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Wstęp

Każ dy, nie za le że nie od wy ko ny wa ne go za wo du, na ra żo ny jest w pra cy na po tknię cie lub po śli -
zgnię cie. Nie za le ży to od wie ku czy sta nu zdro wia. Nikt też nie mo że być pew ny, że ta ki wy pa dek
mu się nie przy tra fi. Bar dzo waż ne jest to, aby moż li wość do zna nia ura zu w wy ni ku po śli zgnię cia
lub po tknię cia by ła uwzględ nio na w oce nie ry zy ka za wo do we go, pra co daw ca bo wiem jest zo bo -
wią za ny po dej mo wać dzia ła nia zmniej sza ją ce praw do po do bień stwo wy stą pie nia ta kich zda rzeń.

W ni niej szej bro szu rze pre zen tu je my spo so by za po bie ga nia po śli zgnię ciom i po tknię ciom

wy ni ka ją ce za rów no z obo wią zu ją cych prze pi sów, jak i do brych prak tyk.

Za wy pa dek przy pra cy uwa ża się na głe zda rze nie wy wo ła ne przy czy ną ze wnętrz ną po -

wo du ją ce uraz lub śmierć, któ re na stą pi ło w związ ku z pra cą (art. 3. ust. 1. usta wy

z dnia 30 paź dzier ni ka 2002 r. o ubez pie cze niu spo łecz nym z ty tu łu wy pad ków przy pra -

cy i cho rób za wo do wych).
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1. Potknięcia i poślizgnięcia

Fot. 1a, 1b, 1c. Przy czy ny po tknięć to zwy kle: za cze pie nia

o pro gi i in sta la cje po pro wa dzo ne w po przek przejść, uszko -

dze nia na wierzch ni lub za le ga ją ce przed mio ty.

Do po tknię cia do cho dzi
wów czas, gdy sto pa po ru sza ją -
ce go się czło wie ka na po tka
na prze szko dę, np. wy sta ją cy
ele ment lub za głę bie nie, w wy -
ni ku cze go po zo sta je nie ru cho -
ma, a cia ło po ru sza się da lej,
na pę dza ne si łą bez wład no ści.
Naj częst szy mi przy czy na mi po -
tknięć są: za cze pie nia o pro gi
i in sta la cje po pro wa dzo ne
w po przek przejść, uszko dze nia
na wierzch ni lub za le ga ją ce
przed mio ty.

1a
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Po śli zgnię cia, po tknię cia i upad ki są naj częst szy mi wydarzeniami powodującymi wy pad ki przy
pra cy, we wszyst kich bran żach – od prze my słu cięż kie go po ad mi ni stra cję. Wie le z nich ma po waż -
ne kon se kwen cje: zła ma nia ko ści lub na wet wstrzą śnie nia mó zgu. Po nad jed na trze cia upad ków
koń czy się nie zdol no ścią do pra cy prze kra cza ją cą je den mie siąc.

1b

1c
5



Do po śli zgnię cia do cho dzi wów czas, gdy na śli skiej na wierzch ni sto py tra cą kon takt z pod ło żem
i za czy na ją się po ru szać szyb ciej niż resz ta cia ła. Naj częst szy mi przy czy na mi po śli zgnięć są: roz la ne
pły ny, za py le nie lub ob lo dze nie na przej ściach.

Na ra że ni na nie są nie tyl ko pra cow ni cy, ale tak że in ne oso by prze by wa ją ce w za kła dzie pra cy:
kon tra hen ci, ucznio wie i prak ty kan ci. Na to miast w miej scach ogól no do stęp nych ta kich jak skle py,
za kła dy usłu go we, obiek ty uży tecz no ści pu blicz nej, na ra żo ne są rów nież oso by po stron ne. 

Fot. 2a, 2b. W miej scach, któ re są ogól nie do stęp ne, na upad ki na ra żo ne są rów nież oso -

by nie bę dą ce pra cow ni ka mi.

