

Nie wol no!

�   Mon to wać i de mon to wać sza lun ków z dra bin
przy staw nych.

�   Prze by wać pod ła dun kiem prze no szo nym przez
żu raw.

�   Mon to wać sza lun ków stro pów bez za bez pie cze nia
przed upad kiem z wy so ko ści.

�   Uży wać urzą dzeń elek trycz nych, któ rych prze wo -
dy za si la ją ce ma ją uszko dzo ną izo la cję. 



Jeżeli 

na jakieś pytanie 

odpowiesz „NIE”, 

zastanów się  

i podejmij 

niezbędne działania, 

aby Twoje 

miejsce pracy 

było bezpieczne.

Sprawdź warunki pracy
� Czy je steś ubra ny w odzież ro bo czą i peł ne bu ty z po de szwą an ty po śli zgo wą,

wkład ką an ty prze bi cio wą i pod no skiem?

� Czy otrzy ma łeś i używasz od po wied nie do obo wiąz ków środ ki ochro ny in dy wi -
du al nej (hełm, rę ka wi ce an ty wi bra cyj ne, oku la ry ochron ne)?

� Czy Two je sta no wi sko pra cy jest zor ga ni zo wa ne tak, abyś był za bez pie czo ny
przed upad kiem z wy so ko ści?

� Czy urzą dze nia, któ re masz ob słu gi wać mają osło ny ele men tów ru cho mych?

� Czy urzą dze nia elek trycz ne, któ re masz ob słu gi wać są spraw ne tech nicz nie i ma -
ją nie usz ko dzo ne prze wo dy za si la ją ce?

� Czy przy trans por cie za po mo cą żu ra wia pra co daw ca za pew nił prze szko lo nych
ha ko wych i sy gna li stów?

PRACE BETONIARSKIE

Stropy przed betonowaniem należy zabezpieczyć.

Podesty zabezpieczone balustradą.  Pracownik 
obsługujący urządzenie do zagęszczania betonu 
powinien pracować w rękawicach antywibracyjnych.



Odzież ro bo cza i ochron na

Do prac be to niar skich mo że przy stą pić pra cow nik ubra ny
w odzież ro bo czą, do sto so wa ną do po ry ro ku, rę ka wi ce ro -
bo cze oraz peł ne bu ty z po de szwą an ty po śli zgo wą, wkład -
ką an ty prze bi cio wą i pod no skiem chro nią cym pal ce.

Po wi nien być rów nież wy po sa żo ny w:

� hełm ochron ny z ak tu al ną da tą wa żno ści, okre ślo ną
przez pro du cen ta,

� oku la ry ochron ne, 
� rę ka wi ce an ty wi bra cyj ne przy ob słu dze urzą dzeń wi -

bra cyj nych do za gęsz cza nia be to nu,
� sprzęt chro nią cy przed upad kiem z wy so ko ści, w za -

le żno ści od or ga ni za cji pra cy tj. szel ki z od po wied nim
do sy tu acji osprzę tem, lin ką z amor ty za to rem lub
urzą dze niem sa mo ha mow nym,

� rę ka wi ce nie prze pusz czal ne i ma secz kę ochron ną
przy przy go to wa niu mie szan ki be to no wej oraz in ne
środ ki ochro ny in dy wi du al nej okre ślo ne w kar tach
cha rak te ry sty ki sto so wa nych sub stan cji che micz nych.

Przed przy stą pie niem do pra cy pra cow nik po wi nien
przejść in struk ta ż sta no wi sko wy i zostać za po zna ny z in -
struk cja mi bez piecz nej ob słu gi be to niar ki i in nych urzą -
dzeń wy ko rzy sty wa nych w pra cy oraz z in for ma cja mi
za war ty mi w kar tach cha rak te ry sty ki sto so wa nych sub -
stan cji che micz nych.

Obsługa urządzenia

� Do ob słu gi be to nia rek trój fa zo wych o mo cy po wy żej
1 kW mo że przy stą pić wy łącz nie oso ba ma ją ca ksią żecz -
kę ope ra to ra wy da ną przez In sty tut Me cha ni za cji Bu -
dow nic twa i Gór nic twa Skal ne go w War sza wie.

� Sta no wi sko ope ra to ra be to niar ki po win no być szczel -
nie za da szo ne, tak aby za bez pie czyć pra cow ni ka przed
przed mio ta mi spa da ją cy mi z wy so ko ści oraz uchro nić
go przed czyn ni ka mi at mos fe rycz ny mi.

� Prze wód za si la ją cy po wi nien mieć peł ną izo la cję i być
za bez pie czo ny przed wil go cią i uszko dze nia mi me cha -
nicz ny mi.

� Wszyst kie ele men ty na pę du mu szą być cał ko wi cie osło -
nię te – uszko dzo ne lub nie kom plet ne osło ny na le ży 
na tych miast wy mie nić.

Or ga ni za cja pra cy

� Wylewanie mieszanki betonowej na szalunek stropu
powinno odbywać się stopniowo i równomiernie, aby
nie dopuścić do przeciążenia szalunków.

� Mie szan kę be to no wą na le ży wy le wać z wy so ko ści nie
więk szej niż 1 m.

� Przy wy ko ny wa niu prac be to niar skich na wy so ko ści pra -
cow ni cy po win ni być za bez pie cze ni przed upad kiem.

� Przy be to no wa niu ele men tów pio no wych z po de stu,
po most po wi nien być:
� peł ny i za bez pie czo ny przed nie kon tro lo wa nym

prze su nię ciem,
� wy po sa żo ny ze wszyst kich stron w po ręcz ochron ną

na wy so ko ści 1,1 m (lub 1m przy rusz to wa niach sys -
te mo wych) oraz w kra wę żnik o wy so ko ści 0,15 m
i po ręcz po śred nią,

� nie prze cią żo ny (in for ma cję o do pusz czal nym ob cią -
że niu pra co daw ca po wi nien wy wie sić na po de ście).

� Je że li za sto so wa nie ba rier nie jest mo żli we pra cow nik
po wi nien sto so wać sprzęt in dy wi du al ny chro nią cy
przed upad kiem z wy so ko ści.

� Pra cow ni cy ob słu gu ją cy urzą dze nia wi bra cyj ne do za -
gęsz cza nia be to nu mu szą sto so wać rę ka wi ce an ty wi -
bra cyj ne.

� Oso ba ob słu gu ją ca pom pę do mie szan ki be to no wej
mu si po sia dać ksią żecz kę ope ra to ra wy da ną przez In -
sty tut Me cha ni za cji Bu dow nic twa i Gór nic twa Skal ne -
go w War sza wie.

