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1. Wstęp

Pro wa dze nie ro bót bu dow la nych wią że się z pod wy ższo nym ry zy kiem wy stą pie nia wy -
pad ku przy pra cy. Dla te go za pew nie nie pra cow ni kom bez pie czeń stwa jest bar dzo wa żne,
zwłasz cza przy pro wa dze niu prac na wy so ko ści. Jed nym z no wo cze snych spo so bów ochro ny
zbio ro wej osób pra cu ją cych na wy so ko ści oraz sku tecz nym za bez pie cze niem przed spa da -
niem z gó ry przed mio tów (co po zwa la chro nić cią gi ko mu ni ka cyj ne i chod ni ki) są siat ki bez -
pie czeń stwa. W bro szu rze przed sta wia no spo so by mon to wa nia, za kres i wy ma ga nia doty czą ce
sto so wa nia sia tek. Szcze gó ło we omó wie nie tych za gad nień ma na ce lu zwięk sze nie bez pie -
czeń stwa na pla cach bu dów.

2. Siat ki bez pie czeń stwa (ase ku ra cyj ne), 

a siat ki za bez pie cza ją ce (ochron ne)

W bu dow nic twie i pra cach mon ta żo wych sto so wa ne są ró żne go ro dza ju siat ki, któ rych
za da niem jest ochro na lub za bez pie cze nie pra cow ni ków. Siat ki te mo że my po dzie lić na dwie
za sad ni cze gru py:
� Siat ki bez pie czeń stwa na zy wa ne siat ka mi ase ku ra cyj ny mi.
� Siat ki ochron ne, za bez pie cza ją ce.

Siat ki bez pie czeń stwa (ase ku ra cyj ne) to ta kie, któ re speł nia ją wy mo gi nor my PN -EN 1263-
1 i słu żą do za bez pie cze nia lu dzi przed upad kiem z wy so ko ści.

Siat ki ochron ne (za bez pie cza ją ce) to te, któ re ma ją chro nić lu dzi m.in. przed wpły wem
wa run ków at mos fe rycz nych, przed spa daniem z gó ry przed mio tów (np. spe cjal ne dasz ki
ochron ne) lub mo gą sta no wić wy gro dze nie stref nie bez piecz nych.
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2. Siatki bezpieczeństwa (asekuracyjne), a siatki zabezpieczające (ochronne)

Uwa ga!

Siat ki bez pie czeń stwa mo gą więc być wy ko rzy sty wa ne ja ko siat ki ochron ne,
ale na le ży pa mię tać, że nie ka żda siat ka ochron na mo że być siat ką bez pie -
czeń stwa.

Fot.1
Siatka
bezpieczeństwa



3. Pod sta wo we ty py sia tek i ich za sto so wa nie

Siat ki bez pie czeń stwa wy ko na ne są z włó kien po li pro py le no wych lub po lia mi do wych
o tak do bra nych pa ra me trach, aby w tem pe ra tu rze mię dzy – 10°C a + 40°C nie po gar sza ły one
w istot ny spo sób swo ich wła ści wo ści me cha nicz nych. 

Siat ki bez pie czeń stwa sto su je się w bu dow nic twie i in nych ro bo tach mon ta żo wych ja ko:

� za bez pie cze nia zbio ro we pra cow ni ków przed upad kiem z wy so ko ści, 

� za bez pie cze nia bocz ne otwar tych kra wę dzi bu dow li,

� za bez pie cze nia przed upad kiem oso by pra cu ją cej na rusz to wa niach, po mo stach, dro -
gach ko mu ni ka cyj nych usy tu owa nych po nad 1 m nad po zio mem pod ło ża,

� za bez pie cze nia wy ko pów, otwar tych ka na łów itp.

Ze wzglę du na mak sy mal ny roz miar oczka i od dzia ły wa nie ener gii czyn nej roz ró żnia my
na stę pu ją ce kla sy sia tek:

Ta be la nr 1. Klasy siatek

Ze wzglę du na spo sób wy ko rzy sta nia, nor ma roz gra ni cza na stę pu ją ce ty py sia tek:
1/ Siat ki mo co wa ne w ukła dzie po zio mym w tym:

� Siat ka ty pu S.

� Siat ka ty pu T.

2/ Siat ki mo co wa ne w ukła dzie pio -
no wym w tym: 

� Siat ka ty pu U. 

� Siat ka ty pu V.

Fot. 2 
Ma kie ta pre zen ta cyj na

1 - siatka bezpieczeństwa typu V
2 - siatka bezpieczeństwa typu S
3 - siatka bezpieczeństwa typu U
4 - osłona przeciwpyłowa
5 - siatka bezpieczeństwa typu T
6 - ogrodzenie budowy
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BUDOWNICTWO. Siatki, które ratują życie

Klasa siatki
Minimalna energia zerwania 

(zniszczenia)
Maksymalny

rozmiar oczka

Klasa A1 2,3 kJ 60 x 60 mm

Klasa A2 2,3 kJ 100 x 100 mm

Klasa B1 4,4 kJ 60 x 60 mm

Klasa B2 4,4 kJ 100 x 100 mm

1

2

3
4

5
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1. Siat ka bez pie czeń stwa ty pu S – siat ka z li ną kra wę dzio wą za wie szo na po zio mo.

Sto so wa ne są w za bez pie cze niu prac, przy wy ko ny wa niu ro bót da cho wych i na kon struk -
cjach szkie le to wych hal oraz otwo rów w stro pach bu dyn ków. Aby speł nić wy ma ga nia nor my,
siat ka ta ka po win na mieć mi ni mal ną po wierzch nię 35 m2 oraz naj mniej szy bok nie krót szy
niż 5 m. Po wstrzy mu je ona upa dek na wet z 6 m. Na le ży jed nak pa mię tać, że po win na ona być
umiesz czo na jak naj wy żej, aby mi ni ma li zo wać nie tyl ko sku tek, ale rów nież dłu gość spa da nia.
Pod czas do bo ru sia tek na le ży kal ku lo wać ta kże prze strzeń pod siat ką po trzeb ną do po wstrzy -
ma nia upad ku (ugię cie siat ki).