2a

2b
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2. Wy ma ga nia praw ne

Zgod nie z prze pi sa mi Ko dek su pra cy, pra co daw ca jest obo wią za ny chro nić ży cie i zdro wie pra -
cow ni ków oraz in nych osób ma ją cych do stęp do miejsc pra cy, przez za pew nia nie bez piecz nych i hi -
gie nicz nych wa run ków pra cy. Obo wią zek ten re ali zu je m.in. po przez oce nę ry zy ka za wo do we go
i sto so wa nie środ ków eli mi nu ją cych za gro że nia w śro do wi sku pra cy lub co naj mniej zmniej sza ją -
cych ry zy ko zwią za ne z za gro że nia mi, któ rych nie moż na cał ko wi cie wy eli mi no wać, do ak cep to wal -
ne go po zio mu. W pierw szej ko lej no ści pra co daw ca za pew nia speł nie nie wy ma gań okre ślo nych
prze pi sa mi bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy. Czę sto jed nak, dla za pew nie nia od po wied nie go po zio -
mu ochro ny pra cow ni ków, ko niecz ne jest za sto so wa nie do dat ko wych środ ków, wy ni ka ją cych
z oce ny ry zy ka za wo do we go.

Pod sta wo we wy ma ga nia do ty czą ce miejsc pra cy okre śla ją prze pi sy roz po rzą dze nia 

Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki So cjal nej z dnia 26 wrze śnia 1997 r. w spra wie ogól nych prze pi -

sów bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmia na mi oraz

z 2011 r. Nr 173, poz. 1034).

3. Za po bie ga nie po śli zgnię ciom i po tknię ciom

Za po bie ga nie po śli zgnię ciom i po tknię ciom wy ma ga prze ana li zo wa nia i po dej mo wa nia dzia łań
w sze ściu klu czo wych ob sza rach:

➡ pod ło gi i przej ścia,

➡ za nie czysz cze nia i prze szko dy,

➡ lu dzie,

➡ wa run ki śro do wi ska pra cy,

➡ obu wie,

➡ utrzy ma nie czy sto ści.

W każ dym z nich mo gą wy stą pić źró dła za gro żeń pro wa dzą ce do po śli zgnięć i po tknięć. Za gro że -
nia te po win ny zo stać zi den ty fi ko wa ne w pro ce sie oce ny ry zy ka oraz wy eli mi no wa ne, a je śli by ło by
to nie moż li we – pra co daw ca obo wią za ny jest za sto so wać środ ki zmniej sza ją ce ry zy ko z ni mi zwią -
za ne.
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4. Stan podłóg i przejść

Do każ de go sta no wi ska pra cy po win no pro wa dzić bez piecz ne i wy god ne doj ście. Dro gi dla pie -
szych po win ny być wy ko na ne i ozna ko wa ne zgod nie z Pol ski mi Nor ma mi i wła ści wy mi prze pi sa mi,
nie mo gą stwa rzać za gro żeń dla użyt kow ni ków.

3b

3a

8

Fot. 3a, 3b. Doj ścia do sta no wisk pra cy po win ny

być bez piecz ne i wy god ne.



Na wierzch nia dróg, pla ców ma new -
ro wych, po sto jo wych i skła do wych, do -
jaz dów po ża ro wych i przejść po win na
być rów na i twar da lub utwar dzo na
oraz mieć od po wied nią no śność.

W po miesz cze niach oraz na dro gach
znaj du ją cych się w obiek tach bu dow la -
nych pod ło gi po win ny być sta bil ne,
rów ne, nie śli skie, nie py lą ce i od por ne
na ście ra nie oraz na cisk, a tak że ła twe
do utrzy ma nia w czy sto ści.

Na wierzch nie scho dów, po mo stów
i po chyl ni nie po win ny być śli skie,
a w miej scach, w któ rych moż li we jest
za le ga nie py łu – po win ny być ażu ro we.

Fot. 5. Na wierzch nie w miej scach, w któ rych moż li we jest

za le ga nie py łu, po win ny być ażu ro we.

Fot. 4a, 4b. W przypadku zróżnicowania

poziomów podłogi, różnice te powinny

być wyrównane pochylniami.