� Po jem ni ki do trans por tu mie szan ki be to no wej po win -
ny być: 
� za bez pie czo ne przed wy la niem, 
� trans por to wa ne za po mo cą żu ra wia i za pi na ne wy łącz -

nie przez ha ko wych prze szko lo nych w tym za kre sie,
� trans por to wa ne w obec no ści sy gna li sty mającego

łącz ność z ope ra to rem żu ra wia. 

Szcze gól ne oko licz no ści

� Przy wykonywaniu betonowania w wykopach zapoznaj
się z kartą „Prace w wykopie”.

Nie wol no!

�   Wy le wać mie szan ki be to no wej na sza lu nek stro -
pu w jed no miej sce bez na tych mia sto we go roz pro -
wa dza nia. 

�   Ob słu gi wać be to niar ki z uszko dzo ny mi ele men ta -
mi ste ru ją cy mi lub osło na mi.

�   Prze by wać pod trans por to wa nym przez żu raw ła -
dun kiem.

�   Wy ko ny wać prac na wy so ko ści bez za bez pie cze nia
przed upad kiem z wy so ko ści.



PRACE MURARSKIE

Jeżeli 

na jakieś pytanie 

odpowiesz „NIE”, 

zastanów się  

i podejmij 

niezbędne działania, 

aby Twoje 

miejsce pracy 

było bezpieczne.

Sprawdź warunki pracy 
� Czy je steś ubra ny w odzież ro bo czą i peł ne bu ty z po de szwą an ty po śli zgo wą,

wkład ką an ty prze bi cio wą i pod no skiem?

� Czy otrzy ma łeś od po wied nie do obo wiąz ków środ ki ochron ne (hełm, rę ka wi ce
ochron ne, oku la ry ochron ne, ma secz kę, ochron ni ki słu chu, sprzęt ochron ny
przed upad kiem z wy so ko ści)?

� Czy Two je sta no wi sko pra cy jest zor ga ni zo wa ne tak, abyś był za bez pie czo ny
przed upad kiem z wy so ko ści?

� Czy prze ło żo ny (pracodawca lub osoba kierująca pracownikami) wska zał Ci miej -
sce ko twie nia sprzę tu chro nią ce go przed upad kiem z wy so ko ści?

� Czy po most, na któ rym masz wy ko ny wać pra cę jest peł ny, sta bil ny i wy star cza ją -
co du ży, abyś mógł swo bod nie pra co wać?

� Czy urzą dze nia elek trycz ne, któ re masz ob słu gi wać są spraw ne tech nicz nie i po -
sia da ją nie usz ko dzo ne prze wo dy za si la ją ce? 

Linka 
ograniczająca 
obszar pracy.

Przy mechanicznym
cięciu należy 
zakładać maskę
ochronną, 
ochronniki słuchu 
i okulary ochronne.

Podest wyposażony
w balustrady
ochronne
znajduje się 
minimum 50 cm 
poniżej krawędzi
wznoszonego muru.



Odzież ro bo cza i ochron na

Do prac mu rar skich mo że przy stą pić pra cow nik ubra ny
w odzież ro bo czą, do sto so wa ną do po ry ro ku, rę ka wi ce ro -
bo cze oraz peł ne bu ty z po de szwą an ty po śli zgo wą, wkład -
ką an ty prze bi cio wą i pod no skiem chro nią cym pal ce.
Po wi nien być również wy po sa żo ny, w za le żno ści od oko -
licz no ści, w:

� hełm ochron ny z ak tu al ną da tą wa żno ści, okre ślo ną
przez pro du cen ta,

� oku la ry ochron ne, 

� ręka wi ce ochron ne skó rza no -tka ni no we lub po wle -
ka ne gu mą ze wzglę du na żrą ce dzia ła nie za praw
i mo żli wość ura zów me cha nicz nych,

� ma secz kę prze ciw py ło wą przy me cha nicz nym cię ciu
pu sta ków i ce gieł,

� ochron ni ki słu chu przy me cha nicz nym cię ciu pu sta -
ków i ce gieł,

� sprzęt chro nią cy przed upad kiem z wy so ko ści
– w za le żno ści od or ga ni za cji pra cy – szel ki z od po -
wied nim osprzę tem tj. lin ką bez pie czeń stwa z amor -
ty za to rem, gdy jest od po wied nia wy so kość po zwa-
la ją ca na sku tecz ną ochro nę (wy so kość ta jest po da -
na w in struk cji pro du cen ta amor ty za to ra), al bo w lin -
kę z urzą dze niem sa mo ha mow nym.

Przed przy stą pie niem do pra cy pra cow nik po wi nien zo stać
pod da ny in struk ta żo wi sta no wi sko we mu i za po zna ny z in -
struk cja mi bez piecz nej ob słu gi urzą dzeń wy ko rzy sty wa -
nych w pra cach mu rar skich.

Mu ro wa nie na wy so ko ści

� Pra ce mu rar skie na wy so ko ści po wy żej 1 m na le ży wy -
ko ny wać wy łącz nie z po mo stów rusz to wań.

� Po most po wi nien być: 
� peł ny i za bez pie czo ny przed nie kon tro lo wa nym

prze su nię ciem,
� wy po sa żo ny w po ręcz ochron ną na wy so ko ści 1,1 m

(lub 1 m przy rusz to wa niach sys te mo wych) oraz
w kra wę żnik o wy so ko ści 0,15 m i po ręcz po śred nią,

� nie mniej niż 50 cm po ni żej po zio mu wzno szo ne go
mu ru,

� nie prze cią żo ny (in for ma cję o do pusz czal nym ob cią -
że niu pracodawca powinien wy wie sić na po mo ście).

� Je że li za sto so wa nie ba rier lub in nych ochron zbio ro -
wych nie jest mo żli we, np. od stro ny wzno szo ne go mu -
ru, pra cow nik po wi nien sto so wać sprzęt in dy wi du al ny
chro nią cy przed upad kiem z wy so ko ści.

� Szel ki z osprzę tem chro nią ce przed upad kiem z wy so -
ko ści na le ży od po wied nio przy mo co wać. O miej scu
i spo so bie ko twie nia de cy du je prze ło żo ny (osoba
kierująca pracownikami lub pracodawca).

� Przed przy stą pie niem do mu ro wa nia ścian ze wnętrz -
nych na wy so ko ści na le ży na do le wy zna czyć stre fę nie -
bez piecz ną i po in for mo wać pra cow ni ków o mo żli wo ści
upad ku przed mio tów z wy so ko ści.

Mu ro wa nie w wy ko pie

� Przy wy ko ny wa niu prac mu rar skich w wy ko pach, mu -
rarz po wi nien mieć za pew nio ną prze strzeń, mię dzy mu -
rem a skar pą mi ni mum 70 cm.

� Mu ro wać mo żna wy łącz nie w wy ko pie, któ ry jest za bez -
pie czo ny przed osu nię ciem się grun tu.

