
Jeżeli 
na jakieś pytanie 
odpowiesz „NIE”, 
zastanów się  
i podejmij 
niezbędne działania, 
aby Twoje miejsce pracy 
było bezpieczne.

Sprawdź warunki pracy
� Czy Two je rusz to wa nie ma po rę cze na wy so ko ści 1,1 m (przy sys te mo wych 

do pusz cza się wy so kość 1 m)?

� Czy Twój po most wy peł nia ca łą po wierzch nię we wnętrz ną rusz to wa nia?

� Czy w po mo stach znaj du ją się wła zy umo żli wia ją ce wcho dze nie na rusz to wa -
nie od we wnętrz nej stro ny?

� Czy pra co daw ca za pew nił dra bin kę do wcho dze nia na rusz to wa nie?

� Czy rusz to wa nie jest za bez pie czo ne przed prze wró ce niem ko twa mi lub 
za strza ła mi?

� Czy rusz to wa nie prze jezd ne ma spraw ne ha mul ce?

PRACE NA RUSZTOWANIU

Hamulec rusztowania
przejezdnego.

Stabilność
rusztowania
zapewniają kotwy 
i zastrzały.

Podest z zamykanym
włazem.

Balustrady ochronne od
szczytu rusztowania.



Odzież ro bo cza i ochron na

� Do prac na rusz to wa niu 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, 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 oraz hełm ochron ny z ak tu al ną da tą wa żno ści,
okre ślo ną przez pro du cen ta.

� Po wi nien być rów nież wy po sa żo ny w in ne środ ki ochro -
ny in dy wi du al nej w za le żno ści od cha rak te ru prac wy -
ko ny wa nych na rusz to wa niu. 

� 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 wyko -
rzystywa 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 w języku zrozumiałym dla pracownika.

Wa run ki bez pie czeń stwa 

� Pra cow nik mo że wejść na rusz to wa nie tyl ko wte dy, gdy
zo sta ło ono ode bra ne przez oso bę mającą upraw nie nia
bu dow la ne.

� Rusz to wa nie na le ży usta wić na sta bil nym i od wod nio -
nym pod ło żu,

� Sto py rusz to wań po win ny stać na pod kła dach usy tu -
owa nych pro sto pa dle do ścia ny bu dyn ku. 

� Po most rusz to wa nia 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 ze wnętrz nych 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,

� wy po sa żo ny w ba lu stra dę od stro ny we wnętrz nej, je -
że li rusz to wa nie jest od su nię te od bu dyn ku na od le -
głość więk szą niż 0,2 m,

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

� Je że li za sto so wa nie ba lu stra dy we wnętrz nej jest nie mo -
żli we, po most ro bo czy po wi nien być po sze rzo ny przez
za sto so wa nie kon so li.

� Naj wy ższy po most nie po wi nien wy sta wać bar dziej
niż 1,5 m po nad ostat nią li nię ko tew.

� Po mo sty w cią gach ko mu ni ka cyj nych mu szą mieć za -
my ka ne wła zy.

Za cho wa nie ostro żno ści

� Na rusz to wa nie mo żna wcho dzić wy łącz nie od we -
wnętrz nej stro ny oraz po spe cjal nie do te go prze zna czo -
nych dra bin kach.

� Pio ny ko mu ni ka cyj ne nie po win ny być od da lo ne bar -
dziej niż 20 m od sta no wi ska pra cy.

� Kon struk cja rusz to wa nia mu si:
� być sta bil na i za bez pie czo na przed prze wró ce niem

za strza ła mi lub ko twa mi,
� wy sta wać nie wię cej niż 3 m po nad ostat nią li nię

ko tew.
� Wo kół rusz to wa nia na le ży wy zna czyć stre fę nie bez -

piecz ną o sze ro ko ści mi ni mum 6 m lub szczel nie za bez -
pie czyć kon struk cję siat ka mi ochron ny mi.

� Rusz to wa nie me ta lo we po win no być uzie mio ne. 
� Na rusz to wa niach prze jezd nych mo żna prze by wać wy -

łącz nie w przy pad ku, gdy ha mul ce są za pię te na przy -
naj mniej dwóch kół kach znaj du ją cych się po prze kąt nej. 

Uwa ga! Wszyst kie wy mie nio ne wa run ki do ty czą ta kże
rusz to wań ty pu „War sza wa”.

Nie wol no!

�   Wy ko ny wać mon ta żu rusz to wa nia, je śli pra cow nik
nie ma ksią żecz ki mon ta ży sty wy da nej przez In -
sty tut Me cha ni za cji Bu dow nic twa i Gór nic twa
Skal ne go w War sza wie. 

�   Mon to wać rusz to wa nia bez sto so wa nia środ ków
ochro ny przed upad kiem z wy so ko ści. 

�   Wcho dzić od stro ny ze wnętrz nej po kon struk cji
rusz to wa nia.

�   Wspi nać się na po rę cze.
�   Prze wo zić lu dzi na rusz to wa niach prze jezd nych.
�   Pra co wać na rusz to wa niach po zmro ku, bez od po -

wied nie go oświe tle nia sztucz ne go, w cza sie gę stej
mgły, opa dów desz czu, śnie gu oraz go ło le dzi,
w cza sie bu rzy lub sil ne go wia tru. 

�   Po zo sta wiać ma te ria łów na po mo stach po za koń -
cze niu pra cy.

Pa mię taj!
Ram ka rusz to wa nia war szaw skie go ma wy so kość oko -
ło 0,7 m i nie sta no wi sku tecz nej ochro ny przed upad -
kiem z wy so ko ści. Na le ży sto so wać ele men ty do dat ko we
tzw. nad staw ki uzu peł nia ją ce ram kę do wy so ko ści 1,1 m.


