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 15       .      101  Co minut dochodzi do wypadku na budowie Każdego dnia ma miejsce wypadków 
.        117 .   .  budowlanych W zeszłym roku na budowach zginęło osób Statystyki są przerażające Czy 

  ,   ?naprawdę robimy wszystko aby to zmienić
 ,          Na pytanie jak należy zabezpieczyć pracowników pracujących na wysokości najczęściej pada 

:      .      odpowiedź „wyposażyć ich w szelki bezpieczeństwa” W ostatniej dekadzie nastąpił ogromny 
   .    90-       , postęp w tym zakresie Jeszcze w latach tych szelki były na budowie towarem ekskluzywnym a 
       .    ,    obecnie nawet drobni przedsiębiorcy mają je na wyposażeniu Ale czas pokazał że szelki nie 

 .         ,    zlikwidowały problemu W dalszym ciągu ponad połowa wypadków na budowie to upadki z 
.          .wysokości Wśród wypadków śmiertelnych proporcje te są jeszcze bardziej niekorzystne  
         ,    Inspektorzy pracy co dzień widzą pracowników ubranych w szelki bezpieczeństwa które nie są do 

 .         -niczego przymocowane Widzą ludzi pracujących na wysokości bez jakichkolwiek zabezpieczeń  
    ,    .  ,  obok nich leżą nowe szelki bez jakichkolwiek śladów użycia Konsekwencje tego że pracownicy 

 ,            ignorują szelki albo używają je w sposób nieprawidłowy ponoszą osoby nadzorujące pracę na 
.      ,         budowie Ich tłumaczenie jest zawsze jedno że pracowników jest wielu i kierownik nie może 
     .    ,     każdego z nich pilnować z osobna To oczywiście prawda ale decydując się na zabezpieczenie 

          pracowników środkami ochrony indywidualnej nadzór bierze na siebie obowiązek egzekwowania od 
  .   ,         ,  nich stosowania szelek Co więcej bierze na siebie także inne obowiązki jak sprawdzenie czy 

      ,     długości lin są odpowiednio dobrane do zagrożeń zapewnienie odpowiedniego punktu kotwienia o 
 ,        ,   wystarczającej wytrzymałości aby pracownicy mieli do czego przypiąć sprzęt sprawdzenie czy 

     ,     ,   sprzęt jest we właściwym stanie technicznym czy nie minął termin ważności czy pracownik jest 
 ,  .       ,  odpowiednio przeszkolony itd To także obowiązek przypilnowania każdego pracownika aby 

    .      . 207  212 stosował szelki w sposób prawidłowy Te obowiązki wynikają wprost z art i kodeksu 
,            ?   ,pracy ale czy na regularnej budowie nadzór budowy jest w stanie im podołać To bardzo trudne  

  ,    ,       .ryzykowne i czasochłonne a więc także kosztowne bo czas w budownictwie jest niezwykle drogi  
             Dlaczego zatem osoby sprawujące nadzór na budowach są takie rozrzutne i ryzykują nie tylko 

 ,        ? , życiem pracowników ale przede wszystkim życiem swoim i swoich najbliższych Pamiętajmy że 
          ,    gdy na budowie dojdzie do wypadku i będzie to wypadek śmiertelny to nadzór ponosi 

     .      odpowiedzialność za niedopilnowanie tych wszystkich obowiązków Mowa jest nie tylko o 
 ,   ,        odpowiedzialności wykroczeniowej ale także karnej a taki stan ma wpływ nie tylko bezpośrednio 

   ,    .      na życie osoby odpowiedzialnej ale także jej najbliższych Czy jest zatem jakieś sensowne wyjście 
  ?          z tej sytuacji Wystarczy przestać postępować z ogólnie przyjętą w środowisku budowlanym zasadą 

        .   „szalki załatwią wszystko” i zacząć postępować zgodnie z przepisami Twórcy przepisów 
 ,          .   przewidzieli to że zdanie się w całości na wolę pracownika jest nierozsądne Dlatego w ogólnie 

  ,       obowiązujących przepisach zapisali że pierwszeństwo w zabezpieczeniu pracowników mają środki 
 ,        . ochrony zbiorowej bowiem wykluczają one wolę pracownika w stosowaniu zabezpieczeń Zgodnie 