Do dat ko we za gro że nia

Pod czas prac mu rar skich wy ko ny wa ne są pra ce zwią za ne
z ręcz nym dźwi ga niem. Za po znaj się z kar tą „Ręcz ne pra -
ce trans por to we”.

Je że li pra ca wy ma ga ob słu gi elek tro na rzę dzi za po znaj się
z kar tą „Pra ca z uży ciem elek tro na rzę dzi”. Je że li mu ro wa nie
od by wa się w wy ko pie, przeczytaj kar tę „Pra ce w wy ko pie”.

Nie wol no!

�   Wy ko ny wać ro bót mu rar skich i tyn kar skich z dra -
bin przy staw nych.

�   Cho dzić po świe żo wy ko na nych mu rach.

�   Wy chy lać się po za kra wę dzie kon struk cji bez do -
dat ko we go za bez pie cze nia.

�   Wy ko ny wać me cha nicz ne go cię cia pu sta ków i ce -
gieł pra cow ni ko wi bez oku la rów ochron nych i ma -
sek prze ciw py ło wych.

�   Wy ko ny wać me cha nicz ne go cię cia pu sta ków i ce -
gieł w miej scu, w któ rym po wsta ją cy pył bę dzie
za gra żał oso bom pra cu ją cym na in nych sta no wi -
skach pracy.

�   Uży wać urzą dzeń, któ rych prze wo dy za si la ją ce
ma ją prze tar tą lub uszko dzo ną izo la cję.

�   Pra co wać wów czas, gdy urzą dze nie ma zde mon to -
wa ne osło ny lub jest uszko dzo ne.



Jeżeli 

na jakieś pytanie 

odpowiesz „NIE”, 

zastanów się  

i podejmij 

niezbędne działania, 

aby Twoje 

miejsce pracy 

było bezpieczne.

Sprawdź warunki pracy
� Czy jesteś ubrany w odzież roboczą i pełne buty z podeszwą antypoślizgową,

wkładką antyprzebiciową i podnoskiem?
� Czy otrzymałeś odpowiednie do obowiązków środki ochronne (hełm, rękawice

ochronne, okulary ochronne, maseczkę, nauszniki, sprzęt ochrony przed upad-
kiem z wysokości)?

� Czy Twoje stanowisko pracy jest zorganizowane tak, abyś był zabezpieczony
przed upadkiem z wysokości?

� Czy węże do zaprawy są szczelne i zabezpieczone przed uszkodzeniami mecha-
nicznymi?

� Czy pomost, na którym masz wykonywać pracę, jest pełny, stabilny i wystarcza-
jąco duży, abyś mógł swobodnie pracować?

� Czy urządzenia elektryczne, które masz obsługiwać, są sprawne technicznie 
i mają nieuszkodzone przewody zasilające? 

PRACE TYNKARSKIE

Obsługa 
agregatu 
wymaga 
stosowania 
środków 
ochrony dróg 
oddechowych.

Tynkowanie na wysokości należy wykonywać z podestu
rusztowania.



Odzież robocza i ochronna

Do prac tynkarskich może przystąpić pracownik ubrany 
w odzież roboczą z długimi rękawami i nogawkami, dosto-
sowaną do pory roku, ponadto w rękawice robocze oraz
pełne buty z podeszwą antypoślizgową, wkładką antyprze-
biciową i podnoskiem chroniącym palce. Pracownik powi-
nien być wyposażony w:

� hełm ochronny z aktualną datą ważności, określoną
przez producenta, 

� okulary ochronne, 

� rękawice ochronne skórzano-tkaninowe lub powle-
kane gumą (z uwagi na alkaiczne działanie zapraw 
i możliwość urazów mechanicznych),

� maseczkę przeciwpyłową (przy przygotowaniu za-
prawy i obsłudze agregatu tynkarskiego),

� nauszniki ochronne (przy obsłudze agregatu tynkar-
skiego),

� przyłbicę chroniącą twarz (przy stosowaniu tynków
izolacyjnych).

Przed przystąpieniem do pracy pracownik powinien zostać
zapoznany z instrukcjami bezpiecznej obsługi urządzeń
wykorzystywanych do pracy oraz z kartami charakterystyki
stosowanych mieszanin niebezpiecznych.

Tynkarz powinien zawsze po zakończonej pracy dokładnie
umyć ręce. 

Obsługa agregatu tynkarskiego

� Przed przystąpieniem do obsługi agregatu należy
sprawdzić, czy:
� wszystkie urządzenia ochronne są zamontowane,
� przewód zasilający ma pełną izolację ochronną i jest

zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi,
� agregat ma sprawny manometr ciśnienia zaprawy,
� węże do zaprawy są nieuszkodzone i rozłożone tak,

aby nie ulegały zagięciu lub uszkodzeniu.

� Pistolet natryskowy należy kierować na ścianę, a przy
przerwach w pracy zawsze wylotem do dołu.

� Agregat można otwierać dopiero wówczas, gdy ciśnie-
nie spadnie do „0 bar“.

� Złącza węży do zaprawy wolno rozłączyć tylko wtedy,
gdy manometr będzie wskazywał ciśnienie „0 bar”.

Tynkowanie na wysokości

� Prace tynkarskie na wysokości powyżej 1 m powinny
być wykonywane wyłącznie z pomostów rusztowań.

� Jeżeli pomost znajduje się w odległości większej niż 
20 cm od ściany, należy zastosować środki chroniące
przed upadkiem z wysokości od strony tynkowanej
ściany.

� Równoczesne wykonywanie tynkowania na różnych
poziomach rusztowania, jeden pod drugim, wymaga
bezwzględnego stosowania hełmów ochronnych. 

� Przed przystąpieniem do tynkowania ścian zewnętrz-
nych na wysokości należy na dole wyznaczyć strefę
niebezpieczną i poinformować inne osoby o możliwo-
ści upadku przedmiotów z wysokości.

� Przed przystąpieniem do tynkowania ścian od strony
wewnętrznej budynku otwory w ścianach, których
dolna krawędź znajduje się poniżej 1,1 m oraz otwory
w stropach należy zabezpieczyć balustradami chronią-
cymi przed upadkiem z wysokości.

Szczególne okoliczności

� Podczas prac tynkarskich wykonywane są prace zwią-
zane z ręcznym dźwiganiem. Zapoznaj się z kartą
„Ręczne prace transportowe”.

� Jeżeli tynkowanie odbywa się w wykopach, przeczytaj
kartę „Praca w wykopach”.

� Przy tynkowaniu z użyciem rusztowań zapoznaj się 
z kartą „Praca na rusztowaniach”.

Nie wol no!

�   Obsługiwać agregatu tynkarskiego, jeśli pracow-
nik nie ma książeczki operatora wydanej przez 
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa
Skalnego w Warszawie.