4a

4b
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Sze ro kość stop ni sta łych scho dów we -
wnętrz nych po win na wy ni kać z wa run ku
okre ślo ne go wzo rem: 2h + s = 0,6 do
0,65 m, gdzie h ozna cza wy so kość stop nia,
s – je go sze ro kość. Mak sy mal na wy so kość
stop ni w bu dyn kach uży tecz no ści pu blicz -
nej, bu dyn kach pro duk cyj nych, ma ga zy -
no wo -skła do wych oraz usłu go wych nie
mo że prze kra czać 17,5 cm, wy jąt ko -
wo 19 cm w bu dyn kach usłu go wych,
w któ rych za trud nio nych jest do 10 pra -
cow ni ków.

Na dro gach trans por to wych i w ma ga zy -
nach nie po win no być pro gów ani stop ni.
W przy pad ku zróż ni co wa nia po zio mów
pod ło gi, róż ni ce te po win ny być wy rów na -
ne po chyl nia mi o na chy le niu do sto so wa -
nym do ro dza ju uży wa ne go środ ka trans -
por tu, ale nie więk szym niż 8%. 

W ra zie po trze by na le ży za sto so wać środ -
ki ogra ni cza ją ce moż li wość po śli zgu na po -
chyl ni. Scho dy ze wnętrz ne i we wnętrz ne,

Fot. 7a, 7b. Miej sca za gra ża ją ce po tknię ciem się po win ny być do brze wi docz ne i ozna ko -

wa ne bar wa mi bez pie czeń stwa.

Fot. 6. Ko rzy sta nie

z po rę czy chro ni

przed upad kiem.

6
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słu żą ce do po ko na nia wy so ko ści prze -
kra cza ją cej 0,5 m, po win ny być za opa -
trzo ne w ba lu stra dy lub in ne za bez pie -
cze nia od stro ny prze strze ni otwar tej.

Scho dy ze wnętrz ne i we wnętrz ne
w bu dyn ku uży tecz no ści pu blicz nej
po obu stro nach po win ny mieć ba lu -
stra dy lub po rę cze przy ścien ne. Stop -
nie lub in ne miej sca na przej ściach za -
gra ża ją ce po tknię ciem się, upad kiem
lub ude rze niem po win ny być do brze
wi docz ne i ozna ko wa ne bar wa mi bez -
pie czeń stwa zgod nie z Pol ski mi Nor -
ma mi. War to rów nież ozna ko wać miej -

11

sca, w któ rych wy stę pu je lo kal na
zmia na ma te ria łu po sadz ki, np. przy -
kry cia otwo rów re wi zyj nych, tech no -
lo gicz nych i wła zów.

Ma ty lub wy kła dzi ny pod ło go we na -
le ży do brze przy mo co wać do pod ło ża,
a wszel kie od sta ją ce, od wi ja ją ce się
kra wę dzie nie zwłocz nie po now nie za -
mo co wać.

Fot. 8a, 8b. Podwinięte wykładziny 

lub maty mogą być przyczyną wypadku.

7b

8a

8b

!
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5. Eli mi na cja za nie czysz czeń

Więk szość na wierzch ni sta je się śli ska, gdy roz le je się na nią płyn lub gdy spo czy wa na niej war -
stwa py łu. Po ślizg mo że spo wo do wać na wet ar kusz pa pie ru. 

Ja ko za nie czysz cze nie moż na po trak to wać wszyst ko, co znaj dzie się na po wierzch ni pod ło gi: wo -
dę, olej, tłusz cze, pył, roz sy pa ne drob ne przed mio ty, śnieg i bło to. 

Fot. 9. Pod grze wa ne chod ni ki lub ma ty w wej -

ściu za po bie ga ją wno sze niu wo dy, śnie gu i bło -

ta do po miesz czeń.

Fot. 10. Roz la na ka wa lub her ba ta mo że spo wo -

do wać po śli zgnię cie, a w kon se kwen cji wy pa dek.

