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1. Cel instrukcji 

Celem instrukcji jest ujednolicenie zasad bezpiecznej realizacji prac na 
wysokości. 

Instrukcja zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia 
bezpieczeństwa w trakcie przygotowania oraz prowadzenia prac na wysokości. 

2. Zastosowanie instrukcji 

Instrukcja ma zastosowanie w ANWIL S.A., dla pracowników Spółki oraz 
pracowników firm wykonawczych, prowadzących prace na wysokości. 

3. Wymagania ogólne przy realizacji prac na wysokości. 

3.1 Pracownik wykonujący pracę na wysokości powinien posiadać aktualne 
orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania 
prac na wysokości. 

3.2 Na powierzchniach wzniesionych na wysokość co najmniej 1,0m nad 
poziom podłogi lub ziemi, na których w związku z wykonywaną pracą mogą 
przebywać pracownicy lub służących jako przejścia, powinny być 
zainstalowane balustrady składające się z poręczy ochronnych 
umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1 m i krawężników o wysokości 
co najmniej 0,15 m. Pomiędzy poręczą i krawężnikiem powinna być 
umieszczona w połowie wysokości poprzeczka lub przestrzeń ta powinna 
być wypełniona w sposób uniemożliwiający wypadnięcie osób 
(w/w wymagania nie dotyczą ramp przeładunkowych). 

3.3 Prace na wysokości należy tak organizować, aby wykonywane czynności 
nie zmuszały pracownika do wychylania się poza poręcz balustrady lub 
obrys urządzenia, na którym stoi. 

3.4 Jeżeli ze względu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokości 
zastosowanie balustrad jest niemożliwe, należy stosować inne środki 
ochrony pracowników przed upadkiem z wysokości, odpowiednie do rodzaju 
i warunków wykonywania pracy np. szelki bezpieczeństwa, linka 
bezpieczeństwa, urządzenie samohamowne. 

3.5 Gdy praca wymaga wychylenia się lub praca jest realizowana na 
podnośnikach koszowych, wówczas wymaga się wprowadzenia lin 
asekurujących wewnątrz rusztowania z obowiązkiem używania przez 
pracowników pełnych szelek oraz lonż typu Y oraz przypięcia się 
pracowników do lin zabezpieczających. Jedynie przy pracy na 
rusztowaniach nie jest wymagane stosowane lin asekuracyjnych.  

3.6 Do mocowania narzędzi w miejscach grożących ich upadkiem z wysokości 
należy używać linek przymocowanych do stałych elementów. 

3.7 W trakcie prac na wysokości, narzędzia i materiały powinny być 
zabezpieczone przed upadkiem z wysokości poprzez użycie szczelnych 
barier na poziomie realizacji prac, jak i lin mocujących, zabezpieczających 
narzędzia przed upadkiem. 
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4. Definicje. 

Pojęcia stosowane w niniejszej instrukcji oznaczają: 

4.1. Bortnice – ciągłe krawężniki wokół brzegów pomostu roboczego 
o wysokości 15cm, chroniące przed przypadkowym wypadaniem 
przedmiotów z podestu. 

4.2. Dopuszczający rusztowanie do użytkowania – pracownik 
posiadający stosowne uprawnienia budowlane w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej uprawniające do nadzoru przy budowie 
i przekazania rusztowania do użytku. 

4.3. Drabina – konstrukcja ułatwiająca wchodzenie na niewielkie wysokości, 
zazwyczaj do kilku metrów, składająca się z pionowych belek 
połączonych poziomymi szczeblami. 

4.4. Kierujący pracami – mistrz lub inny uprawniony pracownik, 
posiadający aktualne szkolenie bhp dla osób kierujących pracownikami, 
któremu zostało zlecone kierowanie pracami na wysokości. 

4.5. Kosz montażowy – konstrukcja stalowa w formie klatki, przeznaczona 
do prac na wysokości i wyposażona w elementy zapewniające 
bezpieczeństwo pracowników.  

4.6. Montażysta rusztowań – osoba, która montuje rusztowania, jest 
przeszkolona z zakresu montażu i posiada stosowne uprawnienia. 

4.7. Protokół odbioru technicznego rusztowania – dokument 
umieszczony na rusztowaniu, w którym podane są podstawowe 
informacje dotyczące rusztowania. 

4.8. Podest roboczy – powierzchnia wzniesiona na wysokość, na którym 
pracownik wykonuje roboty. 

4.9. Podnośnik, podest ruchomy - urządzenie techniczne służące do 
transportu pionowego pracowników wraz z niezbędnym wyposażeniem 
w celu wykonywania pracy na wysokości.  

4.10. Poręcze ochronne – stałe elementy (balustrady) zamontowane wokół 
podestu roboczego, chroniące pracowników przed upadkiem 
z wysokości.  

4.11. Praca na wysokości - w rozumieniu przepisów, jest to praca 
wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 
1,0m. nad poziomem podłoża. 

Do pracy na wysokości nie zalicza się pracy, jeżeli powierzchnia ta: 

 osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5m 
pełnymi ścianami lub ścianami z oszklonymi oknami, 

 wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia 
chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości. 

4.12. Projekt rusztowania – dokument, zawierający szczegółowe wytyczne 
budowy rusztowania. 

4.13. Rusztowanie - tymczasowa konstrukcja budowlana, z której mogą być 
wykonywane prace na wysokości, służąca do utrzymywania osób, 
materiałów i sprzętu. 
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4.14. Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości – techniczne 
wyposażenie pracownika zabezpieczające przed upadkiem 
z wysokości, dostosowane do konkretnego zagrożenia.  

4.15. System asekuracyjny – jest to odpowiednio dobrany zestaw sprzętu 
chroniącego przed upadkiem z wysokości, dostosowany do 
konkretnego miejsca pracy. System musi być zamocowany do stałego 
punktu asekuracyjnego. Ochrona pracownika polega na przypięciu się 
do systemu asekuracyjnego. 

4.16. Stałe środki techniczne zabezpieczające przed upadkiem 
z wysokości – rusztowania i bariery oraz przewidziane konstrukcyjne 
stałe wyposażenie urządzeń przeznaczone do zabezpieczenia 
pracownika przed upadkiem poprzez współpracę ze sprzętem 
ochronnym (stałe punkty mocowania lin asekuracyjnych, szyn 
z zaciskami samoblokującymi itp.) jak również wyposażenie konstrukcji 
wsporczych zapewniające poprawę warunków przemieszczania się. 

4.17. Środki ochrony indywidualnej – każde wyposażenie indywidualne 
stosowane przez pracowników w celu ochrony przed zagrożeniami.  

4.18. Użytkownik rusztowania – pracownik ANWIL lub WYKONAWCY, który 
wykonuje prace z rusztowania. 

4.19. Wykonawca – pracownik (jedna osoba) lub zespół pracowników 
realizujący pracę na terenie ANWIL S.A.  

4.20. Zezwolenie jednorazowe na wykonywanie prac szczególnie 
niebezpiecznych - dokument ustalający warunki bezpieczeństwa, 
uprawniający do rozpoczęcia prac np. na wysokości. 