Fot. 3 
Za bez pie cze nie
z siat ki typ S

Fot.4
Za bez pie cze nie
z siat ki typ S 
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3. Podstawowe typy siatek i ich zastosowanie



Fot. 5
Za bez pie cze nie
da chu

Fot. 6 
Za bez pie cze nie 
wia duk tu 
na au to stra dzie

2. Siat ka bez pie czeń stwa ty pu T – siat ka mon to wa na w po zio mie na wspor ni kach
wo kół obiek tu. 

Wy ko rzy sty wa ne są w po wstrzy my wa niu spa da nia pod czas prac przy kra wę dziach, gdzie
nie mo żna jesz cze za in sta lo wać ba lu stra dy. Naj wa żniej szym ich ce lem jest za bez pie cze nie pra -
cy pod czas zbro je nia, de sko wa nia na naj wy ższych kon dy gna cjach bu dyn ku i przy pra cach wy -
ko ny wa nych na da chach o na chy le niu więk szym niż 20 stop ni. Przy sze ro ko ści wspor ni ków
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BUDOWNICTWO. Siatki, które ratują życie



Fot. 7 
Za bez pie cze nie 
ty pu T

mi ni mum 3 m, siatki po wstrzy mu ją upa dek na wet z wy so ko ści 6 m, dla te go mo co wa ne są
zwy kle do stro pu lub ele wa cji na ni ższej kon dy gna cji, czy li tam gdzie be ton uzy skał już wy -
star cza ją cą wy trzy ma łość. Ze wzglę du na wy so ki koszt kon struk cji wspor ni czej do bór te go
roz wią za nia po wi nien od by wać się jak naj wcze śniej, aby już na eta pie pro jek to wa nia uwzględ -
nić to roz wią za nie w in for ma cji BIOZ i bu dże cie in we sty cji.

3. Siat ka bez pie czeń stwa ty pu U – siat ka roz pię ta na spe cjal nie za pro jek to wa nych
wspor ni kach (słup kach) pio no wych mon to wa na na kra wę dziach da chów pła skich lub da chów
o na chy le niu do 20°, na kra wę dziach po zio mów ro bo czych usy tu owa nych na wy so ko ści,
na rusz to wa niach oraz sta no wią ca wy peł nie nia ba lu strad.

Fot. 8 
Za bez pie cze nie
ty pu U
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3. Podstawowe typy siatek i ich zastosowanie



Fot. 9
Za bez pie cze nie
ty pu U

4. Siat ka bez pie czeń stwa ty pu V – siat ka mon to wa na na spe cjal nych wy się gni kach wo -
kół bu do wa ne go obiek tu, za bez pie cza ją ca jed no cze śnie kil ka po zio mów ro bo czych przed
upad kiem pra cow ni ków po za kra wędź sta no wi ska pra cy. Speł nia  po dob ne za da nia i wy mo -
gi, jak siat ki mo co wa ne na wspor ni kach ty pu T. Zwy kle za mo co wa nie kon struk cji od by wa się
do stro pów dwóch ni ższych kon dy gna cji, a dzię ki swo jej bu do wie może wy sta wać po nad naj -
wy ższą ele wa cję.

Fot. 10  Za bez pie cze nie ty pu V
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BUDOWNICTWO. Siatki, które ratują życie



4. Za le ty sia tek bez pie czeń stwa

� Pra wi dło wy mon taż sia tek umo żli wia re zy gna cję z in dy wi du al nych środ ków ochro ny
przed upad kiem z wy so ko ści. Dzię ki te mu oso by pra cu ją ce na wy so ko ści ma ją za pew -
nio ną cał ko wi tą swo bo dę ru chów i nie mu szą już być krę po wa ne przez szel ki i lin ki za -
bez pie cza ją ce.

� Siat ki za bez pie cza ją ce oraz siat ki po łą czo ne z tka ni na mi ochron ny mi sta no wią uni wer -
sal ne za bez pie cze nie zbior cze dla pro ce sów pra cy i trans por tu w da nym ob sza rze.

� Wy so kie wła sno ści pla stycz ne sia tek oraz ich wy so ka wy trzy ma łość me cha nicz na i che -
micz na uła twia ją bez piecz ne wy ła py wa nie osób i przed mio tów.

� Ce na sia tek jest kon ku ren cyj na w sto sun ku do rusz to wań.

� Siat ki są ła twe w mon ta żu, trans por cie i prze cho wy wa niu.

5. Ogól ne wa run ki do ty czą ce in sta lo wa nia sia tek 

bez pie czeń stwa

A. Pod sta wo we de fi ni cje

1. Siat ka bez pie czeń stwa – siat ka pod wie szo na za po mo cą li ny gra nicz nej lub in nych
ele men tów utrzy mu ją cych, al bo ich kom bi na cji, prze zna czo na do wychwytywania
osób spa da ją cych z wy so ko ści. Siat ka ochron na, bez wę zło wa, wy ko na na z po li pro py -
le nu, gru bość lin ki ok. 5 mm, wiel kość oczka 10 x 10 cm lub 6 x 6 cm lub 4,5 x 4,5 cm.

2. Li na kra wę dzio wa (gra nicz na) – li na prze ple cio na przez wszyst kie oczka na ob wo -
dzie siat ki wy zna cza ją ca jej ze wnętrz ne wy mia ry, o któ rą mo cu je się ele men ty mon -
ta żo we siat ki, śred ni ca li ny fi 12 mm, wy trzy ma łość 30 kN.

3. Li na wią żą ca – sto so wa na do za mo co wa nia li ny kra wę dzio wej do kon struk cji utrzy -
mu ją cej.

4. Li na łą czą ca – sto so wa na do łą cze nia ze so bą więk szej liczby sia tek w ce lu uzy ska -
nia jed nej du żej po wierzch ni.

5. Oczko kon tro l ne – ba da ne oczko, któ re umiesz czo ne jest w siat ce bez pie czeń stwa
i któ re mo żna wy jąć bez osła bie nia siat ki, w ce lu okre śle nia po gar sza nia się ja ko ści
siat ki, w wy ni ku sta rze nia. Ka żde oczko kon tro l ne ma plom bę z nu me rem. Nu mer ten
jest rów nież wpi sa ny na met ce przy szy tej do siat ki.

6. Ele men ty mo cu ją ce siat kę bez pie czeń stwa – za ich po mo cą, pod wie sza się siat kę
do kon struk cji bu dyn ku lub bu dow li, np. li ny, kau sze, ka ra biń czy ki, spe cjal ne ha ki,
wspor ni ki utrzy mu ją ce itp.

7. Ko tew mon ta żo wa – in sta lo wa na jest na kra wę dziach po zio mu ro bo cze go,
do któ rych za po mo cą ele men tów mon ta żo wych pod wie sza się siat ki bez pie czeń -
stwa.

