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Rusztowania robocze, to tymczasowe konstrukcje budowlane umoż-
liwiające prace na wysokości od dwóch do kilkudziesięciu metrów 
nad podłożem. Nieumiejętne ich zastosowanie często jest przyczyną 
wypadków. Upadki z wysokości stanowią więcej niż połowę wszystkich 
wypadków śmiertelnych w branży budowlanej i ponad 10% wypadków 
śmiertelnych w gospodarce narodowej.

W broszurze zawarto podstawowe wiadomości dotyczące rusztowań, 
przydatne zarówno dla monterów,  jak i pracowników eksploatujących 
te konstrukcje. Dzięki zastosowaniu wiedzy w praktyce, rusztowania 
będą bezpiecznym narzędziem pracy.

 

Egzemplarz bezpłatny

BudownictwoRusztowania_2016.indd   Sec1:2BudownictwoRusztowania_2016.indd   Sec1:2 2016-03-01   09:04:102016-03-01   09:04:10



BU DOW NIC TWO
Bezpieczne rusztowania

Piotr Kmiecik
Dariusz Gnot

Warszawa 2018



Pro jekt okład ki
Do ro ta Za jąc

Wy daw ca dzię ku je fir mom Multiserwis – oddział Rusztowania przemysłowe
oraz Pio nart za udo stęp nie nie zdjęć i ry sun ków ilu stru ją cych pu bli ka cję. 

Opra co wa nie re dak cyj ne
Mo ni ka Ko li tow ska -So kół

Opra co wa nie ty po gra ficz ne i ła ma nie
Bar ba ra Cha re wicz

Co py ri ght © Głów ny In spek to rat Pra cy

Wy da nie 5 / 2018

PAŃ STWO WA IN SPEK CJA PRA CY
GŁÓW NY IN SPEK TO RAT PRA CY
War sza wa 2018

www.pip.gov.pl



Przed mo wa

Spe cja li ści zaj mu ją cy się wy pad ka mi przy pra cy sza cu ją, że co ro ku na świe cie gi nie pod -
czas wy ko ny wa nia obo wiąz ków za wo do wych oko ło dwóch mi lio nów lu dzi. Po nad mi lion
jest ran nych. Wie lu z nich po zo sta je ka le ka mi do koń ca ży cia. 

W Pol sce jest ta kże du żo wy pad ków. War to spraw dzić od po wied nie da ne pu bli ko wa ne
co ro ku przez Głów ny Urząd Sta ty stycz ny. Szcze gól nie nie bez piecz nym miej scem pra cy w Pol -
sce są bu do wy. Naj wię cej wy pad ków na bu do wach zda rza się pod czas pra cy na wy so ko ści.
W tej nie chlub nej sta ty sty ce szcze gól nie „wy ró żnia ją” się ma łe prze się bior stwa, za trud nia -
ją ce do 9 osób. Co dru gi wy pa dek na rusz to wa niu zda rza się pod czas je go eks plo ata cji, a co
trze ci pod czas mon ta żu. Wy pad ki to nie tyl ko przy czy na oso bi ste go nie szczę ścia tych, któ -
rzy im ule gli i ich ro dzin. To ta kże ogrom ne kosz ty ob cią ża ja ce bu dżet pań stwa i uszczu ple -
nie za so bów fi nan so wych pra co daw cy i pra cow ni ka. Na le ży uczy nić wszyst ko co mo żli we,
aby wy pad ków by ło sys te ma tycz nie mniej i aby to by ła sta ła ten den cja. 

Z ana li zy wy pad ków, zwią za nych ze wzno sze niem i użyt ko wa niem rusz to wań do pod -
sta wo wych przy czyn na le ży nie do sta tecz na zna jo mość prze pi sów przez pra cow ni ków i ka -
drę kie row ni czą, brak nad zo ru ro bót, brak do ku men ta cji, wa dli wa tech no lo gia ro bót,
lek ce wa że nie pod sta wo wych za sad. Za ka żdą z wy mie nio nych przy czyn kry je się nie do sta -
tecz ny po ziom wie dzy. 

Mam na dzie ję, że bro szu ra wy da na przez Pań stwo wą In spek cję Pra cy przy czy ni się
do wzro stu wie dzy nie zbęd nej do pro wa dze nia bez piecz nej bu do wy i eks plo ata cji rusz to -
wań, a w kon se kwen cji do zmniej sze nia licz by wy pad ków na pol skich bu do wach.

Da nu ta Ga węc ka
wieloletni Dy rek tor Pol skiej Izby Go spo dar czej Rusz to wań 

1. Za wód mon te ra rusz to wań 

w Pol sce

Mon ter rusz to wań, to za wód, któ ry zo stał zakla -
sy fi ko wa ny do gru py ro bot ni ków prze my sło wych i rze -
mieśl ni ków, o sym bo lu cy fro wym (ko dzie) nr 711903.

Aby wy ko ny wać ten za wód w Pol sce, na le ży po -
sia dać sto sow ne upraw nie nia. Mo żna je zdo być po
ukoń cze niu szko le nia i uzy ska niu po zy tyw ne go wy ni -
ku ze spraw dzia nu prze pro wa dza ne go przez ko mi sję
po wo ła ną przez In sty tut Me cha ni za cji Bu dow nic twa
i Gór nic twa Skal ne go w War sza wie. Ośro dek szko le -
nio wy ofe ru ją cy kurs mu si po sia dać akre  dy ta cję in -
sty tu tu. Kurs mon te ra rusz to wań trwa 80 go dzin
i obej mu je za ję cia teo re tycz ne oraz prak tycz ne okreś -
lo ne w tab. 1.
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Fot. 1. Mon ter rusz to wań.
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Ta be la1. Pro gram kur su na mon te ra rusz to wań bu dow la no -mon ta żo wych
metalowych.

Fot. 2. 
Wzór książki operatora maszyn roboczych.

Uwa ga!
Do wy ko ny wa nia mon ta żu, de mon ta żu oraz istot nej prze bu do wy rusz to -
wań wy ma ga ne są sto sow ne upraw nie nia.

Przed miot na ucza nia
Licz ba go dzin 

na ucza nia

1. Ogólne zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 8

2.
Ogólna budowa rusztowań budowlano-montażowych
metalowych

6

3.
Technologia montażu i demontażu rusztowań budowlano-
-montażowych metalowych

14

4. Bezpieczeństwo montażu i eksploatacji rusztowań 8

5. Dokumentacja techniczna rusztowań 4

6.
Zajęcia praktyczne – montaż i demontaż rusztowań
budowlano-montażowych

40

Ogółem 80
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Po uzy ska niu upraw nień, mon ter rusz to wań otrzy mu je Ksią żkę ope ra to ra ma szyn ro -
bo czych z wpi sem przy na zwie urzą dze nia: „Rusz to wa nia bu dow la no -mon ta żo we
me ta lo we – montaż i demontaż”, bez okre śle nia kla sy. Ozna cza to, że oso ba ta uzy -
ska ła pra wo do sa mo dziel ne go wy ko ny wa nia za wo du w za kre sie ob słu gi ka żde go ty pu
rusz to wań.

2. Pod sta wo we wy po sa że nie mon te ra

Mon ter rusz to wań po wi nien posiadać:

a) wy po sa że nie pod sta wo we:

– odzież ro bo czą (kom bi ne zon ro bo czy, ko szul ka ba weł nia na itp.),

– bezpieczne obu wie (m.in. z po de szwą an ty po śli zgo wą, ze wzmoc nio ny mi no -
ska mi i odporne na przebicie),

– hełm ochron ny,

– rę ka wi ce ochron ne,

– oku la ry ochron ne;

b) na rzę dzia pod ręcz ne umiesz czo ne w pa sie mon ter skim:

– mło tek mon ter ski (wa ga oko ło 500 g),

– klucz pła ski – roz miar 19/22,

– klucz mon ter ski (tzw. ra cza),

– po zio mi ca;

c) in dy wi du al ne środ ki ochro ny przez upad kiem z wy so ko ści:

– szel ki bez pie czeń stwa,

– amor ty za tor z lin ką bez pie czeń stwa,

– za trza śnik.
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Fot. 3. 
Pod sta wo we 
wy po sa że nie 
mon te ra rusz to wań.

