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Prace wysokościowe 
zabezpieczenia przed upadkiem 

osób z wysokości
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Wstęp
Upadek z dużej wysokości stanowi jeden z najczęstszych na Islandii wypadków przy 
pracy. Wypadki związane z upadkami z wysokości są poważne i mogą powodo
wać trwałe uszkodzenia ciała lub śmierć. Poprzez celowe działania można zabobiec 
wszystkim upadkom z dużych wysokości. W tej broszurze omówiono pokrótce 
najczęściej stosowane sposoby zapobiegania wypadkom związanym z upadkiem z 
wysokości. Dokładniejsze informacje na ten temat można znaleźć na stronie inter
netowej Inspekcji Pracy: vinnueftirlit.is Jeśli wykonanie zadania wymaga pracy na 
wysokości, należy od razy na etapie projektowania, organizacji i przygotowania pra
cy zdecydować jakiego rodzaju zabezpieczenia przed upadkami z wysokości należy 
zastosować. 

Nie ma jednego, uniwersalnego zabezpieczenia. Warunki i czas pracy mają najważ
niejsze znaczenie. Bardzo ważne jest, aby pracownicy, którzy mają pracować na wy
skości  zostali dokładnie przeszkoleni i przeszli trening.

 Przed rozpoczęciem pracy na wysokości należy  
 wykonać ocenę ryzyka:
• Czy istnieje możliwość wykonania zadania w rozsądny sposób z ziemi?

• Czy istnieje możliwość wstępnego wykonania zadania z ziemi i zorga- 
 nizo wanie go w taki sposób, żeby zmniejszyć liczbę godzin pracy na  
 wysokości?

• Czy istnieje możliwość zastosowania ogólnych zabezpieczeń, z których  
 wszyscy w miejscu pracy mogą korzystać np. rusztowania lub barierki?

• Czy istnieje możliwość wykorzystania urządzeń lub maszyn, które  
 są przeznaczone do podnoszenia osób np. ponośnika nożycowego lub  
 dźwigu koszowego?

• W przypadku mniejszych zadań, które trwają krótko można   
 skorzystać z podnośnika lub dźwigu z koszem osobowym.

• W przypadku niewielkich zadań, które trwają krótko można   
 ewentualnie skorzystać ze stopni lub drabiny.

• Jeśli nie można wykorzystać żadnego z powyższych, dozwolone jest  
 zastosowanie uprzęży i liny.

• Nigdy nie należy wykonywać pracy wysokościowej w pojedynkę.



Klapa

Element 
poprzeczny
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Barierki i klapy
Barierki stanowią dobre zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości. Z tego ro dza ju 
zabezpieczenia mogą korzystać wszyscy w danym miejscu pracy. Aby zapo biegać  
upadkowi osób i narzędzi, barierki powinny być wystarczająco szczelne i wytrzy
małe. Powinny one mieć listwę na wysokości ręki  co najmniej 1 metr od podłogi, 
oraz listwę na wysokości kolan  0,5 metra od podłogi. Jeśli istnieje ryzyko spadania 
przedmiotów powinna być także listwa na wysokości stóp o szerokości 0,15 metra. 

W szczególnych przypadkach konieczne jest zastosowanie wyższych i wytrzy
malszych, niż zazwyczaj barierek np. na rusztowaniu, które kończy się przy pochy
łym dachu. Jeśli barierki są wysokie może być konieczne zastosowanie dodatkowych 
listew na wysokości rąk. W niektórych przypadkach, aby przeciwdziałać spadaniu 
rzeczy i materiałów, może również zajść konieczność uszczelnienia barierek siatką.

