
Jeżeli 

na jakieś pytanie 

odpowiesz „NIE”, 

zastanów się  

i podejmij 

niezbędne działania, 

aby Twoje 

miejsce pracy 

było bezpieczne.

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

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

� Czy otrzy ma łeś od po wied nie do obo wiąz ków środ ki ochron ne (hełm, rę ka wi ce
ochron ne, oku la ry ochron ne, ochron ni ki słu chu)?

� Czy Two je sta no wi sko pra cy jest zor ga ni zo wa ne tak, abyś był za bez pie czo ny
przed upad kiem z wy so ko ści?

� Czy prze ło żo ny wska zał Ci miej sce ko twie nia sprzę tu chro nią ce go przed upad -
kiem z wy so ko ści?

� Czy urzą dze nia elek trycz ne, któ re masz ob słu gi wać są spraw ne tech nicz nie i po -
sia da ją nie usz ko dzo ne prze wo dy za si la ją ce?

� Czy przy trans por cie za po mo cą żu ra wia, pra co daw ca za pew nił prze szko lo nych
ha ko wych i sy gna li stów?

PRACE MONTAŻOWE SZALUNKÓW

Zabezpieczenie
pracownika 
przy szalowaniu
stropów.

Elementy należy 
składować w koszu.

Zapinanie płyt na zawiesiu
może wykonywać 
przeszkolony hakowy.

Należy stosować ochronniki
słuchu i okulary ochronne.

Pracownicy zabezpieczeni
balustradami.



Odzież ro bo cza i ochron na

Do prac zwią za nych z mon ta żem sza lun ków pra cow nik
mo że przy stą pić ubra ny w odzież ro bo czą, do sto so wa ną
do po ry ro ku, w rę ka wi ce ro bo cze oraz peł ne bu ty z po de -
szwą an ty po śli zgo wą, wkład ką an ty prze bi cio wą oraz pod -
no skiem chro nią cym pal ce.

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

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

� oku la ry ochron ne i ochron ni ki słu chu nie zbęd ne
przy me cha nicz nym czysz cze niu sza lun ków,

� rę ka wi ce ochron ne ole jo od por ne przy sma ro wa niu
sza lun ków ole ja mi an ty adhe zyj ny mi,

� sprzęt chro nią cy przed upad kiem z wy so ko ści, w za -
le żno ści od or ga ni za cji pra cy szel ki z od po wied nim
do sy tu acji osprzę tem, naj czę ściej w lin kę z urzą dze -
niem sa mo ha mow nym.

Przed przy stą pie niem do pra cy pra cow nik po wi nien przejść
in struk ta ż sta no wi sko wy i zostać za po zna ny z in struk cja mi
bez piecz nej ob słu gi urzą dzeń wy ko rzy sty wa nych w pra cy
oraz z in for ma cja mi za war ty mi w kar tach cha rak te ry sty ki
sto so wa nych sub stan cji che micz nych.

Pra ca na wy so ko ści

Przed przy stą pie niem do mon ta żu i de mon ta żu sza lun ków
na wy so ko ści na le ży bez względ nie wy gro dzić stre fę nie -
bez piecz ną i po in for mo wać pra cow ni ków o mo żli wo ści
upad ku przed mio tów z wy so ko ści.

Mon taż i de mon taż sza lun ków pio no wych na wy so ko ści
po wi nien być wy ko ny wa ny wy łącz nie z po de stów.
Po most po wi nien być:
� peł ny i za bez pie czo ny przed nie kon tro lo wa nym prze -

su nię ciem,
� wy po sa żo ny ze wszyst kich stron w po ręcz ochron ną

na wy so ko ści 1,1 m (lub 1 m przy rusz to wa niach sys te -
mo wych) oraz w kra wę żnik o wy so ko ści 15 cm i po ręcz
po śred nią,

� nie prze cią żo ny (in for ma cję o do pusz czal nym ob cią że -
niu pra co daw ca po wi nien wy wie sić na po de ście).

Je że li uży cie ba rier nie jest mo żli we np. od stro ny mon to -
wa ne go sza lun ku, pra cow nik po wi nien sto so wać sprzęt
ochro ny in dy wi du al nej, któ ry uchro ni go przed upad kiem
z wy so ko ści.

Ka żdy pra cow nik mon tu ją cy sza lun ki stro pów mu si być za -
bez pie czo ny przed upad kiem: 
� po za ob rys bu dyn ku np. sto su jąc środ ki ochro ny zbio -

ro wej – ba rie ry, siat ki,

� na dol ną kon dy gna cję np. sto su jąc środ ki ochro ny in dy -
wi du al nej – szel ki i lin ki z urzą dze niem sa mo ha mow -
nym pod pię tym do punk tu ko twie nia znaj du ją cym się
nad pra cow ni kiem. Punkt ko twie nia na le ży do brać w ta -
ki spo sób, aby pod czas spa da nia nie po wo do wał ru chu
wa ha dło we go pra cow ni ka. 

Dłu gość lin ki po win na umo żli wiać pra cow ni ko wi swo bod -
ne po ru sza nie oraz być do bra na do naj mniej szej wy so ko -
ści, z ja kiej pra cow nik mo że spaść.

Przy go to wa nie do mon ta żu

� Ele men ty sza lun ków, któ re pra cow nik czy ści i sma ru je
na le ży sta bil nie uło żyć, tak aby przy ewen tu al nym osu -
nię ciu ni ko go nie przy gnio tły. 

� Pra cow nik po wi nien za ło żyć oku la ry ochron ne pod czas
me cha nicz ne go czysz cze nia i sma ro wa nia ele men tów
sza lun ków.

� Pły ty trans por to wa ne za po mo cą żu ra wia po win ny być
za pi na ne wy łącz nie przez ha ko wych prze szko lo nych
w tym za kre sie. 

� Mon ta ży ści sza lun ków po win ni prze by wać w bez piecz nej
od le gło ści od trans por to wa ne go ła dun ku, po nie waż w ra -
zie je go wy pię cia mo gą być na ra że ni na przy gnie ce nie. 

� Prze no sze nie sza lun ków mu si od by wać się w obec no -
ści sy gna li sty ma ją ce go łącz ność z ope ra to rem żu ra wia. 

� Pod czas de mon ta żu sza lun ków ko niecz ne jest, aby po -
szcze gól ne ele men ty skła do wa ne by ły w spe cjal nych
ko szach (stem ple, zam ki itp.). 

� Pły ty sza lun ko we na le ży skła do wać w spo sób sta bil ny,
tak aby się nie prze wró ci ły. 

Szczególne okoliczności

Przy wykonywaniu montażu szalunków w wykopach
zapoznaj się z kartą „Prace w wykopie”.

Nie wol no!

�   Mon to wać i de mon to wać sza lun ków z dra bin
przy staw nych.

�   Prze by wać pod ła dun kiem prze no szo nym przez
żu raw.

�   Mon to wać sza lun ków stro pów bez za bez pie cze nia
przed upad kiem z wy so ko ści.

�   Uży wać urzą dzeń elek trycz nych, któ rych prze wo -
dy za si la ją ce ma ją uszko dzo ną izo la cję. 


