


2



3



4

JAKO PRACODAWCA ODPOWIADASZ ZA 

BEZPIECZEŃSTWO ZATRUDNIONYCH 

PRACOWNIKÓW

Zgodnie z Art. 207 USTAWY z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2007 r. Nr 225, poz. 1672).

§ 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.

§ 2. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie 

bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i 

techniki.

W szczególności pracodawca jest obowiązany:

1. organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

2. zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny 

pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie 

tych poleceń,

§ 3. Pracodawca oraz osoba kierująca pracownikami są obowiązani znać, w zakresie niezbędnym do 

wykonywania ciążących na nich obowiązków, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady

bezpieczeństwa i higieny pracy.
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ZA BEZPIECZEŃSTWO ODPOWIEDASZ TAKŻE 

BĘDĄC OSOBĄ KIERUJĄCĄ PRACOWNIKAMI

Zgodnie z Art. 211 USTAWY z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2007 r. Nr 225, poz. 1672).

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:

1. organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

2. dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z 

przeznaczeniem,

3. organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników 

przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z 

warunkami środowiska pracy,

4. dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o 

sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,

5. egzekwować przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny 

pracy,

6. zapewniać wykonanie zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami.
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NIE MOŻESZ DOPUŚCIĆ DO PRACY PRACOWNIKA 

BEZ AKTUALNYCH BADAŃ LEKARSKICH

Zgodnie z Art. 229 § 4 USTAWY z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2007 r. Nr 225, poz. 1672).

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego 

brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

NIE MOŻESZ DOPUŚCIĆ DO PRACY PRACOWNIKA 

NIE POSIADAJĄCEGO WŁAŚCIWYCH 

KWALIFIKACJI
Zgodnie z Art. 237³ USTAWY z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2007 r. Nr 225, poz. 1672).

§ 1. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych 

kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny

pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.
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PRACOWNIK BEZ PRZESZKOLENIA BHP TO 

OSOBA NIE POSIADAJĄCA KWALIFIKACJI DO 

PRACY

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. 

U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1860).

§ 2. 1. Pracodawca zapewnia pracownikowi odbycie, odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy, 
szkolenia, w tym przekazanie mu informacji i instrukcji dotyczących zajmowanego stanowiska pracy lub 
wykonywanej pracy.

§ 6. Szkolenie jest prowadzone jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe.

§ 8.  Szkolenie wstępne jest przeprowadzane w formie instruktażu według programów opracowanych 
dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje:

1) szkolenie wstępne ogólne, zwane dalej „instruktażem ogólnym”;

2) szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zwane dalej „instruktażem stanowiskowym”.

§ 10. 1. Instruktaż ogólny odbywają, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, nowo zatrudnieni 
pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie szkół zawodowych 
zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.

2. Instruktaż ogólny prowadzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy lub osoba wykonująca 
u pracodawcy zadania tej służby albo pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób 
wiedzy i umiejętności zapewniające właściwą realizację programu instruktażu. 

§ 15. 1. Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza 
się w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach robotniczych, na których 
występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, nie rzadziej niż 
raz w roku.
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BRAK SZKOLENIA STANOWISKOWEGO TO BRAK 

KWALIFIKACJI DO OBSŁUGI URZĄDZENIA LUB 

MASZYNY ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA STANOWISKU 

PRACY
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 

(Dz.U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1860).

§ 11. 1. Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na 

określonym stanowisku:

1. pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje 

narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub 

niebezpiecznych;

2. pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt 1;

3. ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę 

studencką.

2. Pracownik wykonujący pracę na kilku stanowiskach pracy powinien odbyć instruktaż stanowiskowy 

na każdym z tych stanowisk.

5.Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca 

pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie 

oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.
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PAMIĘTAJ! 

KAŻDA PRACA WYKONYWANA 

1 M OD PODŁOŻA JEST JUŻ PRACĄ NA 

WYSOKOŚCI.