8. Ra ma utrzy mu ją ca – kon struk cja, do któ rej siat ki są pod wie sza ne i któ ra ma udział
w po chła nia niu ener gii ki ne tycz nej w przy pad ku ob cią żeń dy na micz nych.
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4. Zalety siatek bezpieczeństwa



B. Ba da nia kon tro l ne

Na le ży pa mię tać, że pod wpły wem wa run ków at mos fe rycz nych, a zwłasz cza dzia ła nia pro -
mie ni UV, siat ki bez pie czeń stwa ule ga ją pro ce so wi sta rze nia i tra cą swo je wła ści wo ści me cha -
nicz ne. Dla te go za le ca się, aby by ły uży wa ne tyl ko wte dy, kie dy jest to ko niecz ne. Aby oce nić
sto pień sta rze nia sia tek, na le ży prze pro wa dzać ich okre so we ba da nia. Wy ko nu je się je na pod -
sta wie oczek kon tro l nych, któ re są przy pię te do sia tek. Na ka żdej siat ce bez pie czeń stwa znaj -
du je się ety kie ta i wy żej wska za ne oczka kon tro l ne z plom ba mi. Nu me ry na plom bach są ta kie
sa me, jak na ety kie cie. Naj póź niej po ro ku sto so wa nia siat ki jed no z oczek kon tro l nych mu si
być wy sła ne do au to ry zo wa nej jed nost ki kon tro lu ją cej, wska za nej przez do staw cę sia tek, w ce -
lu po twier dze nia czy po sia da ją one pra wi dło wą wy trzy ma łość na ro ze rwa nie. W przy pad ku
po zy tyw ne go wy ni ku ba dań, użyt kow nik otrzy mu je no we pla kiet ki kon tro l ne z nu me rem
iden ty fi ka cyj nym, któ re przy mo co wu je na wła ści wej siat ce. Siat ka mo że być te raz użyt ko wa -
na przez ko lej ny rok. Łącz ny cykl ba dań kon tro l nych dla ka żdej siat ki prze pro wa dza ny jest
przez ko lej ne 3 la ta co wska zu je na mak sy mal nie 4-let ni okres użyt ko wa nia siat ki. 

Fot 11 i 12
Ozna ko wa nie sia tek 
bez pie czeń stwa
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BUDOWNICTWO. Siatki, które ratują życie

Uwa ga!

Siat ki bez pie czeń stwa do star cza ne przez pro du cen ta mu szą bez względ nie
speł niać wy ma ga nia nor my PN EN 1263-1. Do ku men tem po twier dza ją cym tę
zgod ność jest cer ty fi kat wy sta wio ny przez nie za le żną or ga ni za cję no ty fi ko -
wa ną. Cer ty fi kat po wi nien posiadać nu mer spra woz da nia z ba dań, iden ty fi -
ko wać pro dukt, któ re go do ty czy. Pro du cent sia tek musi wraz z siat ka mi
do star czyć ko pie te go cer ty fi ka tu.



Met ka han dlo wa umiesz cza na przez pro du ce na na siat ce zgod nie z nor mą EN 1263-1 mu -
si za wie rać oprócz nu me ru iden ty fi ka cyj ne go (plom by):

– da tę pro duk cji i na zwę pro du cen ta,
– typ siat ki zgod nie z nor mą EN 1263-1,
– do klad ny opis ar ty ku łu,
– mi ni mal ną zdol ność po chła nia nia ener gii lub mi ni mal ną si łę roz cią ga ją cą oczko kon -

tro l ne , zgod nie z ISO 1806,
– nu mer kon tro l ny jed nost ki kon tro l nej / ba daw czej, któ ra wy da ła cer ty fi kat siat ki.
Na pra wy / wa dy:
Uszko dzo ne siat ki (ro ze rwa ne oczka, znisz czo na lin ka kra wę dzio wa) mo gą być na pra wia -

ne tyl ko przez od po wied ni per so nel w za kła dach pro du cen ta. Je że li zo sta ły stwier dzo ne wa -
dy, wów czas siat ki ochron ne mo gą być sto so wa ne tyl ko po wy da niu de cy zji przez rze czo-
znaw cę lub mu szą zo stać pra wi dło wo na pra wia ne.

Prze cho wy wa nie:
Ide al nym miej scem  jest su che i chłod ne po miesz cze nie ma ga zy no we. Siat ki mu szą być

prze cho wy wa ne w spo sób chro nią cy je przed kwa sa mi, łu ga mi, ole ja mi, przed bez po śred nim
dzia ła niem pro mie ni UV i z da la od źró deł cie pła (np. od grzej ni ków).

C. Za sa dy użyt ko wa nia 

Ka żda siat ka bez pie czeń stwa mo że być użyt ko wa na:

� tyl ko z wa żnym okre sem gwa ran cji, udo ku men to wa nym m.in. na spe cjal nej met ce
pro du cen ta przy pię tej do kra wę dzi siat ki,

� zgod nie z in struk cją mon ta żu do star czo ną przez pro du cen ta/ dys try bu to ra lub we -
dług in dy wi du al nie opra co wa ne go pla nu mon ta żu.

In struk cje lub pla ny mon ta żo we opra co wa ne i do stęp ne po win ny być w ję zy ku użyt kow -
ni ka sia tek oraz muszą za wie rać mi ni mum in for ma cji. Takich jak:

– mak sy mal na wy so kość spad ku,
– mi ni mal na sze ro kość chwy ta nia,

Tabel nr 2. Wy so kość spad ku

Patrz rys. 1 i 2.
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5. Ogólne warunki dotyczące instalowania siatek bezpieczeństwa

oznaczenie określenie omówienie

Hi
Odległość w pionie między 
zabezpieczanym stanowiskiem
pracy, a siatką bezpieczeństwa.

Maksymalna dopuszczalna wysokość spadku
ze stanowiska pracy na siatkę bezpieczeństwa
wynosi 6 metrów, co oznacza, że maksymalna
nominalna wysokość mierzona od środka
ciężkości osoby wynosi 7 metrów.

He
Odległość w pionie między 
zabezpieczanym stanowiskiem
pracy, a siatką bezpieczeństwa.

Odległość ta służy ustaleniu poziomego 
wysięgu siatki poza krawędź znajdującego się
wyżej stanowiska pracy (szerokość chwytania).

Hr

Odległość w pionie między 
zabezpieczanym stanowiskiem
pracy, a siatką bezpieczeństwa 
w miejscu oddalonym o 2 metry
od brzegu siatki.

Siatki bezpieczeństwa w pobliżu brzegu siatki
mają mniejszą zdolność przenoszenia 
obciążeń udarowych. Dlatego też odległość 
w pionie w tym miejscu nie powinna 
przekraczać 3 metrów.



– spo sób łą cze nia sia tek bez pie czeń stwa,
– mi ni mal na od le głość siat ki bez pie czeń stwa od pod ło ża,
– wy ma ga ne si ły za ko twie nia,
– kon tro la i spraw dza nie,
– spo sób prze cho wy wa nia i trans por tu,
– in dy wi du al ne wy tycz ne pod szcze gól ne za sto so wa nie.
Za le ce nia:

� Siat ka bez pie czeń stwa po win na być in sta lo wa na po ni żej po zio mu pra cy naj bli żej, jak
to mo żli we.

� Wy so kość spad ku Hi i He nie po win na prze kra czać 6 m.
� Zmniej szo na wy so kość spad ku Hr nie po win na prze kra czać 3 m.
Sze ro kość chwy ta nia b jest to od le głość w po zio mie mię dzy kra wę dzią ob sza ru pra cy,

a brze giem siat ki bez pie czeń stwa.