Wszystkie otwory w podłodze, które mogą stanowić zagrożenie upadkiem osób,  
powinny zostać zabezpieczone barierkami lub wyraźnie oznaczoną klapą. W przy
padku zabezpieczenia otworu klapą, powinna ona być przykręcona na stałe lub mieć 
element poprzeczny mocujący ją w miejscu.
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Rusztowania rurowo-złączkowe i drewniane 

Prawidłowo zamontowane rusztowanie stanowi ogólne i dobre zabezpieczenie 
przed upadkami z wysokości. Rusztowania są przydatne w przypadku dużych prac. 
Najczęściej stosuje się rusztowania rurowozłączkowe, ale z rusztowań drewnia nych 
również często się korzysta. Wyłącznie osoby po szkoleniu i treningu mogą monto
wać rusztowania rurowozłączkowe i drewniane, rozbierać je lub zmieniać w znacz
nym stopniu. Producent, sprzedawca lub wynajemca rusztowań rurowozłączko
wych powinien dołączyć do rusztowania konieczną intrukcję montażu, konserwacji 
i innych aspektów prawidłowego użytkowania. Instrukcja powinna być w j. islandz
kim. Ważne jest aby podstawy rusztowań były stabilne. Jeśli podstawa nie jest wy
starczająco stabilna, należy rozłożyć ciężar np. przy pomocy desek, które zapobiega
ją zbyt dużemu obciążeniu nierównego podłoża. Rusztowania rurowozłączkowe 
mogą być także na kółkach
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•  Na wszystkich rusztowaniach, niezależnie od ich wysokości powinny znaj-  
 do wać się barierki. Aby zapobiegać  upadkowi osób i spadaniu narzędzi 
 z rusztowania, powinny one być wystarczająco wytrzymałe i szczelne.

• Barierka powinna znajdować się na stronie rusztowania odwróconej od   
 budynku oraz naprzeciw  jego załamań .

• Odległość między ścianą a wewnętrzną krawędzią rusztowania powinna być  
 jak najmniejsza. Jeśli odległość wynosi więcej niż 0,3 metra, po wewnętrz nej  
 stronie również powinna znajdować się barierka.

• Należy zapewnić bezpieczny i łatwy dostęp do pierwszej platformy ruszto-  
 wania.

• Stopnie pomiędzy poziomami rusztowania powinny prowadzić przez właz,  
 a nie na zewnątrz rusztowania.

• Bardzo ważne jest zamknięcie końców rusztowania.

• Przemieszczanie rusztowań ze znajdującymi się na nich osobami jest niedo-  
 zowlone.

• Ruchome rusztowania powinny zostać umocowane, aby zapobiec ich samoist-  
 nemu przemieszczeniu.

• Kiedy rusztowanie nie jest gotowe do użytku np. podczas jego monatażu,  
 demontażu lub modyfikacji, należy oznaczyć je ogólnymi znakami ostrze-  
 gawczymi.
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•  Na rusztowaniu wiszącym powinna znajdowac się tablica z nazwą produ- 
   centa, numerem produkcyjnym, rokiem produkcji i maksymalnym dopusz- 
 czalnym obciążeniem w kg.

• Do rusztowań wiszących powinna być dołączona instrukcja montażu,   
 obsługi i konserwacji.

• Rusztowania wiszące powinny mieć barierki z każdej strony o wysokości co  
 najmniej 1 m., a także listwy na wysokości rąk, kolan oraz listwę na wysokości 
 stóp o szerokości 0,15 m.

• Sterowanie zmianami pozycji rusztowania wiszącego powinno być możliwe  
 jedynie z samego rusztowania.

Rusztowania podnośnikowe (podnośniki nożycowe)
Rusztowania podnośnikowe nazywane są w języku potocznym podnośnikami noży
cowymi. Objęte są one obowiązkiem rejestracji i kontroli przez Państwową Inspekcję 
Pracy. Właściciel ma obowiązek dopilnować wykonania dorocznego przeglądu takie
go rusztowania. 

Rozróżnia się następujące typy podnośników nożycowych: typ VB o udźwigu ≤ 150 
kg, oraz typ VL o udźwigu > 150 kg. Wysokość robocza wynosi od 2 do 14 metrów. 
Podnośniki nożycowe przeznaczone sa przede wszystkim do podnoszenia osoób 
przy pracach tymczasowych.