3. Za bez pie cze nie przed upad kiem z wy so ko ści

3.1. Wy ma ga nia ogól ne
Pod czas prac na wy so ko ści pra cow ni cy po win ni być za wsze za bez pie cze ni przed upad -

kiem. Na le ży przy tym nada wać prio ry tet sto so wa nia środ ków ochro ny zbio ro wej
przed upad kiem z wy so ko ści nad środ ka mi ochro ny in dy wi du al nej. Przez środ ki ochro ny
zbio ro wej ro zu mie się środ ki prze zna czo ne do jed no cze snej ochro ny gru py lu dzi, w tym
i po je dyn czych osób, przed nie bez piecz ny mi i szko dli wy mi czyn ni ka mi wy stę pu ją cy mi po -
je dyn czo lub łącz nie w śro do wi sku pra cy. Środ ka mi ochro ny zbio ro wej na rusz to wa niach są
np. ba lu stra dy, skła da ją ce się z po rę czy ochron nej umiesz czo nej na wy so ko ści 1,1 m i de ski
kra wę żni ko wej, na to miast wol ną prze strzeń po mię dzy ty mi ele men ta mi za bez pie cza się
w spo sób unie mo żli wia ją cy wy pad nię cie (naj czę ściej przez umiesz cze nie po rę czy po śred -
niej). W przy pad ku rusz to wań sys te mo wych (rusz to wań, w któ rych geo me tria kon -
struk cji jest jed no znacz nie na rzu co na przez wy mia ry ele men tów) po ręcz ochron na mo że
być umiesz czo na na wy so ko ści 1 m. Rusz to wa niem nie sys te mo wym jest natomiast 
rusz to wa nie wy ko na ne z rur i złą czy – i tu wła śnie po rę cze mu szą być umiesz czo ne na wy -
so ko ści 1,1 m.
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Wa żną kwe stią jest rów nież od le głość po mo stu rusz to wa nia od ścia ny. Je że li prze kra cza
ona 0,2 m, to na le ży za sto so wać wy żej opi sa ne ba lu stra dy rów nież od stro ny tej ścia ny.

Gdy za sto so wa no środ ki ochro ny zbio ro wej, pra cow nik nie ma obo wiąz ku przy pi na nia
się na za bez pie czo nych po zio mach, po nie waż za gro że nie zli kwi do wa ne zo sta ło u źró dła je -
go po wsta wa nia. Mi mo to mon te rzy po win ni mieć w swo im wy po sa że niu szel ki bez pie -
czeń stwa, tak, aby w ka żdej chwi li mo gli się przy piąć.

Sto su jąc środ ki ochro ny in dy wi du al nej – szel ki bez pie czeń stwa – na le ży zwró cić uwa gę
na lin kę bez pie czeń stwa, któ rej dłu gość po win na wy no sić mak sy mal nie 1,5 m (łącz nie
z amor ty za to rem 2,0 m).

3.2. Za sa dy przy pi na nia
Punkt ko twi cze nia sprzę tu chro nią ce go przed upad kiem z wy so ko ści po wi nien mieć

sta bil ną kon struk cję i po ło że nie ogra ni cza ją ce mo żli wość wy stą pie nia upad ku oraz mi ni ma -
li zu ją ce dłu gość swo bod ne go upad ku. Kształt i kon struk cja punk tu ko twi cze nia sprzę tu mu -
szą za pew nić trwa łe po łą cze nie i nie mo gą do pro wa dzić do przy pad ko we go roz łą cze nia.
Mi ni mal na wy trzy ma łość sta tycz na pun ku ko twi cze nia wy no si 12 kN.

Punk tem ko twi czą cym mo gą być rów nież rusz to wa nia, je że li speł nio ne zo sta ną na stę -
pu ją ce wa run ki:
� rusz to wa nie jest przy ko twio ne do obiek tu lub ma wy mia ry pod sta wy

po wo du ją ce, że sta no wi ono stabilną kon struk cję wol no sto ją cą,
� punkt ko twi czą cy sta no wi ele ment kon struk cyj ny rusz -

to wa nia, który został okre ślo ny w do ku men -
ta cji pro du cen ta rusz to wa nia.
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a) 

b) 



Rys. 1. 
Do bór punk tów ko twi czą cych na rusz -
to wa niu we dług za le ceń pro du cen tów:
a) roz po czę cie mon ta żu no we go 

po zio mu rusz to wa nia,
b) wa rian ty po łą cze nia za trza śni ka z ra mą,
c) szcze gół po łą cze nia za trza śni ka 

w węź le po rę czy,
d) dal szy mon taż rusz to wa nia.

Wy so kość punk tu ko twi cze nia po win na być wy ższa niż bez piecz na wy so kość
upad ku.

0,
2 

m
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d) 

c)

b) 

Rys. 2. 
Za le żność bez piecz nej wy so ko ści upad ku od umiej sco wie nia punk tu kon struk cji sta łej: 
a) mon taż pierw szej ra my; b) mon taż ko lej nych pól rusz to wa nia.
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3.3. Po ręcz wy prze dza ją ca
Jed nym ze spo so bów za bez pie cze nia mon te ra rusz to wań, znaj du ją ce go się w da nej

chwi li na naj wy ższej kon dy gna cji, jest tzw. po ręcz wy prze dza ją ca. Mon tu je się ją z po zio -
mu ni ższe go, za bez pie czo ne go już ba lu stra dą, za czy na jąc od pio nu ko mu ni ka cyj ne go. Na -
stęp nie w da nym po lu za kła da się na słup kach po ręcz wy prze dza ją cą, a do pie ro po tem
ra my, ba lu stra dy, stę że nia, za ko twie nia i po mo sty.

4. Do ku men ta cja rusz to wa nia

Ka żde rusz to wa nie mu si być wy ko na ne zgod nie z do ku men ta cją pro du cen ta, bądź pro -
jek tem in dy wi du al nym. Ro dzaj do ku men ta cji jest za le żny od te go, czy rusz to wa nie jest sys -
te mo we bądź nie sys te mo we oraz czy po sia da wy ko na nie ty po we lub nie ty po we (rys. 3).

Rys. 3.
Po dział rusz to wań w za le żno ści od ro dza ju i spo so bu wy ko na nia rusz to wa nia.

Pod sta wo wym do ku men tem opi su ją cym rusz to wa nia sys te mo we jest in struk cja mon -
ta żu i eks plo ata cji rusz to wa nia, zwa na rów nież DTR -ką. Ka żdy mon ter po wi nien ją do kład -
nie prze czy tać, by wie dzieć, w ja ki spo sób zmon to wać rusz to wa nie, aby by ło bez piecz ne.
Z in struk cji mon ter czer pie in for ma cje, czy rusz to wa nie, któ re pla nu je zmon to wać, bę dzie
mia ło wy ko na nie ty po we bądź nie ty po we.
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Wymagana
dokumentacja
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Pamiętaj
Rusz to wa nie nie ty po we, to ta kie, któ re go wy ko na nie istot nie od bie ga
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5. Pra ce przy go to waw cze

Wo kół te re nu mon ta żu i de mon ta żu oraz prze bu do wy rusz to wa nia na le ży wy zna czyć
stre fę nie bez piecz ną. Ogra dza się ją i ozna ko wu je w spo sób unie mo żli wia ją cy do stęp
oso bom po stron nym. Stre fa nie bez piecz na w swym naj mniej szym wy mia rze li nio wym li czo -
nym od płasz czy zny rusz to wa nia, nie mo że wy no sić mniej niż 1/10 wy so ko ści, z któ rej mo -
gą spa dać przed mio ty i nie mniej niż 6 m. W zwar tej za bu do wie miej skiej stre fa nie -
bez piecz na mo że być zmniej szo na pod wa run kiem za sto so wa nia in nych roz wią zań tech -
nicz nych lub or ga ni za cyj nych, za bez pie cza ją cych przed spa da niem przed mio tów, np. za -
pew nie nia sta łe go nad zo ru nad ru chem. W przy pad ku bra ku ta kiej mo żli wo ści na le ży zle cić
wy ko na nie pro jek tu or ga ni za cji ru chu.

