
PRACE ZBROJARSKIE

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 an ty po śli zgo wą po de szwą,

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, szel ki)?

� 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? 

Prace w wykopie
wymagają
zabezpieczenia ścian
wykopu np. 
poprzez bezpieczne 
nachylenie.

Przy obsłudze
giętarki należy
stosować okulary
ochronne.

Zbrojarz powinien stać na
podeście.

Balustrady ochronne
chroniące przed
upadkiem 
z wysokości.



Odzież ro bo cza i ochron na

Do prac zbro jar 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, 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 i pod no skiem chro nią cym pal ce.
Po wi nien być również 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 nie zbęd ne przy czysz cze niu, cię -
ciu i zgi na niu zbro je nia,

� rę ka wi ce ochron ne przy oczysz cza niu prę tów z rdzy
lub zgo rze li ny,

� 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 tj. lin ką bezpieczeństwa z amor -
ty za to rem w sy tu acji, gdy jest od po wied nia wy so kość
po zwa la ją ca na sku tecz ną ochro nę (wy so kość ta ka
jest po da na w in struk cji pro du cen ta amor ty za to ra),
albo w linkę 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 cy.

Ob słu ga urzą dzeń

� Sto ły zbro jar skie oraz urzą dze nia do pro sto wa nia, gię cia
i cię cia zbro je nia po win ny być przy twier dzo ne do pod ło -
ża i znaj do wać się w po miesz cze niach lub pod wia ta mi.

� Zbro ja rzo wi nie wol no wpro wa dzać prę tu do włą czo nej
pro ściar ki. 

� Prę ty o śred ni cach więk szych niż 2 cm na le ży prze ci nać
i od gi nać za po mo cą urzą dzeń me cha nicz nych. 

� Przy me cha nicz nym cię ciu pra cow nik po wi nien trzy mać
w dło ni prę ty w od le gło ści co naj mniej 50 cm od urzą -
dze nia tną ce go.

� No ży ca mi ręcz ny mi mo żna ciąć prę ty o śred ni cy do 
2 cm. Przed cię ciem na le ży je obu stron nie oprzeć na ko -
złach lub sto le zbro jar skim.

� Przy od gi na niu prę tów na me cha nicz nej gię tar ce za kła -
da nie zbro je nia oraz prze su wa nie od boj nic i trzpie ni jest
do pusz czal ne tyl ko przy wy łą czo nej tar czy gię tar ki.

Wią za nie zbro je nia 
na kon struk cji obiek tu

� Pra cow ni cy po win ni stać na po mo stach ro bo czych pod -
czas wią za nia gór nych par tii zbro je nia pio no wych ele -
men tów kon struk cyj nych (słu py, ścia ny).

� 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 15 cm i po ręcz po śred nią,
je że li znaj du je się na wy so ko ści co naj mniej 1 m,

� nie prze cią żo ny (in for ma cja o do pusz czal nym ob cią -
że niu po win na być wy wie szo na na po mo ście).

� Je że li uży cie ochron zbio ro wych nie jest mo żli we pra -
cow nik po wi nien sto so wać sprzęt ochro ny in dywi du al -
nej, któ ry uchro ni go 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 (pracodawca
lub osoba kierująca pracownikami).

� Przed zbro je niem ele men tów na wy so ko ści w po bli żu
ze wnętrz nych kra wę dzi kon struk cji 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.

Szcze gól ne oko licz no ści

� Przy wy ko ny wa niu prac zbro jar skich w wy ko pach za po -
znaj się z kar tą  „Pra ce w wy ko pie”.

� Pod czas prac zbro jar skich wy ko ny wa ne są pra ce zwią -
za ne z ręcz nym dźwi ga niem. War to więc prze czy tać 
kar tę pt. „Ręcz ne pra ce trans por to we”. 

Nie wol no!

�   Prze by wać wzdłuż wy cią ga ne go prę ta zbro je nio -
we go w cza sie pro sto wa nia sta li.

�   Uży wać urzą dzeń uszko dzo nych, ze zde mon to wa -
ny mi osło na mi oraz za si la nych elek trycz nie, któ -
rych prze wo dy ma ją prze tar tą lub uszko dzo ną
izo la cję. 

�   Pod cho dzić do trans por to wa ne go zbro je nia, je że -
li jest ono na wy so ko ści więk szej niż 50 cm. 

�   Stać i wspi nać się po ele men tach mon to wa ne go
zbro je nia.

�   Mon to wać zbro je nia w po bli żu prze wo dów znaj -
du ją cych się pod na pię ciem (na po wietrz ne li nie
elek trycz ne, li nie trak cyj ne). Bez piecz na od le głość
po win na być po da na pod czas szko le nia przez oso -
bę szko lą cą na pod sta wie do ku men tów opra co wa -
nych w po ro zu mie niu z za rząd cą li nii.
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