�   Podczas tynkowania stosować drabin przystaw-
nych.

�   Przy obsłudze agregatu demontować kratki i się-
gać do wnętrza pracującej maszyny.

�   Używać agregatu bez manometru ciśnienia za-
prawy.

�   Stosować węży do zaprawy o nieznanym lub nie-
dostatecznym ciśnieniu roboczym.

�   Kierować pistoletu natryskowego na człowieka.

�   Używać urządzeń, których przewody zasilające
mają przetartą lub uszkodzoną izolację.

�   Używać urządzeń uszkodzonych lub ze zdemonto-
wanymi osłonami.

�   Wychylać się poza krawędzie konstrukcji bez do-
datkowego zabezpieczenia przed upadkiem.
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było bezpieczne.

Sprawdź warunki pracy
� Czy Two je rusz to wa nie ma po rę cze na wy so ko ści 1,1 m (przy sys te mo wych 

do pusz cza się wy so kość 1 m)?

� Czy Twój po most wy peł nia ca łą po wierzch nię we wnętrz ną rusz to wa nia?

� Czy w po mo stach znaj du ją się wła zy umo żli wia ją ce wcho dze nie na rusz to wa nie
od we wnętrz nej stro ny?

� Czy pra co daw ca za pew nił dra bin kę do wcho dze nia na rusz to wa nie?

� Czy rusz to wa nie jest za bez pie czo ne przed prze wró ce niem ko twa mi lub 
za strza ła mi?

� Czy rusz to wa nie prze jezd ne ma spraw ne ha mul ce?

PRACE NA RUSZTOWANIU

Hamulec rusztowania
przejezdnego.

Stabilność 
rusztowania 
zapewniają kotwy 
i zastrzały.

Podest z zamykanym 
włazem.

Balustrady ochronne 
od szczytu rusztowania.



Odzież ro bo cza i ochron na

� Do prac na rusz to wa niu mo że przy stą pić pra cow nik
ubra ny w odzież ro bo czą, do sto so wa ną do po ry ro ku,
rę ka wi ce ro bo cze, peł ne bu ty z po de szwą an ty po śli zgo -
wą, wkład ką an ty prze bi cio wą i pod no skiem chro nią cym
pal ce oraz hełm ochron ny z ak tu al ną da tą wa żno ści,
okre ślo ną przez pro du cen ta.

� Po wi nien być rów nież wy po sa żo ny w in ne środ ki ochro -
ny in dy wi du al nej w za le żno ści od cha rak te ru prac wy -
ko ny wa nych na rusz to wa niu. 

� Przed przy stą pie niem do pra cy pra cow nik po wi nien
przejść in struk ta ż sta no wi sko wy i zostać za po zna ny
z in struk cja mi bez piecz nej ob słu gi urzą dzeń wyko -
rzystywa nych w pra cy oraz z in for ma cja mi za war ty mi
w kar tach cha rak te ry sty ki sto so wa nych sub stan cji che -
micz nych.

Wa run ki bez pie czeń stwa 

� Pra cow nik mo że wejść na rusz to wa nie tyl ko wte dy, gdy
zo sta ło ono ode bra ne przez oso bę mającą upraw nie nia
bu dow la ne.

� Rusz to wa nie na le ży usta wić na sta bil nym i od wod nio -
nym pod ło żu,

� Sto py rusz to wań po win ny stać na pod kła dach usy tu -
owa nych pro sto pa dle do ścia ny bu dyn ku. 

� Po most rusz to wa nia po wi nien być:
� peł ny i za bez pie czo ny przed nie kon tro lo wa nym prze -

su nię ciem, 
� wy po sa żo ny ze wszyst kich stron ze wnętrz nych w po -

ręcz ochron ną na wy so ko ści 1,1 m (lub 1 m przy rusz -
to wa niach sys te mo wych) oraz w kra wę żnik o wy so-
ko ści 0,15 m i po ręcz po śred nią,

� wy po sa żo ny w ba lu stra dę od stro ny we wnętrz nej, je -
że li rusz to wa nie jest od su nię te od bu dyn ku na od le -
głość więk szą niż 0,2 m,

� nie prze cią żo ny (in for ma cje o do pusz czal nym ob cią -
że niu pra co daw ca po wi nien wy wie sić na po mo ście).

� Je że li za sto so wa nie ba lu stra dy we wnętrz nej jest nie mo -
żli we, po most ro bo czy po wi nien być po sze rzo ny przez
za sto so wa nie kon so li.

� Naj wy ższy po most nie po wi nien wy sta wać bar dziej
niż 1,5 m po nad ostat nią li nię ko tew.

� Po mo sty w cią gach ko mu ni ka cyj nych mu szą mieć za -
my ka ne wła zy.

Za cho wa nie ostro żno ści

� Na rusz to wa nie mo żna wcho dzić wy łącz nie od we -
wnętrz nej stro ny oraz po spe cjal nie do te go prze zna czo -
nych dra bin kach.

� Pio ny ko mu ni ka cyj ne nie po win ny być od da lo ne bar -
dziej niż 20 m od sta no wi ska pra cy.

� Kon struk cja rusz to wa nia mu si:
� być sta bil na i za bez pie czo na przed prze wró ce niem

za strza ła mi lub ko twa mi,
� wy sta wać nie wię cej niż 3 m po nad ostat nią li nię

ko tew.
� Wo kół rusz to wa nia na le ży wy zna czyć stre fę nie bez -

piecz ną o sze ro ko ści mi ni mum 6 m lub szczel nie za bez -
pie czyć kon struk cję siat ka mi ochron ny mi.

� Rusz to wa nie me ta lo we po win no być uzie mio ne. 
� Na rusz to wa niach prze jezd nych mo żna prze by wać wy -

łącz nie w przy pad ku, gdy ha mul ce są za pię te na przy -
naj mniej dwóch kół kach znaj du ją cych się po prze kąt nej. 

Uwa ga! Wszyst kie wy mie nio ne wa run ki do ty czą ta kże
rusz to wań ty pu „War sza wa”.

Nie wol no!

�   Wy ko ny wać mon ta żu rusz to wa nia, je śli pra cow nik
nie ma ksią żecz ki mon ta ży sty wy da nej przez In -
sty tut Me cha ni za cji Bu dow nic twa i Gór nic twa
Skal ne go w War sza wie. 

�   Mon to wać rusz to wa nia bez sto so wa nia środ ków
ochro ny przed upad kiem z wy so ko ści. 

�   Wcho dzić od stro ny ze wnętrz nej po kon struk cji
rusz to wa nia.

�   Wspi nać się na po rę cze.

�   Prze wo zić lu dzi na rusz to wa niach prze jezd nych.