Tabela nr 3. Za le żność mię dzy do pusz czal ną wy so ko ścią spad ku, a wy ma ga ną 
sze ro ko ścią chwy ta nia

patrz rys. 1 i 2

Za bez pie cze nie ob sza ru pra cy o po chy le niu po wierzch ni w gra ni cach od 0° do 20°

Rys. 1
1 – siat ka 
bez pie czeń stwa

Za bez pie cze nie ob sza ru pra cy o po chy le niu po wierzch -
ni więk szym niż 20°

Rys. 2
1 – siat ka bez pie czeń stwa
2 – naj ni ższy punkt brze gu 

siat ki bez pie czeń stwa
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BUDOWNICTWO. Siatki, które ratują życie

Wysokość spadku He ≤ 1 m ≤ 3 m ≤ 6 m

Szerokość chwytania b ≥ 2 m ≥ 2,5 m ≥ 3 m



D. Sposoby łączenia
Siat ki bez pie czeń stwa mo żna łą czyć ze so bą w ce lu uzy ska nia więk szych po wierzch ni. Po -

łą cze nie wy ko nu je my za po mo cą lin wią żą co -łą czą cych, je że li koń ców ki lin po słu żą jed no cze -
śnie ja ko ele ment mon ta żo wy lub za po mo cą lin łą czą cych. Mię dzy brze ga mi łą czo nych sia tek
nie mo gą po wstać szcze li ny więk sze niż 100 mm.

Je że li siat ki bez pie czeń stwa łą czo ne są przez za cho dze nie na sie bie, mi ni mal na wiel kość
za kład ki po win na wy no sić:

– dla sia tek ty pu S – 2 m
– dla sia tek ty pu T – 0,75 m

Rys. 5

łą cze nie sia tek na za kład kę
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5. Ogólne warunki dotyczące instalowania siatek bezpieczeństwa

Uwa ga!

W przy pad ku, gdy siat ka ase ku ra cyj na jest za du ża w sto sun ku do po wierzch -
ni, któ rą ma za bez pie czać, na le ży wów czas zro lo wać nad miar siat ki wo kół lin
kra wę dzio wych po szcze gól nych bo ków. 

Rys.3
łą cze nie za po mo cą li ny prze pla ta nej wo kół
lin kra wę dzio wych sia tek

Rys. 4
łą cze nie za po mo cą li ny prze pla ta nej przez
oczka sia tek



Fot. 13 
Ro lo wa nie 
nad mia ru siat ki

Od le głość siat ki od pod ło ża
O wy so ko ści za wie sze nia siat ki de cy du je nie tyl ko mak sy mal na wy so kość spad ku, ale rów -

nież od stęp bez pie czeń stwa siat ki od pod ło ża lub usy tu owa nych tam sta łych ele men tów.

Rys. 6
Odległość siatki od podłoża
H – mak sy mal na wy so kość upad ku.
S – mi ni mal ny od stęp bez pie czeń stwa.
1 – siat ka bez pie czeń stwa.

Od stęp bez pie czeń stwa zwią za ny jest
z od kształ ce niem siat ki pod dzia ła niem sił dy -
na micz nych wy stę pu ją cych przy upad ku pra -
cow ni ka lub przed mio tów. 

Od stęp bez pie czeń stwa mo żna usta lić ko -
rzy sta jąc z po ni ższych wy kre sów prze bie gu
mak sy mal ne go od kształ ce nia sia tek bez pie -
czeń stwa i wzo ru:  S= 2 m + fmax

Rys. 7
Maksymalne odkształcenie
siatki
l – roz pię tość siat ki bez pie -

czeń stwa (jej krót szy bok)
h – od le głość w pio nie mię dzy

punk tem ko twie nia, a miej -
scem pra cy

Hi– od le głość w pio nie mię dzy
siat ką, a miej scem pracy   
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S

H

H

≤ 20˚

1

L

fm
ax

fo

h H
i



fo – od kształ ce nie wy wo ła ne cię ża rem wła snym siat ki.
fmax – mak sy mal ne od kształ ce nie wy wo ła ne cię ża rem wła snym siat ki bez pie czeń stwa oraz

ob cią że niem dy na micz nym.

Krzy we ma ją za sto so wa nie tyl ko wte dy, 
je że li:

– fo ≤ 0,1 x l
– Hi = h + fo ≤ 6 m
W przy pad kach wąt pli wych siat kę bez -

pie czeń stwa należy wie szać na wy so ko -
ściach min.  S = 2 m + l x 75%
W ce lu mi ni ma li za cji od kształ ce nia siat ki
mo żna wpleść w nią po dłu go ści, a w po ło -
wie sze ro ko ści (lub gę ściej) li nę fi 12 mm 
o wy trzy ma ło ści 30 kN.

Rys. 8
Krzy we ugię cia

E. Li ny sto so wa ne przy mon ta żu sia tek
Pod sta wo wym ele men tem słu żą cym do za wie sza nia wszyst kich ty pów sia tek bez pie czeń -

stwa są li ny speł nia ją ce od po wied nie pa ra me try wy trzy ma ło ścio we. 

Ta be la nr 4.  Wła ści wy do bór lin

a - w przypadku, gdy  lina zamocowana jest liną pojedynczą
b - w przypadku, gdy lina zamocowana jest dwoma linami
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5. Ogólne warunki dotyczące instalowania siatek bezpieczeństwa

Linia Minimalna wytrzymałość
na rozciąganie (kN)

Układ Uwagi Rysunek
Nazwa bez

końca z pętlą bez 
pętli 7,5 10 15 20 30

F X Xa V linia wiążąca b

G X Xa V linia wiążąca c

H X Xb V linia wiążąca b

J X Xb V linia wiążąca c

K X x S linia graniczna a

L X Xa S linia wiążąca b

M X Xa S linia wiążąca c

N X X S, T, U, V linia łącząca b

O X X S, T, U, V linia łącząca c

P X X V linia graniczna a

R X Xb S linia wiążąca b

Z X Xb S linia wiążąca c

8
m

7

6

5

4

3

2

1

0              1              2              3              4               5     m     6

l=20 m

l=16 m

l=12 m

l=9 m

↑
max

Hi →

l=5 m



Rys. 9  Li na K / Li na P (li na gra nicz na)

Rys. 10  Li ny L i F (li na wią żą ca, sto so wa na po je dyn czo – tyl ko po je dyn cze prze no sze nie
ob cią że nia)

Li ny R i H (li na wią żą ca, sto so wa na po dwój nie – zdwo jo ne prze no sze nie ob cią że nia) 
Li na N (li na łą czą ca)

Rys. 11 Li na M i G (li na od cią go wa, sto so wa na po je dyn czo – tyl ko po je dyn cze prze no sze -
nie ob cią że nia)

Li ny Z i J (li na od cią go wa, sto so wa na po dwój nie – zdwo jo ne prze no sze nie ob cią że nia)
Li na O (li na łą czą ca)

Przy kład pod wie sze nia za po mo cą jed no cię gno wej i dwu cię gno wej:
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Rys. 12  
dwu cię gno wa li na do za wie sza nia Z 
(si ła zry wa ją ca li nę ≥ 15kN)