9

10

!
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Za bru dze nia mo gą być pro duk tem
ubocz nym pro wa dzo nych pro ce sów pro -
duk cyj nych, wy ni kiem nie spraw no ści urzą -
dzeń, być przy nie sio ne z ze wnątrz na po -
de szwach bu tów lub zna leźć się tam zu peł -
nie przy pad ko wo, jak np. roz la na her ba ta.

Naj lep szym spo so bem eli mi na cji za gro -
że nia jest za po bie ga nie za nie czysz cza niu
pod ło gi przez dba nie o stan tech nicz ny
ma szyn, ukła da nie mat do wy cie ra nia obu -
wia w wej ściach, sto so wa nie tac wy ła pu ją -
cych wy cie ki itp. 

11a

11b

11c
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Fot. 11a, 11b, 11c. Na wierzch nia pod łóg

i cią gów ko mu ni ka cyj nych z ma te ria łów

an ty po śli zgo wych lub prze pusz czal nych

(np. z kra ty) za pew nia od pływ wo dy.



Gdy w wy ni ku pro wa dzo nych pro ce sów tech no lo gicz nych za nie czysz cza nie jest nie unik nio ne, na -
le ży wy ko nać na wierzch nię pod łóg i cią gów ko mu ni ka cyj nych z ma te ria łów an ty po śli zgo wych lub
prze pusz czal ną (np. z kra ty) oraz za pew nić pra cow ni kom od po wied nie obu wie.

Pra co daw ca po wi nien wdro żyć sys tem zgła sza nia i nie zwłocz ne go usu wa nia roz le wisk i in nych
za nie czysz czeń na wierzch ni.

Fot. 12a, 12b. Bie żą ce usu wa nie roz le -

wisk to jed na z pod sta wo wych za sad

za po bie ga nia po śli zgnię ciom.

12b

12a
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6. Eli mi na cja prze szkód

Oko ło 50% wszyst kich po tknięć spo wo do wa nych jest bra kiem ła du i po rząd ku. Po pra wa tyl ko
w tym za kre sie mo że zna czą co ogra ni czyć licz bę wy pad ków.

Przede wszyst kim na le ży za pew nić pra cow ni kom wy star cza ją cą prze strzeń na sta no wi skach pra -
cy, jak i na doj ściach do nich. Po nad to na le ży się upew nić, że nie ma wy sta ją cych ele men tów 
(np. po zo sta ło ści po śru bach fun da men to wych, prze wo dów in sta la cyj nych, prze dłu ża czy itp.) ani
za głę bień (nie przy kry tych ka na łów i kra tek ście ko wych, ubyt ków na wierzch ni po sadz ki). Nie na le ży
usta wiać wy ro bów, od pa dów i in nych przed mio tów w miej scach, w któ rych mo gły by stwo rzyć za -
gro że nie, jed no cze śnie trze ba wpro wa dzić zwy czaj re ago wa nia na te go ty pu sy tu acje. 

15

Fot. 13a, 13b. Po ło wa wszyst kich po -

tknięć to re zul tat bra ku ła du i po rząd ku.

13a

!



13b

!

Fot. 14. Za sta -

wio ne doj ścia

do sta no wi ska

pra cy wie lo -

krot nie by ły

przy czy ną wy -

pad ku.

14
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Utrzy ma nie ła du i po rząd ku nie
wią że się z kosz ta mi. Wy ma ga je -
dy nie za an ga żo wa nia wszyst -
kich, po cząw szy od naj wyż sze go
kie row nic twa, po przez oso by kie -
ru ją ce pra cow ni ka mi, pra cow ni -
ków dzia łów utrzy ma nia ru chu,
na sze re go wych pra cow ni kach
koń cząc. Trze ba stwo rzyć w za -
kła dzie kli mat wspól nej dba ło ści
o bez pie czeń stwo. Uprząt nię cie
le żą cej w po przek przej ścia de ski
czy roz sy pa ne go gru zu nie zaj -
mu je wie le cza su, kosz ty wy pad -
ku mo gą być bar dzo wy so kie. 

Fot. 16. Uprząt nię -

cie prze szko dy nie

zaj mu je wie le cza -

su, a wy pa dek mo -

że kosz to wać bar -

dzo du żo.