�   Pra co wać na rusz to wa niach po zmro ku, bez od po -
wied nie go oświe tle nia sztucz ne go, w cza sie gę stej
mgły, opa dów desz czu, śnie gu oraz go ło le dzi,
w cza sie bu rzy lub sil ne go wia tru. 

�   Po zo sta wiać ma te ria łów na po mo stach po za koń -
cze niu pra cy.

Pa mię taj!
Ram ka rusz to wa nia war szaw skie go ma wy so kość oko -
ło 0,7 m i nie sta no wi sku tecz nej ochro ny przed upad -
kiem z wy so ko ści. Na le ży sto so wać ele men ty do dat ko we
tzw. nad staw ki uzu peł nia ją ce ram kę do wy so ko ści 1,1 m.
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Sprawdź warunki pracy
� Czy jesteś ubrany w odzież roboczą i pełne buty z podeszwą antypoślizgową,

wkładką antyprzebiciową i podnoskiem?

� Czy otrzymałeś odpowiednie do obowiązków środki ochronne (hełm z podbród-
kiem, rękawice robocze, okulary ochronne)?

� Czy Twoje stanowisko pracy jest zorganizowane tak, abyś był skutecznie zabez-
pieczony przed upadkiem z wysokości?

� Czy przełożony wskazał Ci miejsce kotwienia sprzętu chroniącego przed upad-
kiem z wysokości?

� Czy otrzymałeś szczegółowe instrukcje montażu konkretnego typu balustrad? 

� Czy urządzenia elektryczne są sprawne technicznie i mają nieuszkodzone prze-
wody zasilające?

MONTAŻ BALUSTRAD OCHRONNYCH

Kotwienie do prowadnicy liniowej stosowanej 
zgodnie z zaleceniami producenta.

Kotwienie do belki poprzecznej mocowanej 
w otworach ściennych.

Kotew 
punktowa 
mocowana 
w betonie. 



Odzież robocza i ochronna

Do prac związanych z montażem balustrad może przystą-
pić pracownik ubrany w odzież roboczą, dostosowaną do
pory roku, rękawice robocze oraz pełne buty z podeszwą
antypoślizgową, wkładką antyprzebiciową i podnoskiem
chroniącym palce.
Pracownik powinien być również wyposażony w:

� hełm ochronny z podbródkiem z aktualną datą waż-
ności, określoną przez producenta,

� okulary ochronne, 

� sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości.
Przed przystąpieniem do pracy pracownik powinien zostać
poddany instruktażowi stanowiskowemu i zapoznany z in-
strukcjami bezpiecznej obsługi urządzeń wykorzystywa-
nych w pracy, w tym elementów systemu chroniącego
przed upadkiem z wysokości oraz instrukcjami montażu
balustrad.

Zabezpieczenie montażysty

� Przed przystąpieniem do montażu i demontażu balus-
trad na wysokości należy wygrodzić strefę niebez-
pieczną i poinformować pracowników o możliwości
upadku przedmiotów z wysokości.

� Montaż i demontaż balustrad powinien być wykonywany
przez osoby zabezpieczone przed upadkiem z wysokości. 

� Jeżeli montaż nie może odbywać się z podestów wypo-
sażonych w balustrady, pracownik powinien stosować
szelki ochronne przypięte za pomocą liny z urządze-
niem amortyzującym do punktu kotwienia o wytrzyma-
łości minimum 10 kN.

� Długość liny i rodzaj urządzenia amortyzującego po-
winny być dobrane do najniższej wysokości, z której
może spaść pracownik. 

Gdy standardową linkę z amortyzatorem o długości
2 m mocuje się na wysokości nóg pracownika, wów-
czas wolna przestrzeń potrzebna do powstrzymania
upadku może wynieść nawet 6 metrów.

Przy niższych wysokościach można zastosować:

� linkę bez urządzenia amortyzującego ograniczającą
dostęp do krawędzi i uniemożliwiającą wypadnięcie
poza obrys powierzchni,

� linkę z urządzeniem samohamownym lub samozacisko-
wym stosowane zgodnie z przeznaczeniem producenta.

� Zabrania się stosowania linek o długościach umożliwia-
jących wypadnięcie poza obrys powierzchni pracy bez
zastosowania urządzeń amortyzujących. 

� O miejscu i sposobie kotwienia decyduje przełożony.
Jako punkty kotwienia mogą być wykorzystane kotwy
punktowe (np. haki, słupki), zaczepy taśmowe i linowe,
belki poprzeczne, prowadnice linowe lub bezwładne
masy kotwiczące.

Balustrady bezpieczeństwa

Balustrada bezpieczeństwa składa się z poręczy ochronnej
umieszczonej na wysokości 110 cm, deski krawężnikowej
o wysokości 15 cm oraz wypełnienia przestrzeni pomiędzy
krawężnikiem a poręczą ochronną np. siatką bezpieczeń-
stwa lub poręczą pośrednią.

Przerwy w ciągłości poręczy ochronnej nie mogą być więk-
sze niż 12 cm. 

Między deską krawężnikową a powierzchnią roboczą nie
powinno być szczelin większych niż 2 cm. 

Przerwy między poręczą ochronną i poręczami pośrednimi
nie mogą być większe niż:

� 47 cm przy powierzchniach płaskich i nachylonych
mniej niż 100,

� 25 cm przy powierzchniach o nachyleniu mniejszym
niż 300,

� 10 cm przy powierzchniach o nachyleniu mniejszym
niż 600.

Słupki balustrad oraz poręcze i krawężniki muszą być skon-
struowane z materiału o odpowiedniej wytrzymałości.

Elementy mocujące słupki muszą być stosowane zgodnie
z instrukcjami producenta.

Szczególne okoliczności

� Podczas prac związanych z montażem barier wykony-
wane są ręczne prace transportowe. Zapoznaj się z kartą
„Ręczne prace transportowe”.

� Jeżeli praca wymaga obsługi elektronarzędzi przeczytaj
kartę „Praca z użyciem elektronarzędzi”.
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Sprawdź warunki pracy
� Czy je steś ubra ny w odzież ro bo czą i peł ne bu ty z po de szwą an ty po śli zgo wą,

wkład ką an ty prze bi cio wą i pod no skiem?

� Czy otrzy ma łeś od po wied nie do obo wiąz ków środ ki ochron ny in dy wi du al nej
(hełm, środ ki ochro ny dróg od de cho wych, szel ki z osprzę tem)?

� Czy Two je sta no wi sko pra cy jest zor ga ni zo wa ne tak, aby w ra zie ko niecz no ści 
za pew nio no Ci udzie le nie na tych mia sto wej po mo cy?

� Czy nad wła zem usta wio ny jest trój nóg za bez pie cza ją cy przed upad kiem 
z wy so ko ści i umo żli wia ją cy ewa ku ację?