Ogro dze nie stre fy nie bez piecz nej ma w sku tecz ny spo sób unie mo żli wić wej ście oso -
bom nie upo wa żnio nym. Te ren za bez pie cza się i oznakowuje za po mo cą:

� ogro dzeń / balustrad,

� taśm ozna ko wa nych sko śny mi pa sa mi – na prze mian żół ty mi i czar ny mi lub czer -
wo ny mi i bia ły mi.

Miej sca, w któ rych są pro wa dzo ne pra ce przy mon ta żu i de mon ta żu rusz to wa nia, na -
le ży ozna czyć ta bli ca mi ostrze gaw czy mi (mak sy mal nie 2,5 m od pod ło ża). Na pi sy na ta bli -
cach po win ny być wi docz ne z od le gło ści co naj mniej 10 m.
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Rys. 4.
Przy kła do we in struk cje mon ta żu i użyt ko wa nia rusz to wań.



6. Kon tro la rusz to wa nia

Kon tro lę rusz to wa nia obo wiąz ko wo wy ko nu je się przed je go pierw szym uży ciem, 
ka żdo ra zo wo po istot nych zmia nach oraz okre so wo w trak cie użyt ko wa nia. Opi sa ne po ni -
żej za sa dy kon tro li mo żna sto so wać za rów no pod czas mon ta żu, jak i eks plo ata cji rusz to -
wa nia. 

6.1. Po sa do wie nie
Po sa do wie nie rusz to wa nia, to opar cie wszyst kich sto ja ków rusz to wa nia na pod ło żu

z uwzględ nie niem wła sno ści pod ło ża i je go lo kal nych nie rów no ści. Sto ja ki rusz to wań me ta -
lo wych po win ny być opar te za po mo cą pod sta wek po sa do wio nych na pod kła dach, naj czę -
ściej drew nia nych. Za sa da ta do ty czy za rów no pod ło ża grun to we go, jak i kon struk cyj ne go.
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Zabezpieczenia

Stężenia

Pomosty 
robocze

Komunikacja

Posadowienie

Kotwienie

Siatka
konstrukcyjna

Podłoże

Rys. 5. 
Pod sta wo we ele men ty
kon tro li rusz to wań.

a) b)

4 ÷ 5 cm

24 cm 
(20)

100 cm 
(150)



Pod ło że grun to we mu si być usta bi li zo wa ne i wy pro fi lo wa ne, ze spad kiem umo żli wia ją -
cym od pływ wód opa do wych. Wiel kość pod kła dów na le ży do brać tak, aby nie prze kro czyć
no śno ści grun tu (mi ni mal na wy ma ga na to 0,1 MPa, czy li 1 kG/cm2). Naj prost sza kon tro la
no śno ści pod ło ża grun to we go po le ga na wi zji lo kal nej do ko na nej przez osobę z nadzoru.
Przed rozpoczęciem montażu należy dokonać sprawdzenia zagęszczenia podłoża. Jeśli
wystąpią nieprawidłowości, kie row nik bu do wy zo bo wią za ny jest do pod ję cia de cy zji np.
o zwięk sze niu wy mia rów pod kła dów pod rusz to wa nie lub o wzmoc nie niu pod ło ża udo ku -
men to wa ne go ob li cze nia mi wy trzy ma ło ścio wy mi. W zi mie naj pierw usu wa się war stwę śnie -
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Rys. 6. 
Ele men ty po sa do wie nia rusz to wa nia:
a) pod kła dy drew nia ne (za bez pie czo ne

przed pę ka niem np. bla chą lub 
pła skow ni kiem w kształ cie li te ry „S”), 

b) pod staw ka śru bo wa, 
c) ra ma za mon to wa na na pod staw kach 

śru bo wych.

c)

Fot. 4 a), b)
Przy kła dy niebezpiecznego 
i niewłaściwego 
po sa do wie nia rusz to wa nia
w te re nie pła skim (sto ja ki na
pod kła dach po pę ka nych 
i po ła ma nych, na pod kła dach
kli no wych lub z ce gieł).

a)

Uwaga!
Podkład powinien być 
odsunięty od ściany min. 5 cm



gu i lo du, a w przy pad ku wy stę po wa nia za mar z nię te go pod ło ża grun to we go, po wierzch nię
te re nu wy rów nu je się war stwą roz mar z nię te go pia sku o gru bo ści oko ło 5 cm.

Dla rusz to wań po sa do wio nych na pod ło żu kon struk cyj nym ob cią że nie jed nost ko we
od kon struk cji rusz to wa nia nie mo że prze kra czać wiel ko ści ob cią żeń do pusz czal nych dla
da nej kon struk cji pod ło ża.
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b)

Rys. 7. 
Po sa do wie nie rusz to wa nia 
w te re nie na chy lo nym:
a) wy ko na nie ta ra sów (wymiary 

w centymetrach),
b) za sto so wa nie ram wy rów naw czych.

a)

b)

Takie posadowienie grozi
wypadkiem lub katastrofą
budowlaną!



Przy sy tu owa niu pod kła dów w te re nie po chy lo nym, przy na chy le niu te re nu wzdłuż rusz -
to wa nia więk szym niż 6 stop ni (~10% – tj. 10 cm wy so ko ści na dłu go ści 1 m) – na le ży wy -
ko nać ta ra sy, któ rych sze ro kość po win na wy no sić co naj mniej 0,8 m. Pas pod ło ża
grun to we go po wi nien się gać po za rząd ze wnętrz nych sto ja ków nie mniej niż 0,8 m. Wo -
dę opa do wą z po wierzch ni pod ło ża na le ży od pro wa dzać po za sze ro kość pa sa. Kon struk cję
rusz to wa nia trze ba rów nież wzmoc nić przez za ło że nie do dat ko wych po dłu żnic (stę żeń po -
zio mych) na wy so ko ści 20 cm od po zio mu te re nu, rów no le głych do kie run ku spad ku te re -
nu. Po ziom po szcze gól nych kon dy gna cji rusz to wa nia za cho wa ny jest dzię ki re gu lo wa nym
pod staw kom śru bo wym (re gu la cja prze wa żnie w za kre sie 0,2÷0,5 m) lub za sto so wa niu
tzw. ram wy rów naw czych (o wy so ko ści np. 0,5 m; 1,0 m lub 1,5 m). Du że po chy le nie pod -
ło ża kon struk cyj ne go po wo du je ko niecz ność za sto so wa nia pod sta wek uchyl nych. 

W przy pad ku po sa do wie nia rusz to wa nia na po wierzch ni dróg, ulic i chod ni ków dla
pie szych, wy ma ga ne jest uzy ska nie zgo dy wła ści wych or ga nów nad zo ru ją cych te cią gi
komunikacyjne.

6.2. Siat ka kon struk cyj na rusz to wa nia
Siat ka kon struk cyj na rusz to wa nia, to cha rak te ry stycz ny ze spół pa ra me trów geo me trycz -

nych kon struk cji:
� roz staw sto ja ków w kie run ku po dłu żnym (roz pię tość pól rusz to wa nia),
� roz staw sto ja ków w kie run ku po przecz nym (sze ro kość rusz to wa nia),
� wy so kość kon dy gna cji rusz to wa nia. 
Pa ra me try te (tab. 2) za le żą od do pusz czal ne go ob cią że nia użyt ko we go po mo stów ro -

bo czych – czy li od wiel ko ści zna mio no wej (kla sy ob cią że nia). 

14

BUDOWNICTWO. Bezpieczne rusztowania

Fot. 5. 
Przy kład nie zgod ne go z za sa da mi po sa do wie nia rusz to wa nia w te re nie na chy lo nym (brak
ram wy rów naw czych, nie sta bil nie uło żo ne pod kła dy).



