
PRACE MURARSKIE

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 i 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, ma secz kę, ochron ni ki słu chu, sprzęt ochron ny
przed upad kiem z wy so ko ści)?

� 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 (pracodawca lub osoba kierująca pracownikami) wska zał Ci miej -
sce ko twie nia sprzę tu chro nią ce go przed upad kiem z wy so ko ści?

� Czy po most, na któ rym masz wy ko ny wać pra cę jest peł ny, sta bil ny i wy star cza ją -
co du ży, abyś mógł swo bod nie pra co wać?

� 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? 

Linka 
ograniczająca 
obszar pracy.

Przy mechanicznym
cięciu należy 
zakładać maskę
ochronną, 
ochronniki słuchu 
i okulary ochronne.

Podest wyposażony
w balustrady
ochronne
znajduje się 
minimum 50 cm 
poniżej krawędzi
wznoszonego muru.



Odzież ro bo cza i ochron na

Do prac mu rar skich mo że przy stą pić pra cow nik ubra ny
w odzież ro bo czą, do sto so wa ną do po ry ro ku, 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 i pod no skiem chro nią cym pal ce.
Po wi nien być również wy po sa żo ny, w za le żno ści od oko -
licz no ści, 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, 

� ręka wi ce ochron ne skó rza no -tka ni no we lub po wle -
ka ne gu mą ze wzglę du na żrą ce dzia ła nie za praw
i mo żli wość ura zów me cha nicz nych,

� ma secz kę prze ciw py ło wą przy me cha nicz nym cię ciu
pu sta ków i ce gieł,

� ochron ni ki słu chu przy me cha nicz nym cię ciu pu sta -
ków i ce gieł,

� 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 osprzę tem tj. lin ką bez pie czeń stwa z amor -
ty za to rem, gdy jest od po wied nia wy so kość po zwa-
la ją ca na sku tecz ną ochro nę (wy so kość ta jest po da -
na w in struk cji pro du cen ta amor ty za to ra), al bo 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 zo stać
pod da ny in struk ta żo wi sta no wi sko we mu i 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 cach mu rar skich.

Mu ro wa nie na wy so ko ści

� Pra ce mu rar skie na wy so ko ści po wy żej 1 m na le ży wy -
ko ny wać wy łącz nie z po mo stów rusz to wań.

� 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 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 0,15 m i po ręcz po śred nią,

� nie mniej niż 50 cm po ni żej po zio mu wzno szo ne go
mu ru,

� nie prze cią żo ny (in for ma cję o do pusz czal nym ob cią -
że niu pracodawca powinien wy wie sić na po mo ście).

� Je że li za sto so wa nie ba rier lub in nych ochron zbio ro -
wych nie jest mo żli we, np. od stro ny wzno szo ne go mu -
ru, pra cow nik po wi nien sto so wać sprzęt in dy wi du al ny
chro nią cy przed upad kiem z wy so ko ści.

� Szel ki z osprzę tem chro nią ce przed upad kiem z wy so -
ko ści na le ży od po wied nio przy mo co wać. O miej scu
i spo so bie ko twie nia de cy du je prze ło żo ny (osoba
kierująca pracownikami lub pracodawca).

� Przed przy stą pie niem do mu ro wa nia ścian ze wnętrz -
nych na wy so ko ści na le ży na do le wy zna czyć 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.

Mu ro wa nie w wy ko pie

� Przy wy ko ny wa niu prac mu rar skich w wy ko pach, mu -
rarz po wi nien mieć za pew nio ną prze strzeń, mię dzy mu -
rem a skar pą mi ni mum 70 cm.

� Mu ro wać mo żna wy łącz nie w wy ko pie, któ ry jest za bez -
pie czo ny przed osu nię ciem się grun tu.

Do dat ko we za gro że nia

Pod czas prac mu rar skich wy ko ny wa ne są pra ce zwią za ne
z ręcz nym dźwi ga niem. Za po znaj się z kar tą „Ręcz ne pra -
ce trans por to we”.

Je że li pra ca wy ma ga ob słu gi elek tro na rzę dzi za po znaj się
z kar tą „Pra ca z uży ciem elek tro na rzę dzi”. Je że li mu ro wa nie
od by wa się w wy ko pie, przeczytaj kar tę „Pra ce w wy ko pie”.

Nie wol no!

�   Wy ko ny wać ro bót mu rar skich i tyn kar skich z dra -
bin przy staw nych.

�   Cho dzić po świe żo wy ko na nych mu rach.

�   Wy chy lać się po za kra wę dzie kon struk cji bez do -
dat ko we go za bez pie cze nia.

�   Wy ko ny wać me cha nicz ne go cię cia pu sta ków i ce -
gieł pra cow ni ko wi bez oku la rów ochron nych i ma -
sek prze ciw py ło wych.

�   Wy ko ny wać me cha nicz ne go cię cia pu sta ków i ce -
gieł w miej scu, w któ rym po wsta ją cy pył bę dzie
za gra żał oso bom pra cu ją cym na in nych sta no wi -
skach pracy.

�   Uży wać urzą dzeń, któ rych prze wo dy za si la ją ce
ma ją prze tar tą lub uszko dzo ną izo la cję.

�   Pra co wać wów czas, gdy urzą dze nie ma zde mon to -
wa ne osło ny lub jest uszko dzo ne.