5. Odpowiedzialność osób. 

5.1. Kierujący pracami na wysokości odpowiada za: 

5.1.1 Dopuszczenie do pracy na wysokości tylko pracowników 
posiadających aktualne badania lekarskie uprawniające do pracy 
na wysokości oraz odpowiednie kwalifikacje np. do montażu 
rusztowania. 

5.1.2 Upewnienie się czy rusztowanie zostało odebrane i posiada 
aktualny, kompletny protokół odbioru rusztowania. 

5.1.3 Dokonanie przeglądu codziennego rusztowania (oceny stanu 
technicznego rusztowania przed rozpoczęciem prac). 

5.1.4 Wyposażenie pracowników w wymagany sprzęt ochrony 
indywidualnej i wymagane stałe środki techniczne 
zabezpieczające przed upadkiem z wysokości. 

5.1.5 Udzielenie instruktażu doraźnego przed rozpoczęciem prac. 

5.1.6 Identyfikacje i wskazanie punktów kotwiących. 

5.1.7 Właściwą organizacje prac oraz prawidłowy dobór środków 
ochrony indywidualnej do pracy na wysokości. 

5.1.8 Kontrolę i egzekwowanie prawidłowego stosowania przez 
podległych pracowników przydzielonych środków ochrony 
indywidualnej i stałych środków technicznych zabezpieczających 
prze upadkiem z wysokości. 
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5.1.9 Kontrolę i egzekwowanie przestrzegania warunków 
bezpieczeństwa określonych w zezwoleniu jednorazowym 
i w instrukcji bezpiecznej realizacji prac na wysokości. 

5.1.10 Wstrzymanie prac w przypadku zauważenia zagrożenia zdrowia 
i życia. 

5.2. Wykonawca prac na wysokości obowiązany jest: 

5.2.1. Upewnić się o właściwym stanie technicznym rusztowania czyli 
sprawdzić czy rusztowanie jest odebrane (protokół odbioru), czy 
jest kompletne, czy posiada wszystkie podesty, bortnice, czy jest 
stabilne itp., w razie potrzeby usunąć z podestów śnieg, lód itp. 

5.2.2. Prace na wysokości wykonywać zgodnie z ustaleniami zawartymi 
w zezwoleniu jednorazowym. 

5.2.3. Wygrodzić teren prac. 

5.2.4. Stosować stałe środki techniczne chroniące przed upadkiem 
z wysokości i środki ochrony indywidualnej. 

5.2.5. Wstrzymywać realizację prac, jeżeli zauważone zostaną 
nieprawidłowości stwarzające niebezpieczeństwo dla osób 
realizujących prace na wysokości, lub dla osób przebywających 
w otoczeniu.  

6. Środki ochronne.                 
(zabezpieczenia przeciwurazowe i zabezpieczenia przeciwupadkowe). 

 Zabezpieczenia przeciw urazowe to  przede wszystkim środki ochrony 
indywidualnej, czyli hełmy ochronne z czteropunktowym mocowaniem 
paska podbródkowego  do pracy na wysokości, obuwie ochronne, 
rękawice itp.  

 Zabezpieczenia przeciw upadkowe to systemy powstrzymujące spadanie 
z wysokości lub zapobiegające spadaniu z wysokości. Najczęściej są to: 
uprzęż w postaci szelek bezpieczeństwa, podzespół łącząco-amortyzujący 
składający się z linki bezpieczeństwa z amortyzatorem lub urządzeniem 
samohamownym bądź z urządzeniem samozaciskowym. 

6.1. Wymagania dla środków ochrony indywidualnej.  

Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem 
z wysokości muszą: 

6.1.1 Posiadać znak CE. 

6.1.2 Być stosowane w terminie ważności/trwałości przewidzianym 
przez producenta. 

6.1.3 Posiadać do wglądu dokumenty potwierdzające dokonywane 
przeglądy przewidziane przez producenta. 

6.1.4 Być kompletne i w dobrym stanie technicznym nie wskazującym 
na ich zużycie. 

6.1.5 Być w należytej czystości. 

6.2. Wymagania dla środków technicznych zabezpieczających przed 
upadkiem z wysokości. 
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Środki techniczne zabezpieczające przed upadkiem z wysokości 
powinny spełniać następujące wymagania: 

6.2.1. Punkty stałego mocowania zabezpieczeń muszą być 
identyfikowane i uzgadniane z gospodarzem obiektu, muszą być 
o odpowiedniej wytrzymałości i powinny się znajdować najlepiej 
powyżej głowy pracownika. 

6.2.2. Należy stosować pełne szelki bezpieczeństwa wyposażone 
w klamry zaczepowe typu D. 

6.2.3. Lonże z włókien syntetycznych oraz podzespoły łącząco-
amortyzujące muszą być wyposażone na każdym złączu 
w samozatrzaskowy karabińczyk z podwójnym zabezpieczeniem. 

6.2.4. Szelki bezpieczeństwa powinny być wyposażone w linkę 
bezpieczeństwa (lonżę) z systemem amortyzującym dobranym do 
środowiska prowadzonych prac. 

6.2.5. Lonża musi być przymocowana do szelek bezpieczeństwa, 
a drugim końcem do stałego punktu zaczepienia. 

6.2.6. Linka bezpieczeństwa (lonża) musi ograniczać upadek do 
maksymalnie (1,5 m) i w miarę możliwości być przymocowana 
powyżej głowy pracownika. 

6.2.7. Lonże i szelki bezpieczeństwa mogą być wykorzystywane 
wyłącznie, jako ochrona przed upadkiem z wysokości. 

6.2.8. Jeśli podczas pracy na wysokości zachodzi konieczność wypięcia 
lonży w celu przeniesienia sprzętu lub usunięcia przeszkody, jako 
ochronę przed upadkiem należy zastosować podwójną linkę 
bezpieczeństwa lub lonże typu Y, tak aby, w każdej sytuacji 
pracownik był przypięty do minimum 1 punktu. 

6.2.9. W przypadku stosowania lin statycznych poziomych, linki i szelki 
bezpieczeństwa można stosować łącznie z karabinkiem 
z podwójnym zabezpieczeniem. 

Nie dopuszcza się pracownika do pracy na wysokości bez środków 
ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, które zostały 
przewidziane do stosowania na danym stanowisku pracy. 

 

Do prac na wysokości należy stosować hełmy ochronne z 
czteropunktowym mocowaniem paska podbródkowego.  

 

Zabrania się: 

 użytkowania elementów indywidualnego sprzętu chroniącego 
przed upadkiem z wysokości, które brały udział 
w powstrzymywaniu spadania, 

 samowolnego kotwienia indywidualnego sprzętu chroniącego 
przed upadkiem z wysokości do elementów do tego celu 
niewskazanych.  
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6.3. Przegląd sprzętu używanego do pracy na wysokości. 