Rys. 8.  
Geo me tria rusz to wa nia.
bs  – sze ro kość przę sła 

rusz to wa nia 
ls   – dłu gość przę sła 

rusz to wa nia 
hs  – wy so kość rusz to wa nia 

(od le głość od pod ło ża 
do naj wy żej po ło żo ne go 
pomostu)

hl  – wy so kość kon dy gna cji

Ta be la 2. Siat ka kon struk cyj na rusz to wa nia.
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hs

Nu mer 
wiel ko ści 

zna mio no wej
(kla sy 

ob cią że nia)

Ob cią że nie 
użyt ko we 
po mo stu

[kN/m2 = kPa]

Rusz to wa nia sto ja ko we
z rur

Rusz to wa nia ra mo we

Roz staw sto ja ków 
w kie run ku

Roz staw sto ja ków ram 
w kie run ku

po dłu żnym
[m]

po przecz nym
[m]

po dłu żnym
[m]

po przecz nym
[m]

1 0,75
max
2,5

min
1,0

max 3,0 min 0,72 1,50

3 2,00
max
2,0

4 3,00

max 2,5 min 1,0
5 4,50 max

1,5

6 6,00

hl

bs

Is



Za le żno ści po da ne w tab. 2 okre śla ją re gu ły zwią za ne z bez pie czeń stwem kon struk cji,
jak i od po wied nią funk cjo nal no ścią rusz to wań. Przy kła do wo przy pra cach ka mie niar skich
na fa sa dach, gdzie wy ma ga ne jest du że do pusz czal ne ob cią że nie użyt ko we po mo stu 
(3 kN/m2 lub wię cej), nie do pusz cza się sto so wa nia pól rusz to wa nia ramowego o roz pię -
to ści 3 m, na to miast sze ro kość rusz to wa nia po win na wy no sić mi ni mal nie 1 m.

Wy ko rzy stu jąc do mon ta żu rusz to wań po je dyn cze ru ry sta lo we, ich śred ni ca po win na
wy no sić 48,3 mm, a gru bość ścian ki 3,2 mm. W przy pad ku rur alu mi nio wych na le ży sto so -
wać ru ry 48,3 x 4,0 mm.

6.3. Po mo sty
Po most ro bo czy ukła da ny jest z płyt znor ma li zo wa nych lub ba li (de sek) i słu ży za sta no -

wi sko ro bo cze oraz prze no si cię żar znaj du ją cych się na nim lu dzi, ma te ria łów, na rzę dzi
i urzą dzeń, nie zbęd nych do wy ko ny wa nia pra cy. Na ni ższej kon dy gna cji pod po mo stem ro -
bo czym po wi nien znaj do wać się po most za bez pie cza ją cy, słu żą cy do ochro ny ro bot ni ków
w ra zie upad ku z po mo stu ro bo cze go. 

Ist nie je rów nież mo żli wość po sze rze nia po mo stów rusz to wa nia, wy ko rzy stu jąc do te -
go ce lu ele men ty sys te mo we – wspor ni ki (kon so le – rys. 13) o ró żnych sze ro ko ściach.
Uzu peł nie nie sta no wią stan dar do we po mo sty wcho dzą ce w skład sys te mu, ba lu stra dy,
po mo sty uzu peł nia ją ce i spe cjal ne ele men ty za bez pie cza ją ce po most. Za po mo cą kon sol
mo żna po sze rzyć rusz to wa nie za rów no na ze wnątrz, jak i do we wnątrz oraz zmie nić dłu -
gość skraj ne go po la.

Mi ni mal na sze ro kość po mo stu za le ży, po dob nie, jak w przy pad ku siat ki kon struk cyj nej,
od nu me ru wiel ko ści zna mio no wej, czy li ob cią że nia użyt ko we go (tab.3).
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Fot. 6. 
Brak kon sol po sze rza ją cych
po mo sty przy zbyt du żej 
od le gło ści rusz to wa nia
od ścia ny (po nad 20 cm).

Taki sposób prowadzenia
prac i niewłaściwe
korzystanie ze środków
ochrony indywidualnej
grozi wypadkiem!



Ta be la 3. Mi ni mal na sze ro kość po mo stu w za le żno ści od je go ob cią że nia (nu me -
ru wiel ko ści zna mio no wej).

Kla sa ob cią że nia dla stref ro bo czych po win na od po wia dać cha rak te ro wi pracy wy ko -
ny wa nej na rusz to wa niu. Na le ży po ło żyć szcze gól ny na cisk na uwzględ nie nie rze czy wi stych
od dzia ły wań, któ rym to rusz to wa nie zo sta nie pod da ne. Ja ko przy kła do we na le ży roz pa -
trzyć na stę pu ją ce aspek ty:
� cię żar ca łe go osprzę tu i ma te ria łów zgro ma dzo nych w stre fie ro bo czej,
� ob cią że nie pra cow ni ka mi – przyj mu jąc oko ło 100 kg/oso bę.
Aby za po biec prze cią że niu rusz to wa nia pod czas je go eks plo ata cji prze pi sy na rzu ca ją

obo wią zek umiesz cza nia ta bli cy okre śla ją cej do pusz czal ne ob cią że nie po mo stów i kon struk -
cji rusz to wa nia.

Pra ca na rusz to wa niu jest do pusz czal na tyl ko
na jed nym po zio mie w da nym pio nie rusz -
to wa nia. Je że li jed nak z pew nych wzglę -
dów pra cę na le ży wy ko nać na kil ku po-
zio mach jed no cze śnie, na le ży pa mię tać
o za sa dzie su mo wa nia ob cią żeń
(aby nie do pu ścić do prze cią że -
nia rusz to wania) oraz o za cho -
wa niu od stę pów mię dzy sta -
no wi ska mi pra cy. Bez piecz -
ne od le gło ści wy no szą:
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Nu mer 
wiel ko ści zna mio no wej

1 2 3 4 5 6

Ob cią że nie użyt ko we 
po mo stu ro bo cze go [kN/m2 =kPa]

0,75 1,50 2,00 3,00 4,50 6,00

Mi ni mal na sze ro kość po mo stu 
dla rusz to wań ra mo wych [m]

0,6 0,9

Mi ni mal na sze ro kość po mo stu dla
rusz to wań sto ja ko wych z rur [m]

0,9

Rys. 9. 
Ob cią że nie użyt ko we po mo stu 
ro bo cze go: 2kN/m2 (200 kg/m2) x
0,64 m x 2,50 m = 320 kg 
– mak sy mal na su ma ob cią że nia 
pra cow ników, ma te ria łów i sprzę tu
przy pa da ją ca na je den po most 
w da nym pio nie rusz to wa nia.

2,50 m

0,64 m 



� w po zio mie co naj mniej 5 m, 

� w pio nie wy ni ka ją z za cho wa nia co naj mniej jed ne go szczel ne go po mo stu, nie  li cząc
po mo stu, na któ rym ro bo ty są wy ko ny wa ne.

W rusz to wa niach ra mo wych po mo sty prze wa żnie speł nia ją rów nież ro lę stę żeń po zio -
mych i w związ ku z tym mu szą być mon to wa ne w ka żdym po lu rusz to wa nia. Z te go też
wzglę du na le ży za bez pie czyć ele men ty po mo stów ro bo czych przed nie bez piecz nym prze -
miesz cze niem, np. nie za mie rzo nym wy par ciem lub wy pię trze niem spo wo do wa nym dzia ła -
niem si ły wia tru. Kon struk cja ra my zwy kle za pew nia ta ką sta bi li za cję (a je że li nie – trzeba 
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a) 

b) 

Fot. 7. 
Przy kład po mo stu
ro bo cze go 
nie speł nia ją ce go 
wy mo gów 
bez pie czeń stwa.

Rys. 10. 
Za bez pie cze nie przed
unie sie niem po mo stów 
rusz to wań ra mo wych:
a) po most po śred ni, 
b) naj wy ższy po most 

rusz to wa nia.

Zabezpieczenie 
pomostu



użyć do dat ko wych ele men tów), na to miast pod czas mon ta żu naj wy ższe go po zio mu rusz -
to wa nia na le ży za sto so wać tzw. gór ne za bez pie cze nie po mo stów.

W przy pad ku uży wa nia po mo stów nie sys te mo wych (wy ko na nych z de sek), po most po -
wi nien speł niać na stę pu ją ce wa run ki:
� ele men ty po mo stu nie mo gą się po ru szać w trak cie użyt ko wa nia,
� de ski ma ją być do sto so wa ne do za pro jek to wa ne go ob cią że nia i uło żo ne szczel nie

(szcze li ny nie po win ny prze kra czać 15 mm),
� sztu ko wa nie de sek po mo sto wych mo że być wy ko na ne wy łącz nie na po prze czni cach,
� przy sztu ko wa niu na za kład, dłu gość za kła du z ka żdej stro ny po przecz ni cy po win -

na wy no sić co naj mniej 20 cm.