1.Pracą na wysokości jest praca 
wykonywana na powierzchni 
znajdującej się na wysokości co 
najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi 
lub ziemi.

2. Do pracy na wysokości nie zalicza się 
pracy na powierzchni, niezależnie od 
wysokości, na jakiej się znajduje, jeżeli 
powierzchnia ta:

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

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

Zgodnie § 105 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami z 2007 r.  Nr 49, poz. 330)

Nie Kochanie, 
zadzwoń lepiej do FARAONE

i zamów rusztowanie RAPIDO 160! 
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PRACOWNIK NIE ZAWSZE MUSI WYKONAĆ 

POLECENIE PRZEŁOŻONEGO

Zgodnie z Art. 210 USTAWY z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2007 r. Nr 225, poz. 1672).

§ 1. W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają           

bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca

grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania 

pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

§ 2. Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia, o którym mowa w § 1,           

pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

§ 2a.Pracownik nie może ponosić jakichkolwiek niekorzystnych dla niego konsekwencji z powodu          

powstrzymania się od pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia w przypadkach o których mowa

w § 1 i 2.

§ 3. Za czas powstrzymania się od wykonywania pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia w 

przypadkach, o których mowa w § 1 i 2, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

§ 4. Pracownik ma prawo, po uprzednim zawiadomieniu przełożonego, powstrzymać się od wykonywania

pracy wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej w przypadku, gdy jego stan

psychofizyczny nie zapewnia bezpiecznego wykonywania pracy i stwarza zagrożenie dla innych osób.
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Zgodnie z Art. 3 USTAWY z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. 

U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1673):

1. Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące

uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z praca:

1). podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń

przełożonych;

2). podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy,

nawet bez polecenia;

3). w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą

pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy;

4. Za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w okresie

nie przekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku.

5. Za ciężki wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie

ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo

rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także nieuleczalna lub

zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie

albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała.

6. Za zbiorowy wypadek przy pracy uważa się wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia

uległy co najmniej dwie osoby.

UPADEK Z WYSOKOŚCI KOŃCZY SIĘ 

ZAZWYCZAJ URAZEM CO OZNACZA WYPADEK  

W PAŃSTWA ZAKŁADZIE PRACY
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WYPADEK NAKŁADA NA PRACODAWCĘ SZEREG 

KOSZTOWNYCH, CZĘSTO PRZYKRYCH

OBOWIĄZKÓW

§ 1. W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany podjąć niezbędne działania eliminujące 

lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i 

ustalenie w przewidzianym terminie okoliczności i przyczyn wypadku oraz zastosować 

odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom.

§ 2. Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy 

i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz każdym innym 

wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za 

wypadek przy pracy.

§ 3. Pracodawca jest obowiązany prowadzić rejestr wypadków przy pracy.

§ 4. Koszty związane z ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy ponosi pracodawca.

Zgodnie z Art. 234 USTAWY z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1673): 
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ŻADNE UBEZPIECZENIE NIE POKRYJE STRAT 

JAKIE PONIESIE RODZINA, W WYNIKU WYPADKU 

PRZY PRACY W KTÓRYM PRACOWNIK STRACIŁ 

PRACĘ, ZDROWIE LUB ŻYCIE

= STRATA
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ZA NIEPRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW BHP 

MOŻESZ PONIEŚĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ

FINANSOWĄ

Art. 283 § 1. Kto, będąc odpowiedzialnym za

stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo

kierując pracownikami lub innymi osobami

fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub

zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

podlega karze grzywny od 1 000 zł do 30

000 zł.

Art. 283 § 2. Tej samej karze podlega, kto:

3) wbrew obowiązkowi wyposaża stanowiska

pracy w maszyny i inne urządzenia

techniczne, które nie spełniają wymagań

dotyczących oceny zgodności,

4) wbrew obowiązkowi dostarcza pracownikowi

środki ochrony indywidualnej, które nie

spełniają wymagań dotyczących oceny

zgodności.