6.3.1. Kontrola codzienna - przeprowadzana przez użytkownika 
każdorazowo przed rozpoczęciem pracy. Użytkownik zobowiązany 
jest dokonać przeglądu całego sprzętu mając na uwadze możliwe 
uszkodzenia (mechaniczne, chemiczne, termiczne) powstałe 
w wyniku użytkowania bądź niewłaściwego przechowywania. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 rozprucia, 

 wytarcia, 

 uszkodzenia szwów, 

 odbarwienia, 

 pęknięcia, 

 odkształcenia, 

 zgniecenia, 

 korozję, 

 zabrudzenia. 

6.3.2. Każdorazowo przed rozpoczęciem pracy, użytkownik ocenia 
czy wszystkie mechanizmy pracują płynnie, bez zacięć, 
czy obudowy nie są uszkodzone.  

6.3.3. Użytkownik sprzętu zobowiązany jest zwrócić uwagę, aby 
w trakcie pracy środki ochrony przed upadkiem z wysokości nie 
uległy nadmiernemu zabrudzeniu, nie miały kontaktu ze środkami 
chemicznymi a także żeby nie były poddane bezpośredniemu 
działaniu płomienia i rozgrzanych przedmiotów. 

6.3.4. Wszystkie zauważone nieprawidłowości dyskwalifikują środki 
ochrony przed upadkiem z wysokości z użytkowania i należy je 
niezwłocznie wycofać i ewentualnie przekazać do producenta 
w celu uzyskania opinii dotyczącej możliwości dalszego 
użytkowania lub naprawy. 

6.3.5. Kontrola okresowa - przeprowadzana w terminie wskazanym 
przez producenta, np. co 12 miesięcy. Kontrolę wykonuje 
producent lub autoryzowany przedstawiciel producenta. W trakcie 
kontroli może być ustalony dopuszczalny okres użytkowania. 
Wynik kontroli należy udokumentować w formie pisemnej w karcie 
użytkowania. 

6.3.6. Po dopuszczeniu sprzętu do użytkowania należy w sposób trwały, 
w widocznym miejscu umieścić informację, że sprzęt jest sprawny 
oraz datę następnego przeglądu (kontroli okresowej). 

6.4 Zasady gospodarowania sprzętem chroniącym przed upadkiem 
z wysokości. 

6.4.1. Sprzęt ochrony osobistej przeznaczony do prac na wysokości musi 
być ewidencjonowany. 
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6.4.2. Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości nowy oraz będący 
w trakcie użytkowania należy przechowywać w pomieszczeniach 
suchych, przewiewnych i nienasłonecznionych. 

6.4.3. Likwidacja sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości 
następuje: 

a. w przypadku, gdy brał udział w powstrzymaniu spadania 
użytkownika, 

b. po 5 latach od daty rozpoczęcia użytkowania lub w terminie 
wskazanym przez producenta. 

7. Zezwolenie na wykonywanie prac. 

Realizacja prac na wysokości jest objęta systemem „Zezwoleń na wykonywanie 
prac niebezpiecznych” wydawanych zgodnie z zasadami i trybem podanym 
w odrębnym wewnętrznym akcie organizacyjnym dotyczącym realizacji prac na 
podstawie pisemnych zezwoleń.  

8. Wymagania w trakcie realizacji prac na wysokości. 

8.1. Prace na rusztowaniach. 

Prace prowadzone na poziomie powyżej 1m na wszelkiego typu 
rusztowaniach (również systemowych) w rozumieniu przepisów prawa 
są PRACAMI NA WYSOKOŚCI. 

Zabrania się wykonywania prac na wysokości jeżeli warunki atmosferyczne 
są niesprzyjające: np. silny wiatr powyżej 10 m/s, burza, padający śnieg, 
oblodzenie, intensywny deszcz itp. 

8.1.1. Należy stosować odpowiednie środki zabezpieczające przed upadkiem 
z wysokości przy montażu/demontażu rusztowania, podczas realizacji 
prac na wysokości oraz podczas ewakuacji ludzi. 

8.1.2. Nie jest dopuszczane stosowanie rusztowań tzw. ,,rusztowań 
warszawskich” na terenie ANWIL S.A.  

8.1.3. Zaleca się stosowanie systemowych (metalowych) pomostów 
komunikacyjnych. 

8.1.4. Dopuszcza się pomosty komunikacyjne o stabilnej powierzchni 
drewnianej dla rusztowań wokół obiektów o nieregularnych kształtach. 

8.1.5. Na terenie ANWIL S.A. należy stosować rusztowania i podesty robocze 
wykonane z materiałów niepalnych, podczas prac w obrębie aparatów, 
urządzeń, konstrukcji, rurociągów z medium gorącym powyżej 200°C 
oraz prac niebezpiecznych pod względem niebezpiecznym. 
W przypadku braku możliwości zastosowania materiałów niepalnych 
należy skutecznie zabezpieczyć materiał palny przed możliwością 
zapłonu. 

8.1.6. Jeżeli pracownik jest zmuszony do pracy w taki sposób, że musi 
wychylać się poza obręb poręczy, lub ze względów technicznych nie 
jest możliwe zainstalowanie poręczy ochronnych, powinien 
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bezwzględnie użyć szelek bezpieczeństwa lub urządzenia 
samohamownego przypinając się do stałego elementu konstrukcji.  

W przypadku, gdy praca jest wykonywana na rusztowaniu powyżej 2m, należy 
bezwzględnie stosować odpowiednio dobrany do wysokości roboczej sprzęt 
chroniący przed upadkiem z wysokości. 

8.1.7. Przypinanie się pracowników do niezakotwionego rusztowania 
(np. przejezdnego) jest dopuszczalne jedynie w sytuacji, gdy 
rusztowanie posiada podpory stabilizujące o odpowiednim rozstawie 
uniemożliwiającym przewrócenie się w wyniku utraty stateczności 
spowodowanej wypadnięciem pracownika przypiętego do konstrukcji 
rusztowania. 

8.1.8. Montaż i demontaż rusztowań powinien być wykonany przez osoby 
mające odpowiednie uprawnienia w zakresie montażu, demontażu 
i eksploatacji rusztowań. 

8.1.9. Rusztowania typowe powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami 
norm. 

8.1.10. Rusztowania nietypowe powinny być montowane zgodnie z projektem 
i dokumentacją techniczną. 

8.1.11. Rusztowania powinny być zaopatrzone w atest wytwórni, a ich montaż 
i demontaż oraz eksploatacja powinny być prowadzone zgodnie 
z instrukcjami producentów. 

8.1.12. Powierzchnię w bezpośredniej bliskości rusztowania (strefa 
niebezpieczna) należy wygrodzić stałymi barierkami pomalowanymi 
w biało-czerwone pasy lub przy pomocy taśmy ostrzegawczej 
i oznakować zakazem wstępu. Odległość od strefy powinna wynosić 
1/10 wysokości rusztowania, ale nie mniej niż 6 m.  