6.4. Ko mu ni ka cja
Ze wzglę du na wa run ki bhp, pio ny ko mu ni ka cyj ne na le ży wy ko ny wać suk ce syw nie pod -

czas mon ta żu ca łej kon struk cji rusz to wa nia. Naj czę ściej są to ele men ty wbu do wa ne we -
wnątrz za sad ni czej kon struk cji rusz to wa nia, lecz pew ne sys te my da ją mo żli wość wy ko na nia
od dziel nych seg men tów kon struk cji (tzw. schod ni). Jed nak bez wzglę du na spo sób ich skon -
stru owa nia, roz miesz cze nie pio nów ko mu ni ka cyj nych mu si speł niać na stę pu ją cy wa ru nek:
od le głość naj bar dziej od da lo ne go sta no wi ska pra cy od pio nu ko mu ni ka cyj ne go
nie po win na być więk sza niż 20 m, a mię dzy pio na mi nie prze kra czać 40 m. Obec -
nie więk szość sys te mów rusz to wań po sia da po mo sty ko mu ni ka cyj ne ze zin te gro wa ną dra -
bin ką oraz wła zem. Mo żna też użyć dra bi nek przy staw nych, lecz je że li nie są one na sta łe
po łą czo ne z rusz to wa niem (np. ha kiem lub złą czem), przy naj mniej jed na ich po dłu żni ca po -
win na wy sta wać, co naj mniej 75 cm po nad po ziom po mo stu ro bo cze go.

Rys. 11. 
Sche mat roz miesz cze nia pio nów ko mu ni ka cyj nych na rusz to wa niu (mak sy mal ne od le gło ści
po mię dzy pio na mi ko mu ni ka cyj ny mi).
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Pamiętaj!
Po zo sta wia nie ma te ria łów i wy ro bów na po mo stach rusz to wań po za koń -
cze niu pra cy jest za bro nio ne.



6.5. Za bez pie cze nia po mo stów ro bo czych
Ogól ne wy ma ga nia do ty czą ce środ ków ochro ny zbio ro wej opi sa no w pkt. 3.1 ni niej -

szej bro szu ry. Na rys. 12 przed sta wio no szcze gó ło we wy ma ga nia umiesz cza nia za bez pie -
czeń bocz nych (ba lu strad) na rusz to wa niach sys te mo wych. Wszel kie otwo ry przy po rę czach
po win ny być tak zwy mia ro wa ne, aby ku la o śred ni cy 470 mm nie mo gła przez nie przejść.
W przy pad ku rusz to wań nie sys te mo wych po ręcz po śred nia po win na być umiesz czo na
na po zio mie 0,60 m, li cząc od po wierzch ni po mo stu do gór nej po wierzch ni po rę czy. Na -
le ży pa mię tać, że wszyst kie te wy mo gi do ty czą ca łe go rusz to wa nia, rów nież po je go bo -
kach. Naj częst szym błę dem jest wła śnie brak ele men tów za bez pie cza ją cych od czo ła
rusz to wa nia.
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Fot. 8. 
Przy kład 
sto so wa nia 
złych prak tyk,
do ty czą cych 
ko mu ni ka cji
na rusz to wa niu:
ko mu ni ka cja
po ra mach 
rusz to wa nia.

a) b) 

Rys. 12. 
Ba lu stra da 
na rusz to wa niu:
a) roz miesz cze nie 

ele men tów – wy mia ry
w mm,

b) do pusz czal na 
od le głość od ścia ny 
bez ko niecz no ści 
sto so wa nia ba lu strad
wewnętrznych.



Fot. 9.
Kon se kwen cje 
nie za bez pie cze nia po de stu
rusz to wa nia od stro ny 
we wnętrz nej – mo żli wość
upad ku po mię dzy 
rusz to wa niem a ścia ną.

Gdy rusz to wa nie od da lo ne jest od ścia ny po nad 0,2 m (od le głość sto ja ka rusz to wa nia
od ścia ny po nad 0,15 m – rys. 12 b) po win na być za sto so wa na wy żej opi sa na ba lu stra da,
rów nież od stro ny we wnętrz nej rusz to wa nia. Cza sa mi jed nak umiesz cze nie ta kiej po rę czy
mo że ko li do wać z wy ko ny wa ny mi z rusz to wa nia pra ca mi. W ta kim przy pad ku mo żna za -
sto so wać tzw. kon so le roz sze rza ją ce po mo sty rusz to wa nia (rys.13).
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Uwaga!
Sto so wa nie sia tek ochron nych nie zwal nia z obo wiąz ku sto so wa nia 
ba lu strad.

Rys. 13. 
Kon so le we wnętrz ne roz sze rza ją ce 
po mo sty rusz to wa nia – sche mat mon ta żu.



W przy pad ku bra ku mo żli wo ści za sto so wa nia po rę czy we wnętrz nych pra cow ni cy są zo -
bo wią za ni sto so wać in dy wi du al ne środ ki ochro ny przed upad kiem z wy so ko ści, a takie
rusztowanie powinno być odpowiednio oznakowane.

6.6. Stę że nia
Stę że nia (za strza ły) są ele men ta mi kon struk cyj ny mi łą czą cy mi sto ja ki, na ogół w li nii

prze kąt nej, po mię dzy wę zła mi rusz to wa nia, któ re peł nią funk cję usztyw nia ją cą i za bez pie -
cza ją cą rusz to wa nie przed utra tą sta tecz no ści. Roz ró żnia się stę że nia pio no we i po zio me.

Pod sta wo wą za sa dą stę ża nia pio no we go rusz to wań jest ta kie roz miesz cza nie stę żeń, aby
od le głość po mię dzy ich po la mi (prze dzia ła mi stę żo ny mi) nie przekra cza ła 10 m, przy czym
licz ba stę żeń nie mo że być mniej sza niż 2 na ka żdej kon dy gna cji rusz to wa nia. Stę że nia roz -
miesz cza się naj czę ściej w spo sób wie żo wy tj. w pio no wym cią gu, od naj ni ższe go punk tu
przy po sa do wie niu rusz to wa nia, do naj wy ższe go po mo stu (po zio mu), za cho wu jąc cią głość.

Przy rusz to wa niach ra mo wych stę że nia roz miesz cza się na prze mien nie, zaś przy rusz -
to wa niach mo du ło wych w spo sób rów no le gły. Do pusz czal ne są rów nież in ne spo so by stę -
ża nia po da ne w in struk cji mon ta żu rusz to wa nia (DTR -ce).
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Rys. 14. 
Przy kła dy sztyw nych płasz czyzn utwo -
rzo nych za po mo cą stę żeń pio no wych
po dłu żnych:

a) za po mo cą za strza łu,

b) za po mo cą krzy ża św. An drze ja,

c) przy za sto so wa niu ram ki po rę czo wej.

a) b)

c)



W przy pad ku rusz to wań ra mo wych stę że nia mi po zio my mi są po mo sty sys te mo we. Z te -
go też wzglę du nie ma po trze by do dat ko we go stę ża nia ta kich rusz to wań w po zio mie, lecz
na le ży pa mię tać o tym, że wszyst kie po la na ca łej wy so ko ści rusz to wa nia mu szą być cał ko -
wi cie wy peł nio ne po mo sta mi i za bez pie czo ne przed przy pad ko wym wy su nię ciem ele men -
tów po mo stu.
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Rys. 15. 
Sche mat roz miesz cza nia 
stę żeń pio no wych po dłu żnych
w rusztowaniach ramowych:

a) dla pól o dłu go ści 2,5 m 
lub krót szych, 

b) dla pól o dłu go ści 3,0 m.

a)

b)



6.7. Ko twie nie
Rusz to wa nia mu szą być za ko twio ne do ścia ny bu dyn ku lub bu dow li w spo sób za pew -

nia ją cy ich sta tecz ność i sztyw ność oraz umo żli wia ją cy prze nie sie nie sił ze wnętrz nych dzia -
ła ją cych na rusz to wa nie (si ły od bocz ne go par cia wia tru, mi mo śro do we ob cią że nia sta-
tycz ne, ob cią że nia wy wo ła ne pra cą lu dzi, si ły od nie rów no mier ne go osia da nia kon struk cji).
Za ko twie nia nie po win ny prze no sić sił pio no wych. Do za ko twień na le ży sto so wać łącz ni ki
ko twią ce, złą cza oraz ele men ty ko twią ce (śru by o średnicy 12 mm z uchem oraz koł ki pla -
sti ko we roz prę żne). Za ko twie nia na le ży mon to wać suk ce syw nie w trak cie mon ta żu rusz to -
wa nia.