Rys. 13 
jed no cię gno wa li na do za wie sza nia L
(si ła zry wa ją ca li nę ≥ 30kN)



6. In sta la cja sia tek bez pie czeń stwa ty pu S 

Siat ki zwy kle przy wią zy wa ne są li na mi o od po wied niej wy trzy ma ło ści (30 kN) do ram
utrzy mu ją cych lub mocuje się je za po mo cą spe cjal nych uchwy tów. Punk ty mo co wa nia po -
win ny być umieszczone nie rza dziej niż co 2,5 m. Ele men ty i ko twy mon ta żo we mu szą prze -
no sić od po wied nie ob cią że nia. Do ich ob li cze nia na le ży przyj mo wać ob cią że nie wła ści we P

co naj mniej 6 kN przy wy so ko ści spad -
ku 6 m. Przy ję ty kąt dzia ła nia te go ob cią że -
nia po wi nien wy no sić α = 45°. Pa ra me try
wy trzy ma ło ścio we są rów nież obo wią zu ją -
ce dla kon struk cji utrzy mu ją cych siat ki bez -
pie czeń stwa. Po zio my od stęp po mię dzy
siat ką bez pie czeń stwa i kra wę dzią po zio mu
ro bo cze go, z któ re go mo że na stą pić upa -
dek, nie mo że być więk szy niż 0,3 m. Siat ki
mo gą być ze so bą łą czo ne za po mo cą lin
o wy trzy ma ło ści mi ni mum 7,5 kN, a po łą -
cze nie po win no być wy ko na ne w ta ki spo -
sób, aby mię dzy brze ga mi sia tek nie

po wsta wa ły szcze li ny więk sze niż 100 mm. Je że li siat ki po łą czo ne są przez za cho dze nie na sie -
bie, wiel kość za kład ki po win na wy no sić co naj mniej 2 m.

Fot. 16 
Li na z pę tlą do za wie sza nia sia tek

19

6. Instalacja siatek bezpieczeństwa typu S

Fot. 14  
Uchwyt szyb kie go mon ta żu 
ty pu Fast Grip

Fot. 15  Hak „Grip pa”

Rys. 14 Kąt dzia ła nia ob cią że nia



Ja ko ele men ty mon ta żo we sia tek sto su je się przede wszyst kim li ny mon ta żo we. Do staw -
cy sia tek ofe ru ją rów nież sze reg spe cjal nych za cze pów lub uchwy tów do sto so wa nych do okre -
ślo nych kon struk cji ram utrzy mu ją cych, uła twia ją cych i przy spie sza ją cych mon taż. Na le żą
do nich m. in.: Hak Grip pa i uchwyt Fast Grip, kau sze i spe cja li stycz ne ka ra biń czy ki.

Ko twy mon ta żo we in sta lo wa ne są na kon struk cjach utrzy mu ją cych siat ki bu dow la ne, gdy
nie ma mo żli wo ści pod wie sze nia siat ki za po mo cą lin lub uchwy tów spe cjal nych. Siat ki do ko -
tew mo cu je się za po mo cą kausz lub ka ra biń czy ków. 

Ko twa mi mon ta żo wy mi mo gą być ha ki unie mo żli wia ją ce nie zamie rzo ne wy śli zgnię cie się
ele men tu mon ta żo we go, śru by z oczkiem itp., speł nia ją ce wy mo gi pkt. 2

7. In sta la cja sia tek bez pie czeń stwa ty pu T

Układ sia tek bez pie czeń stwa ty pu T jest au tor skim roz wią za niem kon struk cyj nym ka żde -
go pro du cen ta. Dla te go ich mon taż po wi nien od by wać się ści śle wg in struk cji i wy tycz nych
do staw cy, naj le piej przez wy spe cja li zo wa ne eki py mon ta żo we.

Ele men ty oraz ko twy mon ta żo we są in dy wi du al nie do bie ra ne w za le żno ści od kon struk -
cji obiek tu, na któ rym bę dą za in sta lo wa ne. 

Ty po wy układ sia tek bez pie czeń stwa ty pu T skła da się z:

� siat ki bez pie czeń stwa,

� dwóch wspor ni ków z ru cho mym ra mie niem,

� dwóch rur po przecz nych, na któ rych roz pi na na jest siat ka,

� ele men tów mon ta żo wych.

Kon struk cja ukła du po win na być tak wy ko na na i za in sta lo wa na, aby oso ba spa da ją ca
na siat kę nie ude rzy ła w ele men ty me ta lo we.

Po szcze gól ne seg men ty ukła du T są w prak ty ce mon to wa ne po przez za cho dze nie ich
na sie bie, przy czym mi ni mal na wiel kość za kład ki (na cho dze nie na sie bie dwóch są sied nich
sia tek) nie mo że być mniej sze niż 75 cm.
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Fot. 17
Zatrzaśnik 
stalowy owalny
zakręcany

Fot.18
Zatrzaśnik 
stalowy typu
delta zakręcany

Fot.19
Kau sza sta lo wa

Fot.20
Kau sza z tworzywa 
sztucznego



Sche mat mon ta żu: 

Rys. 15
Układ mon to wa ny 
do stro pu

Rys. 18
Układ mon to wa ny
do kon struk cji 
osza lun ku pod
wy lew kę stro pu
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7. Instalacja siatek bezpieczeństwa typu T

Rys. 17 
Siatka bezpieczeństwa w układzie T (siatka zamo-
cowana do wsporników - stosowana w poziomie)

Rys. 16
Układ mon to wa ny
do ścia ny bu dyn ku



Rys. 19a, 19 b, 19 c.  Spo soby mon ta żu ukła du T:

Siat ki bez pie czeń stwa ty pu T – spo sób mo co wa nia

Fot. 21 
Wi zu ali za cja
mon ta żu ty pu T
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a) montaż na zakładkę min. 0,75 m

b) montaż cią gły

c) mon taż naprzemienny 



8. In sta la cja sia tek bez pie czeń stwa ty pu U

Siat ki w ukła dzie U wy ko rzy sty wa ne są ja ko tym cza so we za bez pie cze nie kra wę dzi miejsc
pra cy na wy so ko ści, naj czę ściej da chów, scho dów, plat form i po mo stów ro bo czych, rusz to -
wań. Ich in sta la cja po win na być wy ko ny wa na zgod nie z wy tycz ny mi nor my w ję zy ku an giel -
skim. Ze wzglę du na ro dzaj ob cią żeń, któ ry mi mo gą pod le gać sys te my za bez pie czeń kra wę dzi
wy ró żnia my za bez pie cze nia:
� kla sy A – gdy wy stę pu ją tyl ko ob cią że nia sta tycz ne,
� kla sy B – gdy sta no wią opór dla ob cią żeń sta tycz nych i sła bych sił dy na micz nych,
� kla sy C – gdy sta no wią opór dla du żych sił dy na micz nych.
Kla sy A nie na le ży sto so wać, je śli kąt po wierzch ni ro bo czej jest więk szy niż 10 stop ni.

