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ISTO TA BEZ PIEC ZEŃ STWA I HI GIE NY PRA CY

Co rocz nie w wy ni ku za nie dbań w za kre sie za pew nie nia bez piecz nych wa run ków pra cy
na pla cach bu dów, gi nie kil ka dzie siąt osób. Nie uży wa nie lub brak środ ków ochro ny in dy wi -
du al nej, brak nad zo ru i przeszkolenia w zakresie bhp oraz tolerowanie odstępstw od przepisów
bhp, to tylko niektóre z przyczyn. A prze cież ry zy ko wy pad ków mo żna zmniej szyć lub na wet
cał ko wi cie wy eli mi no wać. Jak to zro bić? Na le ży za cząć od sie bie. Czę sto bo wiem nie zda je my
so bie spra wy, że bez pie czeń stwo w pra cy za le ży w du żej mie rze od nas sa mych. 

Pro wa dze nie ro bót bu dow la nych zwłasz cza na wy so ko ści wią że się z du żym ry zy kiem wy -
stą pie nia wy pad ku. Nie ste ty, nie wszy scy o tym pa mię ta ją. Często na bu do wie mo żna spo tkać
pra cow ni ka, któ ry pra cu je na wy so ko ści bez za bez pie czeń. Co gor sze pra cow ni cy ba ga te li zu -
ją pro blem. Nie uży wa ją hełmu czy sze lek, tłu ma cząc np., że pra ca w te go ty pu za bez pie cze -
niach jest nie wy god na al bo, że wy glą da ją śmiesz nie. O swo im bez pie czeń stwie my ślą
do pie ro… gdy jest już za późno. 

Za pa mię taj my, że isto tą bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy są ochro na ży cia i zdro wia pra -
cow ni ków oraz za po bie ga nie ewen tu al nym wy pad kom przy pra cy i cho ro bom za wo do wym.
Dla te go prze strze ga nie prze pi sów bhp, któ re ma ją na ce lu na szą ochro nę jest pod sta wo wym
obo wiąz kiem za rów no wo bec sie bie, jak i wo bec bli skich.

CEL SZKO LE NIA

Ce lem in struk ta żu ogól ne go jest za poznanie pra cow ni ka z pod sta wo wy mi prze pi sa mi
bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy za war ty mi w Ko dek sie pra cy i prze pi sach wy ko naw czych,
a ta kże w prze pi sach we wnątrz za kła do wych, ta kich jak: re gu la mi ny pra cy, ukła dy zbio ro we
itp. In struk ta żo wi ogól ne mu pod da wa ni są no wo  za trud nie ni w przed się bior stwie pra cow -
ni cy, dla te go po wi nien on za gwa ran to wać pra cow ni ko wi pod sta wo wą zna jo mość za sad bez -
pie czeń stwa obo wią zu ją cych w je go no wym za kła dzie pra cy, w tym ochro ny
prze ciw po ża ro wej i udzie la nia pierw szej po mo cy. Wła ści wie prze pro wa dzo ne szko le nie po -
win no przy nieść ko rzyść za rów no pra cow ni ko wi, jak i pra co daw cy. Nie ma bar dziej myl nej
teo rii, że oso by za trud nio ne od wie lu lat w bu dow nic twie i wy ko nu ją cy te sa me pra ce nie są
na ra żo ne na wy pad ki i nie po trze bu ją szko leń. Do świad cze ni fachowcy wy ko nu ją cy pra cę
w da nym za wo dzie od wie lu lat są bar dzo cen ny mi pra cow ni ka mi. Jed na kże ich wia ra we
wła sne do świad cze nie czę sto pro wa dzi do wy pad ków przy pra cy, po nie waż pra cu ją z przy -
zwy cza je nia nie bez piecz nie i tyl ko szczę śli wy los uchronił ich przed tragedią. Prze szko lo ny
pra cow nik bę dzie miał świa do mość za gro żeń, dzię ki cze mu sa mo dziel nie oce ni, czy pra cu je
w wa run kach bez piecz nych. Upew ni się, że nie jest obiek tem ma ni pu la cji nie uczci we go pra -
co daw cy. Naj więk szym pro ble mem jest brak wie dzy i umie jęt no ści re al nej oce ny sta nu bez -
pie czeń stwa. Po wo du je to, że pra cow nik sta je się po dejrz li wy i nie uf ny wo bec pra co daw cy.
Prze sta je uto żsa miać się z fir mą, sta je się ma ło efek tyw ny, co czę sto pro wa dzi do utar ty pra -
cy. Ta ka sy tu acja nie sprzy ja ani pra cow ni kom ani pra co daw com.
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Prze pi sy bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy, to przede wszyst kim Ko deks pra cy i roz po rzą -
dze nia szcze gó ło we wy da ne w opar ciu o Ko deks pra cy. Na le ży jed nak za zna czyć, że prze pi sa -
mi pra wa pra cy są wszel kie do ku men ty okre śla ją ce pra wa i obo wiąz ki pra co daw cy i pracow-
ni ka, w tym ta kże re gu la mi ny pra cy, ukła dy zbio ro we, sta tu ty. Pra cow nik jest za tem obo -
wią za ny prze strze gać za pi sów wszel kich za rzą dzeń, in struk cji bhp, w tym ta kże in struk cji bez -
piecz ne go wy ko ny wa nia ro bót oraz pro ce dur okre ślo nych przez pra co daw cę. 

Zgod nie z ogól nie obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi, pra co daw ca po wi nien opra co wać i udo -
stęp nić pra cow ni kom in struk cje bhp: 

� sto so wa nych w za kła dzie pro ce sów tech no lo gicz nych, 

� wy ko ny wa nia prac zwią za nych z za gro że nia mi wy pad ko wy mi lub za gro że nia mi zdro -
wia pra cow ni ków (np. in struk cję trans por tu ręcz ne go), 

� ob słu gi ma szyn i in nych urzą dzeń tech nicz nych (np. in struk cję bhp przy ob słu dze pi -
lar ki tar czo wej, be to niar ki, wier tar ki uda ro wej), 

� po stę po wa nia z ma te ria ła mi szko dli wy mi dla zdro wia i nie bez piecz ny mi (np. in struk -
cję po stę po wa nia z sub stan cja mi che micz ny mi sto so wa ny mi na bu do wie), 

� udzie la nia pierw szej po mo cy. 
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PRZY KŁA DY WY PAD KÓW

Wy pa dek 1
Do wy ko pu o głę bo ko ści po nad 2 me trów, któ re go ścia ny pio no we by ły nie umoc nio ne,

a uro bek był skła do wa ny bez po śred nio przy kra wę dzi, we szło dwóch pra cow ni ków. Ich za da -
nie po le ga ło na pod łą cze niu ru ry do wo do cią gu. W cza sie pra cy, ścia na za wa li ła się i za sy pa ła
obu pra cow ni ków. Po szko do wa ni zgi nę li na miej scu.

Pa mię taj my, że 1m3 grun tu (ob ję tość mniej wię cej wiel ko ści biur ka) wa ży po nad 1,5 to ny.
Za tem, gdy za wa la ją się ścia ny wy ko pu, czło wie ka przy gnia ta kil ka ton grun tu. Za zwy czaj ma
więc ni kłe szan se, że by prze żyć (zwłasz cza, gdy w mo men cie przy sy pa nia był schy lo ny). 

Wy pa dek 2
Po szko do wa ny pra co wał na po de ście rusz to wa nia, któ ry nie po sia dał ba lustrady po śred -

niej i bort ni cy. Aby się gnąć po wia dro po da wa ne wcią gar ką wy chy lił się pod ba rie rą i spadł
z wy so ko ści oko ło 6 m. Zgi nął na miej scu. 

Pa mię taj my, że wy chy la nie się na rusz to wa niu po za balustradę jest za bro nio ne. Wy star -
czy chwi la nie uwa gi i mo że my stra cić ży cie. 
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Fot. 1
Brak za bez pie cze nia pio no wych ścian wy ko pu i nie wła ści wie skła do wa ny uro bek. 



Wy pa dek 3
Pra cow ni cy na pra wia ją cy li nię ener ge tycz ną pra co wa li w ko szu na pod no śni ku sa mo cho -

do wym. Usta wi li sa mo chód bez pra wi dło we go roz sta wie nia łap sta bi li zu ją cych (po jazd był
źle wy po zio mo wa ny). Po pod nie sie niu ko sza z dwo ma pra cow ni ka mi po jazd stra cił sta bil ność
i prze wró cił się. Oby dwóch cię żko po szko do wa nych od wie zio no do szpi ta la.
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Fot. 2
Brak krawężnika
i balustrady
pośredniej.
Pracownik 
nie powinien
pracować na tym
pomoście. 

Fot. 3 i 4
Przyczyną
wypadku było
niewłaściwe
wypoziomowanie
urządzenia
i przeciążenie
pomostu.



Pa mię taj my, że ob słu gu jąc ma szy ny i urzą dze nia bez względ nie po win ni śmy sto so wać się
do in struk cji użyt ko wa nia.

Wy pa dek 4
Pra cow ni cy de mon to wa li pły ty sza lun ko we ze ścia ny ze wnętrz nej na po zio mie II kon dy -

gna cji. Za po mnie li wy gro dzić stre fę nie bez piecz ną na po zio mie zie mi. W tym cza sie na bu do -
wę przy je chał sa mo chód z do sta wą ma te ria łów. Kie row ca wy siadł z sa mo cho du tuż przy
wzno szo nym bu dyn ku (ma ła prze strzeń na za go spo da ro wa nie bu do wy). W pew nym mo men -
cie de mon to wa na pły ta sza lun ko wa od pa dła od ścia ny i spa dła wprost na mę żczy znę.
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Fot. 4

Fot. 5 i 6
Przyczyną wypadku
kierowcy było
niewyznaczenie 
i niewygrodzenie
stref niebezpiecznych
przy prowadzeniu
prac na wy so ko ści.
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Pa mię taj my, że przy pro wa dze niu prac
na wy so ko ści na le ży wy gro dzić i ozna ko -
wać stre fę nie bez piecz ną. Bę dzie to in for -
ma cja dla wszyst kich osób prze by wają -
cych na bu do wie, że tam w ka żdej chwi li
mo że dojść do wy pad ku. 

Wy pa dek 5
Po szko do wa ny omi nął balustra-

dy w otwo rze w ścia nie i wszedł na
pły tę bal ko no wą, któ rej kra wę dzie nie
by ły wy po sa żo ne w za bez pie czenia
chro nią ce pra cow ni ków przed upad -
kiem z wy so ko ści. W wy ni ku upad ku
do znał cię żkich ob ra żeń gło wy.

Pa mię taj my, że omi ja nie za bez -
pie czeń jest nie tyl ko ry zy kow ne, ale
ta kże sta no wi na ru sze nie pra wa.
Przed za mon to wa niem do ce lo wych
balustrad na pły tach bal ko no wych na -
le ży je wy po sa żyć w in ne tym cza so we
za bez pie cze nia chro nią ce pra cow ni ka
przed upad kiem z wy soko ści. 

Fot. 6

Fot. 7
Pra cow nik omi nął ba lustradę 
i wszedł na nie zabezpieczoną 
pły tę bal ko no wą. 



Wy pa dek 6
Bry ga da pra cow ni ków mia ła za za da nie przy go to wa nie pod ło ża i po ma lo wa nie balustrad

bal ko no wych na wi dow ni re mon to wa ne go te atru. Ze względu na brak oświe tle nia (brak
dzien ne go, ogól ne elek trycz ne by ło zde mon to wa ne) pra cow ni cy na alu mi nio wej dra bi nie
za wie si li ha lo gen. Prze wód za si la ją cy ha lo gen przy wej ściu do obu do wy miał uszko dzo ną
izo la cję. Po szko do wa ny szli fo wał po ręcz. W pew nym mo men cie do tknął rę ką do dra bi ny i zo -
stał po ra żo ny prą dem. Na stą pi ło za trzy ma nie ak cji ser ca. Pra co daw ca na tych miast re ani mo -
wał mę żczy znę, dzię ki cze mu nie do znał on
po wa żniej szych ob ra żeń. 

Pa mię taj my, że brak izo la cji lub znisz -
czo na izo la cja na prze wo dach mo że do pro -
wa dzić do tra ge dii. Na tych mia sto we udzie -
le nie pierw szej po mo cy mo że ura to wać ży -
cie czło wie ko wi.
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Fot. 8 i 9
Prze rwa na izo la cja na wej ściu ka bla 
za si la ją ce go do obu do wy ha lo ge nu 
była przyczyną wypadku. 



ZA KRES OBO WIĄZ KÓW I UPRAW NIEŃ PRA CO DAW CY 
I PRA COW NI KÓW W ZA KRE SIE BEZ PIEC ZEŃ STWA I HI GIE NY PRA CY

Obo wiąz ki pra co daw cy

Za stan bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy w za kła dzie i w ka żdym miej scu wy ko ny wa nia
przez pra cow ni ków prac od po wie dzial ność po no si pra co daw ca. Zgod nie z prze pi sa mi Ko dek -
su pra cy pra co daw ca ma obo wią zek chro nić zdro wie i ży cie pra cow ni ków po przez za pew nie -
nie im bez piecz nych i hi gie nicz nych wa run ków pra cy, wy ko rzy stu jąc od po wied nio przy tym
osią gnię cia na uki i tech ni ki. W szcze gól no ści pra co daw ca ma obo wią zek: 

� or ga ni zo wać pra cę w spo sób za pew nia ją cy bez piecz ne i hi gie nicz ne wa run ki pra cy, 
� za pew niać prze strze ga nie w za kła dzie pra cy prze pi sów oraz za sad bez pie czeń stwa

i hi gie ny pra cy, 
� wy da wać po le ce nia usu nię cia uchy bień w za kre sie bhp,
� kon tro lo wać wy ko na nie po le ceń,
� re ago wać na po trze by w za kre sie za pew nie nia bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy,
� do sto so wy wać do zmie nia ją cych się wa run ków wy ko ny wa nia pra cy środ ki ma ją ce

na ce lu ochro nę zdro wia i ży cia pra cow ni ków,
� za pew nić roz wój spój nej po li ty ki, za po bie ga ją cej wy pad kom przy pra cy i cho ro bom

za wo do wym, uwzględ nia ją cej za gad nie nia tech nicz ne, or ga ni za cję pra cy, wa run ki pra -
cy, sto sun ki spo łecz ne oraz wpływ czyn ni ków śro do wi ska pra cy,

� uwzględ niać ochro nę zdro wia mło do cia nych, pra cow nic w cią ży lub kar mią cych dziec -
ko pier sią oraz pra cow ni ków nie peł no spraw nych w za kre sie po dej mo wa nych dzia łań
pro fi lak tycz nych,

� za pew niać wy ko na nie na ka zów, wy stą pień, de cy zji i za rzą dzeń wy da wa nych przez or -
ga ny nad zo ru nad wa run ka mi pra cy,

� za pew niać wy ko na nie za le ceń spo łecz ne go in spek to ra pra cy.

Na te re nie bu do wy pra co daw ca ma obo wią zek za pew nić pra cow ni kom za ple cze hi gie nicz -
no -sa ni tar ne. Mu si wy dzie lić po miesz cze nia ta kie jak: szat nia, umy wal nia, ja dal nia, su szar nia
i ustępy. Je że li na bu do wie pra cę wy ko nu je nie wię cej niż 20 osób szat nia i ja dal nia mo gą być
urzą dzo ne w jed nym po miesz cze niu. Je że li na bu do wie pra cu je wię cej niż 20 osób po miesz -
cze nia szat ni i ja dal ni mu szą być od dziel ne. Szat nia po win na być wy po sa żo na w dwu dziel ne,
in dy wi du al ne szaf ki do prze cho wy wa nia odzie ży wła snej i ro bo czej. Ustęp na le ży zlo ka li zo wać
od naj dal sze go sta no wi ska pra cy nie wię cej niż 125 m. W umy wal niach trze ba za pew nić bie żą -
cą wo dę cie płą i zim ną oraz przy naj mniej jed ną umy wal kę na ka żdych 5 za trud nio nych przy
pracach brudzących oraz mających kontakt z substancjami szkodliwymi lub zakaźnymi.