Roz ró żnia się trzy ro dza je ko tew:
� krót kie (rys. 16 a) – prze no szą ce tyl ko

ob cią że nia pro sto pa dłe do fa sa dy,
� dłu gie (rys. 16 b) – prze no szą ce za rów -

no ob cią że nia pro sto pa dłe, jak i rów no -
le głe po zio me do fa sa dy,

� trój kąt ne – sta no wią ce al ter na ty wę dla
ko tew dłu gich – ko twie nie tzw. me to -
dą „V” (rys. 16 c). W ta kim przy pad ku
w jed nym węź le za mo co wa ne są dwie
ko twy krót kie, usy tu owa ne do sie bie
pod ką tem zbli żo nym do 90°.

Pod sta wo we za sa dy wy ko ny wa nia za ko twień

� Ko twie nie zwykle roz po czy na się po cząw szy od dru gie go po zio mu rusz to wa nia.
� Za ko twie nia roz miesz cza ne są sy me trycz nie na ca łej po wierzch ni rusz to wa nia.
� Ko twy roz miesz cza się co dru gie po le w po zio mie oraz co dru gą kon dy gna cję, przy

czym są sied nie rzę dy za ko twień są prze su nię te w sto sun ku do sie bie o jed no po le.
� Pion ko mu ni ka cyj ny ko twio ny jest przeważnie z ka żdej ze stron, co 4 m.
� Naj wy ższą kon dy gna cję rusz to wa nia na le ży ko twić minimum w co dru gim po lu.
� Skraj ne cią gi pio no we ram ko twio ne są co 4 m.
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b)

a)

c)

Rys. 16. 
Ro dza je ko tew: a) krót ka;  b) dłu ga; c) trój kąt na (ko tew „V”).



Po wy ższe za sa dy są uni wer sal ne
i mo żna je sto so wać w ró żnych sys -
te mach rusz to wań, jed nak na le ży
zwró cić uwa gę, że do ty czą stan dar -
do wych, pro stych rusz to wań, bez
ele men tów do dat ko wych. Za gęsz -
cze nie ko twie nia, bądź do da nie go
w pew nych po zio mach lub pio nach
rusz to wa nia wy ma ga ne jest m.in.
w sy tu acjach, gdy za sto so wa no:

� za kry cie ochron ne, np. siat ką
lub plan de ką,

� wy się gni ki trans por to we,
� dasz ki ochron ne,
� sze ro kie ze wnętrz ne kon so le roz sze rza ją ce.

Na le ży za zna czyć, że roz wią za nia do ty czą ce ko twie nia mo gą nie znacz nie ró żnić się
w po szcze gól nych sys te mach rusz to wań sto so wa nych na ryn ku. Dla te go przy mon ta żu 
ka żde go sys te mu rusz to wa nia ko niecz ne jest za po zna nie się z je go in struk cją.

Bez piecz nie wy ko na ne za ko twie nie po win no być usy tu owa ne pro sto pa dle do ścia ny
(oprócz me to dy „V”) oraz zlo ka li zo wa ne w po bli żu wę zła sto ja ka/ra my, aby móc prze nieść
za kła da ne ob cią że nie. Ka żda ko tew po win na wy trzy mać pró bę wy ry wa nia o si le mi ni mum
2,5 kN, lecz nie mniej niż po da je to pro du cent w in struk cji mon ta żu rusz to wa nia. Z te go też
wzglę du w trak cie mon ta żu na le ży do ko nać kon tro li za po mo cą spe cjal ne go przy rzą du,
przyjmując obciążenie badawcze o 20% większe niż wymagana siła kotwienia.

War to zwró cić uwa gę na lo ka li za cję rusz to wa nia, gdyż część pro du cen tów po da je in -
for ma cję, że ich eks plo ata cja jest mo żli wa bez spe cjal ne go pro jek to wa nia tyl ko w I stre fie
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Uwaga!
Sche ma ty ko twie nia przy wy ko na niu ty po wym po da ne są w in struk cji mon -
ta żu rusz to wa nia.

Rys. 17.
Ty po we spo soby   ko twie nia 
zgod nie z nor mą 
PN -EN 12810-1:2010:

a) naprzemienny,

b) ciągły, poziomy.

a)

b)



ob cią żeń wia trem wg nor my PN -B -02011:1977/Az1:2009. Dla po zo sta łych stref może być
wy ma ga ny pro jekt ko twie nia ze wzglę du na zwięk szo ne od dzia ły wa nie wia tru.

Przy ko twie niu rusz to wań nie do pusz czal ne jest:
� mo co wa nie za ko twień do od grom ni ków, ry nien da cho wych, rur spu sto wych, ram

okien nych itp.,
� sto so wa nie lin i dru tów ścią ga ją cych,
� ko twie nie pod ką tem in nym niż pro sty do ścia ny bu dyn ku (oprócz sys te mu „V”),
� umiesz cza nie na ko twach po de stów ro bo czych (ko twie nie nie prze no si sił pio no -

wych),
� umiesz cza nie plan dek lub sia tek ochron nych na rusz to wa niu bez od po wied nie go

ukła du ko twie nia.

6.8. Do pusz czal ne od chył ki wy mia ro we zmon to wa nej kon struk cji 
Pod czas kon tro li rusztowania spraw dze niu pod le ga rów nież od chy le nie od pio nu i po -

zio mu zmon to wa nej kon struk cji. Przy wy pro wa dza niu jego pod sta wy na le ży spraw dzić pio -
no wość sto ja ków za po mo cą po zio mi cy. Kon tro la ta po win na być ta kże wy ko ny wa na
suk ce syw nie w trak cie mon ta żu, a ewen tu al ne od chy le nia mo żna re gu lo wać za po mo cą
mo co wa nia ko twie nia (od chy le nie bądź do cią gnię cie sto ja ka rusz to wa nia do ścia ny).

Od chy le nie od pio nu wierz choł ka sto ja ków rusz to wa nia nie po win no być więk sze niż:
� 15 mm – przy wy so ko ści sto ja ków H ≤ 10 m,
� 25 mm – przy wy so ko ści sto ja ków H > 10 m.
Od chy le nie od pio nu sto ja ka rusz to wa nia w po zio mie po szcze gól nych wę złów nie mo -

że jed nak prze kra czać 10 mm.
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Rys. 18. 
Stre fy ob cią że nia 
wia trem wg nor my 
PN -B- 02011:1977/Az1:2009
oraz PN -EN  1991-1-4:2008.

I

II

III

III



Przy mon ta żu rusz to wa nia z rur, od chy le nie osi po dłu żnic od po zio mu nie po win no
prze kra czać 0,1% ich dłu go ści oraz mak sy mal nie 50 mm. Na to miast od chy le nie w pio no -
wym roz miesz cze niu po przecz nic dla ka żde go ty pu rusz to wa nia nie mo że być więk sze
od ±20 mm.

Fot. 10. 
Kon tro la od chy le nia 
rusz to wa nia od pio nu 
pod czas wy ko ny wa nia 
ko twie nia.

6.9. Usy tu owa nie rusz to wań wzglę dem li nii ener ge tycz nych
Za bra nia się sy tu owa nia rusz to wa nia bez po śred nio pod na po wietrz ny mi li nia mi elek -

tro ener ge tycz ny mi pod na pię ciem lub w od le gło ści li czo nej w po zio mie od skraj nych prze -
wo dów, mniej szej niż:

� 3 m – dla li nii o na pię ciu zna mio no wym nie prze kra cza ją cym 1 kV;

� 5 m – dla li nii o na pię ciu po wy żej 1 kV, lecz nie prze kra cza ją cym 15 kV;

� 10 m – dla li nii o na pię ciu po wy żej 15 kV, lecz nie prze kra cza ją cym 30 kV;

� 15 m – dla li nii o na pię ciu po wy żej 30 kV, lecz nie prze kra cza ją cym 110 kV;

� 30 m – dla li nii o na pię ciu po wy żej 110 kV.