� Czy otrzy ma łeś pi sem ne po le ce nie wy ko na nia pra cy w prze strze ni za mknię tej?

� Czy zo sta łeś po in for mo wa ny o za gro że niach i spo so bach za po bie ga nia tym za -
gro że niom?

PRACE W PRZESTRZENIACH ZAMKNIĘTYCH

Urządzenie 
samohamowne
zabezpieczające
pracownika 
przed upadkiem
z wysokości.

Urządzenie umożliwiające ewakuację nieprzytomnego
pracownika.



Odzież ro bo cza i ochron na

Do prac w prze strze niach za mknię tych np. sta cje pomp,
stu dzien ki, mo że przy stą pić pra cow nik ubra ny w odzież ro -
bo czą, do sto so wa ną do po ry ro ku, w rę ka wi ce ro bo cze oraz
peł ne bu ty z po de szwą an ty po śli zgo wą, wkład ką an ty prze -
bi cio wą i pod no skiem chro nią cym pal ce.

Po wi nien być rów nież wy po sa żo ny w:

� hełm ochron ny z ak tu al ną da tą wa żno ści, okre ślo ną
przez pro du cen ta,

� ka mi zel kę z elementami odblaskowymi,
� sprzęt ochro ny ukła du od de cho we go – de cy zję o sto -

so wa niu po dej mu je oso ba kie ru ją ca pra cow ni ka mi, 
� sprzęt chro nią cy przed upad kiem z wy so ko ści, tj. szel -

ki z lin ką i urzą dze niem sa mo ha mow nym.

Przed przy stą pie niem do pra cy pra cow nik po wi nien
przejść in struk ta ż sta no wi sko wy i zostać za po zna ny z in -
struk cja mi bez piecz nej ob słu gi urzą dzeń wy ko rzy sty wa -
nych w pra cy.

Wa run ki przy stą pie nia do prac

Pra cow ni cy mo gą przy stą pić do prac w prze strze niach za -
mknię tych wy łącz nie po uzy ska niu pi sem ne go po zwo le -
nia wy da ne go w try bie usta lo nym przez pra co daw cę oraz
uzy ska niu in for ma cji o: 

� za kre sie pra cy, ja ką ma ją wy ko nać, 
� ro dza ju za gro żeń, ja kie mo gą wy stą pić, 
� nie zbęd nych środ kach ochro ny zbio ro wej i in dy wi -

du al nej oraz o spo so bie ich sto so wa nia, 
� spo so bie sy gna li za cji mię dzy pra cu ją cy mi we wnątrz

zbior ni ka a ase ku ru ją cy mi ich na ze wnątrz zbior ni ka, 
� po stę po wa niu w ra zie wy stą pie nia za gro że nia. 

Pra cow ni cy wy ko nu ją cy pra cę we wnątrz zbior ni ka po win -
ni być ase ku ro wa ni co naj mniej przez jed ną oso bę znaj du -
ją cą się na ze wnątrz, a w przy pad ku stu dzie nek ka na li za-
cyj nych przez co naj mniej dwie oso by znaj du ją ce się na
ze wnątrz. 

Oso by ase ku ru ją ce muszą być w sta łym kon tak cie z pra -
cow ni ka mi znaj du ją cy mi się we wnątrz oraz mieć mo żli -
wość na tych mia sto we go po wia do mie nia in nych osób
mo gą cych niezwłocz nie udzie lić po mo cy. 

Pra cow ni ko wi znaj du ją ce mu się we wnątrz prze strze ni za -
mknię tej na le ży za pew nić mo żli wość udzie le nia na tych mia -
sto wej pierw szej po mo cy, naj le piej usta wia jąc nad wła zem
trój nóg z urzą dze niem sa mo ha mow nym, do któ re go przy -
pię te mu szą być szel ki bez pie czeń stwa pra cow ni ka. 

Na le ży też sto so wać nie zbęd ne środ ki ochro ny prze ciw po -
ża ro wej okre ślo nej przez pra co daw cę.

Za cho wa nie bez pie czeń stwa

� Przed wy ko ny wa niem prac w ka na le lub stu dzien ce na -
le ży prze wie trzyć da ny od ci nek ka na łu, po zo sta wia jąc
otwar te wła zy, oraz wy łą czyć ten od ci nek ka na li za cyj -
ny, a je że li to nie jest mo żli we mak sy mal nie ogra ni czyć
spływ ście ków.

� Pra cow nik mo że wejść do zbior ni ka wów czas, gdy zo -
stał on wcze śniej opró żnio ny i oczysz czo ny.

� W cza sie prze by wa nia pra cow ni ków we wnątrz prze -
strze ni za mknie tej wszyst kie wła zy po win ny być otwar -
te (w przy pad ku stu dzie nek ka na li za cyj nych co naj mniej
dwie stu dzien ki z ka żdej stro ny).

� Wszyst kie znaj du ją ce się we wnę trzu prze strze ni za -
mknię tej grzej ni ki, urzą dze nia ru cho me na le ży odłą czyć
od źró deł za si la nia i za bez pie czyć przed przy pad ko wym
włą cze niem.

� Je że li pra ca ma być wy ko na na we wnątrz prze strze ni za -
mknię tej za wie ra ją cej ma te ria ły płyn ne lub syp kie, pra -
cow nik po wi nien być opusz cza ny na po mo ście. 

� Na rzę dzia na le ży do star czać w ta ki spo sób, aby nie stwa -
rzać za gro żeń dla pra cow ni ka znaj du ją ce go się we -
wnątrz. 

Nie wol no!

�   Wcho dzić do prze strze ni za mknię tych, do któ rych
nie odłą czo no do pły wu ma te ria łów, sub stan cji
i czyn ni ków z in nych zbior ni ków, prze wo dów, apa -
ra tu ry itp. (nie do ty czy ka na łu i stu dzien ki ka na -
li za cyj nej).

�   Wcho dzić bez środ ków ochro ny dróg od de cho wych
do prze strze ni, w któ rych po wie trze nie zo sta ło
zba da ne na za war tość tle nu oraz ga zów i par sub -
stan cji nie bez piecz nych.
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Sprawdź warunki pracy
� Czy je steś ubra ny w odzież ro bo czą i peł ne bu ty z po de szwą an ty po śli zgo wą,

wkład ką an ty prze bi cio wą i pod no skiem?

� Czy otrzy ma łeś od po wied nie do obo wiąz ków środ ki ochro ny in dy wi du al nej
(hełm, rę ka wi ce ochron ne, oku la ry ochron ne, ma secz kę, ochron ni ki słu chu, odzież
trud no pal ną, przy łbi cę)?

� Czy Two je sta no wi sko pra cy jest zor ga ni zo wa ne tak, abyś był za bez pie czo ny
przed upad kiem z wy so ko ści?