!
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Fot. 15a, 15b. Sprzą ta nie nie kosz tu je,

wy ma ga je dy nie nie co cza su, a naj le piej

dbać o po rzą dek na bie żą co.

!

15a

15b
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7. Lu dzie

Za cho wa nia i po sta wy, a tak że ce chy fi zycz ne lu dzi – ma ją ol brzy mi wpływ na zwięk sze nie lub
zmi ni ma li zo wa nie ry zy ka wy pad ków przy pra cy.

Re ak cja na za gro że nie – wy tar cie roz la nej wo dy, usu nię cie po zo sta wio nej de ski, – zmniej sza ry zy -
ko po śli zgnięć i po tknięć. Wy kształ ce nie i pro mo wa nie ta kich po staw le ży w in te re sie każ de go pra -
co daw cy. Wy ro bie nie u pra cow ni ków na wy ku uży wa nia w pra cy od po wied nie go obu wia jest ko lej -
nym czyn ni kiem ob ni ża ją cym ry zy ko. Nie oce nio ny jest tu do bry przy kład ze stro ny pra co daw cy
i osób kie ru ją cych pra cow ni ka mi.

Po stro nie pra co daw cy le ży ta ka or ga ni za cja pra cy, któ ra nie bę -
dzie stwa rza ła do dat ko wych za gro żeń. Na przy kład rytm pra cy nie
po wi nien wy mu szać na pra cow ni kach nad mier ne go po śpie chu,
roz tar gnie nia. Brak kon cen tra cji mo że być też spo wo do wa ny np.
pro wa dze niem roz mo wy przez te le fon ko mór ko wy pod czas cho -
dze nia. W przy pad ku wy ko ny wa nia ręcz nych prac trans por to wych
prze no szo ny lub prze wo żo ny ła du nek nie mo że ogra ni czać wi -
docz no ści dro gi, po któ rej po ru sza się pra cow nik. 

Po śpiech, prze no sze nie cię ża rów, nie tyl ko zwięk sza ją praw do po -
do bień stwo upad ku, ale i po wo du ją, że je go skut ki mo gą być po -
waż niej sze (ze wzglę du na więk szą pręd kość, do dat ko we ob cią że -
nie, moż li wość ude rze nia prze no szo nym przed mio tem). Oce nia jąc
ry zy ko zwią za ne z moż li wo ścią po śli zgnię cia lub po tknię cia, na le ży
wziąć pod uwa gę szcze gól ne wła ści wo ści pra cow ni ków i in nych
osób po ru sza ją cych się po te re nie za kła du. Ogra ni cze nia wi dze nia,
słu chu czy ru chu mo gą zwięk szać ry zy ko wy pad ku. Pra co daw ca po -
wi nien to uwzględ nić przy okre śla niu środ ków pro fi lak tycz nych.

Fot. 18. Cza sem przy czy na wy pad ku mo że być pro za icz na 

– wy star czą nie za wią za ne sznu ro wa dła.

18
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Fot. 17. Po śpiech 

jest złym do rad cą.

17
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Od po wied nie oświe tle nie ma szcze gól nie du że zna cze nie w miej scach, w któ rych ła twiej o po -
tknię cie, ta kich jak po czą tek scho dów lub w po bli żu in nych prze szkód. W ciem no ści trud niej za uwa -
żyć nie bez piecz ne miej sca. Z ko lei zbyt du żo świa tła, zwłasz cza pa da ją ce go pod ma łym ką tem,
na po wierzch niach błysz czą cych, pro wa dzi do olśnie nia i rów nież utrud nia lub wręcz unie moż li wia
do strze że nie nie bez pie czeń stwa. Zja wi sko to moż na ogra ni czyć po przez od po wied ni do bór i roz -
miesz cze nie opraw oświe tle nio wych al bo, je śli olśnie nie spo wo do wa ne jest świa tłem na tu ral nym,
po przez sto so wa nie ża lu zji lub in nych spo so bów ogra ni cze nia nad mier ne go ope ro wa nia pro mie ni
sło necz nych. Nie mo gą wy stę po wać zbyt du że róż ni ce w oświe tle niu są sied nich po miesz czeń lub
po mię dzy oto cze niem a po miesz cze niem. Ze wzglę du na bez wład ność oka w ada pto wa niu się
do zmie nio nych wa run ków oświe tle nia mo że na stą pić chwi lo we nie do wi dze nie (przy przej ściu z ja -
sne go do ciem niej sze go po miesz cze nia) lub ośle pie nie (przy przej ściu z ciem ne go do bar dzo ja sne -
go po miesz cze nia lub na ze wnątrz bu dyn ku w sło necz ny dzień).

