
Zapobieganie wypadkom przy pracy na wysokości

Sektor budowlany naszej gospodarki od dawna charakteryzuje uzyskiwaniem 
niepomyślnych wskaźników dotyczących dużej ilości wydarzających się wypadków 
przy pracy. Szczególnie niepokojąca jest wysoka liczba wypadków śmiertelnych i z 
ciężkimi obrażeniami, do których dochodzi w wyniku upadku z wysokości.
Najwięcej poważnych wypadków ma miejsce w małych i średnich firmach budowlanych, 
jednakże informacje zawarte w tej ulotce są przeznaczone dla wszystkich podmiotów 
gospodarczych, które w ramach wykonywanej działalności prowadzą działalność z 
zakresu budownictwa.

Podstawowe obowiązki pracodawcy

• Ze względu na ryzyko możliwego zagrożenia życia i zdrowia pracodawca 
zobowiązany jest  do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zatrudnionym 
pracownikom podczas wykonywania przez nich zleconych czynności. Dotyczy to 
również osób, które za wiedzą pracodawcy pozostają na stanowisku pracy. 

• Pracodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu pracy na wysokości, jak również 
przy pracy poniżej poziomu gruntu (głębokość). Szczególnie duży nacisk należy 
położyć na właściwą organizację pracy na wysokości powyżej 1,5 m - kiedy to 
pracownicy nie mogą korzystać przy wykonywaniu pracy ze stałych i bezpiecznych 
pomostów roboczych (platform). Jeśli przy wykonywaniu pracy pracownik korzysta z 
drabiny wyższej niż 5 m zobowiązany jest do używania środków ochrony osobistej. 

• Pracodawca powinien dokładnie analizować istniejące zagrożenia, ustalać ich 
przyczyny i źródła oraz podejmować środki zaradcze dla ich natychmiastowej 
eliminacji. 

• Pracodawca powinien dostarczyć pracownikom osobiste środki ochrony osobistej, 
które muszą  chronić pracownika przed ryzykiem zagrożenia jego zdrowia i nie 
mogą przeszkadzać przy wykonywaniu przez niego zleconej pracy. 

Prace na wysokości

• Za pracę na wysokości i nad głębokością uważa się wykonanie czynności przez 
pracownika, przy której występuje zagrożenie upadku z wysokości, wpadnięcie do 
dołu, zesunięcie czy spadnięcie. Ochrona pracowników przed upadkiem powinna 
być dokonana przez zabezpieczenie zbiorowe lub indywidualne, niezależnie 
od wysokości na wszystkich stanowiskach pracy, jak również w miejscach 
przechodzenia ponad wodą lub innymi cieczami, gdzie istnieje ryzyko narażenia 
zdrowia, a w przypadku wykonywania pracy na wysokości od 1,5 m i więcej - na 
wszystkich pozostałych stanowiskach pracy i drogach. Pod pojęciem „zabezpie-
czenie zbiorowe” rozumie się konstrukcje zabezpieczające i ochronne. Stosowanie 
ich określają normy znajdujące się w odpowiednich przepisach. Obok wymagań 
norm niezbędne jest ścisłe stosowanie się do instrukcji montażowych. Instrukcje te 
dostarczane są wraz z konstrukcjami. 

• Przy użyciu zabezpieczenia zbiorowego chroniącego przed  upadkiem z krawędzi 
i przed spadnięciem przez niedostatecznie dostosowaną konstrukcję możliwa jest 



ochrona tylko ograniczonej powierzchni stanowiska pracy, a nie całej powierzchni.
• „Zabezpieczenie osobiste”, tzw. środki ochrony osobistej przed upadkiem używane 

są w sytuacji, kiedy charakter pracy uniemożliwia lub bardzo utrudnia zastoso-wanie 
używania konstrukcji technicznych. 

• Przed upadkiem trzeba ochraniać nie tylko pracowników, ale również materiał, 
narzędzia i środki pomocnicze. Te środki muszą być złożone, ewentualnie 
magazynowane na wysokości w taki sposób, aby istniało pełne zabezpieczenie 
przed upadkiem, poślizgiem czy zrzuceniem przez wiatr nie tylko w czasie pracy ale 
również po jej zakończeniu. 

• Obszar terenu, nad którym przeprowadzane są prace, powinien być zabezpieczony 
w taki sposób, aby nie doszło do zagrożenia bezpieczeństwa pracowników, jak 
również innych osób. 

Zasady przy podnoszeniu wysokości pracy 

• Przy podnoszeniu wysokości pracy należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe 
umiejscowienie stanowisk pracy, aby pracownicy mogli bezpiecznie pracować i 
nie zagrażali sobie nawzajem. Przy podnoszeniu wysokości pracy zakazane jest 
stosowanie ruchomych przedmiotów (wejścia, tworzenie stanowisk pracy).