W in nym przy pad ku, przed roz po czę ciem ro bót, na pię cie w li niach na po wietrz nych po -
win no być wy łą czo ne. Na le ży pa mię tać, że podane odległości nie są od le gło ścia mi od rusz -
to wa nia, ale od sta no wi ska pra cy pod czas je go mon ta żu i de mon ta żu, z uwzględ nie niem
mo żli wo ści no sze nia przez pra cow ni ków na ra mie niu dłu gich ele men tów. Przy wy ko ny wa -
niu mon ta żu i de mon ta żu rusz to wań, ro bót bu dow la nych na rusz to wa niach bez po śred nio
pod li nią wy so kie go na pię cia, trze ba uzgod nić bez piecz ne wa run ki pra cy z ope ra to rem sys -
te mu prze sy ło we go lub ope ra to rem sys te mu dys try bu cyj ne go pro wa dzą cym ruch sie cio wy. 

6.10. Dasz ki ochron ne
Rusz to wa nia usy tu owa ne bez po śred nio przy dro gach, uli cach oraz w miej scach prze-

jaz dów i przejść dla pie szych, po win ny po sia dać dasz ki ochron ne i osło nę z sia tek ochron nych.
Dasz ki ochron ne mu szą znaj do wać się na wy so ko ści nie mniej szej niż 2,4 m nad te -

re nem w naj ni ższym miej scu i być na chy lo ne pod ką tem 45° w kie run ku źró dła za gro że nia.
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Po kry cie dasz ków po win no być szczel ne i od por ne
na prze bi cie przez spa da ją ce przed mio ty (np. de ski
o gru bo ści co naj mniej 24 mm przy kry te ma te ria łem
amor ty zu ją cym). W miej scach przejść i prze jaz dów
sze ro kość dasz ka ochron ne go mu si wy no sić co naj -
mniej o 0,5 m wię cej z ka żdej stro ny niż sze ro kość
przej ścia lub prze jaz du. Norma PN-M-47900-2 zaleca,
że wysięg daszków ochron nych po wi nien wy no sić, 
li cząc od ze wnętrz ne go rzę du sto ja ków przy po mo -
ście ro bo czym, dla rusz to wań o wy so ko ści:

� 20 m – mi ni mum 2,20 m;

� po nad 20 m – mi ni mum 3,50 m. 

Inne wymagania dotyczące daszków ochronnych
zawarto w normie PN-EN 12811-4, gdzie zdefinio-
wano siedem klas szerokości (wysięgu daszków),
zalecając kierować się przy doborze oceną ryzyka
adekwatną do prowadzonych prac.

Tabela. 4. Wysięg daszków ochronnych zgodnie z PN-EN 12811-4

6.11. Uzie mie nie i in sta la cja od gro mo wa
Rusz to wa nie z ele men tów me ta lo wych mu si być uzie mio ne i po sia dać in sta la cję pio ru -

no chron ną. Gdy rusz to wa nie jest usta wio ne przy ścia nie bu dow li ma ją cej in sta la cję pio ru -
no chron ną, jej wy ko na nie nie jest ko niecz ne, pod wa run kiem po łą cze nia rusz to wa nia ze
zwo dem pio no wym urzą dze nia pio ru no chron ne go. Je że li nie ma mo żli wo ści pod łą cze nia
do ist nie ją cej in sta la cji to na le ży za sto so wać tzw. zwo dy pio no we urzą dze nia pio ru no chron -
ne go – od cin ki rur o dłu go ści co naj mniej 4,00 m, któ re łą czy się z koń ca mi (wierz choł ka -
mi) sto ja ków ze wnętrz ne go rzę du za po mo cą np. złą czy wzdłu żnych. Gór ne koń ce tych rur
po win ny być za ostrzo ne przez spłasz cze nie. Od le głość mię dzy zwo da mi pio no wy mi nie mo -
że prze kra czać 12 m. Zwo dy trze ba po łą czyć z uzie mie niem prze wo dem od pro wa dza ją -
cym, wy ko na nym z ta śmy sta lo wej ocyn ko wa nej lub mie dzia nej 3 mm x 20 mm al bo z dru tu
sta lo we go ocyn ko wa ne go o śred ni cy 6 mm.

Ka żda kon struk cja z rur sta lo wych mu si być uzie mio na zgod nie z wy ma ga nia mi wła ści -
wych prze pi sów o uzie mie niach i ze ro wa niach w urzą dze niach elek trycz nych o na pię ciu nie
więk szym niż 1 kV. Opor ność uzie mie nia mie rzo na prą dem prze mien nym o czę sto tli wo -
ści 50 Hz nie po win na prze kra czać 10 ohmów, a od le głość mię dzy uzio ma mi nie mo że prze -
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Rys. 19.
Przykład daszka ochronnego 
w rusztowaniach systemowych.

Wysięg daszka

Klasa szerokości B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7

Minimalny wysięg [m] 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1  2,4



kra czać 12 m. Rusz to wa nia usta wio ne w po miesz cze niach za mknię tych we wnątrz bu dow li
nie pod le ga ją ochro nie od wy ła do wań at mos fe rycz nych.

7. Od biór rusz to wa nia

W przy pad ku, gdy rusz to wa nia nie są go to we do użyt ko wa nia, w szcze gól no ści pod -
czas ich mon ta żu, de mon ta żu lub zmia ny, mu szą one być:
� ozna czo ne zna ka mi ostrze gaw czy mi,
� od po wied nio od gra ni czo ne za po mo cą środ ków unie mo żli wia ją cych do stęp do stre -

fy nie bez piecz nej (opi sa nych w pkt. 5).

Fot. 11. 
Oznakowanie 
rusztowania 
niegotowego 
do eksploatacji.

Po za koń czo nym mon ta żu ca ło ści rusz to wa nia lub czę ści nie zbęd nej do pro wa dze nia
ro bót na le ży przy stą pić do kon tro li rusz to wa nia (tzw. ba dań eks plo ata cyj nych), za koń czo -
nej od bio rem tech nicz nym.

Od biór tech nicz ny rusz to wa nia po le ga na ko mi syj nym je go prze glą dzie, w związ ku z po -
wy ższym uczest ni czą w nim dwie stro ny:

1) wy ko naw ca rusz to wa nia – oso ba z nad zo ru (w razie konieczności dokonania
poprawek również monterzy, posiadający uprawnienia do mon ta żu rusz to wań),

2) przed sta wi ciel za ma wia ją ce go rusz to wa nie – kie row nik bu do wy (gdy jest wy ma ga -
ne po zwo le nie na bu do wę), bądź oso ba kompetentna kie ru ją ca pra cow ni ka mi eks -
plo atu ją cy mi rusz to wa nie.
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Uwaga!
Użyt ko wa nie rusz to wa nia jest do pusz czal ne po do ko na niu je go od bio ru
przez kie row ni ka bu do wy lub upraw nio ną oso bę.



Od biór rusz to wa nia po twier dza się w pro to ko le od bio ru tech nicz ne go (umieszczonym
zazwyczaj przy wejściu na rusztowanie), ewen tu al nie kie row nik budowy do ko nu je wpi su
w dzien ni ku bu do wy. Da ne okre ślo ne w pro to ko le od bio ru tech nicz ne go rusz to wa nia po -
win ny okre ślać w szcze gól no ści:
� użyt kow ni ka rusz to wa nia,
� prze zna cze nie rusz to wa nia,
� wy ko naw cę mon ta żu rusz to wa nia z po da niem imie nia i na zwi ska al bo na zwy oraz

nu me ru te le fo nu,
� do pusz czal ne ob cią że nia po mo stów i kon struk cji rusz to wa nia,
� da tę prze ka za nia rusz to wa nia do użyt ko wa nia,
� opor ność uzio mu,
� ter mi ny ko lej nych prze glą dów rusz to wa nia.

Dobrą praktyką jest również określenie lokalizacji rusztowania.

8. Prze glą dy eks plo ata cyj ne

Pod czas użyt ko wa nia rusz to wa nia po win ny być do ko ny wa ne tzw. prze glą dy eks plo a-
ta cyj ne.

Ta be la 5. Ro dza je prze glą dów rusz to wań.