Pra co daw ca ma ta kże obo wią zek za pew nić prze strze ga nie w za kła dzie prze pi sów bez pie -
czeń stwa i hi gie ny pra cy. Ten obo wią zek jest re ali zo wa ny po przez np. szko le nia bhp, ale ta kże
po przez usta na wia nie do sta tecz nej licz by osób kie ru ją cych pra cow ni ka mi, któ rzy bę dą eg ze -
kwo wać od pra cow ni ków sto so wa nie prze pi sów bhp. W fir mach bu dow la nych nie za wsze pra -
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co daw ca mo że oso bi ście nad zo ro wać w ka żdym miej scu pra ce. Dla te go pra co daw ca po wi nien
wy zna czyć oso bę kie ru ją cą pra cow ni ka mi, któ ra przej mie część je go obo wiąz ków.

Obo wiąz ki oso by kie ru ją cej pra cow ni ka mi
Do obo wiąz ków oso by kie ru ją cej pra cow ni ka mi (mo że nią być bry ga dzi sta, mistrz, kie -

row nik ro bót, a na wet kie row nik bu do wy, ale po win no to wy ni kać z za kre su po wie rzo nych im
obo wiąz ków) na le ży m.in.:
� or ga ni zo wanie sta no wi ska pra cy zgod nie z prze pi sa mi i za sa da mi bez pie czeń stwa i hi -

gie ny pra cy, 
� dbanie o spraw ność środ ków ochro ny in dy wi du al nej oraz ich sto so wa nie zgod nie

z prze zna cze niem, 
� or ga ni zo wanie, przy go to wy wanie i pro wa dzenie pra c, uwzględ nia jąc za bez pie cze nie

pra cow ni ków przed wy pad ka mi przy pra cy, cho ro ba mi za wo do wy mi i in ny mi cho ro -
ba mi zwią za ny mi z wa run ka mi śro do wi ska pra cy, 

� dbanie o bez piecz ny i hi gie nicz ny stan po miesz czeń pra cy i wy po sa że nia tech nicz ne -
go, a ta kże o spraw ność środ ków ochro ny zbio ro wej i ich sto so wa nie zgod nie z prze -
zna cze niem, 

� eg ze kwo wanie i prze strze ga nie przez pra cow ni ków prze pi sów i za sad bez pie czeń stwa
i hi gie ny pra cy, 

� za pew nianie wy ko na nie za le ceń le ka rza spra wu ją ce go opie kę zdro wot ną nad pra cow -
ni ka mi. 

Oso ba kie ru ją ca pra cow ni ka mi ma obo wią zek eg ze kwo wać od pra cow ni ków:
� prze strze ga nie prze pi sów bhp (np. sto so wa nie we wła ści wy spo sób sze lek bez pie -

czeń stwa czy in nych środ ków ochro ny in dy wi du al nej), 
� wy ko ny wa nie przez pra cow ni ków pra cy zgod nie z opra co wa ny mi in struk cja mi,
� oraz in ne rze czy ma ją ce wpływ na bez pie czeń stwo pra cow ni ków. 

Od po wie dzial ność pra co daw cy
Za na ru sze nia pod sta wo wych obo wiąz ków pra co daw ca i oso by kie ru ją ce pra cow ni ka mi mo -

gą zo stać po cią gnię te do od po wie dzial no ści przez inspektorów pracy lub są dy.

Pra wa pra co daw cy
Pra co daw ca ma ta kże swo je pra wa wo bec pra cow ni ków nie prze strze ga ją cych prze pi sów

bhp. Pra co daw ca zgod nie z prze pi sa mi mo że na pra cow ni ka nie prze strze ga ją ce go prze pi sów
bhp na ło żyć ka ry po rząd ko we w po sta ci upo mnie nia, na ga ny i ka ry pie nię żnej. Za jed no prze -
kro cze nie mo że zo stać na pra cow ni ka na ło żo na ka ra pie nię żna w wy so ko ści do jed nej dniów -
ki wy na gro dze nia. Ka rę pra co daw ca mo że np. na ło żyć na pra cow ni ka, któ ry:

� nie utrzy mu je po rząd ku na sta no wi sku pra cy, 
� nie wy ko nu je po le ceń prze ło żo nych,
� nie sto su je środ ków ochro ny in dy wi du al nej,
� zdej mu je osło ny z ma szyn itp. 
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Wy so kość ka ry za le ży od za gro żeń, któ re mo gą wy wo ły wać czy ny pra cow ni ka. Przy kła do -
wo nie po rzą dek na sta no wi sku pra cy, to nie tyl ko es te ty ka, ale ta kże mo żli wość upad ku pra -
cow ni ka (za gro że nie wy pad ko we). 

W ra zie cię żkie go na ru sze nia przez pra cow ni ków pod sta wo wych obo wiąz ków pra cow ni -
czych pra co daw ca mo że roz wią zać umo wę o pra cę bez wy po wie dze nia z wi ny pra cow ni ka. 

Obo wiąz ki pra cow ni ka

Prze strze ga nie prze pi sów i za sad bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy jest pod sta wo wym obo -
wiąz kiem pra cow ni ka. W szcze gól no ści pra cow nik jest obo wią za ny: 

� znać prze pi sy i za sa dy bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy, brać udział w szko le -
niu i in struk ta żu z te go za kre su oraz pod da wać się wy ma ga nym eg za mi nom
spraw dza ją cym,

Zna jo mość prze pi sów bhp jest pod sta wo wym obo wiąz kiem pra cow ni ka. Dla te go świa -
do my udział w szko le niu i czer pa nie z nie go wie dzy po win no być dla ka żde go pra cow ni ka
prio ry te tem. W przy pad ku, gdy pra cow nik ule gnie wy pad ko wi przy pra cy, ale wy łącz ną przy -
czy ną te go wy pad ku bę dzie udo wod nio ne na ru sze nie przez pra cow ni ka prze pi sów do ty czą -
cych ochro ny ży cia i zdro wia, spo wo do wa ne przez nie go umyśl nie lub wsku tek ra żą ce go
nie dbal stwa, mo że on zo stać po zba wio ny wszel kich świad czeń wy ni ka ją cych z ty tu łu wy pad -
ku przy pracy (100% za sił ku za czas cho ro by, jed no ra zo we go od szko do wa nia i in nych przy -
słu gu ją cych z mo cy pra wa). War to za tem wie dzieć, jak na le ży pra co wać zgod nie z prze pi sa mi,
aby unik nąć nie przy jem nych kon se kwen cji.

� wy ko ny wać pra cę w spo sób zgod ny z prze pi sa mi i za sa da mi bez pie czeń stwa
i hi gie ny pra cy oraz sto so wać się do wy da wa nych w tym za kre sie po le ceń
i wska zó wek prze ło żo nych,

Pra cow nik jest obo wią za ny prze strze gać nie tyl ko prze pi sów ogól nie obo wią zu ją cych, ale
ta kże za pi sów wszel kich regulaminów, za rzą dzeń, in struk cji bhp, w tym ta kże in struk cji bez -
piecz ne go wy ko ny wa nia ro bót oraz pro ce dur okre ślo nych przez pra co daw cę. Nie rzad ko zda -
rza się, że prze ło żo ny mi fa chow ców są mło dzi (dla pra cow ni ków z za ło że nia nie do świad cze ni)
kie row ni cy. Jed na kże pa mię tać na le ży, że to oso by kie ru ją ce pra cow ni ka mi ma ją więk szą wie -
dzę z za kre su bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy i to oni po no szą od po wie dzial ność (wy kro cze -
nio wą, kar ną, a cza sa mi ta kże za wo do wą i cy wil ną) za bez pie czeń stwo swo ich pod wład nych.
Dla te go bez względ nie na le ży sto so wać się do po le ceń prze ło żo nych. Nie prze strze ga nie te go
obo wiąz ku mo że spo wo do wać na ło że nie ka ry.

� dbać o na le ży ty stan ma szyn, urzą dzeń, na rzę dzi i sprzę tu oraz o po rzą dek
i ład w miej scu pra cy,

Po wie rzo ny pra cow ni ko wi do pra cy sprzęt jest wła sno ścią pra co daw cy (do ty czy to ma -
szyn, urzą dzeń, sprzę tu ro bo cze go, odzie ży i obu wia, ma te ria łów, środ ków ochro ny in dy wi -
du al nej itd.). Wszel kie znisz cze nia wy ni ka ją ce z nie dbal stwa sta no wią szko dę pra co daw cy.
Zgod nie z prze pi sa mi Ko dek su pra cy pra cow nik, któ ry wsku tek nie wy ko na nia lub nie na le ży -
te go wy ko na nia obo wiąz ków pra cow ni czych wy rzą dza pra co daw cy szko dę z wła snej wi ny,
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po no si od po wie dzial ność ma te rial ną, a więc po kry wa kosz ty po nie sio nej stra ty. Ta kże pra -
cow nik, któ re mu po wie rzo no na rzę dzia, środ ki ochro ny in dy wi du al nej oraz odzież i obu wie
ro bo cze od po wia da w peł nej wy so ko ści za szko dę po wsta łą w tym mie niu. Za zna czyć na le ży,
że od po wie dzial ność ma te rial na nie do ty czy znisz czeń sprzę tu wy ni ka ją cych z nor mal ne go
je go użyt ko wa nia, a więc tzw. zu ży cia. 

� sto so wać środ ki ochro ny zbio ro wej, a ta kże uży wać przy dzie lo nych środ ków
ochro ny in dy wi du al nej oraz odzie ży i obu wia ro bo cze go, zgod nie z ich prze -
zna cze niem,

Nie do pusz czal na jest sy tu acja, gdy pra cow ni cy przy wy ko ny wa niu pew nych prac, de mon -
tu ją ba lu stra dę ochron ną i po za koń cze niu pra cy nie mon tu ją jej po now nie, po zo sta wia jąc
kra wędź bez za bez pie cze nia przed upad kiem z wy so ko ści. Jest to na ru sze nie pod sta wo we go
obo wiąz ku pra cow ni ka. Po dob nie ze środ ka mi ochro ny in dy wi du al nej. Je że li pra cow nik ma
obo wią zek sto so wać szel ki bez pie czeń stwa, to ozna cza to, że nie tyl ko po wi nien je za ło żyć,
ale ta kże przy piąć li nę do punk tu ko twią ce go. Ta ki punkt po wi nien wska zać pra co daw ca lub
oso ba kie ru ją ca pra cow ni ka mi, bo to na le ży do ich pod sta wo wych obo wiąz ków.

� pod da wać się wstęp nym, okre so wym i kon tro l nym oraz in nym za le co nym ba -
da niom le kar skim i sto so wać się do wska zań le kar skich,

Pra co daw ca nie mo że do pu ścić do pra cy pra cow ni ka, któ ry nie po sia da ak tu al ne go za -
świad cze nia le kar skie go, stwier dza ją ce go brak prze ciw wska zań do wy ko ny wa nia okre ślo nej
pra cy. Je że li więc pra cow nik otrzy mu je skie ro wa nie na ba da nia, to mu si w wy zna czo nym ter -
mi nie je prze pro wa dzić i do star czyć za świad cze nie pra co daw cy. Je że li pra cow nik do stał skie -
ro wa nie, a ty go dnia mi nie do star cza za świad cze nia, pra co daw ca ma obo wią zek nie do-
pusz czać go do pra cy, a ten czas mo że po trak to wać ja ko nie obec ność nie płat ną. 

� nie zwłocz nie za wia do mić prze ło żo ne go o za uwa żo nym w za kła dzie pra cy wy -
pad ku al bo za gro że niu ży cia lub zdro wia ludz kie go oraz ostrzec współ pra cow -
ni ków, a ta kże in ne oso by znaj du ją ce się w re jo nie za gro że nia, o gro żą cym im
nie bez pie czeń stwie,

Pra cow nik ma obo wią zek nie zwłocz nie za wia do mić prze ło żo ne go o wy pad ku al bo za gro -
że niu oraz ostrzec oso by za gro żo ne o nie bez pie czeń stwie. Je że li za uwa ży my za gro że nie po -
win ni śmy na tych miast re ago wać, bo w ten spo sób mo że my ura to wać ży cie mniej do ś-
wiad czo nym pra cow ni kom. Pa mię taj my, że nie ka żdy po sia da tak du żą wie dzę czy do świad -
cze nie, aby roz po znać za gro że nie. 

� współ dzia łać z pra co daw cą i prze ło żo ny mi w wy peł nia niu obo wiąz ków do ty -
czą cych bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy. 

Pra cow nik ma obo wią zek prze strze gać prze pi sów bhp prze ło żo ny ma obo wią zek eg ze -
kwo wać od pra cow ni ka prze strze ga nie prze pi sów. Je że li pra cow nik nie wy peł nia te go obo -
wiąz ku w myśl za sa dy „niech się kie row nik mar twi”, to na ru sza ta kże obo wią zek współ dzia ła nia
z prze ło żo nym. Na le ży pod kre ślić, że to nie jest wstyd pra co wać bez piecz nie. To ob jaw pro fe -
sjo na li zmu, wie dzy i do świad cze nia. Je że li ko le ga wy śmie wa, że pra cu jesz bez piecz nie, to zna -
czy, że nie ro zu mie za sad do ty czą cych bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy. 
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Pra cow nik nie mo że przy stą pić do pra cy bę dąc pod wpły wem al ko ho lu. Jest to nie bez -
piecz ne za rów no dla nie go sa me go, ale ta kże dla osób z nim pra cu ją cych. Mo że to stwo rzyć
ta kże za gro że nie dla osób prze cho dzą cych obok bu do wy. Nie do pusz czal ne jest więc to le ro -
wa nie w pra cy oso by pi ja nej (na wet, je że li twier dzi, że to tyl ko wczo raj szy stan, a je go za cho -
wa nie bu dzi po dej rze nia). Stan dar dem wśród pro fe sjo na li stów po win na być re ak cja pra-
cow ni ków, któ rzy nie po win ni to le ro wać na bu do wie oso by nie trzeź wej. Je że li w bry ga dzie
jest nie trzeź wy pra cow nik, to kon se kwen cje po no szą wszy scy. Cza sa mi ca ła fir ma mo że zo -
stać usu nię ta z bu do wy przez jed ne go pra cow ni ka. War to za tem we wła snym gro nie eli mi -
no wać ta kie wy bry ki. Po dob nie nie do pusz czal ne jest spo ży wa nie al ko ho lu w pra cy. W ka żdym
z wy mie nio nych wy pad ków pra co daw ca mo że roz wią zać umo wę o pra cę bez wy po wie dze -
nia z wi ny pra cow ni ka. Pod kre ślić na le ży ta kże, że je że li wy pad ko wi przy pra cy ule gnie nie -
trzeź wy pra cow nik, to mo że on być po zba wio ny świad czeń pie nię żnych z ty tu łu wy pad ku.
Wszel kie opi sa ne za sa dy do ty czą też in nych środ ków odu rza ją cych.

Pra wa pra cow nika
Je że li pra co daw ca do pu ścił się cię żkie go na ru sze nia pod sta wo wych obo wiąz ków wo bec

pra cow ni ka, to ma on pra wo roz wią zać umo wę o pra cę bez wy po wie dze nia. W ta kim wy pad -
ku pra cow ni ko wi przy słu gu je od szko do wa nie w wy so ko ści wy na gro dze nia za okres wy po -
wie dze nia.