8.1.13. Jeżeli przy wykonywaniu robót remontowych używane są narzędzia 
elektryczne, elektryczne oświetlenie, lub spawarki elektryczne, 
rusztowania powinny być uziemione. Uziemienie rusztowań powinno 
być zapewnione przez wykonawcę rusztowanie. 

8.1.14. Wchodzenie na przejezdne rusztowania i praca na nich może odbywać 
się wyłącznie po zablokowaniu kół. 

8.1.15. Rusztowania powinny między innymi: 

a. posiadać odpowiednio wytrzymałe pomosty o powierzchni 
roboczej wystarczającej dla zatrudnionych oraz do składowania 
materiałów,  

b. na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca 
o dopuszczalnym obciążeniu pomostów, 

c. posiadać konstrukcję dostosowaną do przenoszenia działających 
obciążeń,  

d. zapewniać bezpieczną komunikację pionową i swobodny dostęp 
do stanowisk pracy,  

e. stwarzać możliwość wykonania pracy w pozycji nie powodującej 
nadmiernego wysiłku,  
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f. rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach oraz 
w miejscu przejazdów i przejść powinny mieć daszki ochronne na 
wysokości nie mniejszej niż 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45° 
w kierunku źródła zagrożenia, pokrycie daszków powinno być 
szczelne i dostatecznie wytrzymałe na przebicie przez spadające 
przedmioty. 

8.1.16. Przekazanie i dopuszczenie rusztowania do użytkowania może się 
odbyć dopiero po wcześniejszym jego odbiorze przez osoby 
uprawnione lub kierownika budowy. Są to osoby z uprawnieniami 
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie 
z Prawem budowlanym. 

8.1.17. Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w protokole odbioru 
technicznego rusztowania (wzór Załącznik nr 1 do Instrukcji). Protokół 
należy odpowiednio zabezpieczyć i wywiesić w widocznym miejscu 
na rusztowaniu. 

8.1.18. Do czasu odbioru rusztowania potwierdzonego protokołem odbioru, na 
rusztowaniu należy zamieścić informację o treści „ZAKAZ 
UŻYTKOWANIA”. Informacja winna być zamieszczona na czerwonej 
karcie formatu A4, zabezpieczonej przed uszkodzeniem 
lub zniszczeniem. 

8.1.19. Przeglądy techniczne rusztowań: 

a. codzienne - prowadzone przez kierującego pracami na wysokości 
oraz przez pracowników pracujących na rusztowaniu,  

 przegląd codzienny polega na sprawdzeniu, czy:  

 rusztowanie nie doznało uszkodzeń lub odkształceń,  

 rusztowanie jest prawidłowo zakotwione,  

 przewody elektryczne są dobrze izolowane i nie stykają się 
z konstrukcją rusztowania,  

 stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych 
jest właściwy (czystość pomostów, w warunkach zimowych, 
zabezpieczenie przeciwpoślizgowe pomostów),  

 nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo 
rusztowania. 

Fakt przeprowadzenia przeglądu codziennego, kierujący pracami 
na wysokości, potwierdza wpisem w protokole odbioru 
rusztowania. 

b. dekadowe - wykonywane co 10 dni. Przeprowadza je kierownik 
budowy lub osoba uprawniona. Celem przeglądu dekadowego jest 
sprawdzenie, czy w całej konstrukcji rusztowania nie ma zmian, 
które mogą spowodować katastrofę budowlaną lub stworzyć 
niebezpieczne warunki eksploatacji rusztowania,  

Fakt przeprowadzenia przeglądu dekadowego, kierownik budowy 
lub osoba uprawniona, potwierdza wpisem w protokole odbioru 
rusztowania. 

c. przeglądy doraźne - przeprowadzać należy zawsze po dłuższej niż 
2 tygodnie przerwie w eksploatacji rusztowania oraz po każdej 
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burzy o sile wiatru powyżej 10m/sek. Czynności sprawdzające 
zawierają ten sam zakres co przeglądy codzienne i dekadowe. 
Przegląd powinien być dokonywany przez kierownika budowy lub 
osobę posiadającą stosowne uprawnienia i potwierdzone 
w protokole odbioru rusztowania. Przegląd doraźny może być 
zarządzony w każdym terminie przez organ nadzoru budowlanego. 

8.1.20. Narzędzia i sprzęt inny niż lekkie, przenośne narzędzia ręczne nie 
mogą być transportowane ręcznie podczas przemieszczania się 
po rusztowaniu. Transport narzędzi i materiałów powinien być 
realizowany w szczelnych torbach/skrzyniach/na linach w sposób 
uniemożliwiający przypadkowe przemieszczenie się elementu 
transportowanego lub jego upadek. Nie wolno przenosić 
narzędzi i sprzętu luzem w kieszeniach. Materiały o dużej 
objętości lub ciężkie należy transportować w górę przy użyciu 
urządzeń technicznych, takich jak żurawie lub wyciągarki. 

8.1.21. Do ręcznego wciągania na rusztowanie ładunków o małej masie, 
należy bezwzględnie stosować wysięgnik ze zbloczem. 
Elementy/materiały, o obłych kształtach, które nie posiadają 
specjalnych uchwytów do mocowania zawiesi, należy podnosić 
w koszach, siatkach lub pojemnikach posiadających odpowiednią 
wytrzymałość. Wszystkie urządzenia służące do wciągania 
materiałów na wysokość muszą posiadać odpowiednie atesty 
i certyfikaty. 

8.1.22. Zabronione jest wykonywanie prac z rusztowań: 

 po zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą 
widoczność,  

 w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz 
gołoledzi,  

 podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/s, 

 w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jeżeli 
odległości licząc od skrajnych przewodów są mniejsze niż:  

 3 m dla linii NN, do 1kV, 

 5 m dla linii WN do 15 kV,  

 10 m dla linii WN do 30 kV,  

 15 m dla linii WN do 110 kV,  

 30 m dla linii WN powyżej 110kV, 

Jeżeli warunki te nie są spełnione przed rozpoczęciem robót, 
linię elektroenergetyczną należy wyłączyć spod napięcia.  

8.1.23. Zabrania się zrzucania z rusztowań jakichkolwiek przedmiotów. 
Wszystkie materiały (śruby, części, zbędne materiały, odpady itp.) 
powinny być usuwane z rusztowania w workach, skrzynkach, lub 
spuszczone poprzez zamontowane do tego celu koryta lub rury. 
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8.2. Prace z podnośnikami (podestami ruchomymi), dźwigami.  

8.2.1. Wszystkie podnośniki (podesty ruchome) służące jako urządzenia 
do wykonywania prac na wysokości podlegają  przepisom Urzędu 
Dozoru Technicznego. 

8.2.2. Operator wyżej wymienionego sprzętu jest zobowiązany do 
posiadania w miejscu pracy dokumentów potwierdzających 
odbycie przeglądu konserwacyjnego, decyzje UDT, instrukcję 
obsługi i konserwacji (DTR) danego modelu i marki sprzętu oraz 
uprawnienia operatora. 