Rusztowania wiszące
Rusztowanie wiszące jest typem ruszto
wania, które zawiesza się na budynku. Wisi 
ono na linach, które są mocowane  od dołu 
do zaczepów. Jest ono przesuwalne w pio
nie, czasami też w poziomie. Ruszto wania 
wiszące objete są obowiązkiem rejestracji i 
nadzoru w Państwowej Inspekcji Pracy w 
kategorii VP. Niedozowlone jest rozpoczę
cie prac na rusztowaniu wiszącym przed 
potwierdzeniem przez Inspekcję Pracy 
prawi dło wości jego montażu. Dodatkowo 
raz do roku Inspekcja Pracy przeprowadza 
kontrolę calości oprzyrządowania ruszto
wania wiszącego. 



Rusztowania 
podnośnikowe
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•  Na podnośniku nożycowym powinna znajdować się 
  informacja o dopuszczalnym udźwigu i liczbie osób.

• Montaż i użytkowanie podnośnika nożycowego  
 powinny być zgodne z wytycznymi producenta.

• Ważne jest aby urządzenie było w idealnym stanie  
 i posiadało ważny przegląd Państwowej Inspekcji Pracy.

• Jeśli zachodzi ryzyko, że ludzie lub pojazdy mogą znaleźć  
 się na terenie pracy podnośnika, należy teren ogrodzić.

• Należy zadbać o to, by podłoże posiadało nośność   
 gwarantującą stabilność podnośnika nożycowego.

• W miarę możliwości należy unikać podłoża pochy-  
 lonego.

• Wyłącznik awaryjny powinien być w wyrażny sposób  
 oznaczony. Oznaczenie powinno także informować  
 w jaki sposób wyłącznik działa.

Dźwigi koszowe (spjót)
Dźwigi koszowe nazywane są czasem w j.islandzkim ”spjót”. Dźwig koszowy jest 
zazwyczaj na kołach, może przemieszczać się przy użyciu własnego silnika lub być 
ciagnięty. Dźwig koszowy służy jedynie do podnoszenia osób w koszu przy tymcza
sowej pracy. Kosz może sięgnąć poza płaszczyznę podstawy dźwigu. 

Dźwig koszowy objęty jest obowiązkiem rejestracji i kontroli. Do kierowania dźwi
giem koszowym wymagane są uprawnienia do obsługi maszyn budowlanych kate
gorii D. Wszystkie uprawnienia do obsługi dźwigów (A,B, D i P) należy odna wiać co 
10 lat. Aby odnowić uprawnienia obsługi dźwigów, należy przedstawić odpowiednie 
zaświadczenie lekarskie i posiadać ważne prawo jazdy na samochody ciężarowe.

Państwowa Inspekcja Pracy kontroluje kosz pod względem bezpieczeństwa raz w 
roku. W przypadku uszkodzenia dźwigu należy zwrócić się do Inspekcji Pracy o dodat
kową kontrolę po zakończeniu naprawy.

• Dźwig koszowy powinien być w nienagannym stanie i posiadać aktualny  
 przegląd Państwowej Inspekcji Pracy.

• Dźwigi koszowe powinny posiadać instrukcję obsługi w j. islandzkim,   
 dotyczącą ich obsługi, codziennej kontroli i konserwacji.



Ten typ dźwigu często 
nazywany jest “spjót”

Dźwig koszowy
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• Jeśli zachodzi ryzyko, że ludzie lub pojazdy mogą znależć się na terenie pracy  
 dźwigu, należy teren ogrodzić. Jeśli dźwig koszowy pracuje na ulicy, należy  
 podjąć specjalne kroki, aby zapobiec zderzeniom z pojazdami.

•  Przy wejściu do kosza powinny znajdować się informacje o dopuszczalnym  
 udźwigu i liczbie osób.

•  Dźwig koszowy należy ustawiać i użytkować zgodnie z wytycznymi produ - 
 centa.

• Nacisk dźwigu należy rozłożyć na jak największą powierzchnię tak, aby   
 nośność podstawy nie była mniejsza niż 3 kg/cm2.

• W koszu powinny znajdować się dokładne informacje na temat działania  
 panelu sterującego.