Nie przy jem ne i gło śne dźwię ki zwięk sza ją roz draż nie nie i sprzy ja ją de kon cen tra cji, któ ra czę sto
jest przy czy ną upad ków.

W okre sie in ten syw nych opa dów, wo da mo że prze do sta wać się do po miesz czeń pra cy i na cią gi
ko mu ni ka cyj ne, stwa rza jąc roz le wi ska, na któ rych o wie le ła twiej o po śli zgnię cie. Wła ści wa kon ser -
wa cja bu dyn ków, a do raź nie bie żą ce usu wa nie na wet nie wiel kich ilo ści wo dy znaj du ją cych się
na po sadz kach, są w ta kich przy pad kach nie zbęd ne.

19

Wa run ki śro do wi sko we mo gą

zwięk szać lub zmniej szać ry zy ko

po śli zgnię cia lub po tknię cia. Ta -

kie czyn ni ki śro do wi ska pra cy

jak nie do sta tecz ne al bo nad -

mier ne oświe tle nie, ha łas, wa -

run ki po go do we, mi kro kli mat

w po miesz cze niach – wpły wa ją

na praw do po do bień stwo za ist -

nie nia wy pad ku.

8. Wa run ki 
śro do wi ska pra cy

Fot. 19. W ciem no ści trud niej 

za uwa żyć nie bez piecz ne miej sca.
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Z ko lei ujem ne tem pe ra tu ry mo gą po wo do -
wać ob lo dze nie na wierzch ni. Se zon zi mo wy to
okres, w któ rym po śli zgnięć jest naj wię cej. Bie -
żą ce usu wa nie śnie gu z dróg i pla ców, prze ciw -
dzia ła nie ob lo dze niom, po sy py wa nie przejść
pia skiem, to obo wiąz ki pra co daw cy zi mą. Po -
dob ne środ ki po win ny być sto so wa ne w przy -
pad kach gdy ni ska tem pe ra tu ra wy ni ka z pro ce -
sów pro duk cyj nych, np. w chłod niach.

Wy so ka wil got ność po wie trza mo że pro wa -
dzić do skra pla nia się pa ry wod nej na dro gach
ko mu ni ka cyj nych, przez co sta ją się one bar dziej
śli skie i zwięk sza się praw do po do bień stwo po -
śli zgnię cia. Za po bie gać tym zja wi skom moż -
na al bo po przez prze ciw dzia ła nie skra pla niu się
pa ry (o ile jest to moż li we ze wzglę dów tech no -
lo gicz nych), wy chwy ty wa nie kon den sa tu al bo
po przez sto so wa nie od po wied nio szorst kie go
wy koń cze nia po sa dzek i uży wa nie obu wia o wy -
so kiej przy czep no ści.

Fot. 20. Wła ści we oświe tle nie ogra -

ni cza olśnie nie i zmniej sza czas po -

trzeb ny na ada pta cję oczu do in nych

wa run ków oświe tle nio wych.

Fot. 22. Ta ce wy ła pu ją ce skro pli -

ny za po bie ga ją za le wa niu pod ło -

gi skro plo ną pa rą wod ną.