Jed nym z naj wa żniej szych jest pra wo do po wstrzy ma nia się od wy ko ny wa nia pra cy w sy -
tu acji, gdy wa run ki bhp stwa rza ją bez po śred nie za gro że nie ży cia lub zdro wia (np. brak za bez -
pie czeń przed upad kiem z wy so ko ści, brak za bez pie czeń ścian wy ko pu, brak osłon na
ru cho mych czę ściach ma szyn itp.). Je że li sa mo po wstrzy ma nie od pra cy nie usu wa bez po -
śred nie go za gro że nia, pra cow nik ma pra wo od da lić się z miej sca za gro że nia. W obu sy tu acjach
pra cow nik ma obo wią zek nie zwłocz ne go po wia do mie nia prze ło żo ne go o za ist nia łej sy tu acji.
Wów czas za cho wu je ta kże pra wo do wy na gro dze nia za czas nie wy ko ny wa nia pra cy. Pra cow -
nik ma pra wo po wstrzy mać się od wy ko ny wa nia pra cy wy ma ga ją cej szcze gól nej spraw no ści
psy cho fi zycz nej, je że li da ne go dnia je go stan mo że stwa rzać za gro że nie dla in nych osób i nie
za pew nia bez piecz ne go wy ko ny wa nia pra cy. Ro dza je prac wy ma ga ją cych szcze gól nej spraw -
no ści psy cho fi zycz nej okre ślo ne są w roz po rzą dze niu Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki So cjal nej
z dnia 28 ma ja 1996 r. w spra wie ro dza jów prac wy ma ga ją cych szcze gól nej spraw no ści psy -
cho fi zycz nej. W za kre sie ro bót bu dow la nych na le ży tu wy mie nić:

1. Pra ce przy ob słu dze żu ra wi wie żo wych i sa mo jezd nych.

2. Pra ce ope ra to rów sa mo jezd nych cię żkich ma szyn bu dow la nych i ma szyn dro go wych.
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ZA SA DY PO RUS ZA NIA SIĘ PO TE RE NIE BU DO WY

Po ru sza nie się po za kła dzie pra cy, w tym ta kże po te re nie bu do wy jest nie zwy kle wa żne
ze wzglę du na bez pie czeń stwo. Pod czas wy ko ny wa nia kon kret nej pra cy je ste śmy sku pie ni
i roz wa żni, bo wie my, ja kie wią żą się z tym za gro że nia. Ina czej jest, gdy uda je my się na sta no -
wi sko pra cy, bądź po skoń czo nej pra cy gdy sta no wi sko opusz cza my. Prze sta je my za uwa żać
za gro że nia, któ re na dal są, cho ciaż pra cy już nie wy ko nu je my. Do wie lu upad ków z wy so ko -
ści do cho dzi wła śnie pod czas zwy kłe go prze miesz cza nia się.

Przy kład

Pra cow nik pra cu je na wy so ko ści za bez pie czo ny szel ka mi. Scho dzi z da chu po rusz to wa -
niu (już od piął szel ki) i na gle po sta na wia wró cić po na rzę dzie, któ re go za po mniał. Wcho dzi
na dach, ale już nie przy pi na się po now nie, bo już nie pra cu je i wte dy do cho dzi do tra ge dii. 

In ny przy kład: nie po twier dze nie nie obec no ści. Pra cow nik sta wia się do pra cy, ale np. nie
pod pi su je li sty obec no ści, a ka dry za li cza ją mu dzień nie uspra wie dli wio nej nie obec no ści.
Po kil ku na stu dniach już nikt nie jest w sta nie jed no znacz nie za świad czyć, że pra cow nik był
w pra cy. Na bu do wie po ru sza nie się zgod nie z przy ję ty mi za sa da mi za pew nia nie tyl ko bez -
pie czeń stwo, ale i spraw ną pra cę. Dro gi ko mu ni ka cyj ne są pod czas re ali za cji za da nia bu dow -
la ne go klu czo wym miej scem.

Ka żdy pra co daw ca ma obo wią zek po in for mo wać pra cow ni ka w re gu la mi nie pra cy (je że li
za trud nia po wy żej 20 pra cow ni ków) lub in for ma cji do umo wy o pra cę, w ja ki spo sób pra cow -
nik ma obo wią zek po twier dzić obec ność w pra cy. W fir mach bu dow la nych po win no być ta kże
jed no znacz nie okre ślo ne czy pra cow nik ma obo wią zek sta wić się w sie dzi bie fir my i czy stam -
tąd ma zo stać prze wie zio ny na bu do wę fir mo wym trans por tem, czy też ma sta wić się bez po -
śred nio na bu do wie. Spo sób po twier dza nia obec no ści mo że być ró żny w za le żno ści od
przy ję te go roz wią za nia w za kła dzie. Naj pow szech niej szym jest pod pi sa nie li sty obec no ści, ale
mo że to być ta kże za mel do wa nie się bez po śred nie mu prze ło żo ne mu lub wpi sa nie na li stę przez
ochro nę bu do wy. Ka żda for ma jest od po wied nia, ale pra co daw ca ma obo wią zek ją ści śle okre -
ślić na pi śmie, aby pra cow nik nie miał wąt pli wo ści. Do ku men ty po twier dza ją ce obec ność w pra -
cy czę sto sta no wią pod sta wę do wy li cza nia fre kwen cji i wy na gro dzeń za pra cę. 

Re gu la min bu do wy to pra wo we wnętrz ne, obo wią zu ją ce na te re nie bu do wy. Jest opra -
co wy wa ny przez ge ne ral ne go wy ko naw cę, ale wszy scy pod wy ko naw cy pod pi su jąc kon trakt
zo bo wią zu ją się go prze strze gać czę sto pod ry go rem kar fi nan so wych. Stąd też re gu la min bu -
do wy mu si być bez względ nie prze strze ga ny przez wszyst kich pra cu ją cych na te re nie bu do -
wy. Re gu la min bu do wy czę sto re gu lu je spe cjal ne za sa dy wstę pu na bu do wę np. noszenie
identyfikatorów. Mo gą to być iden ty fi ka to ry wy da wa ne imien nie ka żde mu pra cow ni ko wi, któ -
re obo wiąz ko wo mu szą być no szo ne w wi docz nym miej scu przez ca ły czas po by tu na bu do -
wie. Cza sa mi wa run kiem prze by wa nia na bu do wie są spe cjal ne na lep ki na ubra niach lub
hełmach po twier dza ją ce od by cie szko le nia. Ka żda z tych form, je że li jest okre ślo na w re gu la -
mi nie bu do wy mu si być prze strze ga na przez pra cow ni ków. Po nad to kwe stie wstę pu na te -
ren bu do wy i za sady po ru sza nia się mo gą być re gu lo wa ne w umo wie z pod wy ko naw ca mi. 
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W ce lu kon tro li osób wcho dzą cych na bu do wę mo gą być za sto so wa ne ró żne roz wią za -
nia: fur ty, ko ło wrot ki, re je stra to ry, ka me ry. Wszyst kie roz wią za nia są zgod ne z pra wem i nie
wol no ich omi jać. Mo że to mieć ol brzy mie zna cze nie przy ka ta stro fie, po ża rze, wy bu chu, gdy
ko niecz ne jest spraw dze nie czy wszy scy zo sta li ewa ku owa ni z miej sca za gro że nia.
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Fot. 10
Wej ście 
na bu do wę.

Fot. 11
Zna ki bez pie czeń stwa na ta bli cy in for ma cyj nej lub na bra mie bu do wy mają prze strze gać
pracowników przed grożącym im niebezpieczeństwem na placu budowy.



Ka żda bu do wa po win na być ozna ko wa na zna ka mi bez pie czeń stwa. Są to nie tyl ko zna ki
ostrze gaw cze (żół ty trój kąt), za ka zu (bia łe kół ko z czer wo ną ob wód ką), czy in for ma cyj ne (zie -
lo ny pro sto kąt), ale ta kże zna ki na ka zu (nie bie skie kół ko). Zna ki na ka zu na bu do wach naj czę -
ściej do ty czą obo wiąz ku sto so wa nia środ ków ochro ny in dy wi du al nej. Za miesz cze nie tych
zna ków np. na ta bli cy in for ma cyj nej, czy na bra mie ozna cza, że na te re nie ca łej bu do wy na le -
ży te za bez pie cze nia sto so wać, bez wzglę du na to czy wy stę pu ją w da nym miej scu za gro że -
nia czy też nie. Zna ki te są za miesz cza ne przez ge ne ral ne go wy ko naw cę re pre zen to wa ne go
przez kie row ni ka bu do wy i obo wią zu ją wszyst kie oso by prze by wa ją ce na bu do wie, nie za le -
żnie od cha rak te ru świad czo nej pra cy. 

Na ka żdej bu do wie po win ny być wy ty czo ne cią gi dla ru chu pie sze go zgod nie z pla nem
za go spo da ro wa nia bu do wy. Sze ro kość dróg po win na wy no sić mi ni mum 0,75 m, a dla ru chu
dwu kie run ko we go 1,2 m. Je że li dro gi dla pie szych są jed no cze śnie dro ga mi, po któ rych od -
by wa się trans port ręcz ny, ich na chy le nie nie po win no prze kra czać 10%. 

Wy zna cze nie dróg dla ru chu pie sze go zo bo wią zu je pra cow ni ków do po ru sza nia się wy -
łącz nie wy zna czo ny mi cią ga mi. Wtar gnię cie na dro gę dla po jaz dów sta no wi na ru sze nie za -
sad bez pie czeń stwa. Jed na kże czę sto bu do wy ma ją tak nie wiel ką po wierzch nię do
za go spo da ro wa nia, że dro gi dla pie szych po kry wa ją się z dro ga mi dla cię żkie go sprzę tu bu -
dow la ne go. Po mi mo, że na kie row cy cią ży obo wią zek szcze gól nej ostro żno ści i ustą pie nia pie -
sze mu pierw szeń stwa, to na le ży pa mię tać, że za sa da ogra ni czo ne go za ufa nia po win na
do ty czyć za rów no kie row ców, jak i pie szych. 
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Fot. 12
Od dzie le nie dróg dla pie szych
od dróg dla cię żkie go sprzę tu 
bu dow la ne go.
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Fot. 13
Daszki ochronne
powinny
znajdować się na
wysokości nie
mniejszej niż 2,4 m
nad terenem 
w najniższym
miejscu i być
nachylone pod
kątem 45˚ 
w kierunku źródła
zagrożenia. Daszek
na fotografii jest
niewłaściwy, bo
zbyt płaski.

Fot. 14
Nie wyznaczono strefy pracy koparki, pomimo że pracuje obok ruchliwej jezdni i czynnego
przystanku autobusowego.



Za rów no w bu dow nic twie ku ba tu ro wym, jak i dro go wo -mo sto wym stre fa pra cy cię żkie -
go sprzę tu bu dow la ne go po win na być ogrodzona i wy zna czo na np. ta śma mi bez pie czeń stwa.
Jest to stre fa nie bez piecz na, do któ rej wstęp jest za bro nio ny dla osób nie upo wa żnio nych. Je -
śli pra cow nik znaj dzie się pod ko ła mi sprzę tu bu dow la ne go, nie ma szans na prze ży cie. Sprzęt
bu dow la ny,  wprawdzie nie po ru sza się z du żą pręd ko ścią, ale je go ma sa nie da je szans pra -
cow ni ko wi. Naj więk sza licz ba wy pad ków przy bu do wach li nio wych do ty czy wła śnie na je cha -
nia pra cow ni ków przez sprzęt bu dow la ny. Po nad to zda rza się, że ma szy ny bu dow la ne
prze wra ca ją się i prze by wa nie w są siedz twie ta kiej ma szy ny jest nie po trzeb nym za gro że niem. 

Stre fy nie bez piecz ne po win ny być wy zna czo ne wszę dzie tam, gdzie ist nie je mo żli wość
np. upad ku przed mio tów z wy so ko ści. Sze ro kość stre fy nie po win na być mniej sza niż 6 m, chy -
ba że są sto so wa ne in ne za bez pie cze nia przed upad kiem przed mio tów z wy so ko ści, np. siat -
ki na rusz to wa niach. Stre fy nie bez piecz ne naj czę ściej wy zna cza ne są ta śma mi bez pie czeń stwa
w ko lo rze czer wo no -bia łym oraz zna ka mi bez pie czeń stwa. Wej ście do stre fy nie bez piecz nej
jest mo żli we wy łącz nie w sy tu acji, gdy jest to bez względ nie ko niecz ne, a pra cow nik po sia da
za bez pie cze nia przed za gro że nia mi wy stę pu ją cy mi w stre fie. Wej ście do stre fy, w któ rej wy -
stę pu je ry zy ko upad ku przed mio tów z wy so ko ści wy ma ga od pra cow ni ka szcze gól nej ostro -
żno ści, sto so wa nia heł mu ochron ne go oraz po in for mo wa nia pra cow ni ków pra cu ją cych
na wy so ko ści o prze by wa niu w stre fie. Je że li w stre fie nie bez piecz nej or ga ni zo wa ne są sta łe
sta no wi ska pra cy lub przej ścia, to mu szą one być za da szo ne. Za da sze nie po win no być peł ne
i od por ne na prze bi cie. W przy pad ku wcho dze nia w stre fę, gdzie wy stę pu je ry zy ko upad ku
pra cow nik po wi nien sto so wać środ ki ochro ny in dy wi du al nej. 
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ZA GRO ŻE NIA WY PAD KO WE I ZA GRO ŻE NIA DLA ZDRO WIA 
WY STĘ PU JĄ CE W ZA KŁA DZIE ORAZ POD STA WO WE ŚROD KI 
ZA PO BIE GAWC ZE

W śro do wi sku pra cy wy stę pu ją czyn ni ki szko dli we dla zdro wia pra cow ni ków. Do naj czę -
ściej spo ty ka nych na bu do wach na le żą ha łas, wi bra cje i za py le nie.

Ha łas
Ha łas mo że po wo do wać u pra cow ni ka nie tyl ko zmę cze nie, ale jest źró dłem wie lu groź -

nych scho rzeń. Do naj bar dziej po pu lar nych na le ży zmę cze nie słu chu, ob ja wia ją ce się po gor -
sze niem sły sze nia (pra cow nik mó wi bar dzo gło śno zwłasz cza, gdy wo kół nie go pa nu je ci sza).
Ha łas po wo du je ta kże upo śle dze nie słu chu lub głu cho tę (czę ścio wą lub cał ko wi tą utra tę słu -
chu) oraz sil ne bó le gło wy zwłasz cza w no cy, dopro wa dzając do bez sen no ści. Ta ki stan ma
wpływ na psy chi kę pra cow ni ka, któ ry jest co raz bar dziej prze mę czo ny, roz dra żnio ny oraz
zner wi co wa ny. Pra ca w ha ła sie mo że rów nież spo wo do wać po gor sze nie wzro ku i wy dłu że -
nie cza su re ak cji, a to ma du że zna cze nie dla osób, któ re pra cu ją ja ko kie row cy. Pra ca w ha -
ła sie mo że też być jed ną z przy czyn nad ci śnie nia tęt ni cze go oraz cho ro by wrzo do wej żo łąd ka
i dwu nast ni cy.

Fot. 15
Pracując zagęszczarką do grun tu zawsze na le ży sto so wać ochron ni ki słu chu oraz rę ka wi ce
an ty wi bra cyj ne.



Ha łas na bu do wie by wa bar dzo ró żno rod ny, a tym sa mym trud ny do zmie rze nia. W du -
żym na si le niu wy stę pu je w ob rę bie pra cy ró żnych urzą dzeń, ta kich jak prze ci nar ki do be to nu,
za gęsz czar ki do grun tu, mło ty uda ro we, pi lar ki tar czo we itp.

Prak tycz nie brak jest tech nicz nych mo żli wo ści ogra ni cze nia ha ła su na bu do wie. Naj lep -
szym i naj sku tecz niej szym za bez pie cze niem pra cow ni ka są ochron ni ki słu chu. Ze wzglę du
na ró żne ich ty py wa żne jest, aby pra cow nik otrzy mał ta kie, któ re bę dą naj le piej do sto so wa -
ne do ro dza ju wy ko ny wa nej pra cy. Naj mniej wła ści we na bu do wie są tzw. sto pe ry. Z jed nej
stro ny są po ręcz ne (ma łe i ła two je scho wać np. do kie sze ni). Z dru giej stro ny trze ba pa mię -
tać, że pra cow ni cy na bu do wie za wsze ma ją za bru dzo ne rę ce, co wy ni ka z cha rak te ru ich pra -
cy. Do ty ka jąc sto pe rów prze no szą na nie za nie czysz cze nia, któ re póź niej tra fia ją bez po śred nio
do ucha, po wo du jąc za ka że nia i cho ro by uszu. Na bu do wie naj le piej więc uży wać nausz-
ników przeciwhałasowych. Na le ży jed nak za dbać o ich czy stość. Wy star czy przed pra cą prze -
trzeć je czy stą, wil got ną szmat ką, aby po zbyć się ku rzu i po tu. 