• Bramka dźwigu nie powinna otwierać się na zewnątrz. Powinna zamykać się  
 samoistnie i posiadać automatyczny zamek.

•  W koszu powinien znajdować się punkt kotwiczenia dla liny statycznej.
 Państwowa Inspekcja Pracy zaleca stałe korzystanie z uprzęży i liny  
 statycznej w koszu dźwigu.

• Niedozwolone jest stanie na barierce kosza w trakcie pracy lub   
 wychodzenie z niego, gdy znajduje się on w pozycji podniesionej.
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Podnoszenie osób podnośnikami, ładowarką telesko pową 
lub  hydraulicznym dźwigiem samochodowym przy po-
mocy kosza o oznakowaniu CE
Podnośniki i dźwigi nie są ogólnie przeznaczone do podnoszenia osób. W wyjąt
kowych przypadkach, przy mniejszych pracach, przez krótki czas, dopuszczalne jest 
podnoszenie osób przy użyciu podnośników i dźwigów, jeśli korzysta się ze specjal
nych, sprawdzonych i zarejestrowanych koszy osobowych. Ładowarki telesko powe i 
hydrauliczne dźwigi samochodowe z koszami osobowymi, oznaczonymi CE są pro
dukowane i zatwierdzone przez procudenta do podnoszenia osób. 

Urządzenia typu JF, KL, PH i BH 
Kosze osobowe w podnośnikach, ładowarkach teleskopowych i dźwigach są objęte 
obowiązkiem rejestracji i dorocznego przeglądu.
Tylko osoby posiadające uprawnienia do obsługi maszyn budowlanych oraz dużą 
wiedzę i doświadczenie w kierowaniu dźwigiem i podnośnikiem, mogą podnosić ludzi.

• Należy korzystać wyłącznie z dźwigów, podnośników i koszy, które są w  
 nienagannym stanie i posiadają aktualny przegląd Inspekcji Pracy.

• Jeśli zachodzi ryzyko, że ludzie lub pojazdy mogą znależć się na terenie   
 robót, należy teren ogrodzić.

• Na koszu osobowym powinna znajdować się tablica z nazwą producenta, 
 numerem seryjnym, rokiem produkcji i maksymalnym dopuszczalnym   
 obciążeniem w kg, dopuszczalną wagą i liczbą osoób.

• Aby zapobiec otworzeniu przez nieuwagę bramki kosza osobowego, bramka  
 nie powinna otwierać się na zewnątrz, powinna zamykać się samoistnie  
 i posiadać automatyczny zamek. 

• Państwowa Inspekcja Pracy zaleca stałe korzystanie z uprzęży i liny statycz - 
 nej w koszu osobowym.

• Sterujący dźwigiem lub podnośnikiem nie może odchodzić od panelu   
 sterowniczego w czasie, gdy w koszu osobowym przebywają ludzie.

Podnoszenie osób przy pomocy podnośnika
Kategorii JL

• Podłoże podnośnika powinno być płaskie, poziome i posiadać wystarczającą  
 nośność.

• Ciężar podnośnika powinien wynosić przynajmniej 2000 kg.

• Kosz powinien być zaczepiony na podnośniku przy pomocy dwóch   
 oddzielnych mocowań.



Podnośnik z koszem 
osobowym
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•  Nie należy podnosić osób na wysokość większą niż 5 m.

•  Nie należy prowadzić podnośnika z osobami w koszu,  
 chyba że kosz znajduje się w najniższej  pozycji. 

•  Nie należy podnosić więcej niż dwóch osób na raz.

•  Ciężar całkowity kosza z obciążeniem może wynosić   
 maksy malnie 500 kg.

•  Osłona od strony masztu nie może być niższa niż 1,9 m. 
 Pozostałe boki kosza powinny mieć co najmniej 1 m.   
 wysokości. Na bokach kosza powinny znajdować się  
 listwy na wysokości stóp, kolan i rąk.

•  W koszu powinien znajdować się punkt kotwiczenia dla liny statycznej.