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 13 kwietnia 2007 o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2007 r. 88, poz. 553). 
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NARAŻAJĄC PRACOWNIKA 

NA NIEBEZPIECZEŃSTWO 

MOŻESZ PODLEGAĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI 

KARNEJ

Art. 220. § 1. Kto, będąc odpowiedzialny za bezpieczeństwo i 
higienę pracy, nie dopełnia wynikającego stąd obowiązku 
i przez to naraża pracownika na bezpośrednie 
niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia 
wolności do lat 3.

Art. 220. § 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega 
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 
wolności do roku.

Art. 220. § 3. Nie podlega karze sprawca, który dobrowolnie 
uchylił grożące niebezpieczeństwo.

Art. 221. Kto wbrew obowiązkowi nie zawiadamia w terminie 
właściwego organu o wypadku przy 

pracy lub chorobie zawodowej albo nie sporządza lub nie 
przedstawia wymaganej dokumentacji, podlega grzywnie 
do 180 stawek dziennych albo karze ograniczenia 
wolności.

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553). 
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NIE CHCESZ WYPADKU? ZAPEWNIJ 

PRACOWNIKOM WYKONUJĄCYM PRACE NA 

WYSOKOŚCI SZCZEGÓLNE WARUNKI 

BEZPIECZENSTWA

§ 80. 1. Przez prace szczególnie niebezpieczne rozumie się prace, o których mowa w niniejszym
rozdziale oraz prace określone jako szczególnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji, a także inne
prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez
pracodawcę jako szczególnie niebezpieczne.

2. Pracodawca jest obowiązany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie
niebezpiecznych występujących w zakładzie pracy.

§ 81. 1. Pracodawca określa szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, w szczególności zapewnia:

1) bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób;

2) odpowiednie środki zabezpieczające;

3) instruktaż pracowników obejmujący w szczególności:

a) imienny podział pracy,

b) kolejność wykonywania zadań,

c) wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach.

2. Pracodawca zapewnia, aby dostęp do miejsc wykonywania prac szczególnie
niebezpiecznych miały jedynie osoby upoważnione i odpowiednio poinstruowane.

Zgodnie z § 80 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami z 2007 r. Nr 49, poz. 330): 
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ZAWSZE W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI DOKONAJ 

OCENY RYZYKA UPADKU PRACOWNIKA Z 

WYSOKOŚCI
Zgodnie z Art. 226 USTAWY z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2007 r. Nr 225, poz. 1672):

Pracodawca:

1) ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje środki 

profilaktyczne zmniejszające ryzyko;

2) Informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach

ochrony przed zagrożeniami.

GDY ZAGROŻENIE PRZEKRACZA PRZYJĘTE 

WSKAŹNIKI NIE DOPUŚĆ PRACOWNIKA DO 

PRACY BEZ ZMNIEJSZENIA TEGO ZAGROŻENIA

Zgodnie z Art. 220 ust 1 USTAWY z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2007 r. Nr 225, poz. 1672).

Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów i procesów technologicznych bez uprzedniego ustalenia 

stopnia ich szkodliwości dla zdrowia pracowników i podjęcia odpowiednich środków profilaktycznych.
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ABY OGRANICZYĆ ZAGROŻENIE LUB 

ZMNIEJSZYĆ SKUTKI UPADKU PRACOWNIKA Z 

WYSOKOŚCI STOSUJ PONIŻSZE ZASADY:

1. W pierwszej kolejności zapewnij pracownikom odpowiednie środki ochrony zbiorowej tj. stałe pomosty, 
podesty, galeryjki robocze lub rusztowania;

2. Jeżeli nie możesz zapewnić środków ochrony zbiorowej dopiero w takiej sytuacji rozważ możliwość 
wykonania planowanej pracy przy pomocy innych urządzeń tj. samobieżne podesty robocze; 