8.2.3. Działania przed rozpoczęciem robót z podnośnikami: 

a. planując pracę na wysokości z podnośnikami (podestami 
ruchomymi) należy dokonać wyboru odpowiedniego 
podnośnika, uwzględniając: 

 dojazd do strefy pracy oraz wyjazd z niej, 

 dostęp do strefy pracy, 

 zadania wykonywane na wysokości (uwzględniając ryzyko 
zgniecenia), 

 zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych. 

b. przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić nośność 
podłoża, korzystając z dokumentacji technicznoruchowej lub 
instrukcji obsługi, należy ustalić sposób stabilizacji podestu 
ruchomego, 

c. jeśli wymaga tego dokumentacja techniczno-ruchowa lub 
instrukcja obsługi, miejsce wykonywania pracy należy 
wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnice przenośne, 
przewozine i/lub koc gaśniczy, 

d. podczas planowania i organizowania robót należy wyznaczyć 
i oznakować strefę niebezpieczną pracy podnośnika, 

e. przy korzystaniu z podnośników należy zapewnić dodatkową 
osobę asekurującą, posiadającą uprawnienia do obsługi 
podnośników oraz wiedzę o sterowaniu awaryjnym 
podnośnika, 

f. należy ustalić komunikację pomiędzy operatorem a osobą 
asekurującą, 

g. pracowników wykonujących prace na wysokości 
z podnośników, a także dodatkową osobę asekurującą 
należy za pisemnym potwierdzeniem zapoznać 
z zagrożeniami występującymi podczas danej pracy 
(instruktaż codzienny) oraz dokumentacją techniczno-
ruchową urządzenia lub instrukcją obsługi danego typu 
podnośnika, 

h. w trakcie pracy w podnośniku ruchomym, pracownicy mają 
obowiązek stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem 
z wysokości. Sprzęt musi być odpowiednio dobrany do 
wysokości na jakiej realizowane są prace.  
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i. na podnośniku w widocznym miejscu powinna być 
umieszczona informacja o dopuszczalnym obciążeniu jego 
kosza lub platformy, 

j. przed uruchomieniem podnośnika ruchomego operator 
powinien dokonać codziennej przeglądu według instrukcji 
obsługi. 

8.2.4. Działania podczas prowadzenia robót z podnośnikami. 

W przypadku zidentyfikowania w miejscu prowadzenia prac linii 
energetycznych, należy dodatkowo postępować jak w pkt. 8.1.22. 

8.2.5. Działania po zakończeniu prac z podnośnikiem. 

a. należy wybrać bezpieczne miejsce postoju podnośnika – 
twardą, poziomą powierzchnię, pozbawioną przeszkód, bez 
ruchu pieszych i pojazdów, 

b. trzeba obniżyć kosz roboczy do minimalnego położenia. 

c. należy usunąć sprzęt, materiały i zanieczyszczenia powstałe 
podczas pracy, 

d. trzeba sprawdzić wzrokowo stan techniczny podestu 
ruchomego – mechanizmy napędowe, przewody 
hydrauliczne, ewentualne wycieki oleju, 

e. należy wyłączyć podnośnik, usunąć kluczyk ze stacyjki tak, 
by nie doszło do nieuprawnionego użycia maszyny. 

8.2.6. Zabrania się: 

a. eksploatacji podnośnika na podłożu o nachyleniu 
przekraczającym dopuszczalną wartość maksymalną 
ustaloną w oparciu o dokumentacje techniczno-ruchową lub 
instrukcję obsługi, 

b. pracy na podnośniku na zewnątrz pomieszczeń w czasie 
burzy i przy wietrze przekraczającym wartość 10 m/s., 

c. przeciążania pomostu kosza ponad dopuszczalne, 
maksymalne obciążenie i umieszczania ładunków poza obrys 
platformy, 

d. wyłączania lub blokowania wyłączników krańcowych, 

e. zwiększania wysokości platformy roboczej poprzez 
ustawianie na niej drabinek i innych akcesoriów, 

f. używania podnośnika, gdy do barierek kosza lub wysięgnika 
przymocowane są inne przedmioty lub urządzenia, 

g. używania podestu ruchomego do transportu przedmiotów, 
które mogą zwiększyć napór wiatru np. płyty szalunkowej, 
sklejki, 

h. pracy w pobliżu niezabezpieczonych studzienek i kanałów, 

i. pracy/używania podnośnika podczas niedostatecznej 
widoczności, 

j. używania podnośnika spalinowego w pomieszczeniach słabo 
wentylowanych. 
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8.2.7. Wszelkie operacje dźwigowe realizowane w strefie prac na 

wysokości  muszą być realizowane z zastosowaniem wzmożonych 
środków ostrożności jak:  

a. komunikacja radiowa pomiędzy operatorem / sygnalistą / 
odbiorcą,  

b. stosowanie dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych dla innych 
osób będących w zasięgu operacji czy sygnalizacji ręcznej, 

c. oznakowanie sygnalisty w sposób widoczny za pomocą 
kamizelki lub kurtki odblaskowej z napisem 
HAKOWY/SYGNALISTA. W celu szybkiej identyfikacji osoby, 
wskazane jest użycie kamizelki o barwie kontrastowej do 
innych członków zespołu roboczego. Wykonując operacje 
dźwigowe w strefie EX należy zapewnić kamizelkę 
w wykonaniu adekwatnym do strefy przebywania sygnalisty.  

8.2.8. W celu ochrony osób nie związanych z realizacją zadania przed 
wejściem w strefę rażenia uderzeniem spadającymi przedmiotami, 
powierzchnię w bezpośredniej bliskości rusztowania należy 
wygrodzić i oznakować zakazem wstępu. Odległość od strefy 
powinna wynosić 1/10 wysokości rusztowania, ale nie mniej niż 
6 m.  

8.3. Prace z drabinami.  

Prace wykonywane z drabiny na wysokości powyżej 1 m są zaliczane 
do prac szczególnie niebezpiecznych (prace na wysokości). 

8.3.1. Stosowanie drabin dopuszczalne jest w miejscach, w których ze 
względu na ograniczoną przestrzeń nie ma możliwości 
wprowadzenia innych rozwiązań umożliwiających między innymi: 

 wejścia/wyjścia do/z wykopu wąskoprzestrzennego, 

 wejścia/wyjścia z ciasnych przestrzeni (np. szachty 
instalacyjne, szyby windowe, studnie, itp.), 

 tymczasowy dostęp (np. na strop) z zastrzeżeniem, że drabina 
powinna posiadać systemowe poręcze, 

8.3.2. Jeżeli konieczne jest stosowanie drabin, należy stosować drabiny 
wykonane zgodnie z normą PN-EN-131.  

8.3.3. Drabiny muszą być ewidencjonowane i poddawane okresowym 
przeglądom zgodnie z instrukcją dostarczoną od producenta, lecz 
nie rzadziej niż 1 raz na 6 miesięcy. Wyniki przeprowadzonego 
przeglądu należy udokumentować 

8.3.4. Prace na wysokości z zastosowaniem drabin jest możliwe jedynie, 
gdy nie ma możliwości zastosowania innych, bardziej 
bezpiecznych środków.  