•  Listwa na wysokości rąk powinna sięgać na ok. 0,10 m ponad krawędź kosza  
 i ok 0,10 m poniżej krawędzi.

Podnoszenie osób przy pomocy ładowarki teleskopowej 
lub hydraulicznego dźwigu samochodowego z koszem o 
oznakowaniu CE
Kategoria JF, KL, PH og BH

Kosz ładowarki teleskopowej i hydraulicznego dźwigu samochodowego zalicza się  
do części maszyny. Kiedy kosz jest montowany na ładowarce teleskopowej jest on 
mocowany przy pomocy szybkozłącznych sprzęgieł hydraulicznych lub innego za
twierdzonego sprzętu. Kosz hydraulicznego dźwigu samochodowego mocuje się do 
ramienia dźwigu. W najnowszym typie sprzętu, kosz mocowany jest bezpośrednio 
do panelu sterowniczego.

• Jeśli ładowarka teleskopowa nie jest wyposażona w wysuwane nogi stabili-  
 zujące, podłoże powinno być płaskie, poziome i posiadać wystarczającą   
 nośność.

•  Sprzęt z nogami stabilizującymi powinien zostać wypoziomowany przy   
 pomocy nóg zanim rozpocznie się pracę. Należy zadbać o to, aby podłoże  
 każdej nogi stabilizującej posiadało wystarczającą nośność.

•  Kosz powinien być zatwierdzony przez producenta, oznaczony CE i   
 wyprodukowany dla sprzętu z którym ma być wykorzystywany.

•  W najnowszych typach sprzętu, panel sterowniczy oblicza jak daleko można  
 wysuwać ramię przy danym ciężarze kosza.

• W starszych typach sprzętu, osoba sterująca musi dokładnie sprawdzać   
 tabelę obciążenia, aby określić na jaką odległość można wysuwać ramię przy  
 danym ciężarze kosza.



Hydrauliczny dźwig 
samochodowy z koszem 
osobowym CE

Ładowarka teleskopowa
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•  Ciężar całkowity kosza może wynosić jedynie 50% udźwigu maksymalnie  
 wysuniętego teleskopu dźwigowego.

•  Nie należy prowadzić sprzętu z osobami w  koszu, chyba że możliwe jest  
 kierownie nim bezpośrednio z kosza.

MONTOWANIE KOSZA OSOBOWEGO NA WIDŁACH ŁADOWARKI 
TELESKOPOWEJ JEST NIEDOZWOLONE

Podnoszenie osób przy pomocy dźwigu
Kiedy kosz osobowy zamocowany jest na haku dźwigu

Rozdział opisuje proces podnoszenia osób przy pomocy dźwigu, w sytuacji gdy kosz 
osobowy montowany jest do haka dźwigu. W takiej sytuacji przy podnoszeniu osób 
należy podwoić wszystkie normy bezpieczeństwa. Podnoszenie osób przy pomocy 
dźwigu z możliwością wolnego zrzutu jest surowo wzbronione.

•  Sprzęt podnoszący kosza powinien być zamontowany do kosza w taki   
 sposób, żeby można go było odłączyć jedynie przy użyciu narzędzi.

•  Kontakt wzrokowy i stały kontakt głosowy powinien zostać zachowany   
 pomiędzy osobami w koszu i osobą sterującą dźwigiem.

•  Konieczny sprzęt ratowniczy powinien znajdować się na miejscy, na wypadek  
 potrzeby ratowania osób z kosza podczas gdy jest on w powietrzu.



Ogrodzony dźwig z koszem osobowym Kosz osobowy na dźwigu
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•  Niedozwolone jest podnoszenie osób przy pomocy dźwigu jeśli 
  prędkość wiatru przekracza 7 m/s, w trakcie burzy, gdy pada  
 śnieg, śnieg z deszczem, występuje mgła lub inne warunki  
 atmosferyczne ograniczające bezpieczeństwo pracy.