3. Do pracy z drabiny dopuszczaj pracowników w ostateczności;

4. Zapewnij pracownikom określone w ocenie ryzyka zawodowego indywidualne środki chroniące przed 
upadkiem z wysokości;

5. Przygotuj merytorycznie kadrę kierującą do prowadzenia nadzoru pracowników;

6. Zapewnij pracownikom właściwy nadzór kadry kierującej ich pracami;

7. Nie dopuszczaj do pracy na wysokości pracowników, którzy nie zostali do niej dopuszczeni przez 
lekarza medycyny pracy;

8. Nie dopuszczaj do pracy pracowników nie posiadających aktualnych szkoleń BHP;

9. Nie dopuszczaj do pracy pracowników nie posiadających kwalifikacji upoważniających ich do prac 

na wysokości;

10. Nie dopuszczaj do pracy pracowników, którzy nie ukończyli instruktażu stanowiskowego 
uprawniającego do obsługi określonego rodzaju urządzenia tj. podnośnika, rusztowania czy też drabiny;
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MASZ OBOWIĄZEK WYPOSAŻANIA 

PRACOWNIKÓW W BEZPIECZNE MASZYNY, 

URZĄDZENIA ORAZ SPRZĘT TECHNICZNY 
Zgodnie z USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2007 r. Nr 225, poz. 1672). 

Art. 215

Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane maszyny i inne urządzenia techniczne:

1. zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w szczególności zabezpieczały
pracownika przed urazami, działaniem niebezpiecznych substancji chemicznych,
porażeniem prądem elektrycznym, działaniem drgań mechanicznych i
promieniotwórczych oraz szkodliwym działaniem czynników środowiska pracy,

2. uwzględniały zasady ergonomii.

Art. 216

1. Pracodawca wyposaża w odpowiednie zabezpieczenia maszyny i inne urządzenia
techniczne, które nie spełniają wymagań określonych w art. 215,

2. W przypadku gdy konstrukcja jest uzależniona od warunków lokalnych, wyposażenie,
wyposażenie maszyny lub innego urządzenia technicznego w odpowiednie
zabezpieczenia należy do obowiązków pracodawcy.

Art. 217

Niedopuszczalne jest wyposażenie stanowisk pracy w maszyny i inne urządzenia techniczne, które

nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności określonych w odrębnych przepisach.
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W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI WYPOSAŻAJ 
PRACOWNIKÓW W ŚRODKI OCHRONY ZBIOROWEJ 

LUB SPECJALISTYCZNE URZĄDZENIA TECHNICZNE

Zgodnie z Art. 207 § 2 USTAWY z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2007 r. Nr 225, poz. 1672).

Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych 
i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

Zgodnie § 39 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami z 2007 r.  Nr 49, poz. 330).

Jeżeli ze względu na rodzaj procesu likwidacja zagrożeń nie jest możliwa, należy stosować odpowiednie 
rozwiązania organizacyjne i techniczne, w tym odpowiednie środki ochrony zbiorowej, ograniczające wpływ 

tych zagrożeń na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników.
Zgodnie z § 8a rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i

higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2002 Nr 191, poz. 1596 ze zmianami).

1. Jeżeli tymczasowa praca na wysokości nie może być wykonana w sposób bezpieczny i zgodnie z 
warunkami ergonomicznymi z odpowiedniej powierzchni, wówczas:

1. należy dokonać wyboru odpowiedniego sprzętu roboczego, który zapewni bezpieczne warunki pracy;

2. należy zapewnić pierwszeństwo stosowania środków ochrony zbiorowej nad środkami ochrony 
indywidualnej;

3. parametry sprzętu, o którym mowa w pkt 1, muszą być dostosowane do charakteru wykonywanej pracy,    
dających się przewidzieć obciążeń oraz zapewniać bezpieczne przemieszczanie się pracowników;

4. należy dokonać wyboru najbardziej odpowiednich środków umożliwiających bezpieczny dostęp do 
miejsc tymczasowej pracy na wysokości, stosownie do różnicy wysokości i częstości jej pokonywania 
oraz czasu trwania użytkowania tych środków;

5. wybrany sprzęt roboczy, w tym środki, o których mowa w pkt. 4, powinny umożliwiać ewakuację 
pracowników w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa;
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DRABINA TO
NAJPOPULARNIEJSZA 
ALE TEŻ NAJBARDZIEJ 

NIEBEZPIECZNA 
MASZYNA!!!