• Stanowiska pracy powinny być bezpiecznie przystępne. Do drogi dostępu zaliczają 
się drabiny, rampy, schody itp., a tymczasowe wyjścia/wejścia powinny spełniać 
wszystkie wymagania zachowania bezpieczeństwa.

Podstawowe wymagania dotyczące wykonania 

Poręczy (balustrad) ochronnych

• Wysokość poręczy od poziomu winna wynosić, co najmniej 1,1 m (przy rusztowaniach 
dopuszczalna jest wysokość 1,0 m), nierozłączną częścią poręczy jest krawężnik o 
wysokości, co najmniej 150 mm.

• Pojedyncza balustrada ochronna (jednoprętowa) poręcz z krawężnikiem 
zatrzymującym powinna być zainstalowana na powierzchniach znajdujących się  
na wysokości powyżej 1,5-2,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi, na których w 
związku z wykonywaną pracą będą przebywać pracownicy.

• Podwójne balustrady ochronne z krawężnikiem uniemożliwiającym upadek używane 
są jako zabezpieczenie stanowisk pracy na wysokości powyżej 2,0 m. Pomiędzy 
poręczą a krawężnikiem powinna być umieszczona poprzeczka lub przestrzeń 
ta powinna zostać wypełniona w sposób uniemożliwiający wypadnięcie osób lub 
przedmiotów.

Rusztowania 

• Do każdego rusztowania powinna być dołączona dokumentacja techniczna, która 
zawiera  instrukcję montażu i demontażu.



• Przy montażu, w trakcje użytkowania i demontażu rusztowania powinna być 
zapewniona w najbliższej okolicy strefa bezpieczeństwa dla komunikacji oraz ruchu 
pieszego.

• Montaż rusztowania można wykonywać na terenie, który może wytrzymać   
obciążenie, stanowiące sumę ciężaru  rusztowania oraz sprzętu i osób przy tym 
pracujących. 

• Rusztowanie powinno być dostatecznie sztywne,zarówno w płaszczyźnie poziomej 
jak i pionowej; by wzmocnić sztywność należy dodatkowo zabezpieczyć je przez 
przekątne usztywniacze, ramy itp.

• Rusztowanie powinno być prawidłowo zamocowane zawsze zgodnie z 
dokumentacją; złe zakotwienie jest najczęstszą przyczyną wypadków.

• Wszystkie piętra rusztowań nad poziomem 2 m powinny być wyposażone w 
 podwójną balustradę z krawężnikiem o wysokości 15 cm blokującym upadek.

• Podłogi rusztowania powinny być zabezpieczone przed możliwością poślizgu, 
samopodniesienia lub przesunięcia.

• Drabiny powinny mieć poziom przynajmniej o 1 m wyższy niż poziom, na którym 
znajduje się wejście.

• Jeśli odległość pomiędzy podłogą rusztowania a ścianą obiektu jest większa 
niż 250 mm na krawędzi wewnętrznej rusztowania musi  zostać zamontowana 
 balustrada, natomiast przy szerokości przerwy do 0,4 m  balustrada może być 
pojedyncza i bez krawężnika blokującego upadek.

• Najmniejsza wysokość przejścia  w miejscu poprzecznego połączenia winna wynosić 
1,75m, w innych wypadkach 1,90 m. W przejściu dla przechodniów wysokość ta 
powinna wynosić co najmniej 2,10 m.

• Rusztowanie powinno być oddane do eksploatacji po całkowitym zakończeniu 
montażu i po dokonaniu odbioru technicznego. Fakt ten powinien być potwierdzony 
pisemnym protokółem odbioru. 

• Przed rozpoczęciem robót dokonuje się kontroli rusztowania,natomiast przeglądy 
stanu rusztowania przeprowadza się zazwyczaj raz w miesiącu. Zauważone usterki 
należy natychmiast usunąć.

Środki ochrony osobistej przy pracy na wysokości.

• Odpowiedzialny pracownik BHP, ewentualnie pracownik kierujący robotami na 
wysokości powinien wskazać miejsce przymocowania środka zabezpieczenia 
ochrony osobistej. Miejsce przymocowania powinno zapewnić bezpieczną   pracę w 
czasie robót w tym miejscu.

• Środki zabezpieczenia osobistego powinny być oznaczone symbolem CE i powinny 
posiadać w załączeniu instrukcję, zawierającą wszelkie wymagania dotyczące 
użytkowania, przeglądu, konserwacji, magazynowania itp.

• Przed każdym użyciem oraz po każdym użyciu pracownik powinien dokonać 
wzrokowego przeglądu używanych środków ochrony osobistej w celu potwierdzenia 
spełniania przez nie wymogów bezpieczeństwa.

• Fachowe przeglądy i testy funkcji eksploatowanych środków ochrony osobistej 
przeprowadzane są według wymagań zawartych w instrukcji producenta.
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