 1  2          z § załacznika rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych 



          przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy środki ochrony indywidualnej powinny być stosowane 
  ,           jedynie w sytuacjach kiedy nie można uniknąć zagrożeń lub nie można ich wystarczająco 

         .  ograniczyć za pomocą środków ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy Środki 
   .  ochrony indywidualnej to ostateczność Podobnie § 8a     rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 

30  2002 .        października r w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
         ,   pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy stanowi że przy 

         tymczasowej pracy na wysokości należy zapewnić pierwszeństwo stosowania środków ochrony 
    .   ,   zbiorowej nad środkami ochrony indywidualnej Nawet przepis branżowy jakim jest rozporządzenie 

   6.02.2003 .        Ministra Infrastruktury z r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
    6 . 2 ,    , wykonywania robót budowlanych w § ust stanowi że stosowanie szelek bezpieczeństwa jest 
,         .    dopuszczalne gdy nie ma możliwości stosowania środków ochrony zbiorowej Tym samym za 

 ,           każdym razem gdy nadzór decyduje się na stosowanie przez pracowników szelek zamiast zapewnić 
        ,     .  im środki ochrony zbiorowej tam gdzie jest to możliwe postępuje niezgodnie z przepisami O 

       ?  jakich zatem skomplikowanych środkach ochrony zbiorowej jest mowa Najpowszechniejszym 
    ,     133   zabezpieczeniem przy pracach na wysokości o którym mówi § rozporządzenia w sprawie 

         bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych jest bariera 
          1,1 , bezpieczeństwa składająca się z poręczy ochronnej znajdującej się na wysokości m krawężnika 

  0,15         (   o wysokości m i wypełnienia przestrzeni między poręczą a krawężnikiem najczęściej jest to 
      ).   ,    poręcz pośrednia znajdująca się w połowie wysokości Szczegółowe wymagania w tym także 

       -  13374  wytrzymałościowe dotyczące bariery znajdują się w normie PN EN „Tymczasowe systemy 
   ,   ,  ,   zabezpieczeń na krawędzi budynków opis techniczny wyrobu metody badań” która nie została 

   .     ,     przetłumaczona na język polski Ale wystarczy przestrzegać kilku zasad aby mieć pewność co do 
 .    ,    skuteczności zabezpieczenia Bariery powinny być stabilne trwale przymocowane do elementów 

       .   konstrukcyjnych i być odpowiednio wytrzymałe na napór pracownika Najważniejsza jest 
 ,     .       wytrzymałość materiału z którego jest zrobiona poręcz Z uwagi na łatwość w montażu najczęściej 

      .  ,       używa się do tego celu desek drewnianych Ważne jest aby nie były nadłamane i miały dostateczną 
,      .     grubość która pozwoli wytrzymać napór dorosłego człowieka W przeciwnym razie bariera może 
  .      .    stanowić dodatkowe zagrożenie Kolejną kwestią jest sposób montażu Ideałem jest montowanie 

    (   1),      barier na specjalnych uchwytach zdjęcie nr ale także najprostsze montowanie poprzez przybicie 
      .   ,  desek do elementów konstrukcyjnych budynku jest prawidłowe Ważne jest jednak aby elementy 

    ,          były mocowane od strony wewnętrznej aby nie doszło w sytuacji awaryjnej do wysunięcia się 
  (   2).        elementów mocujących zdjęcie nr Cytowana norma dopuszcza także do zabezpieczenia 

        .       krawędzi za pomocą siatki pionowej tzw siatki typu U Siatki są tu mocowane do specjalnych 
         . . słupków i wypełniają przestrzeń między nimi ograniczając całą przestrzeń np dachu Wypełnienie 

        ,    między słupkami może stanowić także siatka stalowa pod warunkiem że spełnione będą wszystkie 
      .    wymagania wytrzymałościowe i gabarytowe określone w normie Bardzo rzadko stosowanym 

     ,      środkiem ochrony zbiorowej jest rusztowanie ochronne które w warunkach dobrej organizacji prac 
           może być wykorzystywane jako ochronne dla pracowników pracujących na dachu i jednocześnie 