� Czy prze ło żo ny wska zał Ci miej sce ko twie nia sprzę tu chro nią ce go przed upad -
kiem z wy so ko ści?

� Czy urzą dze nia, któ re masz ob słu gi wać ma ją osło ny ele men tów ru cho mych?

� Czy w okre sie wy so kich tem pe ra tur pra co daw ca za pew nił Ci na po je?

PRACE DEKARSKIE

Przy mechanicznym cięciu należy stosować ochronniki
słuchu.

Rusztowanie
ochronne 
zabezpiecza 
pracowników
przed 
upadkiem 
z wysokości.

Brak środków ochrony zbiorowej
wymaga zabezpieczenia 
pracowników środkami 
ochrony indywidualnej.



Odzież ro bo cza i ochron na

Do prac de kar skich mo że przy stą pić pra cow nik ubra ny
w odzież ro bo czą, do sto so wa ną do po ry ro ku, rę ka wi ce ro -
bo cze oraz peł ne bu ty z po de szwą an ty po śli zgo wą, wkład -
ką an ty prze bi cio wą i pod no skiem chro nią cym pal ce.
Po wi nien być rów nież wy po sa żo ny w:

� hełm ochron ny z ak tu al ną da tą wa żno ści, okre ślo ną
przez pro du cen ta,

� oku la ry ochron ne, ma secz kę ochron ną i ochron ni ki słu -
chu nie zbęd ne przy me cha nicz nym cię ciu da chó wek,

� rę ka wi ce ochron ne przy sto so wa niu mas bi tu micz -
nych oraz przy wy ko ny wa niu ob ró bek bla char skich,

� odzież trud no pal ną przy ukła da niu pa py ter mo zgrze -
wal nej,

� sprzęt chro nią cy przed upad kiem z wy so ko ści w za -
le żno ści od or ga ni za cji pra cy szel ki z od po wied nim
do sy tu acji osprzę tem tj. lin ką z amor ty za to rem lub
z urzą dze niem sa mo ha mow nym.

Przed przy stą pie niem do pra cy pra cow nik po wi nien
przejść in struk ta ż sta no wi sko wy i zostać za po zna ny z in -
struk cja mi bez piecz nej ob słu gi urzą dzeń wy ko rzy sty wa -
nych w pra cy oraz in for ma cja mi za war ty mi w kar tach
cha rak te ry sty ki sto so wa nych sub stan cji che micz nych.

Przy go to wa nie sta no wi ska pra cy 
na da chu

� Przed przy stą pie niem do prac de kar skich na le ży bez -
względ nie wy gro dzić na do le stre fę nie bez piecz ną i po -
in for mo wać po zo sta łych pra cow ni ków o mo żli wo ści
upad ku przed mio tów z wy so ko ści.

� Na da chu mo żna pra co wać wy łącz nie wte dy, gdy są za -
sto so wa ne środ ki chro nią ce przed upad kiem z wy so ko -
ści, ta kie jak: ba lu stra dy ochron ne, siat ki bez pie czeń-
stwa, rusz to wa nia ochron ne, ogra ni cze nie do stę pu
do kra wę dzi da chu lub środ ki ochro ny in dy wi du al nej. 

� Sto so wa nie środ ków ochro ny in dy wi du al nej jest mo żli -
we wy łącz nie wów czas, gdy:
� pra cę na da chu wy ko nu je, co naj mniej dwóch pra -

cow ni ków, 
� pra cow ni cy wy po sa że ni są w heł my z pa ska mi pod -

bród ko wy mi, 
� pra co daw ca lub oso ba kie ru ją ca pra cow ni ka mi wska -

za ła od po wied nio wy trzy ma ły punkt ko twie nia
sprzę tu, 

� dłu gość lin ki jest do bra na do naj mniej szej wy so ko ści
z ja kiej mo że spaść pra cow nik, 

� spo sób mo co wa nia lin ki eli mi nu je ruch wa ha dło wy
przy upad ku pra cow ni ka.

Sta no wi sko ob słu gi pi lar ki

� Sta no wi sko ope ra to ra pi lar ki do ele men tów ce ra micz -
nych mu si być szczel nie za da szo ne, tak aby za bez pie -
czyć pra cow ni ka przed przed mio ta mi spa da ją cy mi
z wy so ko ści oraz ochro nić go przed czyn ni ka mi at mos -
fe rycz ny mi.

� Prze wód za si la ją cy po wi nien mieć peł ną izo la cję i być
za bez pie czo ny przed wil go cią oraz przed uszko dze nia -
mi me cha nicz ny mi.

� Do pra cy przy ob słu dze pi lar ki mo żna przy stą pić wy -
łącz nie, gdy za sto so wa na jest osło na gór nej i dol nej czę -
ści pi ły.

� Wszyst kie ele men ty na pę du mu szą być cał ko wi cie osło -
nię te – uszko dzo ne lub nie kom plet ne osło ny na le ży na -
tych miast wy mie nić.

� Ope ra tor pi lar ki ma obo wią zek sto so wać ochron ni ki słu -
chu i oku la ry ochron ne, a w przy pad ku cię cia na su cho
ta kże ma secz kę ochron ną.

Ukła da nie ma te ria łów 
ter mo zgrze wal nych

� Pra cow nik ob słu gu ją cy pal ni ki ga zo we po wi nien być
wy po sa żo ny w przy łbi cę chro nią cą twarz przed opa rze -
nia mi, odzież ochron ną trud no pal ną oraz obu wie trud -
no pal ne lub sto so wać na go len ni ki (osło ny trud no pal ne
na obu wie). Je że li sto su je szel ki, to po win ny być one
trud no pal ne lub za kry te ka mi zel ką trud no pal ną. 

� Bu tle z ga za mi na le ży usta wić w po zy cji pio no wej i za -
bez pie czyć przed nie kon tro lo wa nym prze wró ce niem.
Sto so wa ne wę że mu szą być szczel ne.

Nie wol no!

�    Użyt ko wać pi lar ki z uszko dzo ny mi ele men ta mi
ste ru ją cy mi.

�    De mon to wać osłon czę ści ru cho mych pi lar ki.

�    Na pra wiać pi lar ki i in nych urzą dze ń bez sku tecz -
ne go odłą cze nia od za si la nia.

�    Wy ko ny wać pra cy bez za bez pie cze nia przed upad -
kiem z wy so ko ści.

�    Uży wać urzą dzeń elek trycz nych, któ rych prze wo -
dy za si la ją ce ma ją uszko dzo ną izo la cję.

�    Do pusz czać do na grza nia bu tli do tem pe ra tu ry po -
wy żej 350C.



Jeżeli 

na jakieś pytanie 

odpowiesz „NIE”, 

zastanów się  

i podejmij 

niezbędne działania, 

aby Twoje 

miejsce pracy 

było bezpieczne.