Kla sę B mo żna sto so wać, je że li kąt jest mniej szy niż:
� 30 stop ni bez ogra ni cze nia wy so ko ści upad ku,
� 60 stop ni przy wy so ko ści upad ku mniej szej niż 2 m.

Kla sę C mo żna sto so wać, je że li kąt wy no si po mię dzy:
� 30 do 45 stop ni bez ogra ni cze nia wy so ko ści upad ku, 
� 45 do 60 stop ni przy wy so ko ści upad ku mniej szej niż 5 m.
Je że li kąt jest więk szy niż 60 stop ni lub więk szy niż 45 stop ni, a wy so kość upad ku jest więk -

sza niż 5 m, sys te my za bez pie cze nia kra wę dzi nie są od po wied nim za bez pie cze niem.
Przy więk szych wy so ko ściach upad ku, sys tem mo żna za mo co wać wy żej na po chy łej po -
wierzch ni, np. co 2 m i 5 m wy so ko ści upad ku od po wied nio dla sys te mów kla sy B i C.

Ja ko ele ment mon ta żo wy sto so wa ne w tym przy pad ku li ny, pa sy na pi na ją ce z klam rą sa -
mo za ci sko wą lub spe cjal ne lin ki isi link z klip sem.

Rys. 20
Wymiary kątów 
dla układu U

AC – li nia pio no wa,
BC – li nia pro sto pa dła

do pod ło ża,
Hf – wy so kość upad ku,
1 – sys tem za bez pie czeń,
α – kąt po chy le nia 

po wierzch ni ro bo czej,
σ – kąt po mię dzy li nią

AC, za bez pie cze niem
kra wę dzi (dla kla sy B
mak sy mal nie 15 stop ni).

Ele men ty kon struk cyj ne, na któ rych in sta lo wa ne są siat ki ty pu U mu szą być pro jek to wa -
ne i ko twio ne z uwzględ nie niem kla sy za bez pie cze nia i we dług wy tycz nych za war tych w nor -
mie PN–EN 13374 dla po szcze gól nych klas.

Pro du cen ci lub do staw cy sys te mów sia tek ty pu U w in struk cjach użyt ko wa nia i mon ta żu
powin ni wska zać typ kla sy za bez pie cze nia, do któ rej da ny sys tem jest do pusz czo ny.
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Przy kład za sto so wań sia tek bez pie czeń stwa w ukła dzie U

Fot 22 
Mon taż ty pu U

Rys. 21
Ba rier ka 
za bez pie cza ją ca 

A. Za bez pie cze nie rusz to wań, wy peł nie nie ba rie rek ochron nych (kla sa A) 

Siat ki ty pu U mo co wa ne są do kon -
struk cji no śnej po swo im ob wo dzie mak sy -
mal nie co 0,75 m za po mo cą ele men tów
mon ta żo wych o mi ni mal nej si le wy trzy ma -
ło ścio wej 2 kN lub po przez prze pla ta nie
siat ki oczko po oczku bez po śred nio na ru -
rę kon struk cji (np. ru rę rusz to wa nia).

Ja ko ele ment mon ta żo wy sto so wa ne
są w tym przy pad ku li ny, pa sy na pi na ją ce
z klam rą sa mo za ci sko wą lub spe cjal ne lin -
ki In si link z klip sem.

Rys. 22
Mon taż po przez prze pla ta nie ru ry 
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Fot. 23 
Mon taż siat ki 
za po mo cą lin ki 
z klip sem Isi link

B. Za bez pie cze nia bocz nych kra wę dzi da chów (kla sa C) – sys te my mo co wa nia  do
ko lumn

W przy pad ku bu do wy obiek tów, zwłasz cza hal o kon struk cji szkie le to wej wy stę pu ją sy -
tu acje, gdy nie mo żna za sto so wać bocz nych za bez pie czeń przy wy ko ny wa niu ro bót 
da cho wych z za to so wa niem prze pi so wych ba rie rek ochron nych. Spraw dzo nym sys te mem
ochron nym jest wów czas siat ka bez pie czeń stwa roz pię ta na wspor ni kach (słup kach) mo co -
wa nych do ko lumn (fi la rów no śnych). Mo co wa nie wspor ni ków wy ko nu je się po przez ich 
za ko twie nie,  przy krę ca nie lub me to dą za ci sko wą. Ro dzaj ma te ria łów za sto so wa nych do wy -
ko na nia wspor ni ków mu si gwa ran to wać speł nie nie pa ra me trów wy trzy ma ło ścio wych okre -
ślo nych nor mą PN -EN 13374.

Fot. 24 i 25 Mo co wa nie za ci sko we

Wy mo gi mon ta żo we dla te go sys te mu:
� ko twie nia mu szą wy trzy mać si łę 5 kN,
� od le głość mię dzy wspor ni ka mi nie mo że być więk sza niż 10 m,
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8. Instalacja siatek bezpieczeństwa typu T



� od chy le nie wspor ni ka na ze wnątrz po win na wy no sić 0°; ze wzglę dów bu dow la nych
do pusz cza się od chy le nie 45 °,

� szcze li na po mię dzy kra wę dzią da chu, a siat ką bez pie czeń stwa nie mo że być więk sza
niż 100 mm,

� mo co wa nie siat ki do wspor ni ka od by wa się za po mo cą lin o wy trzy ma ło ści min. 10 kN,
� dłu gość wspor ni ka mu si być tak do bra na, że by od le głość po mię dzy gór ną kra wę dzią

siat ki, a brze giem po wierzch ni ro bo czej wy no si ła:
– dla wspor ni ków pio no wych – mi ni mum 1,5 m (wy so kość siat ki mu si być po wy żej

środ ka cię żko ści pra cow ni ka),
– dla wspor ni ków od chy lo nych od pio nu – do 2,0 m.

Rys. 23
Zabezpieczenie typu U 
przy odchyleniu 45°
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Rys. 24
Zabezpieczenie typu U krawędzi

≤ 45°

≤ 
1 

m
≥

2 
m

≥
1,

5 
m

≤ 10 m



9. In sta la cja sia tek bez pie czeń stwa ty pu V

1/ Siat ka w ukła dzie V mo co wa na jest na spe cjal nych wy się gni kach (szu bie ni ca)

Rys. 25 
In sta la cja siat ki V (1)

Rys. 26 
In sta la cja siat ki V (2) 

Rys. 27 
In sta la cja siat ki V (3)

2/ Wy mo gi mon ta żo we:

� gór ny brzeg siat ki po wi nien znaj do wać się mi ni mum 1 m po wy żej miej sca pra cy,
� od le głość mię dzy ka żdą pa rą ele men tów utrzy mu ją cych siat kę u gó ry nie po win na

prze kra czać 5 m,

27

9. Instalacja siatek bezpieczeństwa typu V

≥
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� ele men ty utrzy mu ją ce po win ny być za bez pie czo ne przed ob ró ce niem się,
� od le głość mię dzy za ko twio ny mi ele men ta mi słu żą cy mi do za mo co wa nia siat ki do bu -

dyn ku nie po win na prze kra czać 50 cm,
� od le głość mię dzy za ko twio ny mi ele men ta mi, a kra wę dzią bu dyn ku, po win na wy no -

sić co naj mniej 10 cm,
� gór ny brzeg siat ki bez pie czeń stwa mu si być mo co wa ny do wspor ni ka za po mo cą li ny

wią żą cej.