Drabiny i stopnie
Przenośne drabiny i stopnie stanowią wyposaże
nie zapo biegające upadkom z wysokości. Korzystanie 
z dra bin jest dopuszczalne jedynie w przypadku prac 
tymcza sowych podczas których, w związku z nie wiel
kim niebez pieczeństwem, nie zachodzi potrzeba wyko
rzystania in nego, bezpieczniejszego sprzętu.
Zawsze należy wybierać drabiny i stopnie, które 
dostosowane są do typu wykoywanej pracy.

Wolnostojące drabiny należy tak ustawiać tak, aby nie 
za cho dziło ryzyko ich przewrócenia lub prze su nięcia.  
Z drabin należy korzystać w taki sposób, żeby pra cownicy 
mogli pewnie na nich stać i mieli zapewniony uchwyt 
rąk. Również należy koniecznie zapewnić pracowni
kowi możliwość złapania się dra biny, jeśli musi coś 
trzymać w ręce.
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•  Wolnostojące drabiny i stopnie powinny być zapro-   
 jektowane do użytku przemysłowego zgodnie z  
 normą EN 131 (lub inną odpowiadającą).

•  Drabiny powinny mieć mieć co najmniej 150 kg   
 wytrzymałości obciążeniem

•  Drabiny powinny być stabilne i tak ustawione, aby  
 nie mogły się zsunąć lub złożyć w trakcie użytko-   
 wania.

•  Ważne jest zachowanie prawidłowego nachylenia  
 drabiny, czyli ok. 750

•  Drabina powinna sięgać co najmniej 1 m. ponad pła  
 szczy znę, jeśli wykorzystywana jest jako droga   
 dostępu.

•  Zadania wymagające dużego wysiłku nie mogą być wykonywane z drabiny.

Uprząż i lina
Jeśli osobom pracującym na wysokości  nie można zapewnić bezpieczeństwa przy 
pomocy ogólnych zabezpieczeń przed upadkami z wysokości np. przy pomocy ba
rierki, rusztowania lub dźwigu koszowego, dozwolone jest korzystanie z uprzęży 
i liny. Uprząż i lina stanowią wymagający sprzęt, z którego nie powinny korzystać 
osoby, które nie przeszły szkolenia i treningu.

Są różne rodzaje uprzęży i lin. Tutaj omówimy szelki bezpieczeństwa i liny dynamicz
ne oraz pasy asekuracyjne i liny statyczne.

Punkty kotwiczenia
Wybór wytrzymałego punktu kotwiczenia dla liny jest ważny. 
Punkty kotwiczenia mogą być dwojakiego rodzaju:

1. Punkty kotwiczenia przeznaczone do zaczepiania ich na bu  
 dyn kach. Powinny spełniać normy EN.

2. Punkty kotwiczenia wybierane w miejscu prac np. stalowe 
  belki albo części budynków. W takich przypadkach punkt 
  kotwi czenia powinien być bardzo wytrzymały statycznie i 
  jego wytrzymałość powinna wynosić przynajmniej 10 KN lub 
  1000 kg. Zasada mówi: ”Nie korzystaj z punktu kotwiczenia, 
  chyba że jesteś pewny, że utrzyma jeep’a”.



Lina z amortyzatorem
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Komponenty łączące
Istotne jest łączenie liny z punktem kotwiczenia w 
bezpieczny sposób. Możliwe jest to np. przy pomocy 
specjalnych zapięć  lub stalowych pętli. Komponenty 
łączące powinny być zgodne z normami EN. 

Pas asekuracyjny i liny statyczne
Ich zadaniem jest zapobueganie upadkowi osób np. 
na płaskich dachach lub niezabezpie czo  nych krawę
dziach platform. Z pasami asekuracyjnymi używa się 
lin statycznych, które się nie naciągają. Ten sprzęt ma 
zadanie powstrzymanie osoby, przed podejściem zbyt 
blisko krawędzi, np. bliżej niż na 0,5 m. Zdecydowa
nie nie ma on za zadanie powstrzymania upadku.  
Długość liny statycznej może maksymalnie wynosić 4 metry. 