Wy ko nu je się je m.in. po sil nym wie trze, opa dach at mos fe rycz nych oraz dzia ła niu in -
nych czyn ni ków stwa rza ją cych za gro że nie dla bez pie czeń stwa wy ko na nia prac, i prze rwach
ro bo czych dłu ższych niż 10 dni oraz okre so wo, nie rza dziej niż raz w mie sią cu. Szcze gó ło -
wy za kres czyn no ści ob ję tych spraw dze niem okre śla in struk cja pro du cen ta lub pro jekt in -
dy wi du al ny. Roz ró żnia się trzy ro dza je prze glą dów:
�   co dzien ne – do ko ny wa ne przez oso by użyt ku ją ce rusz to wa nie. Prze gląd co dzien -

ny po le ga na spraw dze niu, czy:
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Ro dzaj 
prze glą du

Czę sto tli wość 
wy ko ny wa nia

Do ku men to wa nie
prze glą du

Oso ba 
do ko nu ją ca prze glą du

Co dzien ny
W ka żdy dzień
ro bo czy

Nie
Przed sta wi ciel osób 
użyt ku ją cych rusz to wa nie

De ka do wy
Mak sy mal nie
co 10 dni

Tak
Oso ba z nad zo ru nad
mon ta żem bądź eks plo ata cją
rusz to wa nia*)

Do raź ny
W wy jąt ko wych
sy tu acjach

Tak
Ko mi sja: przed sta wi ciel 
wy ko naw cy i użyt kow ni ków
rusz to wa nia

*) Oso bę tę na le ży okre ślić w umo wie / zle ce niu wy ko na nia prac rusz to wa nio wych.



P rusz to wa nie nie do zna ło uszko dzeń lub od kształ ceń, 
P rusz to wa nie jest pra wi dło wo za ko twio ne, 
P prze wo dy elek trycz ne są do brze izo lo wa ne i nie sty ka ją się z kon struk cją rusz to -

wa nia,
P stan po wierzch ni po mo stów ro bo czych i ko mu ni ka cyj nych jest wła ści wy (czy -

stość po mo stów, w wa run kach zi mo wych – za bez pie cze nie prze ciw po śli zgo we
po mo stów), 

P nie za szły zja wi ska, ma ją ce ujem ny wpływ na bez pie czeń stwo rusz to wa nia;
�   de ka do we – wy ko ny wa ne maksymalnie co 10 dni przez kon ser wa to ra rusz to wań

lub pra cow ni ka in ży nie ryj no -tech nicz ne go, np. maj stra lub kie row ni ka bu do wy. Ce lem te -
go prze glą du jest spraw dze nie, czy w ca łej kon struk cji rusz to wa nia nie ma zmian, któ re
mo gą spo wo do wać ka ta stro fę bu dow la ną lub stwo rzyć nie bez piecz ne wa run ki eks plo ata -
cji rusz to wa nia;
�   do raź ne – prze pro wa dza ne po prze rwie w eks plo ata cji rusz to wa nia dłu ższej

niż 10 dni oraz po ka żdej bu rzy z si lnym wia trem mogącym wpłynąć na stabilność
konstrukcji. Wy ko nu je się je ko mi syj nie z udzia łem maj stra, bry ga dzi sty i kie row ni ka lub
in spek to ra nad zo ru. Mo gą one być za rzą dzo ne w ka żdym ter mi nie przez or gan nad zo ru
bu dow la ne go. 

W spe cy ficz nych sy tu acjach ko niecz ne mo gą oka zać się wy ni ki do dat ko wych ba dań,
zgod nie z wy ma ga nia mi do ku men ta cji tech nicz nej, np.: no śno ści grun tu, opor no ści uzio -
mów, siły zakotwienia itp.

Na le ży rów nież pa mię tać, że mon taż, eks plo ata cja i de mon taż rusz to wań są ka żdo ra -
zo wo za bro nio ne:

� je że li o zmro ku nie za pew nio no oświe tle nia po zwa la ją ce go na do brą wi do czność,

� w cza sie gę stej mgły, opa dów desz czu, śnie gu oraz go ło le dzi,

� w cza sie bu rzy lub wia tru, o pręd ko ści prze kra cza ją cej 10 m/s (36 km/godz.).

9. Ro la nad zo ru nad mon ta żem i eks plo ata cją rusz to wań

Rusz to wa nia mo gą być mon to wa ne, de mon to wa ne lub istot nie zmie nia ne tyl -
ko pod nad zo rem osób po sia da ją cych od po wied nie kwa li fi ka cje. Prze pi sy nie okre -
śla ją nie ste ty, ja kie upraw nie nia ma ją po sia dać ta kie oso by. Zau wa żyć mo żna jed nak brak
szcze bla śred nie go nad zo ru (po mię dzy mon te rem rusz to wań a kie row ni kiem bu do wy). Uzu -
peł nie niem kom pe ten cji za wo do wych mo że być sys tem szko leń opar ty na for mach po zasz -
kol nych. Jed ną z in sty tu cji udzie la ją cych in for ma cji na te mat ta kich mo żli wo ści jest Pol ska
Izba Go spo dar cza Rusz to wań.
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Pamiętaj!
Kon tro la rusz to wań pod czas ich eks plo ata cji jest obo wiąz ko wa.



10. Pod sta wy praw ne

Prze pi sy praw ne:
[1] Roz po rzą dze nie Mi ni stra In fra struk tu ry z dnia 6 lu te go 2003 r. w spra wie bez pie czeń -

stwa i hi gie ny pra cy pod czas wy ko ny wa nia ro bót bu dow la nych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47
poz. 401);

[2] Roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar ki, Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej z dnia 30 wrze śnia
2003 r. zmie nia ją ce roz po rzą dze nie w spra wie mi ni mal nych wy ma gań do ty czą cych bez -
pie czeń stwa i hi gie ny pra cy w za kre sie użyt ko wa nia ma szyn przez pra cow ni ków pod -
czas pra cy (Dz. U. z 2003 r. Nr 178 poz. 1745);

[3] Roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar ki z dnia 20 wrze śnia 2001 r. w spra wie bez pie czeń -
stwa i hi gie ny pra cy pod czas eks plo ata cji ma szyn i in nych urzą dzeń tech nicz nych do
ro bót ziem nych, bu dow la nych i dro go wych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 583).

Pod sta wo we nor my do ty czą ce rusz to wań

[1] PN-M-4700-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze – Określenia, podział 
i główne parametry;

[2] PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze – Rusztowania stojakowe
ramowe;

[3] PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze – Rusztowania ramowe;

[4] PN-EN 12810-1:2010 Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych 
– Część 1: Specyfikacje techniczne wyrobów;

[5] PN-EN 12811-1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy – Część 1:
Rusztowania – Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania;

[6] PN-EN 12811-4:2014-02 Tymaczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy 
– Część 4: Daszki ochronne rusztowań – Wymagania dotyczące wykonania i konstrukcji
wyrobu;

[7] PN-EN 39:2003 Rury stalowe do budowy rusztowań – Warunki techniczne dostawy;

[8] PN-EN 74 -1:2006 Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach
i rusztowaniach – Część 1: Złącza do rur – Wymagania i metody badań.

Li te ra tu ra uzu peł nia ją ca:

[1] Kmiecik P., Gnot D., Nowicka-Słowik E., Jurkiewicz R., Brajza M.: Rusztowania robocze
i ochronne – użytkowanie, odbiór, nadzór. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2018 r.;

[2] „Rusz to wa nia” – kwar tal nik Pol skiej Izby Go spo dar czej Rusz to wań.
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BUDOWNICTWO

Bezpieczne rusztowania

Dariusz Gnot     Piotr Kmiecik

Rusztowania robocze, to tymczasowe konstrukcje budowlane umoż-
liwiające prace na wysokości od dwóch do kilkudziesięciu metrów 
nad podłożem. Nieumiejętne ich zastosowanie często jest przyczyną 
wypadków. Upadki z wysokości stanowią więcej niż połowę wszystkich 
wypadków śmiertelnych w branży budowlanej i ponad 10% wypadków 
śmiertelnych w gospodarce narodowej.

W broszurze zawarto podstawowe wiadomości dotyczące rusztowań, 
przydatne zarówno dla monterów,  jak i pracowników eksploatujących 
te konstrukcje. Dzięki zastosowaniu wiedzy w praktyce, rusztowania 
będą bezpiecznym narzędziem pracy.
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