
Jeżeli 
na jakieś pytanie 
odpowiesz „NIE”, 
zastanów się  
i podejmij 
niezbędne działania, 
aby Twoje 
miejsce pracy 
było bezpieczne.

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

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

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

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

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

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

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

PRACE W PRZESTRZENIACH ZAMKNIĘTYCH

Urządzenie
samohamowne
zabezpieczające
pracownika 
przed upadkiem
z wysokości.

Urządzenie umożliwiające ewakuację nieprzytomnego
pracownika.



Odzież ro bo cza i ochron na

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

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

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

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

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

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

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

Wa run ki przy stą pie nia do prac

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

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

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

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

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

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

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

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

Za cho wa nie bez pie czeń stwa

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

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

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

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

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

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

Nie wol no!

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

�   Wcho dzić bez środ ków ochro ny dróg od de cho wych
do prze strze ni, w któ rych po wie trze nie zo sta ło
zba da ne na za war tość tle nu oraz ga zów i par sub -
stan cji nie bez piecz nych.
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