Wi bra cje
Wi bra cje to czyn nik po wo du ją cy bar dzo do kucz li we do le gli wo ści. Ze wzglę du na spo sób

prze no sze nia się wi bra cji na czło wie ka roz ró żnia my:
� wi bra cje ogól ne prze no szo ne przez no gi i mied ni cę oraz 
� wi bra cje miej sco we prze no szo ne przez rę ce. 
Na wi bra cje ogól ne są na ra że ni ope ra to rzy cię żkie go sprzę tu bu dow la ne go, ale po stęp tech -

nicz ny w za kre sie sto so wa nia ró żne go ty pu amor ty za to rów spo wo do wał, że za gro że nie zo sta -
ło zmi ni ma li zo wa ne i je go wpływ na or ga nizm czło wie ka jest wła ści wie niewielki. Oczy wi ście,
ist nie je mo żli wość sto so wa nia bar dzo sta re go sprzę tu, któ ry na dal mo że ge ne ro wać za gro że -
nia, ale są to spo ra dycz ne sy tu acje. Więk szym pro ble mem na bu do wach są wi bra cje miej sco we,
któ rych źró dłem są np. wszel kie urzą dze nia uda ro we, za gęsz czar ki do grun tu czy do be to nu. 

Wi bra cje wpły wa ją na: 
� układ mię śnio wo -szkie le to wy, po wo du jąc tor bie le, za bu rze nia czyn no ści mię śni i ścię -

gien, mar twi cę czy zmia ny zwy rod nie nio we. 
� układ krwio no śny, po wo du jąc scho rze nie zwa ne cho ro bą bia łych pal ców. Po le ga ona

na sil nym nie do krwie niu koń có wek pal ców rąk. 
� układ ner wo wy, po wo du jąc za bu rze nia bó lu i do ty ku. Ob ja wia ją się one osła bie niem

czu cia przy rów no cze snym wra że niu bó lu po ja wia ją ce go się w ró żnych czę ściach cia ła. 
Są to scho rze nia wy jąt ko wo do kucz li we i unie mo żli wia ją ce nor mal ne funk cjo no wa nie nie

tyl ko w ży ciu za wo do wym, ale ta kże pry wat nym.
Aby uchro nić pra cow ni ków przed ty mi do le gli wo ścia mi na le ży: 
� ogra ni czyć czas pra cy przy da nym urzą dze niu, 
� wpro wa dzić pra cę na zmia ny, 
� na ka zać bez względ nie sto so wa nie rę ka wic an ty wi bra cyj nych. 
Pa mię taj my! Im kró cej pra cu je my w na ra że niu na wi bra cje tym za gro że nie jest mniej sze.

War to więc wy mie niać się z ko le gą. Do brym spo so bem na ogra ni cze nie skut ków wi bra cji miej -
sco wej jest sto so wa nie antywibracyjnych rę ka wic, które dodatkowo są ocieplane. Pod nie sie -
nie tem pe ra tu ry cia ła ob ni ża ry zy ko wy stą pie nia scho rzeń ukła du krwio no śne go i ner wo we go.
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Py ły
Na bu do wie jest wie le ro dza jów prac, po wo du ją cych nad mier ne za py le nie i na ra że nie pra -

cow ni ka na ry zy ko za cho ro wa nia. Py ły mo gą uszko dzić oczy, ale ta kże ma ją ne ga tyw ny wpływ
na dro gi od de cho we. Dla te go przy pra cach szcze gól nie py lą cych na le ży sto so wać ma ski
ochron ne, a ta kże oku la ry ochron ne. 

Ma ski ma ją szcze gól ne zna cze nie w przy pad ku wy stę po wa nia py łów krze mion ki (wy -
stę pu ją cej w pia skach), po wo du ją cych py li cę zwa ną krze mi cą. Dla te go wszel kie pra ce pia -
sko wa nia są pra ca mi wy ma ga ją cy mi sto so wa nia środ ków ochro ny dróg od de cho wych.
Bez względ nie po win no się je sto so wać przy pra cach zwią za nych z de mon ta żem azbe stu.
Pył azbe sto wy po wo du je nie tyl ko py li cę zwa ną azbe sto zą, ale ta kże mo że wy wo łać ra ka –
mię dzy bło nia ka opłuc nej. War to za zna czyć, że o ile za cho ro wa nie na py li cę wią że się z dłu -
ższym cza sem pra cy w za py le niu, o ty le na mię dzy bło nia ka opłuc nej, któ ry jest cho ro bą
śmier tel ną, mo żna za cho ro wać na wet w bar dzo krót kim cza sie pra cy w na ra że niu na pył
azbe sto wy. 
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Fot. 16
Py ły szko dzą dro gom od de cho wym, ale ta kże mo gą spo wo do wać za pró sze nie oczu, dla te -
go pra cow nik po wi nien sto so wać ma secz ki i oku la ry ochron ne.



Rusz to wa nia
Rusz to wa nia to obec nie naj po pu lar niej -

szy sprzęt do pra cy na wy so ko ści. Pra wi dło -
wo zor ga ni zo wa ne sta no wi sko pra cy na
rusz to wa niu po win no skła dać się z peł ne go
po mo stu, za bez pie czo ne go przed nie kon tro -
lo wa nym prze su nię ciem, wy peł nia ją ce go ca -
łą prze strzeń kon struk cji. Nie do pusz czal na
jest pra ca na po mo ście, któ ry sta no wią luź no
po ukła da ne de ski, co czę sto jest wi docz ne
przy rusz to wa niach war szaw skich. Po most
w te go ty pu sys te mie po wi nien wy peł niać
ca ły prze krój rusz to wa nia i być za bez pie czo -
ny przed prze su nię ciem. 

Po most po wi nien być oba rie ro wa ny po rę czą na wy so ko ści 1,1 m (lub 1,0 m przy rusz to -
wa niach sys te mo wych), kra wę żni kiem o wy so ko ści 0,15 m i po rę czą po śred nią lub in nym wy -
peł nie niem prze strze ni po mię dzy po rę czą a kra wę żni kiem. 
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Fot. 17
Rusz to wa nie war szaw skie 
ta kże mo że mieć peł ny po most 
z wła zem za bez pie czo nym 
przed prze su nię ciem. Na zdjęciu brakuje
deski krawężnikowej.

Fot. 18
Pomosty rusztowania
są zabezpieczone
balustradami, 
ale nie mają deski
krawężnikowej.



Rusz to wa nia war szaw skie za wie ra ją ele men ty bę dą ce ba lu stra da mi. Czę sto ja ko ba lu stra -
dy wy ko rzy sty wa ne są ram ki rusz to wa nia. Jest to jed nak nie pra wi dło we, bo wiem ram ka rusz -
to wa nia war szaw skie go ma wy so kość oko ło 70 cm, a więc jest o 40 cm za ni ska. Na ram ki
za kła da się spe cjal ne ele men ty, któ re pod no szą ba lustradę na wy so kość 110 cm i sta no wią
pro fe sjo nal ne za bez pie cze nie przed upad kiem z wy so ko ści. 

Po most po wi nien być ograniczony balustradami ze wszyst kich stron, na któ re pra cow nik
mo że spaść z wy so ko ści.

W przy pad ku, gdy rusz to wa nie jest od da lo ne od ścia ny bu dyn ku o wię cej niż 20 cm na le -
ży za bezpieczyć balustradami od stro ny we wnętrz nej. Przy ocie pla niu bu dyn ku ze wzglę du
na ko niecz ność uło że nia do dat ko wych warstw ocie ple nia rusz to wa nie po win no być usta wia -
ne w od le gło ści oko ło 45 cm od ścia ny. Je że li ograniczenie balustradami od stro ny we wnętrz -
nej utrud nia ło by pra cę mo żna za sto so wać wspor ni ko we po sze rze nia po mo stu tzw. kon so le,
któ re są prze wi dzia ne pra wie w ka żdym sys te mie. 

Na po most rusz to wa nia po win ny pro wa dzić pio ny ko mu ni ka cyj ne skła da ją ce się naj czę -
ściej z dra bi nek. Dra bi ny po win ny być usy tu owa ne we wnątrz rusz to wa nia, a nie na ze wnątrz.
Za bro nio ne jest wcho dze nie po in nych ele men tach rusz to wa nia (np. po ba rie rach lub ram -
kach). Rusz to wa nia war szaw skie ma ją ta kże swo je sys te mo we dra bin ki. Naj częst szym jed nak

błę dem jest za wie sza nie ich od ze -
wnętrz nej stro ny. Wy ni ka to z te go,
że peł ny po most nie ma otwo ru
wła zo we go, a bez piecz ny po most
po wi nien ta ki otwór po sia dać.
Wcho dze nie od stro ny ze wnętrz nej
lub po ram kach rusz towa nia mo że
spo wo do wać prze wró ce nie kon -
struk cji i przy gnie ce nie wcho dzą -
ce go pra cow ni ka. Na le ży też pa -
mię tać, że na ko lej nych po zio mach
dra bin ki po win ny być usy tu owa ne
na prze ciw nych koń cach po mostu
(tzn. na kon kret nej ko lum nie prze -
zna czo nej do ko mu ni ka cji). 
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Fot. 19
Bez piecz ny mon taż 
rusz to wa nia sys te mo we go. 



Rusz to wa nia, aby się nie prze wró ci ły po win ny być przy mo co wa ne do bu dyn ku za po mo -
cą sys te mo wych ko tew wy trzy mu ją cych od po wied nie ob cią że nie. Nie do pusz czal ne jest mo -
co wa nie za po mo cą dru tu, bo wiem przy więk szym ob cią że niu (np. spo wo do wa nym wia trem
czy ma te ria łem) rusz to wa nie mo że stra cić sta bil ność. 

Rusz to wa nia mo cu je my do bu dyn ku za po mo cą ko tew. Ich licz bę, rodzaj i roz miesz cze -
nie okre śla in struk cja pro du cen ta. Jed na kże, gdy na rusz to wa niu po wie si my siat ki ochron ne,
to mo gą one przy sil nym wie trze spo wo do wać więk szą si łę prze wra ca ją cą rusz to wa nie (bo
siat ka dzia ła jak ża giel). Dla te go rusz to wa nie po win no być wte dy moc niej przy mo co wa ne
do bu dyn ku, więk szą licz bą ko tew. 

Te ren pod rusz to wa niem po wi nien być wy trzy ma ły (nie wol no usta wiać go na roz ko pa -
nym, nie utwar dzo nym grun cie pod my wa nym wo dą) i wy rów na ny. Po szcze gól nych stóp rusz -
to wa nia nie wol no sta wiać na po je dyn czych ele men tach o nie zna nej wy trzy ma ło ści. Sto ja ki
rusz to wa nia mu szą być za koń czo ne sto pą (to roz kła da ob cią że nie od rusz to wa nia na więk szą
po wierzch nię). Sto py sto ja ków usta wio nych pro sto pa dle do bu dyn ku po win ny stać na jed -
nym wy trzy ma łym ele men cie wspól nym, tzw. pod kła dzie. 
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Fot. 20
Nie bez piecz ny spo sób mo co wa nia rusz to wa nia.



28

O bezpiecznej pracy na budowie – materiał szkoleniowy

Fot. 21 i 22
Nie bez piecz ny spo sób po sa do wie nia rusz to wa nia. Stojaki są bez stóp (podstawek).



Rusz to wań nie wol no mon to wać, de mon to wać i pra co wać na nich w cza sie mgły, desz -
czu, śnie gu, go ło le dzi, bu rzy i sil ne go wia tru. W trak cie pra cy za bro nio ne jest wy chy la nie się
po za ob rys po mostu i wcho dze nie na po rę cze. Nie wol no ta kże prze cią żać po mo stów. In for -
ma cje o do pusz czal nym ob cią że niu po mo stów na le ży wy wie sić na rusz to wa niu. Je że li nie ma
ta kiej in for ma cji trze ba za py tać oso bę nad zo ru ją cą pra cę. Rów no cze sne wy ko ny wa nie ro bót
na ró żnych po zio mach rusz to wa nia jest mo żli we wy łącz nie wte dy, gdy za cho wa ne są wy ma -
ga ne od stę py mię dzy sta no wi ska mi: 5 m w po zio mie lub od stęp jed ne go po mo stu (nie  li cząc
te go, na któ rym wy ko ny wa ne są pra ce) w pio nie. Nie wol no też po za koń czo nej pra cy zo sta -
wiać na po mostach żad nych na rzę dzi i ma te ria łów. Je że li rusz to wa nia są usta wio ne na osie -
dlach, na le ży po za koń czo nej pra cy zdej mo wać dra bin kę z naj ni ższe go po zio mu, aby
unie mo żli wić oso bom po stron nym wej ście na rusz to wa nie. 

Mon taż i de mon taż rusz to wa nia mo gą wy ko ny wać wy łącz nie oso by po sia da ją ce ksią żecz ki
ope ra to ra z upraw nie nia mi mon ta ży sty rusz to wań wy da ne przez In sty tut Me cha ni za cji Bu dow -
nic twa i Gór nic twa Skal ne go w War sza wie. Do ty czy to ka żde go rusz to wa nia me ta lo we go, a więc
ta kże mon ta żu rusz to wań war szaw skich. Oso by pro wa dzą ce mon taż i de mon taż rusz to wa nia
bez względ nie mu szą sto so wać heł my oraz środ ki chro nią ce przed upad kiem z wy so ko ści.
Po zmon to wa niu rusz to wa nia na le ży zgło sić ten fakt kie row ni ko wi bu do wy lub upraw nio nej oso -
bie, któ ra mu si je ode brać. Nie wol no pra co wać na rusz to wa niach, któ re nie zo sta ły ode bra ne. 

Pra ce na wy so ko ści
To pra ce na sta no wi skach znaj du ją cych się co naj mniej 1 m od po zio mu pod ło gi lub zie -

mi. Wszyst kie sta no wi ska na wy so ko ści po win ny być za bez pie czo ne balustradą o wy so ko -
ści 1,1 m, kra wę żni kiem o wy so ko ści 0,15 m i wy peł nie niem prze strze ni mię dzy po rę czą
a kra wę żni kiem (naj czę ściej re alizo wa ne ja ko po ręcz po śred nia). Ta kie sa me za bez pie cze - 
nia po win ny mieć wszel kie
przej ścia i doj ścia do sta no -
wi ska oraz bie gi scho do we. 

Wszel kie otwo ry w stro -
pach po win ny być za bez pie -
czo ne przed upad kiem pra -
cow ni ka z wy so ko ści. Naj lep -
szą for mą jest wy gro dze nie
otwo ru ba lu stra dą lub za -
bez pie cze nie siat ką bez pie -
czeń stwa. Do pusz czal ne jest
ta kże przy kry cie otwo ru. Na -
le ży jed nak pa mię tać, że by
przy kry cie by ło wy ko na ne
z ma te ria łu od po wied nio
wytrzy ma łe go (nie z fo lii czy
sty ro pia nu) i za bez pie czo-
ne przed nie kon tro lo wa nym
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Fot. 23
Bie gi scho do we po win ny być za bez pie czo ne ba lu stra dą
na wy so ko ści 1,1 m, kra wę żni kiem oraz ba rie rą po śred nią. 



prze su nię ciem oraz ozna ko wa ne zna ka mi in for mu ją cy mi, że pod przy kry ciem jest otwór.
Wielokrotnie na budowach zdarzało się, że pracownicy zabierali do innych prac płytę
szalunkową, którą przykrywali otwór w stropie. Wówczas dochodziło do wypadku. Pracownik
spadał z wysokości kilku - kilkunastu metrów i zginął na miejscu. Nie wolno więc pozostawiać
niezabezpieczonego otworu.
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Fot. 24
Pro fe sjo nal ne ogro dze nie otwo rów sta no wi naj pew niej sze za bez pie cze nie pra cow ni ków
przed upad kiem z wy so ko ści. 

