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

Sprawdź warunki pracy
� Czy jesteś ubrany w odzież roboczą i pełne buty z podeszwą antypoślizgową,

wkładką antyprzebiciową i podnoskiem?

� Czy otrzy ma łeś od po wied nie do obo wiąz ków środ ki ochro ny in dy wi du al nej
(hełm, na ko lan ni ki, rę ka wi ce ochron ne, oku la ry ochron ne, ma secz kę, ochron -
ni ki słu chu)?

� Czy poinformowano Cię o ciężarze elementów przeznaczonych do transportu
ręcznego?

� Czy pracodawca zapewnił środki pomocnicze do transportu ręcznego oraz
zachowanie dopuszczalnych norm dźwigania?

� Czy Twoja praca jest zorganizowana w sposób zapewniający zmienną pozycję
ciała? 

� Czy w okre sie wy so kich tem pe ra tur pra co daw ca za pew nił Ci na po je?

PRACE BRUKARSKIE
Chwytak do
transportu
kostek.

Mechaniczne cięcie
powinno być wykonane na
mokro.

Bez użycia
rękawic 
nie wolno
pracować.

Brukarz musi stosować
nakolanniki.



Odzież ro bo cza i ochron na

Do prac bru kar 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 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,

� na ko lan ni ki,
� oku la ry ochron ne i ochron ni ki słu chu nie zbęd ne

przy me cha nicz nym cię ciu kost ki, 
� ma secz kę prze ciw py ło wą przy me cha nicz nym cię ciu

kost ki na su cho,
� ka mi zel kę ochron ną.

Przed przy stą pie niem do pra cy bru karz 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.

Or ga ni za cja pra cy

Przy wy ko ny wa niu prac bru kar skich na le ży: 

� te ren wy gro dzić, a w ob rę bie czyn nych ulic ozna ko wać
go zna ka mi dro go wy mi,

� pra cow ni ków po in for mo wać o cię ża rze po szcze gól nych
ele men tów prze zna czo nych do trans por tu ręcz ne go,

� oso by po da ją ce kost ki prze strzec, aby za cho wa ły ostro -
żność i nie na ra ża ły na uderzenie pra cu ją cych w po zy -
cji klę czą cej,

� koń ców ki prę tów zbro je nio wych, na któ rych za cze pio -
ne są sznur ki po zio mu ją ce, za bez pie czyć gu mo wy mi
grzyb ka mi.

� bru ka rzom pra cu ją cym w po zy cji klę czą cej za pew nić
na ko lan ni ki i na ka zać bez względ ne ich sto so wa nie, 

� co ja kiś czas ro bić prze rwy, pod czas któ rych pra cow ni -
cy po win ni wy ko ny wać pra cę w in nej po zy cji. Ta kie po -
stę po wa nie od cią ży układ mię śnio wo -szkie le to wy.

� je śli tem pe ra tu ra po wie trza wy no si po wy żej 250C, za -
pew nić na po je pra cow ni kom. 

Kost ki i kra wę żni ki po win no się trans por to wać przy uży ciu
sprzę tu po moc ni cze go, 

Ob słu ga urzą dzeń

Bru karz ob słu gu ją cy za gęsz czar kę do grun tu po wi nien: 

� mieć ksią żecz kę ope ra to ra za gęsz cza rek wy da 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, 

� pra co wać w rę ka wi cach an ty wi bra cyj nych i w ochron -
ni kach słu chu.

Oso by prze by wa ją ce w po bli żu pra cu ją cej za gęsz czar ki 
po win ny ta kże uży wać ochron ni ków słu chu.

Bru karz ob słu gu ją cy urzą dze nie do me cha nicz ne go
cię cia ko stek i kra wę żni ków po wi nien:

� no sić oku la ry ochron ne, ochron ni ki słu chu oraz ma secz -
kę prze ciw py ło wą (przy cię ciu na su cho), 

� me cha nicz ne cię cie na su cho wy ko ny wać wy łącz nie
w miej scu, w któ rym po wsta ją cy pył nie bę dzie za gra -
żał oso bom pra cu ją cym na in nych sta no wi skach oraz
oso bom po stron nym,

� w mia rę mo żli wo ści me cha nicz ne cię cie ko stek i kra -
wę żni ków wy ko ny wać na mo kro, aby ogra ni czyć py -
le nie,

� ele men ty cię te po ło żyć na bla tach na wy so ko ści po zwa -
la ją cej wy ko ny wać cię cie w wy pro sto wa nej po zy cji. 

Oso ba przy go to wu ją ca mie szan kę ce men to wą 
po win na:

� pra co wać w oku la rach ochron nych, rę ka wi cach nie prze -
pusz czal nych oraz w ma secz ce ochron nej,

� przy sto so wa niu me cha nicz ne go mie sza dła pa mię tać
o tym, aby prze wód za si la ją cy miał peł ną izo la cję i był
za bez pie czo ny przed wil go cią oraz uszko dze nia mi me -
cha nicz ny mi. 

Szcze gól ne oko licz no ści

� Przy wy ko ny wa niu prac z uży ciem elek tro na rzę dzi, za -
po znaj się z kar tą „Pra ce elek tro na rzę dzia mi”.

� Pod czas prac bru kar 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”.

Nie wol no!

�   Przekraczać dopuszczalnych norm dźwigania.

�   Ob słu gi wać urzą dze nia z uszko dzo ną izo la cją prze -
wo dów za si la ją cych oraz ze zde mon to wa ny mi lub
uszko dzo ny mi osło na mi.

�  Pracować w pozycji klęczącej bez nakolanników.

�   Ciąć ele men ty me cha nicz nie na su cho bez stoso -
wa nia oku la rów ochron nych i ma secz ki ochron nej.

© Państwowa Inspekcja Pracy                13021/01/00