8.3.5. Podczas pracy na drabinach na wysokości od 2m nad poziomem 
podłoża, należy stosować szelki bezpieczeństwa wraz z linką 
bezpieczeństwa, lub urządzenie samohamowne przymocowane do 
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stałego punktu konstrukcyjnego znajdującego się nad głową 
pracownika.  

8.3.6. W przypadku, gdy nie ma możliwości podpięcia się do stałego 
punktu konstrukcji, należy zastosować inne rozwiązania 
np. drabiny podestowe, rusztowania, podesty, rusztowania 
przejezdne (z pełnym obarierowaniem), itp.  

8.3.7. Zagrożenia związane z pracą na drabinie należy uwzględnić 
podczas codziennego instruktażu przed przystąpieniem do 
realizacji pracy. 

8.3.8. Osoby korzystające ze stałych drabin dostępowych o długości 
powyżej 4 m bez pałąków, powinny być zabezpieczone za pomocą 
szelek bezpieczeństwa z linką połączoną z urządzeniem 
samohamownym przypiętym do pionowej prowadnicy usytuowanej 
w odległości nie większej niż 40 cm od osi drabiny. 

8.3.9. Drabiny należy ustawiać na stabilnym, nieruchomym podłożu 
w taki sposób, aby szczeble pozostawały w pozycji poziomej. 

8.3.10. Drabiny należy właściwie mocować i zabezpieczać przed 
przemieszczeniem, poślizgnięciem lub przewróceniem za pomocą 
urządzeń przeciwpoślizgowych przy górnych lub dolnych końcach 
podłużnic albo poprzez inne rozwiązania o równoważnej 
skuteczności. 

8.3.11. Drabiny rozstawne powinny być całkowicie otwarte 
i zabezpieczone przed rozsunięciem. 

8.3.12. Podczas pracy z wykorzystaniem drabin, do przenoszenia 
narzędzi lub drobnych przedmiotów powinno stosować się torby 
lub pasy narzędziowe. 

8.3.13. Podczas użytkowania drabiny należy utrzymać trzy punkty 
podparcia. 

8.3.14. Podczas pracy tułów pracownika powinien znajdować się 
pomiędzy podłużnicami, a obydwie stopy na tym samym szczeblu.  

8.3.15. Podczas pracy na drabinie pracownik powinien być zwrócony 
przednią częścią ciała do drabiny. 

8.3.16. Górna krawędź drabiny (lub drabiny z nadstawką) powinna 
wystawać minimum 75 cm ponad krawędź poziomu wyjściowego. 

8.3.17. Kąt nachylenia drabiny przystawnej powinien wynosić od 65° 
do 75°. 

8.3.18. Stan drabiny kontroluje użytkownik każdorazowo przed 
rozpoczęciem pracy. Celem kontroli poprzedzającej użycie drabiny 
jest zidentyfikowanie widocznych uszkodzeń mechanicznych, 
defektów, itp. 

Zabrania się: 

a. stosowania drabiny podczas niekorzystnych warunków 
pogodowych, 

b. wykorzystania drabin jako drogi stałego transportu 
i komunikacji, 



17 
 

c. używania drabin rozstawnych jako przystawnych, 

d. ustawiania drabin na niestabilnym, ruchomym, śliskim 
podłożu, 

e. stawiania drabiny przed zamkniętymi drzwiami, jeśli nie są 
one zamknięte na klucz od strony ustawianej drabiny, 

f. wchodzenia i schodzenia z drabiny w pozycji plecami do niej, 

g. wchodzenia na drabinę z zajętymi rękami, 

h. przenoszenia drabiny o długości powyżej 4 m przez jedną 
osobę, 

i. przerabiania drabin we własnym zakresie. 

8.4. Prace na pomostach i przejściach. 

Przy pracach na przejściach i pomostach roboczych, których podłogi 
składają się z demontowalnych elementów (np. kratek Vema) wykonawca 
powinien: 

a. w uzasadnionych tylko przypadkach demontować elementy podłóg 
przejść lub pomostów roboczych po wyrażeniu zgody przez osoby 
kierujące komórką organizacyjną,  

b. wszystkie otwory znajdujące się na poziomie wykonywanej pracy 
należy zabezpieczyć nieprzesuwnymi przykrywami lub ogrodzić 
balustradami ochronnymi, składającymi się z poręczy ochronnych 
umieszczonych na wysokości 1,1m, krawężników o wysokości 0,15m 
oraz poręczy pośrednich. 

c. prawidłowo ułożyć i zamocować zdemontowane wcześniej elementy 
podłóg i ich zabezpieczenia przed jakimkolwiek niebezpiecznym ich 
ruchem. 

8.5. Prace na niskich podestach obsługowych. 

8.5.1 Podesty do 1m musza być ewidencjonowane, konserwowane 
i poddawane regularnym przeglądom, nie rzadziej niż 1 raz na 
6 miesięcy przez kierujących komórkami organizacyjnymi. Wyniki 
dokonanych przeglądów należy udokumentować. 

8.5.2 Przed rozpoczęciem pracy na podeście roboczym do 1m, 
użytkownik każdorazowo dokonuje wizualnej oceny stanu 
technicznego tego podestu. Celem kontroli jest zidentyfikowanie 
widocznych uszkodzeń mechanicznych, defektów, itp. 
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, fakt ten należy 
niezwłocznie zgłosić do przełożonego. 

8.5.3 Przed rozpoczęciem pracy należy zabezpieczyć podest przed 
niekontrolowaną zmianą położenia. 

8.5.4 Prace wykonywane na podeście ustawionym w odległości 
mniejszej niż 3m od krawędzi powierzchni znajdującej się na 
wysokości, na której ustawiony jest podest (np. prace na podeście 
ustawionym na galeriach, antresolach bądź na rusztowaniu), 
należy organizować w sposób, aby: 

a. pracownik był zabezpieczony przed upadkiem z wysokości 
poprzez przypięcie do stałego elementu konstrukcji za 
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pomocą szelek bezpieczeństwa wraz z linką bezpieczeństwa 
lub urządzenia samohamownego. Dopuszcza się przypinanie 
pracowników do rusztowania, które jest odpowiednio 
zakotwione, 

b. uniemożliwić upadek z wysokości używanego sprzętu, 
narzędzi lub innych przedmiotów, w tym używanego podestu. 

8.6. Prace na dachach. 

8.6.1 Przed rozpoczęciem robót dachowych należy każdorazowo 
opracować Instrukcję Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR), 
uwzględniając wyniki Oceny Ryzyka dla Zadania. 

8.6.2 Wszystkie roboty dachowe, należy starannie planować w celu 
zminimalizowania ryzyka dla pracowników. 

8.6.3 Wszystkie roboty na dachach muszą być prowadzone pod 
bezpośrednim nadzorem kierującego pracami, przebywającego 
cały czas w miejscu wykonywania robót. 