Fot. 25
Balustrada bez krawężnika wokół otworu w stropie nie zabezpiecza przedmiotów przed
upadkiem.



Za bez pie cze nie balustradą do ty czy ta kże wszel kich otwo rów w ścia nach, któ rych dol na
kra wędź jest ni żej niż 1,1 m. O stan tech nicz ny balustrad czy sia tek na le ży dbać. Balustrady
mu szą być zro bio ne z wy trzy ma łe go ma te ria łu i przy mo co wa ne za po mo cą spe cjal nych
uchwy tów lub przy mo co wa ne od stro ny we wnętrz nej bu dyn ku (mo co wa nia od stro ny ze -
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Fot. 26
Ba lustrady mo co wa ne od stro ny we wnętrz nej otwo ru w ścia nie.

Fot. 27 
Za bez pie cze nie 
kra wę dzi otwar tych
za po mo cą ba lustrad
mo co wa nych 
na spe cjal nych
uchwy tach.



wnętrz nej mo gą pod na ci skiem pra cow ni ka wy su nąć się). Je że li ze wzglę du na wy ko ny wa ną
pra cę trze ba zde mon to wać ba rie ry, to pra cow ni ka nie wol no po zo sta wić bez za bez pie cze nia
przed upad kiem z wy so ko ści.

Kra wę dzie wszel kich płasz czyzn otwar tych (stro py bez ścian, da chy) po win ny być za bez -
pie czo ne przed upad kiem pra cow ni ka z wy so ko ści. Naj częst szą ochro ną są balustrady, ale mo -
gą to być rów nież np. siat ki bez pie czeń stwa czy rusz to wa nia za bez pie cza ją ce. 

Je że li ta kich za bez pie czeń nie ma pra cow nik po wi nien przypiąć szelki bezpieczeństwa 
z od po wied niej dłu go ści lin ką z amor ty za to rem przy pię tym bądź urzą dze niem sa mo ha mow -
nym do punktu kotwiącego. 

Dra bi ny
Aby bez piecz nie pra co wać na

dra bi nie na le ży od po wied nio do brać
ją do ro dza ju wy ko ny wa nej pra cy.
Przede wszyst kim po win na być od -
po wied niej wy so ko ści. Je że li sta no -
wi dro gę na in ny po ziom, to mu si
wy sta wać po nad ten po ziom w spo -
sób bez piecz ny. Za sa dą jest wy sta -
wa nie dra bi ny min. 0,75 m po nad
po ziom, na któ ry pro wa dzi. Dra bi na
po win na być na ty le wy so ka, aby
pra cow nik pod czas pra cy miał za -
pew nio ną mo żli wość bez piecz ne go
uchwy ce nia się po rę czy i wspar cia. 
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Fot. 28
Za bez pie cze nie 
kra wę dzi otwar tych
stropów za po mo cą
balustrad mo co wa nych 
na spe cjal nych 
uchwy tach.

Fot. 29
Bez piecz na wy so kość dra bi ny 
mu si umo żli wiać  pra cow ni ko wi 
wy ko nu ją ce mu pra cę uchwy ce nie
się lub wspar cie. 
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Dra bi ny roz staw ne na le ży za bez pie czyć
przed roz su nię ciem (np. łań cu chem). Dra bi -
ny przy staw ne po win ny być za bez pie czo ne
przed prze wró ce niem (np. sto pą sta bi li zu -
ją cą) i zsu nię ciem (np. przy mo co wa niem
dra bi ny). Trze ba je tak usta wić, aby szcze ble
by ły w po zio mie. Nie do pusz czal ne jest
wcho dze nie na dra bi ny, któ re ma ją na bi te
szcze ble.

Szcze ble w dra bi nach drew nia nych mu -
szą być za bez pie czo ne przed wy su nię ciem
się (np. w za cio sach). Za bro nio ne jest po zio me prze miesz cza nie się na dra bi nach, usta wia nie
ich na nie rów nym i nie sta bil nym grun cie. Nie wol no wy ko ny wać prac mu rar skich i tyn kar skich
z dra bin przy staw nych. Pra ce cie siel skie na to miast z dra bin wy łącz nie do wy so ko ści 3 m, a pra -
ce ma lar skie z dra bin roz staw nych wy łącz nie do wy so ko ści 4 m.

Dra bi ny nie mu szą być ozna ko wa ne zna kiem CE. Mo gą być ozna ko wa ne zna kiem B.

Pra ce ziem ne
Pra ce ziem ne na le żą do prac nie bez piecz nych. Za sy pa nie w wy ko pie naj czę ściej koń czy

się śmier cią lub cię żki mi ob ra że nia mi. Zie mia jest bar dzo cię żka: 1 m3 grun tu (kost ka o bo ku
dłu go ści 1 m) wa ży po nad 1,5 to ny. Je że li ta ki cię żar spad nie na pra cow ni ka, to mo że on mieć
zmia żdżo ne or ga ny we wnętrz ne. Cię żar kil ku ton przy gnia ta ją cy klat kę pier sio wą pra cow ni -
ka unie mo żli wi mu wy ko na nie wde chu. Pra cow nik naj czę ściej gi nie w ta kim wy pad ku. 

Do pusz cza się pra cę przy nie za bez pie czo nych ścia nach pio no wych w wy ko pie do głę bo -
ko ści 1 m pod wa run kiem, że wo kół wy ko pu nie jest skła do wa ny uro bek, ani nie wy stę pu ją
in ne ob cią że nia. W po zo sta łych przy pad kach, je że li wy kop ma ścia ny pio no we, to prze by wa -
nie w nim jest bez piecz ne wy łącz nie wte dy, gdy ścia ny są obu do wa ne sza lun kiem. Sza lun ki
wy ko pu po win ny wy sta wać mi ni mum 15 cm po nad ota cza ją cy te ren. Ist nie je mo żli wość za -
bez pie cze nia ścian wy ko pu przez za sto so wa nie bez piecz nego na chy le nia skarp. O tym, czy
mo żna za sto so wać bez piecz ne na chy le nie ścian de cy du je kie row nik ro bót lub kie row nik bu -
do wy na pod sta wie do ku men ta cji tech nicz nej. Ka żdo ra zo we roz po czę cie prac w wy ko pie wy -
ma ga spraw dze nia sta nu sza lun ków lub skarp. Skar py na le ży kon tro lo wać, zwłasz cza
po opa dach at mos fe rycz nych, któ re mo gą spo wo do wać ich pod my cie oraz two rze nie na wi -
sów czy od spa ja nie.
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Fot. 30
Nie wol no uży wać dra bin z na bi ty mi
szcze bla mi. Szcze ble dra bi ny 
po win ny być w za cio sach. 
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Fot. 31 i 32
Ścia ny pio no we za bez pie czo ne obu do wą. 



Do ka żde go wy ko pu o głę bo ko ści po wy żej 1 m po win ny pro wa dzić bez piecz ne wej ścia.
Mo gą to być ta kże dra bi ny, ale mu szą być od po wied nio dłu gie i za bez pie czo ne przed prze -
wró ce niem. 

Szcze ble mu szą być od po wied nio wy trzy ma łe i wła ści wie przy mo co wa ne (nie na bi te). Zej -
ścia do wy ko pu po win ny być usy tu owa ne nie rza dziej niż co 20 m. Nie wol no wy cho dzić z wy -
ko pu po roz po rach. Za bro nio ne jest ta kże prze miesz cza nie osób urzą dze nia mi słu żą cy mi
do wy do by wa nia urob ku.

Uro bek, a ta kże ma te ria ły i wy ro by skła du je się co naj mniej 60 cm od kra wę dzi wy ko pu
obu do wa ne go. Je że li wy kop nie jest obu do wa ny o od le gło ści de cy du je kie row nik ro bót lub
kie row nik bu do wy. Ko par ka po win na pra co wać w bez piecz nej od le gło ści, tak, aby nie zsu nę -
ła się do wy ko pu (min. 60 cm po za tzw. kli nem odła mu grun tu – od le głość okre śla kie row nik
ro bót lub kie row nik bu do wy). Pra cow ni kom nie wol no prze by wać w wy ko pie pod czas pra cy
ko par ki. Je że li ko niecz na jest ich obec ność w wy ko pie, to mu szą znaj do wać się w bez piecz nej
od le gło ści od ły żki (ni gdy mię dzy ły żką a ścia ną wy ko pu). 

Wy ko py usy tu owa ne w miej scach do stęp nych dla osób nie za trud nio nych trze ba oba rie -
ro wać w ta ki spo sób, aby za po biec wpad nię ciu do je go wnę trza. Balustrady umiesz cza się
na wy so ko ści min. 1,1 m i w od le gło ści nie  mniej szej niż 1 m od kra wę dzi wy ko pu. Pa mię taj -
my, że nie wol no prze cho dzić wzdłuż kra wę dzi wy ko pu nie oba rie ro wa ne go.
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Fot. 33
Nie sta bil ne zej ście do wy ko pu, dra bi na stoi na jed nej podłużnicy. 



36

O bezpiecznej pracy na budowie – materiał szkoleniowy

Fot. 34
Zej ście do wy ko pu po scho dach. 

Fot. 35
Wy gro dze nie za bez pie cza oso by, które po ru sza ją się w sąsiedztwie wykopu. 



Ro bo ty mu rar skie i tyn kar skie
Ro bo ty mu rar skie i tyn kar skie pro wa dzo ne na wy so ko ści po wy żej 1 m wol no wy ko ny wać

wy łącz nie z po mo stów rusz to wań. Po most rusz to wa nia po wi nien znaj do wać się na wy so ko -
ści min. 0,5 m po ni żej gór nej kra wę dzi wzno szo ne go mu ru. Mu ru jąc ścia ny na stro pie np. na
czwar tej kon dy gna cji, pra cow nik mu si być za bez pie czo ny przed upad kiem na strop i na ze -
wnątrz bu dyn ku. Za bro nio ne jest też cho dze nie po świe żo wy ko na nych mu rach czy prze skle -
pie niach bez do dat ko wych za bez pie czeń. Wy ko ny wa nie prac mu rar skich w wy ko pach jest
do zwo lo ne wy łącz nie po uprzed nim za bez pie cze niu ścian wy ko pu. Po mię dzy mu ro wa ną ścia -
ną a skar pą wy ko pu po win na być prze strzeń o sze ro ko ści min. 0,7 m.

Ro bo ty cie siel skie
Ro bo ty cie siel skie na le ży wy ko ny wać w ze spo łach co naj mniej dwu oso bo wych. Przy ro -

bo tach cie siel skich o ko lej no ści mon ta żu i de mon ta żu ele men tów de cy du ją oso by spra wu ją -
ce bez po śred ni nad zór nad pra cow ni ka mi. 

Ro bo ty zbro jar skie i be to niar skie
Sta no wi ska pra cy zbro ja rzy przy sto łach zbro jar skich mu szą znaj do wać się pod wia ta mi.

Sto ły trze ba przy twier dzić do pod ło ża, tak aby by ły sta bil ne. Ele men ty zbro je nia na le ży skła -
do wać na wy rów na nym i od wod nio nym pod ło żu. Za bro nio ne jest:
� cho dze nie po uło żo nych ele men tach zbro je nia,
� chwy ta nie rę ka mi za skraj ne ele men ty zbro je nia ukła da ne go w for my,
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Fot. 36
Nie wol no cho dzić po sza lun kach. 



� pod cho dze nie do trans por to wa ne go zbro je nia, je że li znaj du je się na wy so ko ści po -
nad 0,5 m po nad miej scem skła do wa nia,

� po roz rzu ca nie ele men tów zbro je nia,
� chwy ta nie rę ką prę tów w od le gło ści mniej szej niż 0,5 m od urzą dze nia tną ce go,
� cię cie no ży ca mi ręcz ny mi prę tów o śred ni cy po wy żej 20 mm.
Prę ty o śred ni cy po wy żej 20 mm na le ży od gi nać wy łącz nie za po mo cą urzą dzeń me cha nicz -

nych. Przy od gi na niu sta li na me cha nicz nej gię tar ce pa mię taj my, że za kła da nie zbro je nia, prze -
sta wia nie od boj nic lub trzpie ni jest do pusz czal ne wy łącz nie przy unie ru cho mio nej tar czy gię tar ki.

Pod czas wy le wa nia mie szan ki be to no wej pra cow nik mu si to ro bić stop nio wo i rów no -
mier nie, tak, aby nie prze cią żyć de sko wa nia. Za bro nio ne jest wy le wa nie mie szan ki be to no -
wej z wy so ko ści więk szej niż 1 m. 

Ro bo ty spa wal ni cze
Pra ce spa wal ni cze po win na wy ko ny wać wy łącz nie oso ba, któ ra po sia da kwa li fi ka cje spa -

wa cza. Przy spa wa niu ga zo wym do pusz cza się sto so wa nie wę ży dłu ższych niż 20 m i krót -
szych niż 5 m. Je że li skła da się z krót szych od cin ków, to trze ba po łą czyć je za po mo cą
spe cjal nych łącz ni ków me ta lo wych. Po szcze gól ne od cin ki nie mo gą być krót sze niż 4 m. Prze -
wo dy na le ży chro nić przed uszko dze nia mi me cha nicz ny mi. Nie wol no sto so wać uszko dzo -
nych prze wo dów. Bu tle za le ca się prze cho wy wać w po zy cji pio no wej lub pod ką tem nie
mniej szym niż 45° od po zio mu. Za bro nio ne jest prze cho wy wa nie bu tli w po zy cji le żą cej. Na -
to miast trze ba je za bez pie czyć przed prze wró ce niem i przed na grza niem (np. nie wol no skła -
do wać ich na słoń cu). Butle powinny być chronione przed nagrzaniem do temperatury
przekraczającej 35°C.

Ro bo ty roz biór ko we
O spo so bie i ko lej no ści pro wa dze nia ro bót roz biór ko wych de cy du je nad zór bu do wy.

W cza sie pro wa dze nia tych prac nie wol no prze by wać na ni ższych kon dy gna cjach. Wszyst kie
oso by i ma szy ny po win ny znaj do wać się po za stre fą nie bez piecz ną. Do usu wa nia gru zu na le -
ży sto so wać zsuw ni ce po chy łe lub ryn ny zsy po we za bez pie czo ne przed wy pa da niem gru zu.
Za bro nio ne jest pod ko py wa nie lub pod ci na nie roz bie ra nych ele men tów bu dyn ku. 

Sub stan cje che micz ne i ich mieszaniny
Wszel kie sub stan cje i mie sza ni ny (pre pa ra ty) che micz ne na le ży prze cho wy wać w ory gi -

nal nych opa ko wa niach lub opa ko wa niach spe cjal nie do nich prze zna czo nych. Za bra nia się
prze cho wy wa nia sub stan cji w po jem ni kach po ar ty ku łach spo żyw czych. Nie wol no ta kże sa -
mo wol nie prze le wać sub stan cji i mie sza nin che micz nych do opa ko wań o nie zna nych pa ra -
me trach. Na wszyst kich opa ko wa niach mu si znaj do wać się ety kie ta w ję zy ku pol skim, z któ rą
pra cow nik po wi nien się za po znać. Na ety kie cie są istot ne dla bez pie czeń stwa in for ma cje np.
do ty czą ce spo so bu prze cho wy wa nia lub sto so wa nia od po wied nich za bez pie czeń, a ta kże po -
stę po wa nia w sy tu acjach awa ryj nych. Na le ży sto so wać ta kie środ ki ostro żno ści, ja kie wska zu -
je pro du cent da nej sub stan cji. Na wszyst kich opa ko wa niach mu si zna leźć się ozna ko wa nie
zna ka mi bez pie czeń stwa. 
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W cza sie do da wa nia do mie szan ki be to no wej środ ków che micz nych roz twór na le ży przy -
go to wać w wy dzie lo nych na czy niach w wy zna czo nym do te go ce lu miej scu. Przy roz cień cza -
niu środ ków che micz nych, pra cow nik po wi nien sto so wać nie zbęd ne (wy ni ka ją ce z in struk cji
lub kar ty cha rak te ry sty ki) środ ki ochro ny in dy wi du al nej.