10. Plat for my ro bo cze 

Siat ki słu żą ce ja ko plat for my ro bo cze mu szą speł niać na stę pu ją ce kry te ria:

� ma te riał, z któ re go wy ko na na jest siat ka od po wia da kla sie B1 zgod nie z nor mą DIN
– EN 1263-1, jed nak roz staw oczek nie jest więk szy niż 45 mm, 

� siat ka jest uży wa na bez spraw dza nia oczkiem kon tro l nym, zgod nie z prze pi sem BG
„za sto so wa nie sia tek ochron nych” (BGR 179) tyl ko w okre sie 12 mie się cy od da ty jej
wy pro du ko wa nia,

� kon tro la sta rze nia, uszko dzeń i zu ży cia prze pro wa dza na jest re gu lar nie i do ku men to -
wa na pro to ko łem kon tro l nym,

� gdy nie le ży ona ni żej niż 1,5 m pod dol ną kra wę dzią za pla no wa nych do wy ko na nia
kon struk cji,

� po chy le nie mon to wa nej siat ki nie prze kra cza 20 stop ni,

� za mo co wa nie siat ko wych plat form ro bo czych przy po mo cy lin i pa sów na stę pu je
w od stę pach co naj mniej 50 cm, przy czym liny wy ka zu ją mi ni mal ną si łę roz ry wa ją -
cą 30 kN, a pa sy opo ro we od po wia da ją nor mie DIN EN – 12195-2 „Przy rzą dy do mo -
co wa nia ła dun ków na po jaz dach dro go wych; Bez pie czeń stwo; Pa sy z włó kien
sztucz nych mo cu ją ce ła dun ki”, 

� pa sy na pi na ją ce uży te ja ko tra wer sy są wple cio ne w płasz czy znę sia tek ka żdo ra zo wo
po mak sy mal nie 10 oczkach,

� od stęp siat ki pa sów po przecz nych mak sy mal nie 2 x 2 m i od stę pie do kra wę dzi siat ki
wy no szą cym 2 m,

� si ła na prę ża ją ca w pa sie tra wer so wym zo sta ła wy two rzo na ręcz nie, przy czym na le ży
ocze ki wać, że na ka żdy z punk tów opo ro wych mo gą od dzia ły wać ob cią że nia ho ry -
zon tal ne o war to ści co naj mniej 2,2 kN,

� mak sy mal ny zwis siat ki przy ob cią że niu przez jed ną oso bę w nie ko rzyst nym miej scu
nie mo że wy no sić wię cej niż 50 cm,

� należy przeprowadzić ba da nie wzro ko we pod ką tem uszko dzeń siat ki.
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Uwa ga!

Punk ty te na le ży uwzględ niać już na wstę pie – ta kże w za kre sie oce ny ry zy-
ka – ja ko wy ma ga nia kon struk cyj ne.



Fot. 26 i 27 
Plat for my 
ro bo cze
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10. Platformy robocze

Uwa ga!

Na le ży sto so wać pa sy zgod nie z nor mą DIN EN 12195-2 Przy rzą dy do mo co -
wa nia ła dun ków na po jaz dach dro go wych; Bez pie czeń stwo; Pa sy z włó kien
sztucz nych mo cu ją ce ła dun ki; in for ma cje o od po wied niej si le na pi na ją cej mu -
szą być udo stęp nio ne.
Po na prę że niu pa sów na pi na ją cych na stęp ne go dnia zwis mo że wy no sić już
tyl ko 30 cm.



11. In for ma cje koń co we

Na le ży ko niecz nie wziąć pod uwa gę ewen tu al ne roz pię cie sia tek bez pie czeń stwa w po -
bli żu elek trycz nych prze wo dów na po wietrz nych.

Siat ki bez pie czeń stwa mo gą być roz pi na ne w po bli żu na po wietrz nych li nii elek tro ener -
ge tycz nych z prze wo da mi go ły mi, to jest bez izo la cji, w ce lu wy ko na nia za bez pie cze nia na czas
pro wa dze nia ro bót bu dow la nych. Wów czas na le ży sto so wać od le gło ści okre ślo ne w $ 55 ust. 1
roz po rzą dze nia Mi ni stra In fra struk tu ry z dnia 6.02 2003 r. w spra wie bez pie czeń stwa i hi gie ny
pra cy przy wy ko ny wa niu ro bót bu dow la nych. Po da ne od le gło ści mie rzo ne są w płasz czyź nie
po zio mej po mię dzy skraj nym to rem li nii na po wietrz nej oraz skraj nym ele men tem kon struk -
cji siat ki ochron nej naj bar dziej zbli żo nym do to ru li nii na po wietrz nej. Na le ży mieć rów nież
na uwa dze ewen tu al ne ugię cia siat ki pod wpły wem ob cią że nia. Je że li nie mo żna za cho wać
od le gło ści po zio mych po mię dzy skraj nym to rem elek tro ener ge tycz nej li nii na po wietrz nej
i skraj nym ele men tem kon struk cji siat ki ochron nej, wów czas na le ży w po ro zu mie niu z ope ra -
to rem sys te mu dys try bu cyj ne go wy łą czyć spod na pię cia li nie na po wietrz ną w ob rę bie, któ rej
roz pi na ne są siat ki bez pie czeń stwa lub za pew nić in ne środ ki ochro ny przed do ty kiem bez po -
śred nim, ta kie jak prze gro dy lub izo la cję rów no wa żną. 

Za le ca się sto so wa nie sia tek w tem pe ra tu rze -10°C do + 40°C. W tych tem pe ra tu rach siat -
ki nie po gar sza ją w istot ny spo sób swo ich wła ści wo ści me cha nicz nych. 