8.6.4 Osoby kierujące pracami na dachu muszą: 

a. zapewnić bezpieczne wejście/zejście do/z miejsca pracy na 
dachu. 

b. uwzględnić zastosowanie środków zapewniających 
bezpieczeństwo poprzez zastosowanie w pierwszej kolejności 
systemów ochrony zbiorowej jak: rusztowania, siatki 
bezpieczeństwa, balustrady ochronne a następnie środki 
ochrony indywidualnej, 

c. dopilnować, aby prace były wykonywane wyłącznie 
w warunkach atmosferycznych niezagrażających zdrowiu 
i życiu pracowników, 

d. każdego dnia przed rozpoczęciem zmiany roboczej, 
wyznaczyć punkty kotwiczenia zgodnie z IBWR. Jeśli praca 
trwa dłużej niż jedną zmianę, niezależnie od tego, czy 
dochodzi do zmiany położenia punktów kotwiczenia czy też 
nie, osoba bezpośrednio nadzorująca prace na dachu ma 
obowiązek kontroli punktów kotwiczenia przed każdą 
rozpoczynającą się zmianą roboczą. Potwierdzeniem takiej 
kontroli jest pisemna informacja w karcie instruktażu 
codziennego (zezwolenia jednorazowe), 

e. udzielić pracownikom szczegółowego instruktażu odnośnie: 

 zasad wyboru punktu kotwiczenia, 

 sposobu korzystania z wybranego punktu kotwiczenia, 

 dopuszczalnej, maksymalnej liczby osób mogących 
jednoczenie korzystać z punktu kotwiczenia. 

8.6.5. Podczas wchodzenia lub schodzenia z dachu po drabinach 
przystawnych należy zabezpieczać pracownika przed upadkiem 
z wysokości stosując np.: urządzenie samozaciskowe, 
zamocowane do prowadnicy zakotwiczonej do stałego punktu 
konstrukcji. 
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8.6.6. Wszystkie wejścia do budynków wykorzystywane do ruchu 
pieszego, w czasie prowadzenia na obiekcie prac dachowych 
należy zabezpieczać daszkami ochronnymi. 

8.6.7. Wszystkie otwory w dachach należy zakryć trwałymi, stabilnymi 
pokrywami zabezpieczonymi przed przesunięciem lub 
zabezpieczyć balustradami o wysokości 110 cm, 

8.6.8. Transport pionowy materiałów dekarskich na dach można 
realizować za pomocą wysięgnika pod warunkiem, że będzie on 
zamocowany w sposób gwarantujący stabilność, a zblocze będzie 
miało konstrukcję zapobiegającą spadnięciu liny. 

8.6.9. W sytuacji użytkowania wysięgnika należy wykonać bezpieczny 
punkt odbioru materiałów na dachu, wyposażony minimum 
w pomost roboczy, obarierowany w sposób zabezpieczający przed 
upadkiem z wysokości. 

8.6.10. Kotły i zbiorniki do podgrzewania i transportu ręcznego mas 
bitumicznych mogą być wypełnione najwyżej do ¾ ich wysokości 
oraz zamknięte w sposób zabezpieczający przed wylaniem się 
gorącej zawartości. 

8.6.11. Dla likwidacji lub ograniczenia zagrożenia spadającymi z dachu 
przedmiotami należy: 

 stosować zamknięte zsypy na odpady, 

 gdy powyższe nie jest możliwe, opuszczać materiały lub 
odpady do poziomu gruntu, 

 nie dopuszczać do gromadzenia materiału na dachu, gdyż 
może to spowodować jego niekontrolowane spadanie, 

 wyznaczać, wygradzać lub ograniczać w inny sposób dostęp 
do miejsc poniżej prowadzenia robót na dachu lub w jego 
otoczeniu, zachowując minimalne wielkości stref 
niebezpiecznych – nie mniej niż 6 m lub 1/10 wysokości, 
z której mogą spadać przedmioty, 

 tam, gdzie to możliwe, wnoszenie dużych i ciężkich 
przedmiotów na dach zastępować transportem pionowym 
zmechanizowanym, 

 zapewniać prawidłowe składowanie i przechowywanie 
niezbędnych materiałów i przedmiotów na dachu oraz 
zabezpieczyć przed niekontrolowaną zmianą położenia. 

8.6.12. Planując prace na starych dachach należy zlokalizować jego 
części o małej wytrzymałości oraz przeanalizować to pod kątem 
określenia niezbędnych środków bezpieczeństwa. 

9. Wymagania po zakończeniu prac na wysokości. 

9.1. Po zakończeniu pracy na wysokości należy: 

a. uporządkować miejsce pracy (zlikwidować rusztowania, usunąć 
zastosowane materiały i środki zabezpieczające, usunąć sprzęt, 
narzędzia, odpady itp.), 
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b. w przypadku prowadzenia prac z użyciem otwartego ognia, stosować 
zasady obowiązujące po zakończeniu prac niebezpiecznych pod 
względem pożarowym. 

9.2. Wykonawca i Zlecający (Zezwalający na rozpoczęcie prac), fakt 
zakończenia robót na wysokości oraz uporządkowania terenu, 
potwierdzają podpisem w zezwoleniu jednorazowym. 

10. Postępowanie w sytuacji awaryjnej. 

10.1. Przed podjęciem prac, podczas instruktażu, należy określić 
i zakomunikować metody ewakuacji oraz zabezpieczyć środki konieczne 
do tego celu (np. zestaw ewakuacyjny dostosowany do rodzaju 
prowadzonych prac). 

10.2. Należy postępować zgodnie z przyjętym scenariuszem awaryjnym 
opisanym w IBWR/BIOZ/Zezwoleniu. 

10.3. Wykonawca pracujący na wysokości powinien jak najszybciej ewakuować 
się/być ewakuowany do poziomu podłoża. 

10.4. Do ewakuacji powinien przystąpić niezwłocznie pracownik odpowiednio 
przeszkolony z obowiązków wynikających z asekuracji prac 
niebezpiecznych/asekurujący, znajdujący się w pobliżu. 

10.5. Do ewakuacji należy użyć przygotowanego zestawu ewakuacyjnego lub 
innego sprzętu określonego w IBWR/BIOZ/zezwoleniu. 

10.6. Zestawy ewakuacyjne muszą być kompletne i w dobrym stanie 
technicznym. 

10.7. Za stan i kompletność sprzętu ewakuacyjnego oraz jego nieuzasadnione 
użycie odpowiada Nadzorujący ze strony Wykonawcy. 

11. Bezpieczne korzystanie ze schodów i poręczy. 

11.1. Należy wchodzić/schodzić ostrożnie, po jednym stopniu, cały czas 
zachowując trzypunktowe podparcie, trzymając się poręczy. 

11.2. Wchodząc / schodząc po schodach należy mieć jedną rękę wolną.  

11.3. Należy unikać korzystania z telefonu komórkowego podczas chodzenia 
po schodach, a jeśli jest to konieczne, należy zatrzymać się na 
najbliższym podeście i kontynuować wchodzenie/schodzenie dopiero po 
zakończeniu rozmowy. 