Substancje chemiczne
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wybuchowy łatwopalny toksyczny

żrący szkodliwy drażniący

Stare 
oznakowania
substancji

Nowe 
oznakowania
substancji

Nowe 
oznakowania
substancji

Stare 
oznakowania
substancji



In sta la cje elek trycz ne

Wszyst kie in sta la cje i urzą dze nia elek trycz ne po win ny być wy ko na ne w ta ki spo sób, aby
pra cow nik był za bez pie czo ny przed po ra że niem prą dem. Przede wszyst kim na le ży zwró cić
uwa gę, aby izo la cje na prze wo dach by ły peł ne i nie prze rwa ne (nie prze tar te). Je śli ta ka uster -
ka jest wi docz na, urzą dze nia nie mo żna użyt ko wać. Pa mię taj my, że owi nię cie ta kie go prze -
tar cia zwy kłą ta śmą izo lu ją cą nie za bez pie cza przed po ra że niem prą dem. 

Prze wo dy mu szą być za bez pie czo ne przed uszko dze nia mi me cha nicz ny mi. Nie mo gą le -
żeć na dro gach trans por to wych bez ja kiej kol wiek osło ny, ani le żeć w wo dzie. 

Roz dziel ni ce elek trycz ne trze ba za bez pie czyć przed do stę pem osób nie upo wa żnio nych.
Tyl ko oso by po sia da ją ce od po wied nie upraw nie nia mo gą ob słu gi wać roz dziel ni ce. 
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Fot. 37
Brak ochro ny przed do ty kiem po śred nim i bez po śred nim po wo du je za gro że nie po ra że niem
prą dem. 
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Fot. 38
Prosty spo sób 
za bez pie cze nia 
prze wo dów
przed uszko dze nia mi
me cha nicz ny mi. 

Fot. 39
Roz dziel ni ce 
elek trycz ne trze ba 
za bez pie czyć przed
do stę pem osób 
nie upo wa żnio nych.



POD STA WO WE ZA SA DY BEZ PIEC ZEŃ STWA I HI GIE NY PRA CY 
ZWIĄ ZA NE Z OB SŁU GĄ URZĄ DZEŃ TECH NICZ NYCH 
ORAZ TRANS POR TEM WE WNĄ TRZ ZA KŁA DO WYM

Ka żda ma szy na mu si mieć in struk cję bez piecz nej ob słu gi opra co wa ną przez pra co daw -
cę. W in struk cji po win ny znaj do wać się in for ma cje o: 
� czyn no ściach, któ re pra cow nik po wi nien wy ko nać przed roz po czę ciem pra cy, w trak -

cie i po jej za koń cze niu, 
� czyn no ściach za bro nio nych,
� po stę po wa niu w sy tu acji awa ryj nej. 

Pra cow nik ma bez względ ny obo wią zek sto so wa nia in struk cji. Nie wol no ni cze go sa mo -
wol nie zmie niać w kon struk cji ma szyn, a w szcze gól no ści de mon to wać z ma szyn osłon. Osło -
ny chro nią przed wy pad ka mi przy pra cy i ich de mon taż sta no wi na ru sze nie pod sta wo wych
obo wiąz ków pra cow ni czych. Ob słu ga ma szy ny, nie po sia da ją cej osłon czę ści ru cho mych, po -
wo du je bez po śred nie za gro że nie dla zdro wia pra cow ni ka i mo że być pod sta wą do po wstrzy -
ma nia się od pra cy. 
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Fot. 40 i 41
Brak osło n na czę ściach ru cho mych sta no wi bez po śred nie za gro że nie dla zdro wia pra cow -
ni ków. 



Wszel kie ma szy ny i urzą dze nia ob słu gi wa ne przez pra cow ni ka i nie po sia da ją ce ka bin dla
ope ra to ra po win ny być za da szo ne. Za da sze nie musi być szczel ne i chro nić pra cow ni ka
przed nie ko rzyst nym wpły wem czyn ni ków at mos fe rycz nych. Na bu do wach do ta kich sta no -
wisk na le żą: sta no wi sko ob słu gi be to niar ki, sta no wi sko ob słu gi pi lar ki tar czo wej itp. 
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Fot. 41

Fot. 42
Bez piecz na osło na tar czy pi lar ki.
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Fot. 43 i 44
Sta no wi ska ob słu gi ma szyn po win ny być za da szo ne. 



Wszel kie na pra wy i kon ser wa cje
pra cow nik po wi nien wy ko ny wać na
wy łą czo nej ma szy nie. Zaw sze przy stę -
pu jąc do te go ty pu prac na le ży wy jąć
wtycz kę z gniaz da (odłą czyć urzą dze -
nie od źró dła za si la nia) oraz ozna ko -
wać zna ka mi za bra nia ją cy mi włą cze-
nia. Je że li ma szy na lub urzą dze nie jest
nie spraw ne trze ba odłą czyć je od za si -
la nia (je że li jest za si la ne) i ozna ko wać
ta blicz ką z na pi sem „awa ria” lub „nie
uży wać” in for mu ją cą, że stan tech nicz -
ny nie po zwa la na bez piecz ne użyt ko -
wa nie. 

Ma szyn i urzą dzeń nie wol no zo sta -
wiać włą czo nych bez nad zo ru. Zwłasz -
cza do ty czy to bu dów, na któ rych
pra cu je wie le osób od ró żnych przed -
się bior ców i czę sto (zwłasz cza przy bu -
do wach li nio wych) mo żli we jest wej ście
oso by nie upo wa żnio nej np. mło dzie ży.
Je że li pra cow nik od cho dzi od ma szy ny,
to po wi nien klu czy ki wy jąć ze sta cyj ki. 
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Fot. 45
Czy tel ne ozna ko wa nie wy łą cze nia z eks plo ata cji.

Fot. 46
Nie wol no po zo sta wiać
urzą dzeń bez nad zo ru 
z klu czy ka mi 
w sta cyj ce. 



Upraw nie nia do ob słu gi ma szyn i urzą dzeń

Do więk szo ści ma szyn i urzą dzeń (wszel kie elek tro na rzę dzia, ob ra biar ki, np. pi lar ki tar -
czo we, no ży ce me cha nicz ne do zbro je nia itp.) nie są wy ma ga ne spe cjal ne upraw nie nia. Wy -
star czy wła ści wie prze pro wa dzo ne szko le nie w za kre sie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy oraz
za świad cze nie le kar skie, stwier dza ją ce brak prze ciw wska zań do wy ko ny wa nia okre ślo nej
pra cy. 

Ist nie ją jed nak ma szy ny i urzą dze nia bu dow la ne, któ re wy ma ga ją do dat ko wych upraw -
nień. Za li cza my do nich np. wszel kie go ty pu spa war ki, do któ rych ob słu gi nie zbęd ne są upraw -
nie nia spa wa cza. Do ob słu gi urzą dzeń trans por tu bli skie go wy ma ga się upraw nień wy-
da wa nych przez Urząd Do zo ru Tech nicz ne go. Są to wszel kie żu ra wie, po de sty ru cho me
(no ży co we, wi szą ce, te le sko po we, mpr -y), a ta kże win dy to wa ro we tzw. wbt -ki. Pa mię taj! Pra -
cow ni ko wi, któ ry nie po sia da od po wied nich upraw nień nie wol no ob słu gi wać wy mie nio nych
urzą dzeń. 

Osob ną gru pą ma szyn, do któ rych po trzeb ne są do dat ko we kwa li fi ka cje to ma szy ny do ro -
bót bu dow la nych, dro go wych i ziem nych. Do ich ob słu gi nie zbęd ne jest uzy ska nie ksią żki
ope ra to ra, wy da nej przez In sty tut Me cha ni za cji Bu dow nic twa i Gór nic twa Skal ne go. 
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Fot. 47
Ksią żkę ope ra to ra wy da je In sty tut Me cha ni za cji Bu dow nic twa i Gór nic twa Skal ne go.



Do tych urzą dzeń i maszyn na le żą m.in.:
� wszyst kie ty py ko pa rek, w tym ta kże mi ni ko pa r ki, 
� ła do war ki, 
� ko par ko -ła do war ki, 
� spy char ki, 
� rów niar ki, 
� po głę biar ki, 
� pa low ni ce, 
� ka fa ry,
� mło ty spa li no we, 
� urzą dze nia wi bra cyj ne do po grą ża nia i wy ry wa nia, 
� wiert ni ce, 
� ty po we maszyny i urzą dze nia do ro bót dro go wych, np. roz ście ła cze do bi tu mu, 
� skra piar ki, 
� re mik se ry, 
� fre zar ki do na wierzch ni, 
� prze ci nar ki do na wierzch ni, 
� urzą dze nia uda ro we, np. mło ty uda ro we, 
� ma szy ny do roz kła da nia be to nu, 
� wal ce dro go we, 
� za gęsz czar ki i ubi ja ki wi bra cyj ne, 
� be to niar ki trój fa zo we o mo cy po wy żej 1 kW, 
� pom py do mie szan ki be to no wej, 
� agre ga ty tyn kar skie, 
� po daj ni ki do be to nu.

Pra cow ni ko wi, któ ry nie po sia da od po wied nich kwa li fi ka cji nie wol no ob słu gi wać wy mie -
nio nych urzą dzeń. Na le ży pod kre ślić, że ta kże mon taż rusz to wań mo gą wy ko ny wać wy łącz -
nie oso by po sia da ją ce upraw nie nia nada ne przez In sty tut Me cha ni za cji Bu dow nic twa
i Gór nic twa Skal ne go.

Trans port me cha nicz ny
Do urzą dzeń trans por tu bli skie go za li cza my na bu do wie m.in. żu ra wie, win dy bu dow la -

no -to wa ro we i wcią gar ki. Żu ra wie to urzą dze nia trans por tu ją ce cię żkie ele men ty. Znaj du ją się
na nie mal ka żdej bu do wie ku ba tu ro wej. 

Po nie waż obo wią zu je ab so lut ny za kaz prze by wa nia lu dzi pod trans por to wa nym ła dun -
kiem, ope ra to ro wi żu ra wia nie wol no prze no sić ła dun ku nad ludź mi. Dla te go po wi nien on bez -
względ nie ostrzec pra cow ni ków bu do wy np. sy gna łem dźwię ko wym, gdy prze no si ła du nek. 

Za bro nio ne jest ta kże skła do wa nie ma te ria łów mię dzy żu ra wiem lub to ro wi skiem a kon -
struk cją obiek tu bu dow la ne go oraz prze cho dze nie mię dzy obiek tem a pod wo ziem żu ra wia.

Gdy ope ra tor żu ra wia trans por tu je zbro je nie, to za bra nia się pod cho dzić do nie go, je że li
znaj du je się ono w po ło że niu wy ższym niż 0,5 m po nad miej scem uło że nia.
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Win dy bu dow la no -to wa ro we są prze zna czo ne wy łącz nie do trans por tu ła dun ków. Za bro -
nio ne jest prze wo że nie lu dzi! Sta no wi sko ob słu gi wbt po win no być za da szo ne. Ob słu gu ją cy
musi po sia dać upraw nie nia nada ne przez Urząd Do zo ru Tech nicz ne go. 

Wcią gar ki elek trycz ne to ta kże urzą dze nia pod do zo ro we. Ob słu gu ją cy po wi nien rów nież
mieć sto sow ne upraw nie nia. Na le ży pa mię tać, aby wo kół wcią gar ki (na do le) wy gro dzić stre -
fę nie bez piecz ną o sze ro ko ści mi ni mum 6 m. Nie wol no prze by wać bez po śred nio pod trans -
por to wa nym ła dun kiem. 

Trans port lu dzi
Trans port lu dzi jest do zwo lo ny wy łącz nie przy po mo cy urzą dzeń do te go prze zna czo nych.

Naj po pu lar niej sze są po de sty ru cho me sa mo jezd ne no ży co we i te le sko po we. 
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Fot. 48
W taki sposób należy przewozić ludzi.
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Fot. 49 i 50
Nie wła ści wy spo sób trans por to wa nia lu dzi. 



Do ob słu gi tych urzą dzeń nie zbęd ne są upraw nie nia UDT. Na le ży pa mię tać, że za bro nio -
ne jest wy chy la nie się po za ob rys po de stu, a ta kże wcho dze nie na ba rie ry po de stu. Ka żdy po -
dest ma okre ślo ny do pusz czal ny udźwig i nie mo żna go prze cią żyć. W prze ciw nym ra zie
urzą dze nie prze wró ci się. Je że li ko niecz ne jest roz sta wie nie łap sta bi li zu ją cych, to pra ca
na pod nie sio nym po de ście mo żli wa bę dzie wy łącz nie po za bez pie cze niu urzą dze nia
przed prze wró ce niem. 

Do pusz czal ny jest trans port lu dzi w ko szach, ale wy łącz nie w ta kich, któ re ma ją po zwo le -
nie wy da ne przez pro du cen ta urzą dze nia pod no szą ce go, ja ko osprzęt wy mien ny. Ko sze do -
ku pio ne do uży wa ne go urzą dze nia mu szą być do pusz czo ne do eks plo ata cji przez Urząd
Do zo ru Tech nicz ne go. Za bro nio ne jest pod no sze nie lu dzi w ko szach przez sie bie skon stru -
owa nych lub mo co wa nych nie zgod nie z in struk cją pro du cen ta! 
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Fot. 51
W ta kim „ko szu” nie wol no trans por to wać lu dzi bez zgo dy UDT.



Trans port ręcz ny

Dro gi prze zna czo ne do trans por tu ręcz ne go na bu do wie nie po win ny być bar dziej na chy -
lo ne niż 10%. Do pusz czal ne nor my dźwi ga nia dla mę żczyzn wy no szą: 50 kg przy pra cy do -
ryw czej (pra ca wy ko ny wa na nie czę ściej niż 4 ra zy na go dzi nę i nie dłu żej niż 4 go dzi ny
dzien nie) i 30 kg przy pra cy sta łej. Prze no sząc cię ża ry na le ży trzy mać je w mia rę sy me trycz nie
(np. po jed nym wor ku z ka żdej stro ny, za miast dwóch wor ków na jed nym ra mie niu) i naj bli -
żej tu ło wia. Pod no sząc cię żar z zie mi trze ba wy pro sto wać ple cy i ugiąć no gi. Nie skrę cać tu ło -
wia. Do trans por tu ma te ria łów trud nych do uchwy ce nia na le ży uży wać chwy ta ków
uła twia ją cych trzy ma nie. Ele men ty dłu ższe niż 4 m na le ży trans por to wać ze spo ło wo. Ze spo -
ło we dźwi ga nie za le ca ne jest zwłasz cza przy trans por cie prę tów zbro je nio wych. Przy ze spo -
ło wym dźwi ga niu na ka żde go pra cow ni ka po win no przy pa dać nie wię cej niż 42 kg przy pra cy
do ryw czej i nie wię cej niż 25 kg przy pra cy sta łej. 
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Na wet ze spo ło wo nie wol no ręcz nie trans por to wać (prze no sić, prze su wać, prze ta czać,
prze cią gać) cię ża rów o ma sie prze kra cza ją cej 500 kg. 

Naj po pu lar niej szym sprzę tem do trans por tu ręcz ne go na bu do wie są tacz ki. Mak sy mal -
ny cię żar do pusz czal ny przy prze wo że niu ma te ria łów tacz ką wy no si na twar dej na wierzch -
ni 100 kg, zaś na nie utwar dzo nej 75 kg. (W obu przy pad kach do pusz czal ny cię żar jest łącz nie
z ma są tacz ki). Je że li uży wa ne są do prze wo zu wóz ki ręcz ne, to do pusz czal na ma sa na wóz ku
dwu ko ło wym wy no si 350 kg, a na wóz ku czte ro ko ło wym 450 kg łącz nie z ma są wóz ka. Je że li
po wierzch nia jest na chy lo na po wy żej 5%, to do pusz czal ne ma sy w przy pad ku wóz ków są od -
po wied nio zmniej szo ne o 100 kg.