STOSUJ DRABINĘ W 
OSTATECZNOŚCI!!!

PAMIĘTAJ!!! 
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PAMIĘTAJ!!! DLA ZAPEWNIENIA BEZPIECZNEJ 
PRACY Z DRABIN NALEŻY SPEŁNIĆ SZEREG 
UCIĄŻLIWYCH CZĘSTO NIEWYKONALNYCH 

WYMOGÓW
Zgodnie z § 8b rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i

higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2002 Nr 191, poz. 1596 ze zmianami).

1. Do pracy na wysokości mogą być wykorzystywane drabiny jako stanowiska robocze, jedynie w
warunkach, w których, wykorzystanie innego, bardziej bezpiecznego sprzętu roboczego nie jest
uzasadnione z powodu niskiego poziomu ryzyka `i krótkotrwałego ich wykorzystania albo istniejących
okoliczności, których pracodawca nie może zmienić.

2. Drabiny:

1. muszą być tak ustawione, aby zapewnić ich stateczność w trakcie użytkowania;

2. przenośne muszą opierać się na stabilnym, trwałym, posiadającym odpowiednie wymiary,
nieruchomym podłożu w taki sposób, aby szczeble pozostawały w pozycji poziomej oraz były
zabezpieczone przed przemieszczaniem, zanim będą użytkowane;

3. zawieszane muszą być zaczepione w bezpieczny sposób, tak aby zapobiec, z wyjątkiem drabin
linowych, ich przemieszczaniu lub bujaniu;

4. używane jako środki dostępu muszą być dostatecznie długie, tak aby wystarczająco wystawały
ponad platformę dostępu, chyba że zostały zastosowane inne środki zapewniające pewne
uchwycenie poręczy;

5. wieloczęściowe łączone lub wysuwane muszą być używane w taki sposób, aby zapobiec
przemieszczaniu się ich różnych części względem siebie;

6. przejezdne przed ich użyciem muszą być pewnie unieruchomione.
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PRACOWNIKA WYKONUJĄCEGO PRACĘ Z DRABINY

POWYŻEJ 2 M OD PODŁOŻA NALEŻY 

KAŻDORAZOWO WYPOSAŻYĆ W ŚRODKI OCHRONY 

INDYWIDUALNEJ CHRONIĄCE GO PRZED UPADKIEM 

Z WYSOKOŚCI
Zgodnie § 110 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami z 2007 r. Nr 49, poz. 330)

1. Przy pracach na: słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach, konstrukcjach budowlanych
bez stropów, a także przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowań oraz przy pracach na drabinach i klamrach
na wysokości powyżej 2 m nad poziomem terenu zewnętrznego lub podłogi należy w szczególności:

1. przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, na których mają być
wykonywane prace, w tych ich stabilność, wytrzymałość na przewidywane obciążenie oraz
zabezpieczenie przed nie przewidywaną zmianą położenia, a także stan techniczny stałych
elementów konstrukcji lub urządzeń mających służyć do mocowania linek bezpieczeństwa;

2. zapewnić stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzętu 
chroniącego przed upadkiem z wysokości jak: szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa 
przymocowaną do stałych elementów konstrukcji, szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym (do 
prac w podparciu - na słupach, masztach itp.);

3. zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych.