Siat ki bez pie czeń stwa i ele men ty mon ta żo we po win ny być: 
� prze wo żo ne i skła do wa ne w spo sób unie mo żli wia ją cy ich uszko dze nie, 
� chro nio ne przed dzia ła niem ognia i środ ków che micz nych (kwa sy, łu gi, ole je, itp.),
� prze cho wy wa ne w su chych i chłod nych po miesz cze niach ma ga zy no wych, z da la

od źró deł cie pła (np. grzej ni ki min. 5 m),
� za bez pie czo ne przed bez po śred nim dzia ła niem pro mie ni sło necz nych,
� skon tro lo wa ne ka żdo ra zo wo przed za mo co wa niem, pod wzglę dem wy stą pie nia wad

do strze gal nych wi zu al nie.
Wa dy ma ją ce wpływ na bez pie czeń stwo pra cy:
� uszko dze nie li nii kra wę dzio wej, li ny wią żą co -łą czą cej i li ny łą czą cej – pęk nie cie ni ci 

li ny, na cię cie, prze tar cia, roz ple ce nie li ny, uszko dze nia w wy ni ku dzia ła nia środ ków
che micz nych lub ognia,

� uszko dze nia siat ki bez pie czeń stwa – pęk nię cia (ni ci siat ki), na cię cia, prze tar cia, roz ple -
ce nie ni ci, uszko dze nie ob szy cia kra wę dzi siat ki, uszko dze nia w wy ni ku dzia ła nia środ -
ków che micz nych lub ognia,

� uszko dze nia ele men tów mon ta żo wych i ko tew – pęk nię cia ma te ria łu, trwa łe od kształ -
ce nia, ko ro zja, itp. 

W przy pad ku stwier dze nia wad sia tek bez pie czeń stwa lub po zo sta łych ele men tów ukła -
du na le ży bez względ nie uszko dzo ne ele men ty wy łą czyć z eks plo ata cji. O ich na pra wie i mo -
żli wym dal szym użyt ko wa niu de cy du je kom pe tent ny przed sta wi ciel pro du cen ta.

Siat ki bez pie czeń stwa (patrz roz dział 2 b) mo gą być użyt ko wa ne bez spraw dze -
nia oczka kon tro l ne go tyl ko 12 mie się cy!
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Uwa ga!

Nie wol no użyt ko wać sia tek bez pie czeń stwa bez wa żne go okre su gwa ran cji!



12. Pod sta wy praw ne

� Roz po rzą dze nie Mi ni stra In fra struk tu ry z dnia 6 lu te go 2003 r. w spra wie bez pie czeń -
stwa i hi gie ny pra cy pod czas wy ko ny wa nia ro bót bu dow la nych (Dz. U. nr 47, poz. 401).

� Nor ma PN – EN 1263-1/2004 Siat ki Bez pie czeń stwa. Część 1: Wy ma ga nia bez pie czeń -
stwa, me to dy ba dań. 

� Nor ma PN – EN 1263-2/2004 Siat ki Bez pie czeń stwa. Część 2: Wy ma ga nia bez pie czeń -
stwa do ty czą ce in sta lo wa nia sia tek bez pie czeń stwa.

� Usta wa z dnia 26 czerw ca 1974 r. Ko deks pra cy (tekst jed no li ty za miesz czo ny w DZ. U.
Nr 21 z 1998 r., poz. 94, z póź niej szy mi zmia na mi).

W serii pt. „Budownictwo” dotychczas ukazały się:

Bu dow nic two. Do bór środ ków tech nicz nych za -
bez pie cza ją cych przed upad kiem z wy so ko ści. 
Bro szu ra, for mat B5, 32 ss.
Pu bli ka cja za wie ra za sa dy do bo ru środ ków tech nicz nych
nie zbęd nych przy pra cy na wy so ko ści na pod sta wie oce -
ny ry zy ka za wo do we go, obo wiąz ki uczest ni ków pro ce su
bu dow la ne go, hie rar chii do bo ru środ ków ochro ny, prze -
glądu ochron zbio ro wych i środ ków ochro ny in dy wi du al -
nej w bu dow nic twie.

Bu dow nic two. Wy ma ga nia bez pie czeń stwa 
pra cy.
Bro szu ra, for mat B5, 60 ss.
Pu bli ka cja bar dzo przej rzy ście po da je wy ma ga nia bhp
do ty czą ce: za go spo da ro wa nia pla cu bu do wy, skła do wa -
nia i trans por tu, in sta la cji i urzą dzeń elek tro ener ge tycz -
nych, ma szyn i urzą dzeń tech nicz nych, prac na wy so ko ści,
ziem nych oraz re mon to wych i roz biór ko wych. We wstę -
pie: wa żne da ne o naj częst szych przy czy nach wy pad ków 
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BU DOW NIC TWO



w budow nic twie. W osob nym roz dzia le: pra wa i obo wiąz ki w dzie dzi nie bhp osób pra cu ją -
cych w bu dow nic twie – przed sta wio ne w uła twia ją cych ro ze zna nie ta be lach. W uzu peł nie niu
m. in.: pięć kro ków do oce ny ry zy ka za wo do we go na pla cu bu do wy oraz li sta kon tro l na.

Bu dow nic two. Stop wy pad kom!
Bro szu ra B5, 32 ss.
Bro szu ra za adre so wa na jest do wszyst kich pra cow ni ków
bu dow nic twa. Tych na sta no wi skach kie row ni czych i tych,
któ rzy są ro bot ni ka mi. For ma pu bli ka cji jest nie ty po wa
– bro szu ra za wie ra tyl ko ry sun ki. Zwra ca ją one uwa gę
na po nad 50 sy tu acji, w któ rych naj czę ściej do cho dzi
do wy pad ków na bu do wie i uczą, jak pra co wać, by być
bez piecz nym.

Bu dow nic two. Bez piecz nie od star tu.
Bro szu ra B5, 32 ss.
Bro szu rę  opra co wa no z my ślą o uczniach szkół bu dow la -
nych i mło dych pra cow ni kach, któ rzy na bu do wie zdo by -
wa ją pierw sze do świad cze nia za wo do we. Trudne po cząt ki
w za wo dzie zwiększają za gro że nie wy pad ka mi przy pra cy.
Dla te go stwo rzy li śmy ksią żkę, któ ra jest jed no cze śnie prze -
wod ni kiem i na rzę dziem pierw szej po mo cy.  Au tor ka na
podstawie do świad cze nia szko le nio we go w pra cy z adep -
ta mi bu dow nic twa podaje  wska zów ki jak prze wi dy wać sy tu acje nie bez piecz ne, jak unik nąć
wy pad ku na  bu do wie i jak po stę po wać, je że li do nie go doj dzie.

Bu dow nic two. Pra ca w wy ko pach.
Bro szu ra B5, 32 ss.
Pre zen to wa na bro szu ra po wsta ła z my ślą o bez pie czeń -
stwie osób pra cu ją cych w wy ko pach. Przed sta wia pod sta -
wo we wy ma ga nia bez pie czeń stwa na bu do wie, naj wa ż-
niej sze za sa dy or ga ni zo wa nia ro bót ziem nych oraz tech -
ni ki wy ko ny wa nia za bez pie czeń wy ko pów sze ro ko - i wą -
sko prze strzen nych. Pod po wia da rów nież jak za dbać
o bez pie czeń stwo osób po stron nych na bu do wie, a ta kże,
jak w ra zie ko niecz no ści udzie lić pierw szej po mo cy.
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