Trans port ręcz ny w pio nie od by wa się naj czę ściej przez wcią gar ki ręcz ne. Na le ży je od po -
wied nio umo co wać. Ka żda wcią gar ka po win na być wy trzy ma ła i mieć ozna ko wa ny udźwig.
Za bro nio ne jest pod no sze nie cię ża rów więk szych niż do pusz czal ne. Li ny mu szą być dłu gie,
tak, aby po roz wi nię ciu do sa me go do łu na bęb nie po zo sta wa ły jesz cze dwa zwo je. Oso ba
pod cią ga ją ca ła du nek mu si pra co wać w hełmie i nie wol no prze by wać jej bez po śred nio pod
ła dun kiem.

52

O bezpiecznej pracy na budowie – materiał szkoleniowy



ZA SA DY PRZY DZIA ŁU ODZIE ŻY RO BO CZEJ I OBU WIA ROBOCZEGO
ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Na bu do wie za dbaj my o no sze nie pro fe sjo nal nej odzie ży ro bo czej i obu wia ro bo cze go.
Pa mię taj my, że pod czas ro bót bu dow la nych strój pra cow ni ka mo że ulec znisz cze niu lub znacz -
ne mu za bru dze niu. Dla te go pra co daw ca jest zo bo wią za ny do:
� do star cze nia pra cow ni ko wi nie od płat nie odzie ży i obu wia ro bo cze go, a ta kże in for -

mo wa nia go o spo so bach po słu gi wa nia się ty mi środ ka mi,
� usta le nia sta no wi ska, na któ rym pra cow ni cy za je go zgo dą bę dą uży wać wła snej odzie -

ży i obu wia ro bo cze go. Nie do ty czy to jed nak sta no wisk, na któ rych są wy ko ny wa ne
pra ce zwią za ne z bez po śred nią ob słu gą ma szyn i in nych urzą dzeń tech nicz nych al bo
pra ce po wo du ją ce in ten syw ne bru dze nie lub ska że nie odzie ży i obu wia ro bo cze go
środ ka mi che micz ny mi, 

� wy pła ce nia pra cow ni ko wi, któ ry uży wa wła snej odzieży i obu wia ro bo czego, ekwi wa -
len tu pie nię żne go (w wy so ko ści ak tu al nej ce ny), 

� usta le nia ro dza jów środ ków ochro ny in dy wi du al nej oraz odzie ży i obu wia ro bo cze -
go, któ rych sto so wa nie na okre ślo nych sta no wi skach jest nie zbęd ne oraz prze wi dy -
wa nych okre sów ich użyt ko wa nia, 

� za pew nie nia i sto so wa nia ta kich środ ków ochro ny in dy wi du al nej oraz odzie ży i obu -
wia ro bo cze go, że by po sia da ły wła ści wo ści ochron ne i użyt ko we, 

� pra nia i kon ser wa cji środ ków ochro ny in dy wi du al nej oraz odzie ży i obu wia ro bo cze -
go lub wy pła ce nia ekwi wa len tu za pra nie i kon ser wa cję. 
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Pra cow nik pra cu je 
w niewłaściwym
obuwiu.
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Środ ki ochro ny in dy wi du al nej oraz odzież i obu wie ro bo cze sta no wią wła sność pra co -
daw cy. Pra cow nik ma obo wią zek:
� dbać o po wie rzo ną odzież i środ ki ochro ny in dy wi du al nej, 
� uży wać odzie ży i obu wia ro bo cze go oraz środ ków ochro ny in dy wi du al nej zgod nie

z prze zna cze niem. Nie uży wa nie sta no wi na ru sze nie pod sta wo wych obo wiąz ków pra -
cow ni ka. 

Je że li pra cow ni ko wi nie jest wy da wa na odzież i obu wie ro bo cze, a jest wy pła ca ny ekwi -
wa lent za uży wa nie wła snej odzie ży, to pra cow nik po wi nien do bie rać ta ką odzież, któ ra speł -
nia wy ma ga nia, np. nie wol no no sić bu tów z od kry ty mi pal ca mi, w szcze gól no ści kla pek.
Pra cow nik pra cu ją cy na bu do wie po wi nien być ubra ny w:
� spodnie z dłu gi mi no gaw ka mi, 
� obu wie z wkładkami przeciwprzebiciowymi oraz z an ty po śli zgo wą po de szwą, naj le -

piej ze wzmoc nio ny mi czub ka mi (chro nią pal ce przy upad ku przed mio tów na no gę), 
� ka mi zel kę ochron ną (zwłasz cza na bu do wach li nio wych), 
� hełm ochron ny, oku la ry ochron ne (sto so wa ne przy wy ko ny wa niu okre ślo nych prac), 
� rę ka wi ce ro bo cze (cza sa mi ta kże rę ka wi ce ochron ne),
� oraz in ne środ ki ochro ny in dy wi du al nej prze wi dzia ne na da nym sta no wi sku, np.

ochron ni ki słu chu, rę ka wi ce an ty wi bra cyj ne czy szel ki bez pie czeń stwa. 
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Fot. 53
Pracownik powinien być ubrany w koszulę z długim rękawem.



Środ ki ochro ny in dy wi du al nej chro nią pra cow ni ka przed jed nym lub więk szą licz bą za gro -
żeń zwią za nych z wy stę po wa niem nie bez piecz nych lub szko dli wych czyn ni ków w śro do wi sku
pra cy. Do środ ków ochro ny in dy wi du al nej za li cza się wszel kie ak ce so ria i do dat ki. Na le ży pa -
mię tać, że sku tecz ność środ ków ochro ny in dy wi du al nej za le ży w du żej mie rze od sa me go pra -
cow ni ka. Je że li bę dzie je sto so wał nie zgod nie z prze zna cze niem lub nie za sto su je ich w ogó le,
to do star czo ne przez pra co daw cę wła ści we środ ki speł nia ją ce wszel kie wy mo gi prze pi sów nie
ochro nią pra cow ni ka przed za gro że nia mi. Dla te go pra cow nik po wi nien je sto so wać, zgod nie
z in struk cją, któ ra po win na być do łą czo na do ka żde go środ ka ochro ny in dy wi du al nej i po stę -
po wać zgod nie z jej za pi sa mi. Więk szość środ ków ochro ny in dy wi du al nej na le ży do pa so wać
do swo ich po trzeb, np. wy re gu lo wać ob wód więź by heł mu, do pa so wać pa sy sze lek itd. 

Hełm ma na ce lu ochro nę gło wy przed ura za mi me cha nicz ny mi, wy wo ła ny mi ude rze nia -
mi spa da ją cych lub prze miesz cza ją cych się przed mio tów. Za bez pie cza ta kże przed skut ka mi
ude rze nia gło wą o ostre i twar de ele men ty kon struk cji oraz czę ści ma szyn. Amor ty zu je ude -
rze nie i jest od por ny na prze bi cie. Hełm po wi nien być spraw dza ny przed przy stą pie niem
do co dzien ne go użyt ko wa nia.

Spo sób kon tro li sko ru py heł mu

Na le ży zwró cić uwa gę na: 
� wi docz ne pęk nię cia po wierzch ni na ca łej gru bo ści, de for ma cje – wgnie ce nia, miej sco -

we prze bar wie nia i od bar wie nia po wierzch ni (po wy żej 10%), 
� głę bo kie otar cia, zaj mu ją ce po wy żej 10% po wierzch ni, 
� od pry ski ma te ria łu sko ru py lub wy szczer bie nie brze gu, po wo du ją ce po wsta nie ostrych

kra wę dzi. 

Spo sób kon tro li więź by heł mu

Na le ży spraw dzić: 
� od dzie le nie sko ru py od więź by po na ci śnię ciu pię ścią cen tral ne go punk tu więź by, 
� za cze py (wi docz ne uszko dze nia), ta śmy więź by (prze cię cia i po pru cia) oraz pas 

głów ny,
� po łą cze nia ze sko ru pą (uj mu je my jed ną rę ką pas głów ny, a dru gą brzeg sko ru py i pró -

bu je my od cią gnąć je od sie bie), 
� pa sek pod bród ko wy (po łą cze nia z więź bą i ele men tu re gu la cyj ne go), 
� za bru dze nia ele men tów sty ka ją cych się ze skó rą (więź by pa sa głów ne go z na po tni -

kiem i pa sa pod bród ko we go). 

Spo sób za kła da nia sze lek:

� złap głów ny punkt za cze pie nia na ple cach, 
� za łóż szel ki jed na po dru giej,
� je że li jest pas, za pnij go i wy re gu luj, 
� za łóż pa sy udo we, w ce lu za blo ko wa nia sprzą czek umiesz czo nych z ka żdej stro ny 

bio der, 
� zwróć uwa gę, aby nie skrzy żo wać pa sków udo wych, 
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� wy re gu luj pa ski udo we po cią ga jąc lub lu zu jąc koń ców ki pa sków, 
� za pnij pas na klat ce pier sio wej w przy pad ku je go obec no ści, po łącz mo co wa nia uprzę -

ży na klat ce pier sio wej za po mo cą łącz ni ka.
Szel ki bę dą do brze za ło żo ne, je śli pod pa sy mo żesz wło żyć swo ją dłoń.
Aby szel ki bez pie czeń stwa speł nia ły swo je za da nie na le ży je przy piąć lin ką z amor ty za to -

rem bądź urządzeniem samohamownym do punk tu ko twią ce go. Punkt ko twią cy po wi nien
być od po wied nio wy trzy ma ły i wska za ny przez oso bę z nad zo ru!

Przy kła do we wy po sa że nie sta no wisk pra cy

Kie ro wa nie ru chem

Ro bo ty ziem ne czę sto pro wa dzi się cię żkim sprzę tem przy ru chli wych dro gach. Wy jaz -
dem ma szyn z pla cu bu do wy na pas ulicz ny (lub od wrot nie) po win na kie ro wać wy łącz nie
upraw nio na do te go za da nia oso ba, za opa trzo na w: 
� po ma rań czo wą ka mi zel kę ostrze gaw czą (z na pi sem kie ro wa nie ru chem),
� hełm ochron ny,
� odzież i obuwie robocze,
� tar czę do za trzy ma nia po jaz dów,
� ra dio te le fon (w sy tu acjach ko niecz no ści ko or dy no wa nia ru chem, w dwóch kie run kach

po jed nym pa sie ru chu).
Czyn no ści zwią za ne z kie ro wa niem ru chem dro go wym mo gą wy ko ny wać wy łącz nie oso -

by, któ re ukoń czy ły szko le nie organizowane przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego –
– art. 6 ust. 3 a ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym. 

Ope ra tor za gęsz czar ki 

Bez względ nie na tym sta no wi sku pra cy za le ca się sto so wa nie ochron ni ków słu chu, rę ka -
wic an ty wi bra cyj nych oraz obu wia z po de szwą an ty po śli zgo wą. Oso by, któ re pra cu ją w po -
bli żu za gęsz czar ki rów nież po win ny mieć mo żli wość sto so wa nia ochron ni ków słu chu. 

Ope ra tor pi lar ki

Sta no wi sko ope ra to ra pi lar ki należy osło nić przed opa da mi at mos fe rycz ny mi. Pi lar ka mu -
si być wy po sa żo na w wy łącz nik awa ryj ny i mieć za mon to wa ną osło nę pi ły oraz klin roz sz cze -
pia ją cy. Ope ra tor zo bo wią za ny jest do sto so wa nia po py cha cza do prze su wu ma te ria łu. Nie
wolno pracować tarczą, która jest uszkodzona i wyszczerbiona. W przy pad ku cię cia dłu gich
ele men tów sto suj my blat przed łu ża ją cy stół. Prze wód za si la ją cy pi łę na le ży po pro wa dzić w ta -
ki spo sób, aby nie two rzył pę tli, o któ re mo żna się po tknąć. Naj le piej w fa zie bu do wy sta no -
wi ska za dbać o ro wek w pły cie pod ło go wej, w któ rym bę dzie le żał ka bel.

Spa wacz 

Na ra żo ny jest na pro mie nio wa nie (nad fio le to we, wi dzial ne, pod czer wo ne) oraz py ły spa -
wal ni cze, któ re mo gą do pro wa dzić do py li cy. Na pro mie nio wa nie na ra żo ne są ta kże oso by
pra cu ją ce w po bli żu sta no wi ska spa wa cza. Dla te go miej sce pra cy spa wa cza od dzie la się 
pa ra wa na mi.
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Be to niarz 
Pod czas be to no wa nia pra cow nik po wi nien stać na spe cjal nych po de stach opar tych

na sta łych ele men tach. Zgod nie z prze pi sa mi nie wol no cho dzić ani stać na zbro je niu. Be ton
na le ży rów no mier nie roz kła dać i po da wać z wy so ko ści nie więk szej niż 1 m. 

Cie śla

Ro bo ty cie siel skie montażowe mogą wy ko ny wać co naj mniej dwu oso bo we ze spo ły. Cie -
śle po win ni być wy po sa że ni w za sob ni ki na na rzę dzia ręcz ne, unie mo żli wia ją ce ich wy pa da -
nie i nie utrud nia ją ce swo bo dy ru chu. Wy ko ny wa nie ro bót cie siel skich z dra bin do zwo lo ne
jest tyl ko do wy so ko ści 3 me trów. Pa mię taj my, by przy wy ko ny wa niu ro bót cie siel skich ręcz -
ne po da wa nie dłu gich przed mio tów (de sek, ba li) od by wa ło się tyl ko do wy so ko ści 3 m. O ko -
lej no ści mon ta żu i de mon ta żu po szcze gól nych ele men tów de cy du ją kie row nik ro bót oraz
mistrz budow la ny. 

Bru karz 

Pra ce bru kar skie na le żą do jed nych z naj cię ższych. Wy ko ny wa ne są naj czę ściej na ko la -
nach. Dla te go pracownik powinien stosować nakolanniki. Naj bar dziej nie wy god nym sprzę -
tem przy pra cy bru kar skiej jest hełm. Należy przymocować go do brze do pod bród ka, że by nie
spa dał pod czas pra cy. Bru karz po wi nien rów nież przy przy cin ce ele men tów z ka mie nia, be to -
nu itp., za kła dać oku la ry i rękawice ochron ne oraz ma ski prze ciw py ło we. 
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Fot. 54
Na ko lan ni ki to pod sta wo we wy po sa że nie bru ka rza. 



Pra ca z elek tro na rzę dzia mi

Przy pra cy z elek tro na rzę dzia mi na le ży bez względ nie sto so wać wszel kie osło ny na czę ści
ru cho me, któ re prze wi dział pro du cent oraz od po wied ni osprzęt do pra cy, któ ry wy ni ka z in -
struk cji pro du cen ta lub in struk cji bhp opra co wa nej w za kła dzie. Oso by, któ re pra cu ją elek tro -
na rzę dzia mi są na ra żo ne na uszko dze nia wzro ku lub zmę cze nie słu chu. 

Pra ca w prze strze niach za mknię tych 

Po le ga na pra cy w prze strze niach, do któ rych wcho dzi się przez wła zy lub otwo ry o nie -
wiel kich roz mia rach lub gdy wej ście jest utrud nio ne. W te go ro dza ju ro bo tach naj wa żniej sze
jest za bez pie cze nie pra cow ni ka przed: 
� czyn ni ka mi szko dli wy mi za war ty mi w po wie trzu,
� ude rze niem spa da ją cych przed mio tów, 
� upad kiem z wy so ko ści.
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PRO FI LAK TYCZ NA OPIE KA LE KAR SKA

Do pod sta wo wych obo wiąz ków pra cow ni ka na le ży: 
� pod da nie się wstęp nym, okre so wym i kon tro l nym ba da niom le kar skim, 
� wy ko na nie in nych za le co nych przez le ka rza ba dań, 
� sto so wa nie się do wska zań le kar skich. 
Ba da nia wstęp ne są pierw szy mi ba da nia mi przy za trud nia niu no we go pra cow ni ka, pod -

czas któ rych le karz stwier dza, czy pra cow nik mo że zo stać do pusz czo ny do wy ko ny wa nia okre -
ślo nej pra cy. 

Ba da nia okre so we po win ny być prze pro wa dza ne przed upły wem ter mi nu wa żno ści po -
przed nich ba dań. 

Ba da nia kon tro l ne wy ko nu je się przed przy stą pie niem do pra cy po nie obec no ści zwią za -
nej z cho ro bą trwa ją cej dłu żej niż 30 dni. 