Szelki bezpie czeń stwa i liny dynamiczne (liny z amortyzatorem)
Nie zapobiegają upadkowi, ale ich zadaniem jest utrzymanie osoby, która spadła  
i uchronienie jej przed obrażeniami

•  Pas asekuracyjny powinien być zgodny z normą EN 361,

•  Lina dynamiczna powinna być zgodna z normą EN 355.

•  Do szelek bezpieczeństwa i liny powinna być dołączona instrukcja użytko-  
 wania, konserwacji i kontroli.

•  Szelki bezpieczeństwa powinny być dopasowane indywidualnie dla poszcze- 
 gólnych osób i w żadnym wypadku nie powinny być za duże.

•  Lina asekuracyjna musi być czysta, pozbawiona węzłów i zagięć. Należy   
 zadbać o to, aby lina nie dotykała ostrych krawędzi.

•  Liny zabezpieczające przed upadkiem z wysokości są oznaczane specjalnym  
 kolorem, nie należy mylić ich zlinami innego rodzaju.

•  Przed każdym użyciem sprzętu ochronnego nalezy dokonać dokładnych 
 oględzin w celu sprawdzenia jego stanu i poprawnego działania. 
 Jeśli zachodzi najmniejsza wątpliwość odnośnie stanu sprzętu, należy   
 wycofać go z użytku.



Pas asekuracyjny i lina
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•  Nigdy nie wolno pracować w pojedynkę w trakcie korzystania z szelek 
 bez piec zeństwa i liny. 

•  Nigdy nie należy modyfikować sprzętu ochronnego w inny, niż podany  
 w instrukcji sposób.

•  Sprzęt ochronny należy poddawać regularnemu przeglądowi przez upoważ-   
 nioną osbę zgodnie z instrukcją producenta

•  Sprzętu, który został poddany obciążeniu lub uszkodzeniu nie wolno używać  
  i powinien on zostać wycofany z użytkowania.

•  Należy stosować się do zaleceń producenta w kwestiach dotyczących czysz -   
 czenia, przeglądów, konserwacji i wytrzymałości sprzętu chroniącego przed  
 upadkami.

•  Sprzęt chroniący przed upadkami z wysokości należy przechowywać w tem-   
 peraturze pokojowej, w suchym, czystym i nienasłonecznionym miejscu.

Plan akcji ratunkowej
Praca w szelkach bezpieczeństwa jest niedozwolona bez przygotowanego wcześniej 
planu akcji ratunkowej, okreslającego działania w sytuacji upadku osoby z wysokości. 
Jeśli osoba wisi w szelkach na linie, musi być mozliwość bardzo szybkiego wyswobo
dzenia jej ze sprzętu chroniącego przed upadkami. Ważne jest, aby plan akcji ratun
kowej był prosty i jasny.
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 1.  Czy wykowywaną pracę można przenieść na dół?
 2.  Czy podłoże rusztowania lub drabiny jest stabilne?
 3.  Czy rusztowanie jest prawidłowo zamontowane?
 4.  Czy na rusztowaniu są listwy na wysokości rąk,   
  kolan i stóp?
 5.  Czy osoba montująca rusztowanie posiada wiedzę  
  i doświadczenie w tym zakresie?
 6.  Czy osoba sterująca dźwigiem koszowym posiada  
   uprawnienia do obsługi maszyn budowlanych w   
  kategorii D?
 7.  Czy kosz osobowy jest zarejestrowany posiada   
  aktualny przegląd Państwowej Inspekcji Pracy?
 8. Czy drabina ma oznaczenie EN 131 i jest wykonana   
  na minimum 150 kg.?
  9.  Czy drabina jest dobrze umocowana i sięga co   
  najmniej 1 metr ponad krawędź?
10.  Czy używany jest zatwierdzony, oznaczony EN   
  sprzęt chroniący przed upadkami?
11.  Czy pracownicy korzystający z szelek bezpieczeń 
  stwa i liny zostali przeszkoleni i otrzymali odpo  
  wiedni trening z zakresu korzystania ze sprzętu.

Praca na wysokości
Ochrona przed upadkiem osób

Do przemyślenia