11.4. Należy zachować odpowiednią odległość od innych korzystających ze 
schodów osób, aby uniknąć kolizji w razie potknięcia się lub zatrzymania. 

11.5. Schodząc ze schodów i korzystając z poręczy należy stosować technikę 
„ciągnięcia dłoni” po poręczy. 

11.6. Nie powinno się blokować innym przejścia. 

11.7. Zabrania się wychylania za poręcze oraz umiejscawiania na niej 
przedmiotów. 

11.8. Przy balustradach lub ścianach przyległych do pochylni, przeznaczonych 
dla ruchu osób niepełnosprawnych, należy zastosować obustronne 
poręcze, umieszczone na wysokości 0,75 i 0,9 m od płaszczyzny ruchu. 
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11.9. Poręcze przy schodach zewnętrznych, przed ich początkiem i za 
końcem, należy przedłużyć o 0,3 m oraz zakończyć w sposób 
zapewniający bezpieczne użytkowanie. 

11.10. Poręcze przy schodach muszą być zamocowane w odległości minimum 
5 centymetrów od ściany, do której zostały zamocowane. 

11.11. Przy szerokości biegu schodów większej niż 4 m należy zastosować 
dodatkową balustradę pośrednią. 

11.12. Należy codziennie dokonywać wizualnej oceny stanu technicznego 
siatek bezpieczeństwa i balustrad ochronnych. 

11.13. Należy oznakować miejsce wchodzenia/schodzenia znakiem 
bezpieczeństwa informującym o obowiązku trzymania się poręczy. 

11.14. Korzystając ze schodów drabinowych, należy stosować zasadę 
wchodzenia i schodzenia jak przy drabinach. 

12. Dobra praktyka. 

Krótkie zasady postępowania TAK/NIE 
 

TAK 
 

 Sprawdź i zapewnij dostateczną ilość oświetlania oraz środków komunikacji. 

 Zawsze stosuj sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości, kiedy 
pracujesz na wysokościach z potencjalną możliwością upadku z dwóch metrów 
lub więcej. 

 Zawsze stosuj sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości, kiedy 
pracujesz na rusztowaniach powyżej 2m i podnośnikach podestowych. 

 Upewnij się, że rusztowania zostały dopuszczone do pracy, są odpowiednio 
posadowione, skonstruowane i zabezpieczone poręczą. 

 Poruszając się, nie wolno trzymać w kieszeni: rąk oraz 
niezabezpieczonych, luźnych przedmiotów, grożących wypadnięciem, 

 Wchodząc, zawsze staraj się mieć trzy punkty podparcia. 

 Gdy się poruszasz, staraj skupić się na tym, gdzie stawiasz swoje stopy. 

 Po wejściu na wyższy poziom zamykaj klapę/barierę dostępu. 

 Chroń siebie i innych przed upadkiem. 

 Zabezpiecz narzędzia/elementy przed upadkiem z wysokości. 

 

NIE 
 

 Nie przekraczaj ograniczeń dopuszczalnych obciążeń. 

 Nigdy nie chodź tyłem. 

 Nie wykonuj gwałtownych ruchów, gdy jesteś zajęty pracą. 

 Nie wykonuj wspinaczki lub metod alpinistycznych bez odpowiednich szkoleń 
i uzyskania stosownych kwalifikacji. 

 Nie używaj pasów przedłużających uprzęż bezpieczeństwa. 

 Nie używaj drabiny, jeżeli Twoja praca zajmie więcej niż 30 minut. 
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 POSTĘPOWANIE 
 

 Upewnij się z osobą odpowiedzialną, że wszelkie środki dostępu są 
wystarczające i bezpieczne do korzystania z nich. 

 Upewnij się, że Twój sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości był 
niedawno sprawdzony. 

 Zapinaj sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości starannie i we właściwy 
sposób uniemożliwiający zmianę położenia punktów mocowania. 

 Stosuj odpowiednie środki zabezpieczające przed upadkiem z góry. Sprawdź 
stabilność i prawidłowe działanie oraz funkcje bezpieczeństwa podnośników 
podestowych lub nożycowych przed użyciem. 

 Sprawdź stan rusztowań przed użyciem. 

 Stosuj do pracy drabiny rozstawne lub stabilne podesty. 

 Ustanów bezpośrednią komunikację pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi 
w manewrowanie podnośników podestowych. 

 



 
 

Załącznik nr 1 do Instrukcji 

 

 
 

 
………………………………………... 
Nazwa / pieczęć Wykonawcy                                                                                                                               Włocławek, dn. 
…………………………………… 

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO RUSZTOWANIA 

 

1. Wykonawca montażu rusztowania: .............................................................................  tel. ...................................... 
 

2. Przeznaczenie rusztowania: ………………………………………………………………………………………. 
 

3. Typ rusztowania:............................................................................................................ 
 

4. Dopuszczalna obciążenie podestów i konstrukcji rusztowania: ............................../............................... 
 

5. Oporność uziomu: .................................................................................. 
 

6. Data odbioru rusztowania: ...................................................................... 
 

7. Oświadczenie: Wykonawca stwierdza, że rusztowanie opisane niniejszym protokółem jest kompletne, zostało 
zmontowane zgodnie ze sztuką budowlaną, DTR i instrukcją montażu wydaną przez producenta oraz zgodnie z 
przepisami i zasadami bhp. Montaż wykonali uprawnieni montażyści. (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych Dz.U. 2003.47.401.)  

 

8. Komisja odbiorowa stwierdza, że rusztowanie nadaje się do eksploatacji bez zastrzeżeń. 
Skład komisji: 

a. ....................................................... – Kier budowy lub osoba uprawniona - 

........................................................................... 
                                   (nazwisko i imię)                                                                                                                                                                           (podpis czytelny i nr telefonu) 

 

b. ....................................................... – Montażysta (Wykonawca rusztowania) - 

............................................................................. 
                                   (nazwisko i imię)                                                                                                                                                                            (podpis czytelny i nr telefonu) 

 

c. ..................................................................– Zamawiający rusztowanie - .................................................................................... 
                                   (nazwisko i imię)                                                                                                                                                                            (podpis czytelny i nr telefonu) 

 
 

9. Terminy przeglądów technicznych rusztowania (dekadowe, doraźne): Lp. Data Uwagi 
Nazwisko dokonującego 

przeglądu 
Czytelny podpis 

     

     

     

     

     

 

10. Użytkownik rusztowania stwierdza, że rusztowanie jest odebrane, kompletne i nadaje się do eksploatacji bez 
zastrzeżeń, co potwierdza podpisem w poniższej tabeli. 

L.p. Data 
Nazwa użytkownika (nazwa 

firmy) 
Imię i nazwisko użytkownika – osoby 
dokonującej przeglądu codziennego 

Czytelny podpis 

     



 
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 
 

 

 