Fot. 21. W zi mie pod grze wa ny

chod nik eli mi nu je za gro że nie

po śli zgnię ciem (bia ły kwa drat

w le wym dol nym ro gu to przy -

łą cze in sta la cji grzew czej).
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9. Obu wie 

W tym przy pad ku pra co daw ca ma zwy kle do czy nie nia z trze ma sy tu acja mi:
➡ gdy po te re nie za kła du (sklep, obiekt uży tecz no ści pu blicz nej itp.), po ru sza ją się oso by po -

stron ne w obu wiu, na któ re nie ma wpły wu. W ta kim przy pad ku pod sta wo wą moż li wo ścią za po bie -
ga nia po śli zgnię ciom i po tknię ciom jest na le ży te utrzy ma nie cią gów ko mu ni ka cyj nych – tak, aby
by ły one czy ste, su che i nie po za sta wia ne;

➡ gdy ma pew ną moż li wość de cy do wa nia o obu wiu pra cow ni ków, a na wierzch nie pod łóg są
z re gu ły czy ste i su che. W ta kim przy pad ku naj czę ściej od po wied nie bę dzie obu wie uży wa ne na co
dzień przez pra cow ni ków, na wet wła sne, z pła ską po de szwą lub nie wiel kim ob ca sem, wy ko na ne ze
sto sun ko wo mięk kich ma te ria łów, za pew nia ją cych od po wied nią przy czep ność. Na le ży uni kać obu -
wia z od kry ty mi pal ca mi, klap ków, san da łów, bu tów na wy so kich ob ca sach, z po de szwa mi o zu peł -
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Fot. 23. Na le ży uni kać obu wia z od kry ty mi pal ca mi, na wy so kich ob ca sach;

z gład ki mi po de szwa mi; drew nia ków bez pa ska utrzy mu ją ce go kost kę.

!
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nie gład kich po wierzch niach, drew nia ków bez pa ska utrzy mu ją ce go kost kę. Gdy by obu wie to by ło
na ra żo ne na znisz cze nie lub znacz ne za bru dze nie al bo by ło to nie zbęd ne ze wzglę du na wy ma ga -
nia tech no lo gicz ne, sa ni tar ne lub bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy – wów czas pra co daw ca obo wią -
za ny jest do star czać pra cow ni kom obu wie ro bo cze, speł nia ją ce wy ma ga nia okre ślo ne w Pol skich
Nor mach, i eg ze kwo wać uży wa nie te go obu wia w pra cy;

➡ gdy ze wzglę du na pro wa dzo ne pro ce sy tech no lo gicz ne nie jest moż li we bie żą ce utrzy ma nie
pod łóg w czy sto ści i su chym sta nie np. w za kła dach prze twa rza nia żyw no ści, lub przy pra cach
na otwar tej prze strze ni (np. w bu dow nic twie, rol nic twie). W ta kich przy pad kach pra co daw ca obo -
wią za ny jest do star czać pra cow ni kom obu wie ochron ne o wła ści wo ściach do sto so wa nych do za -
gro żeń wy stę pu ją cych w śro do wi sku pra cy, w tym przy pad ku z po de szw ami an ty po śli zgowy mi.
Obu wie pod le ga ba da niom od por no ści na po ślizg, zgod nie z nor mą PN-EN ISO 13287: 2013 Środ ki
ochro ny in dy wi du al nej – Obu wie – Me to da ba da nia od por no ści na po ślizg. Wła ści wo ści ochron ne
obu wia po win ny być po da ne przez pro du cen ta w ulot ce do łą czo nej do obu wia, mo gą być też za -
miesz czo ne na wszyw ce (wkład ce). Od por ność na po ślizg ozna cza na jest ko da mi SRA, SRB, SRC.