Sprawdź warunki pracy
� Czy jesteś ubrany w odzież roboczą i pełne buty z podeszwą antypoślizgową,

wkładką antyprzebiciową i podnoskiem?

� Czy otrzy ma łeś od po wied nie do obo wiąz ków środ ki ochro ny in dy wi du al nej
(hełm, na ko lan ni ki, rę ka wi ce ochron ne, oku la ry ochron ne, ma secz kę, ochron ni ki
słu chu)?

� Czy poinformowano Cię o ciężarze elementów przeznaczonych do transportu
ręcznego?

� Czy pracodawca zapewnił środki pomocnicze do transportu ręcznego oraz za-
chowanie dopuszczalnych norm dźwigania?

� Czy Twoja praca jest zorganizowana w sposób zapewniający zmienną pozycję
ciała? 

� Czy w okre sie wy so kich tem pe ra tur pra co daw ca za pew nił Ci na po je?

PRACE BRUKARSKIE

Chwytak do
transportu
kostek.

Mechaniczne cięcie 
powinno być wykonane 
na mokro.

Bez użycia
rękawic 
nie wolno
pracować.

Brukarz musi stosować
nakolanniki.



Odzież ro bo cza i ochron na

Do prac bru kar skich mo że przy stą pić pra cow nik ubra ny
w odzież ro bo czą, do sto so wa ną do po ry ro ku, rę ka wi ce ro -
bo cze oraz peł ne bu ty z po de szwą an ty po śli zgo wą, wkład -
ką an ty prze bi cio wą i pod no skiem chro nią cym pal ce.

Po wi nien być rów nież wy po sa żo ny w:

� hełm ochron ny z ak tu al ną da tą wa żno ści, okre ślo ną
przez pro du cen ta,

� na ko lan ni ki,
� oku la ry ochron ne i ochron ni ki słu chu nie zbęd ne

przy me cha nicz nym cię ciu kost ki, 
� ma secz kę prze ciw py ło wą przy me cha nicz nym cię ciu

kost ki na su cho,
� ka mi zel kę ochron ną.

Przed przy stą pie niem do pra cy bru karz po wi nien przejść
in struk ta ż sta no wi sko wy i zostać za po zna ny z in struk -
cja mi bez piecz nej ob słu gi urzą dzeń wy ko rzy sty wa nych
w pra cy.

Or ga ni za cja pra cy

Przy wy ko ny wa niu prac bru kar skich na le ży: 

� te ren wy gro dzić, a w ob rę bie czyn nych ulic ozna ko wać
go zna ka mi dro go wy mi,

� pra cow ni ków po in for mo wać o cię ża rze po szcze gól nych
ele men tów prze zna czo nych do trans por tu ręcz ne go,

� oso by po da ją ce kost ki prze strzec, aby za cho wa ły ostro -
żność i nie na ra ża ły na uderzenie pra cu ją cych w po zy -
cji klę czą cej,

� koń ców ki prę tów zbro je nio wych, na któ rych za cze pio -
ne są sznur ki po zio mu ją ce, za bez pie czyć gu mo wy mi
grzyb ka mi.

� bru ka rzom pra cu ją cym w po zy cji klę czą cej za pew nić
na ko lan ni ki i na ka zać bez względ ne ich sto so wa nie, 

� co ja kiś czas ro bić prze rwy, pod czas któ rych pra cow ni -
cy po win ni wy ko ny wać pra cę w in nej po zy cji. Ta kie po -
stę po wa nie od cią ży układ mię śnio wo -szkie le to wy.

� je śli tem pe ra tu ra po wie trza wy no si po wy żej 250C, za -
pew nić na po je pra cow ni kom. 

Kost ki i kra wę żni ki po win no się trans por to wać przy uży ciu
sprzę tu po moc ni cze go, 

Ob słu ga urzą dzeń

Bru karz ob słu gu ją cy za gęsz czar kę do grun tu po wi nien: 

� mieć ksią żecz kę ope ra to ra za gęsz cza rek wy da ną przez
In sty tut Me cha ni za cji Bu dow nic twa i Gór nic twa Skal -
ne go w War sza wie, 

� pra co wać w rę ka wi cach an ty wi bra cyj nych i w ochron -
ni kach słu chu.

Oso by prze by wa ją ce w po bli żu pra cu ją cej za gęsz czar ki 
po win ny ta kże uży wać ochron ni ków słu chu.

Bru karz ob słu gu ją cy urzą dze nie do me cha nicz ne go
cię cia ko stek i kra wę żni ków po wi nien:

� no sić oku la ry ochron ne, ochron ni ki słu chu oraz ma secz -
kę prze ciw py ło wą (przy cię ciu na su cho), 

� me cha nicz ne cię cie na su cho wy ko ny wać wy łącz nie
w miej scu, w któ rym po wsta ją cy pył nie bę dzie za gra -
żał oso bom pra cu ją cym na in nych sta no wi skach oraz
oso bom po stron nym,

� w mia rę mo żli wo ści me cha nicz ne cię cie ko stek i kra -
wę żni ków wy ko ny wać na mo kro, aby ogra ni czyć py -
le nie,

� ele men ty cię te po ło żyć na bla tach na wy so ko ści po zwa -
la ją cej wy ko ny wać cię cie w wy pro sto wa nej po zy cji. 

Oso ba przy go to wu ją ca mie szan kę ce men to wą 
po win na:

� pra co wać w oku la rach ochron nych, rę ka wi cach nie prze -
pusz czal nych oraz w ma secz ce ochron nej,

� przy sto so wa niu me cha nicz ne go mie sza dła pa mię tać
o tym, aby prze wód za si la ją cy miał peł ną izo la cję i był
za bez pie czo ny przed wil go cią oraz uszko dze nia mi me -
cha nicz ny mi. 

Szcze gól ne oko licz no ści

� Przy wy ko ny wa niu prac z uży ciem elek tro na rzę dzi, za -
po znaj się z kar tą „Pra ce elek tro na rzę dzia mi”.

� Pod czas prac bru kar skich wy ko ny wa ne są pra ce zwią -
za ne z ręcz nym dźwi ga niem. Za po znaj się z kar tą
„Ręcz ne pra ce trans por to we”.

Nie wol no!

�   Przekraczać dopuszczalnych norm dźwigania.

�   Ob słu gi wać urzą dze nia z uszko dzo ną izo la cją prze -

wo dów za si la ją cych oraz ze zde mon to wa ny mi lub

uszko dzo ny mi osło na mi.

�  Pracować w pozycji klęczącej bez nakolanników.

�   Ciąć ele men ty me cha nicz nie na su cho bez stoso -

wa nia oku la rów ochron nych i ma secz ki ochron nej.