Ba da nia le kar skie ro bi się na koszt pra co daw cy w mia rę mo żli wo ści w go dzi nach pra cy.
Prze pi sy do pusz cza ją, że by by ły prze pro wa dza ne po za go dzi na mi pra cy, je że li nie ma in nych
mo żli wo ści. 

Pra co daw ca nie mo że do pu ścić do pra cy pra cow ni ka, któ ry nie po sia da ak tu al ne go za -
świad cze nia le kar skie go, stwier dza ją ce go brak prze ciw wska zań do wy ko ny wa nia okre ślo nej
pra cy. Dla te go po wszech ną prak ty ką jest kie ro wa nie nowo zatrudnionej osoby na wstęp ne
ba da nia le kar skie przed pod pi sa niem umo wy, aby pra co daw ca miał pew ność, że le karz nie
zgło si żad nych prze ciw wska zań do po wie rze nia pra cow ni ko wi okre ślo nej pra cy. Ta kże ta kie
ba da nia po win ny od by wać się na koszt pra co daw cy. 

Pa mię taj my, że za świad cze nie le kar skie wy sta wia ne jest dla sta no wi ska pra cy u kon kret -
ne go pra co daw cy. Nie mo żna więc przed kła dać no we mu pra co daw cy za świad cze nia le kar -
skie go z ba dań prze pro wa dza nych u po przed nie go pra co daw cy, na wet je że li ter min ich
wa żno ści jesz cze nie mi nął. 
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POD STA WO WE ZA SA DY OCHRO NY PRZE CIW PO ŻA RO WEJ 
ORAZ PO STĘ PO WA NIA W RA ZIE PO ŻA RU

Pra co daw ca ma obo wią zek za pew nić: 
� od po wied nie środ ki ga śni cze, 
� sys tem po wia da mia nia stra ży po żar nej, 
� wy zna cze nie pra cow ni ków do wy ko ny wa nia dzia łań w za kre sie zwal cza nia po ża rów

i ewa ku acji pra cow ni ków, 
� od po wied nią licz bę pra cow ni ków prze szko lo nych z uwzględ nie niem ro dza ju i po zio -

mu wy stę pu ją cych za gro żeń (w ka żdym cza sie wy ko ny wa nia prac na bu do wie lub
w za kła dzie),

� łącz ność ze słu żba mi ze wnętrz ny mi wy spe cja li zo wa ny mi w za kre sie ochro ny prze ciw -
po ża ro wej, 

� pra cow ni kom in for ma cje o oso bach wy zna czo nych do wy ko ny wa nia dzia łań w za kre -
sie zwal cza nia po ża rów i ewa ku acji pra cow ni ków obej mu ją ce:
1) imię i na zwi sko,
2) miej sce wy ko ny wa nia pra cy,
3) nu mer te le fo nu słu żbo we go lub in ne go środ ka ko mu ni ka cji elek tro nicz nej.
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Fot. 55
Punkt ppoż na bu do wie.



Po żar – to nie kon tro lo wa ne roz prze strze nie nie się ognia w miej scu do te go nie prze zna -
czo nym, po wo du ją ce stra ty. 

Aby za ist niał pro ces pa le nia nie zbęd ny jest do stęp po wie trza oraz źró dło cie pła po wo du ją -
ce za płon. Źró dła cie pła mo gą być ze wnętrz ne i do nich za li cza my: otwar ty ogień i go rą ce ga zy
(za pał ka, pa pie ros, nie do pa łek, iskry spa wal ni cze, kok sow ni ki), go rą ce po wierzch nie (grzej ni ki,
grzał ki elek trycz ne, ża rów ki, sil ni ki), iskry me cha nicz ne (wy stę pu ją ce pod czas ude rze nia, szli fo -
wa nia, cię cia), iskry elek trycz ne (wy ni ka ją ce z uszko dzo nej in sta la cji lub z nie ty po wej pra cy urzą -
dze nia). Wy stę pu ją ta kże we wnętrz ne źró dła cie pła po wo du ją ce tzw. sa mo za płon (re ak cja
nie któ rych che mi ka liów po wo du je wy dzie le nie du żej ilo ści cie pła). 

Pra ce po ża ro wo -nie bez piecz ne wy stę pu ją przy wy ko ny wa niu nie któ rych ro bót z wy -
so kim ry zy kiem po ża ru. Np. są zwią za ne z uży wa niem sub stan cji i mie sza nin ła two pal nych,
uży wa niem ga zów ła two pal nych, pra ca mi im pre gna cyj ny mi, pra ca mi w zbior ni kach i w ka na -
łach. Przed przy stą pie niem do wy ko ny wa nia prac po ża ro wo -nie bez piecz nych pra cow nik 
po wi nien: 
� oce nić za gro że nie wy stą pie nia

po ża ru w bez po śred nim są siedz -
twie miej sca pra cy, 

� w ra zie wąt pli wo ści skon sul to -
wać się z bez po śred nim prze ło -
żo nym,

� w po ro zu mie niu z prze ło żo nym
pod jąć wszel kie nie zbęd ne dzia -
ła nia, ma ją ce na ce lu nie do pusz -
cze nie do po wsta nia po ża ru,

� wy ko ny wać pra cę zgod nie z przy -
ję ty mi pro ce du ra mi i in struk cja mi
(je że li wy ma ga ne jest uzy ska nie
pi sem ne go ze zwo le nia nie po wi -
nien bez nie go wy ko ny wać pra -
cy). Z uwa gi na mo żli wość wy stą-
pie nia za gro że nia, wszel kie pra ce
spa wal ni cze pro wa dzo ne w za -
kre sie prac bu dow la nych wy ko -
ny wa nych w czyn nym za kła dzie
pra cy mo gą być pro wa dzo ne wy -
łącz nie po uzy ska niu pi sem ne go
ze zwo le nia. 

Za bro nio ne jest: 

� uży wa nie otwar te go ognia, w tym pa le nia ty to niu w miej scach do te go nie prze zna -
czo nych, np. w po bli żu bu tli z ga za mi, 

� spraw dza nie szczel no ści za wo rów bu tli ga zo wych przy po mo cy ognia, 
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Fot. 56
Po jem ni ki z sub stan cja mi ła two pal ny mi po win -
ny być za bez pie czo ne. 



� pa lenie pa pie ro sów pod czas wy ko ny wa nia prac im pre gna cyj nych (odzież ro bo cza jest
po bru dzo na i mo że się za pa lić), 

� uży wa nie uszko dzo nych urzą dzeń czy in sta la cji elek trycz nych. Mo gą one stać się źró -
dłem iskry po wo du ją cej po żar, 

� prze cho wy wa nie ga zów tech nicz nych w po miesz cze niach nie wen ty lo wa nych oraz
w po miesz cze niach znaj du ją cych się w piw ni cach, 

� osła nia nie ża ró wek ma te ria ła mi pal ny mi np. pa pie rem,

� za sta wia nie dróg ewa ku acyj nych, za my ka nie drzwi ewa ku acyj nych i unie mo żli wia nie
do stę pu do sprzę tu ga śni cze go,

� uży wa nie urzą dzeń grzew czych usta wio nych na pod ło żu pal nym lub w są siedz twie
ma te ria łów ła two pal nych. 

� wy rzu ca nie nie do ga szo nych pa pie ro sów (gro ma dze nie du żej ilo ści od pa dów za nie -
czysz czo nych ole ja mi – pa ku ły, szma ty), co mo że po wo do wać sa mo za płon, 

� po zo sta wia nie bez nad zo ru włą czo nych urzą dzeń elek trycz nych,

� wy rzu ca nie od pa dów (po jem ni ków, szmat) za nie czysz czo nych sub stan cja mi ła two -
pal ny mi w miej scach do te go nie prze zna czo nych. 

Środki gaśnicze

Naj czę ściej sto so wa ny mi środ ka mi ga śni czy mi są wo da, pia na, dwu tle nek wę gla, prosz ki
ga śni cze, ha lo ny. 

Wo da jest nie pal na i pod wpły wem cie pła pa ru je. Pa ra od ci na do pływ tle nu. Jed no cze -
śnie chło dzi ma te riał pło ną cy i ogra ni cza roz prze strze nia nie się ognia. 

Pia na – jej pod sta wo wym skład ni kiem jest ta kże wo da ze środ ka mi spie nia ją cy mi. 

Dwu tle nek wę gla to naj lep szy ze środ ków ga śni czych, po nie waż jest obo jęt ny i nie prze -
wo dzi prą du. Cię ższy od po wie trza po wo du je od gra dza nie po wie trza od ognia i od cię cie do -
pły wu tle nu. Ja ko śro dek ga śni czy sto su je się go w po sta ci skro plo nej i sprę żo nej. Przy
gwał tow nym roz prę że niu schła dza się do bar dzo ni skiej tem pe ra tu ry i zmie nia się w po stać
płat ków śnie gu (stąd na zwa ga śni ce śnie go we). 

Prosz ki ga śni cze 

Ma ją po dob ne dzia ła nie co dwu tle nek wę gla. Dzia ła ją po przez na tych mia sto we od cię cie
do pły wu po wie trza. Ha lo ny to cie cze nie pal ne. Są bar dzo sku tecz ne, ale z uwa gi na szko dli wy
wpływ na war stwę ozo no wą ak tu al nie nie są sto so wa ne. 

Wo dą nie wol no ga sić niektórych ma te ria łów np. ta kich jak: kar bid, fos for. Za bro nio ne jest
rów nież ga sze nie wo dą pro duk tów ro po po chod nych (ben zy na, olej na pę do wy, olej opa ło -
wy), po nie waż są lżej sze od wo dy i wy pły ną na wierzch. 

Nie wol no ga sić ta kże pod na pię ciem in sta la cji elek trycz nych i urzą dzeń czy ma szyn. 
Wo da bo wiem prze wo dzi prąd i mo że spo wo do wać po ra że nie lub dal sze zwar cia al bo ko lej -
ne miej sca za pło nu. 
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Ga śni ca pia no wa 

Z uwa gi na za war tość wo dy nie po win na być sto so wa na do ga sze nia in sta la cji elek trycz -
nych oraz ma szyn i urzą dzeń nie od łą czo nych od na pię cia. Na da je się na to miast do ga sze nia
pły nów ła two pal nych oraz ma te ria łów sta łych. 

Ga śni ca śnie go wa 

Ze wzglę du na wła ści wo ści sto so wa ne go dwu tlen ku wę gla (obo jęt ny, cię ższy od po wie -
trza, nie prze wo dzą cy) sto su je się ją do ga sze nia pro duk tów ro po po chod nych (ben zy ny, ole ju
na pę do we go, ole ju opa ło we go), farb, la kie rów, roz pusz czal ni ków, sub stan cji wcho dzą cych
w re ak cję z wo dą, a ta kże in sta la cji elek trycz nych. Ze względu na bar dzo ni ską tem pe ra tu rę
ma te ria łu ga szą ce go za bra nia się nią ga sić lu dzi. Na le ży pa mię tać, że ta kiej ga śni cy nie wol no
na grze wać do tem pe ra tu ry po wy żej 30°C, po nie waż mo że wy buch nąć. 

Ga śni ca prosz ko wa 

Ma za sto so wa nie ta kie sa mo jak ga śni ca śnie go wa. Do dat ko wo uży wa się jej przy ga sze -
niu ga zów (ace ton, pro pan -bu tan) – je że li są ozna ko wa ne sym bo lem „C” i do ga sze nia me ta li
(sód, ma gnez), je że li są ozna ko wa ne sym bo lem „D”.
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Fot. 57
Licz bę, ro dzaj i roz miesz cze nie ga śnic po win no do bie rać się do wiel ko ści za gro żeń.



Naj sku tecz niej szym i naj bez piecz niej szym spo so bem ga sze nia ognia na lu dziach jest za -
sto so wa nie ko ca ga śni cze go lub in ne go nie pal ne go ka wał ka ma te ria łu. Je śli ga śni ce nie ma -
ją uchwy tów na le ży je prze no sić pio no wo.

Na otwar tej prze strze ni ogień na le ży ga sić usta wia jąc się, ty łem do wia tru. 
Je śli ogień po ja wi się w po miesz cze niach lub urzą dze niach elek trycz nych, pa mię taj my,

aby w mia rę mo żli wo ści odłą czyć prąd. W przy pad ku ga sze nia urzą dzeń pod na pię ciem na le -
ży za cho wać od stęp mi ni mum 1 m. Ni gdy nie od bez pie czaj my ga śni cy, trzy ma jąc wy lot dy -
szy w swo ją stro nę lub w kie run ku in nych lu dzi. Ogień na le ży ga sić od do łu do gó ry
i w kie run ku od sie bie. Wy jąt kiem jest ga sze nie cie czy. Stru mie nia nie wol no kie ro wać bez po -
śred nio na ciecz, ale po nad ogniem, tak, aby nad nim utwo rzyć chmu rę mgły wodnej. Pa mię -
taj my o od po wied nim do bo rze środ ka ga śni cze go.

Przy wcho dze niu do po miesz czeń, w któ rych mo że pa lić się sprawdź my, czy drzwi nie są
go rą ce. Na stęp nie uchyl my je i wpro wadź my ma ły stru mień środ ka ga śni cze go. Po tem otwórz -
my drzwi i roz pocz nij my ga sze nie. 

W przy pad ku wy stą pie nia nie wiel kie go po ża ru na le ży po wia do mić prze ło żo ne go i oso -
by za gro żo ne oraz pró bo wać uga sić ogień do stęp ny mi środ ka mi. (Zad baj my w mia rę mo żli -
wo ści o wła ści wy do bór środ ków). Je śli wiel kość bądź cha rak ter po ża ru nie po zwa la
na uga sze nie go wła sny mi si ła mi trze ba na tych miast po wia do mić straż po żar ną, te le fo nu jąc
pod nr 998. Dys po zy to ro wi na le ży po dać na stę pu ją ce in for ma cje: 
� miej sce po ża ru (ad res, usy tu owa nie po ża ru na ob sza rze bu do wy lub bu dyn ku), 
� co się pa li i czy są za gro że ni lu dzie,
� swo je imię i na zwi sko oraz nr te le fo nu. 
Roz łą czyć się mo żna do pie ro po po twier dze niu przez dys po zy to ra przy ję cia za wia do -

mie nia. 
Do cza su przy by cia stra ży po żar nej na le ży:
� ewa ku ować lu dzi wy zna czo ny mi do te go dro ga mi ewa ku acyj ny mi,
� udzie lić po mo cy oso bom po trze bu ją cym, wy pro wa dza jąc ich z miej sca za gro że nia,
� pa mię tać, aby przy prze cho dze niu przez miej sca za dy mio ne po chy lić się i za sło nić

twarz (je że li jest to mo żli we zwi lżo ną szma tą),
� spraw dzić po wyj ściu do bez piecz ne go miej sca czy współpra cow ni cy też się ewa ku -

owa li (dzię ki te mu stra ża cy bę dą wie dzie li ile osób po zo sta ło w stre fie za gro że nia),
� wy ko ny wać wszyst kie po le ce nia oso by wy zna czo nej do ewa ku acji pra cow ni ków

i zwal cza nia po ża rów. 
Pod czas ga sze nia po ża ru w po miesz cze niach nie otwie raj my okien i drzwi, aby ogra ni -

czyć do stęp po wie trza. Po przy by ciu stra ży po żar nej bez względ nie sto suj my się do po le ceń
funk cjo na riu sza kie ru ją ce go ak cją. 

Oso ba pro wa dzą ca in struk taż po win na po in for mo wać szko lo ne go, kto w za kła dzie jest
wy zna czo ny do ewa ku acji pra cow ni ków i zwal cza nia po ża rów. Oso ba szko lo na mu si rów nież
za po znać się z obo wią zu ją cą w za kła dzie in struk cją ppoż. Przy roz po czy na niu prac na no wej
bu do wie pra cow ni cy ka żdo ra zo wo po win ni być in for mo wa ni o za sa dach ochro ny ppoż na da -
nej bu do wie, do stęp nych środ kach ga śni czych i ich roz miesz cze niu
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