Na le ży uwzględ nić to, że ce chy obu wia mo gą się zmie niać w za leż no ści od śro do wi ska wy ko ny wa -
nia pra cy, np. drob ny bież nik mięk kiej po de szwy mo że się do brze spraw dzać na mo krych po sadz kach,
ale bę dzie zu peł nie nie od po wied ni w przy pad ku wy ko ny wa nia pra cy na grun cie, gdzie bło to mo że ła -
two za tkać wgłę bie nia w po de szwie i utwo rzyć jed ną, śli ską po wierzch nię. Do bie ra jąc obu wie ochron -
ne, trze ba też uwzględ nić, że po win no ono za pew nić pra cow ni kom od po wied ni kom fort, a nie kie dy
speł niać rów nież do dat ko we wy ma ga nia bez pie czeń stwa − np. w za kre sie od por no ści na ude rze nie.
Osta tecz ny wy bór czę sto bę dzie kom pro mi sem po mię dzy róż ny mi wy ma ga ny mi ce cha mi obu wia.
Na le ży go do ko nać po prze te sto wa niu róż nych mo de li i za się gnię ciu opi nii pra cow ni ków. Na wet naj -
lep sze obu wie ochron ne nie speł ni swe go za da nia, je śli nie bę dzie uży wa ne.
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Fot. 24. Kod SRC ozna -

cza, że od por ność obu -

wia na po ślizg by ła te -

sto wa na na pod ło żu

ce ra micz nym po kry -

tym lau ry lo siar cza nem

so du (SRA) i na pod ło -

żu me ta lo wym po kry -

tym gli ce ro lem (SRB).
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Fot. 25a, 25b. Do bie ra jąc obu wie ochron ne, na le ży uwzględ nić ma te riał, z któ re go wy ko -

na ne jest pod ło że.

25a

25b



10. Utrzy ma nie czy sto ści

Pod czas sprzą ta nia pod ło ga jest mo kra, co zwięk sza ry zy ko po śli zgnię cia. W nie któ rych za kła -
dach, np. ochro ny zdro wia, czę ste my cie po sadz ki jest nie unik nio ne. Wła ści we po stę po wa nie mo że
zmniej szyć praw do po do bień stwo wy pad ku.
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Fot. 26. W cza sie my cia po sadz ki ry zy ko

po śli zgnię cia wzra sta.
26
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Fot. 27. Sprzą ta nie po win no od by wać się w po rach mi ni mal ne go

ru chu osób, je śli to moż li we, po za koń cze niu pra cy.
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Me to dy sprzą ta nia po win ny być do sto so wa ne do ty pu na wierzch ni. Je śli tyl ko jest to moż li we, na -
le ży sto so wać sprzą ta nie na su cho, np. su chy mi szczot ka mi z mi kro fi bry. Je śli sprzą ta nie mu si od by -
wać się na mo kro, wy my ta po wierzch nia po win na być nie zwłocz nie osu szo na, ewen tu al nie od gro -
dzo na, aby za bez pie czyć lu dzi przed wej ściem na śli ską na wierzch nię. Sprzą ta nie po win no od by -
wać się w po rach mi ni mal ne go ru chu osób, a miej sca, w któ rych ak tu al nie od by wa się my cie pod -
łóg, po win ny być od gro dzo ne tym cza so wy mi ba rier ka mi, z jed no cze snym za pew nie niem moż li wo -
ści przej ścia su chą dro gą. Środ ki uży wa ne do my cia i kon ser wa cji pod łóg i po sa dzek nie po win ny
zmniej szać przy czep no ści na wierzch ni.
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Fot. 28a, 28b, 28c. Zna ki ostrze gaw cze to nie pre wen cja – to tyl ko jej do peł nie nie.

28a



Du że zna cze nie ma szko le nie
i kształ to wa nie po staw osób zaj mu ją -
cych się sprzą ta niem, któ re po win ny
sto so wać po wyż sze za sa dy pod czas
ru ty no we go sprzą ta nia oraz nie -
zwłocz nie re ago wać na przy pad ko we
roz le wi ska lub in ne za nie czysz cze nia
pod łóg.

Zna ki bez pie czeń stwa, ostrze ga ją ce
przed po śli zgnię ciem, nie mo gą za stę -
po wać wła ści wych środ ków pre wen -
cyj nych, po win ny być je dy nie ich uzu -
peł nie niem. Na le ży je usu wać nie -
zwłocz nie gdy tyl ko sta ną się zbęd ne.
Po zo sta wia nie ich w miej scach, w któ -
rych za gro że nie już nie ist nie je, po wo -
du je, że lu dzie prze sta ją zwra cać
na nie uwa gę i za czy na ją lek ce wa żyć
ostrze że nia.
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