2. Wymagania określone w ust. 1 dotyczą również prac wykonywanych na galeriach, pomostach, podestach i 
innych podwyższeniach, o których mowa w § 108, jeżeli rodzaj pracy wymaga od pracownika wychylenia
się poza balustradę lub obrys urządzenia, na którym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji
ciała grożącej upadkiem z wysokości.
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PRACOWNIK PORUSZCZAJĄCY SIĘ  PO 

DRABINIE NIE MOŻE WNOSIĆ CIĘŻARÓW 

TRZYMANYCH W RĘKACH

3. Drabiny muszą być używane w taki sposób, 
aby:

1. przez cały czas była zapewniona 
możliwość bezpiecznego uchwycenia 
poręczy i wsparcia pracowników;

2. w szczególności, jeśli ładunek ma 
zostać ręcznie przeniesiony na 
drabinie, nie może to przeszkadzać
pracownikowi w bezpiecznym 
trzymaniu się poręczy.

3. Przenośne drabiny muszą być 
zabezpieczone przed 
przemieszczaniem się w trakcie ich 
użytkowania za pomocą urządzeń 
przeciwpoślizgowych przy górnych 
lub dolnych końcach podłużnic albo 
poprzez inne rozwiązania o 
równoważnej skuteczności.

Zgodnie z § 8b rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie 

minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania 

maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2002 Nr 191, poz. 1596 ze zmianami).
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NIE MOŻESZ WYSŁAĆ DO PRACY PRACOWNIKA 

BEZ WYPOSAŻENIA GO W ODPOWIEDNIE 

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

§ 1. Pracodawca nie może dopuścić pracownika 

do pracy bez środków ochrony 

indywidualnej oraz odzieży

i obuwia roboczego, przewidzianych do 

stosowania na danym stanowisku pracy.

§ 2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby 

stosowane środki ochrony indywidualnej 

oraz odzież i obuwie robocze posiadały 

właściwości ochronne i użytkowe.

Zgodnie z Art. 2379 USTAWY z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. 

U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2007 r. Nr 225, poz. 1672).
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ZASTĄP DRABINĘ PODESTEM, RUSZTOWANIEM 

LUB SAMOBIEŻNYM PODESTEM UNOSZĄCYM:

1. Do niezbędnego minimum ograniczysz 

zagrożenie upadku pracownika z 

wysokości; 

2. Ograniczysz konieczność stosowania 

indywidualnych środków chroniących 

pracownika przed upadkiem z wysokości;

3. Zapewnisz pracownikowi właściwe 

warunki ewakuacji z wysokości w 

przypadku wystąpienia zagrożenia dla 

jego życia;

4. Zapewnisz pracownikowi swobodne 

poruszanie się podczas wykonywania 

pracy;

5. Zapewnisz pracownikowi swobodę 

operowania dwoma rękoma jednocześnie 

bez konieczności stosowania 

dodatkowych zabezpieczeń;

6. Umożliwisz pracownikowi dogodniejszy 

dostęp do miejsca pracy oraz szybsze 

wykonanie pracy.
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NASZE PRODUKTY SPEŁNIAJĄ WYMOGI 

USTAWOWE OBOWIĄZUJĄCE W POLSCE ORAZ 

UNII EUROPEJSKIEJ

PODNOŚNIKI - zgodnie z Dyrektywą Maszynową 98/37/CE nasze podnośniki oznaczamy znakiem 

CE a dla urządzenia wystawiamy deklarację zgodności z atestacją przestrzegania podstawowych 

zasad bezpieczeństwa i zdrowia określonych w normie EN-280.

DRABINY PRZENOŚNE – spełniają obowiązującą dla nich normę EN-131 i są oznakowywane 

przez FARAONE takim właśnie symbolem (zgodnie z wytycznymi Unia Europejska nie wymaga 
oznakowywania drabin znakiem CE, a nawet wręcz zabrania umieszczania takiego znaku na 
drabinach).

RUSZTOWANIA – w Polsce nie ma obowiązku certyfikacji rusztowań. Podstawę do użytkowania 

rusztowania stanowi DOKUMENTACJA TECHNICZNA opracowana przez 

producenta rusztowania. 
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