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Pracownicy wykonujący czynności związane z obsługą środ-

ków transportu, takich jak: wagony kolejowe, lokomotywy, 

autobusy, wagony tramwajowe, cysterny często mogą być na-

rażeni na niebezpieczeństwo upadku z wysokości. Pomimo 

że wysokość ewentualnego spadania nie wydaje się być duża, 

to jednak chwila nieuwagi, poślizgnięcie, potknięcie, zasłab-

nięcie mogą być przyczyną wypadku zakończonego śmiercią 

lub poważnymi obrażeniami. W świetle przepisów, praca wy-

konywana na powierzchni położonej powyżej 1 m ponad po-

ziomem podłoża jest pracą na wysokości. Praca na dachu wa-

gonu tramwajowego lub obsługa włazów cysterny jest zatem 

pracą na wysokości i konieczne jest stosowanie odpowiednich 

systemów asekuracyjnych.

Środki ochrony zbiorowej w postaci barier, siatek ochron-

nych lub innych stałych konstrukcji zabezpieczających przed 

dostępem do strefy zagrożenia upadkiem, mają w tym przy-

padku ograniczone zastosowanie. Wynika to z braku technicz-

nych możliwości ingerowania w konstrukcję środka transportu 

w celu zainstalowania odpowiednich urządzeń asekuracyjnych. 

Czasami używane są rozkładane jednostronne barierki, monto-

wane fabrycznie na cysternach. Skuteczność tego rodzaju za-

bezpieczeń jest dyskusyjna. Jedyną możliwą i właściwą (zgodną 

z przepisami) metodą asekuracyjną jest stosowanie przez pra-

cowników indywidualnych środków ochrony przed upadkiem 

z wysokości, do których zalicza się: szelki bezpieczeństwa, lin-

ki bezpieczeństwa z amortyzatorami upadku, urządzenia sa-

mohamowne, urządzenia samozaciskowe i inne.

Sprzęt asekuracyjny należy konfigurować i użytkować jako 

system powstrzymywania spadania zgodny z PN-EN 363, któ-

rego zadaniem jest bezpieczne zatrzymanie spadającego czło-

wieka, niedopuszczenie do uderzenia w podłoże lub przeszko-

dę oraz złagodzenie skutków nagłej utraty prędkości. Składa 

się z trzech podzespołów: szelek bezpieczeństwa, podzespołu 

łącząco-amortyzyjącego oraz punktu kotwiczącego.

Zbudowanie w pełni skutecznego i bezpiecznego systemu 

powstrzymywania spadania napotyka w omawianej sytua-

cji na wiele trudności. Stosunkowo niewielka wysokość spa-

dania w znaczący sposób ogranicza wybór podzespołu łączą-

co-amortyzyjącego. Zatrzymanie spadania musi dokonać się 

na jak najkrótszej drodze, dlatego zastosowanie amortyzato-

ra z linką bezpieczeństwa może okazać się rozwiązaniem nie-

bezpiecznym. Na skutek znacznego wydłużenia amortyzatora, 

podczas pochłaniania energii upadku, może dojść do uderze-

nia w podłoże. Najwłaściwsze są urządzenia samohamowne 

z liną stalową lub taśmą włókienniczą, posiadające krótką 

drogę zatrzymania upadku. Dodatkową zaletą tych urządzeń 

jest znaczna swoboda pracy, dzięki samoczynnemu zwijaniu 

liny lub taśmy.

Największym jednak problemem jest konieczność zapew-

nienia odpowiedniego punktu kotwiczącego. Z uwagi na wa-

runek jak najkrótszej drogi spadania, punkt kotwiczący powi-

nien się bezwzględnie znajdować powyżej klamry zaczepowej 

szelek bezpieczeństwa, najlepiej nad głową użytkownika. Wy-

klucza to możliwość występowania takiego punktu jako skład-

nika środka transportu.

Odpowiednim rozwiązaniem problemu kotwiczenia sprzętu 

chroniącego przed upadkiem z wysokości jest wyposażanie nie 

pojazdów, lecz stanowisk obsługi w systemy kotwiczące zgod-

ne z PN-EN 795 klasa D. Mogą to być specjalne poziome szyny, 

zainstalowane nad stanowiskiem obsługowym, przystosowane 

do współpracy z wózkami, do których kotwiczy się urządze-

nia samohamowne z samozwijającą się linką stalową. Zaletą 

systemu szynowego jest także możliwość przemieszczania się 

w poziomie, wzdłuż obsługiwanego pojazdu. Systemy takie 

montuje się bezpośrednio do obiektu, w którym znajduje się 

stanowisko serwisowe, bądź buduje się specjalne konstrukcje 

umożliwiające instalację szyny. Przykładem poziomego stałe-

go systemu kotwiczącego, zgodnego z PN-EN 795, jest system 

szynowo-kratownicowy TRASER firmy Protekt.

Systemy szynowe z dołączonymi urządzeniami samohamow-

nymi powinny być montowane w miejscach, gdzie występu-

je konieczność przebywania pracowników na dachu środka 

transportu, a więc w zakładach produkujących, remontują-

cych i eksploatujących tabor kolejowy, rafineriach, zakładach 

tłuszczowych, montowniach autobusów, zajezdniach tramwa-

jowych i innych.
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