     .      robocze dla pracowników remontujących elewację budynku Jeżeli zakres prac obejmuje roboty 



           ,   elewacyjne i dekarskie to warto w planie bioz tak przewidzieć organizację pracy aby jedna 
     .        konstrukcja została wykorzystana w podwójnym celu To zredukuje koszty i poprawi nie tylko 

      .  ,    bezpieczeństwo pracowników ale także ich komfort pracy Pamiętajmy że w szelkach 
   :  ,   ,   bezpieczeństwa pracuje się trudniej jest niewygodnie są ograniczone ruchy a linki poszczególnych 

  .pracowników plączą się
   ,        Kolejnym środkiem ochrony zbiorowej który obecnie ma coraz większe zastosowanie na budowach 

  .           są siatki bezpieczeństwa Szczegółowe zasady montażu i podział na różne rodzaje siatek znajdują 
   - -1263-1:2004.         się z normie PN EN Zgodnie z tą normą siatka bezpieczeństwa to siatka 

        ,   podwieszana za pomocą liny granicznej albo innych elementów utrzymujących bądź ich 
,       .  kombinacji przeznaczona do chwytania osób spadających z wysokości Obecnie najpowszechniej 
       .      stosowane są siatki typu S tzn siatki poziome Mają one zastosowanie zwłaszcza przy wznoszeniu 
 –    .      budynków hal o konstrukcji stalowej Dzięki rozwieszeniu siatek pracownicy bez dodatkowych 
          ograniczeń wynikających ze stosowania linek bezpieczeństwa mogą swobodnie poruszać się po 
       (   3).   konstrukcji dachu i wykonywać wszelkie prace montażowe zdjęcie nr Generuje to ogromne 

,          .oszczędności bowiem przy zastosowaniu szelek bezpieczeństwa nie wszystkie prace np  
      .     spawalnicze mogłyby być wykonywane w sposób bezpieczny W takich sytuacjach najczęściej 

   .        (  )stosowane są podesty robocze Jeżeli pokusić się o przeliczenie kosztów wynajmu lub zakupu  
   ,  ,      podestów i przeszkoleniu operatorów konserwacji sprzętu to ekonomia przemówi na rzecz zakupu 

 .          siatek bezpieczeństwa Z zamontowanych siatek mogą korzystać wszyscy podwykonawcy bez 
 ,      .    ,  , ryzyka uszkodzenia jak to często bywa przy podestach Nie jest to teoretyzowanie to fakt który 

    ,       .wykorzystują już duże firmy budowlane które potrafią czerpać zyski finansowe z bezpieczeństwa  
          ,   Siatki są już w ofercie firm handlowych działających na polskim rynku które gwarantują także 

 .       ,  przeszkolenie pracowników Mocowanie siatek także nie stanowi większego problemu bowiem są 
          one przywiązywane do belek konstrukcyjnych specjalnymi linami lub mocowane za pomocą 

 .       ,    specjalnych uchwytów Siatki są wykonane z polipropylenu lub poliestru a więc dokonując doboru 
            siatki należy pamiętać o zachowaniu dostatecznej przestrzeni pod siatką potrzebnej do ugięcia siatki 
  .     ,      przy powstrzymaniu upadku Warto tutaj zaznaczyć że wspomniana wyżej norma precyzuje 

        .  minimalne wytrzymałości zarówno siatek jak i poszczególnych elementów mocujących Nie można 
   ,     .  zatem stosować materiałów niesprawdzonych nie przeznaczonych do tego celu
            Norma opisuje także siatki typu T i V mocowane na wspornikach wykorzystywane do 

          powstrzymania spadania podczas pracy przy krawędziach budynków zwłaszcza w miejscach gdzie 
     .    . nie ma możliwości zastosowania obarierowania np podczas zbrojenia czy deskowania

          Osobom pracującym na wysokości należy zgodnie z przepisami zapewnić zabezpieczenie przed 
       .   upadkiem z wysokości poprzez wykorzystanie środków ochrony zbiorowej Środki ochrony 

  ,         indywidualnej są ostatecznością ponieważ spowalniają pracę pracowników i generują trudne do 
      .    ,  wypełnienia i czasochłonne obowiązki osób nadzorujących pracę Są tym samym nieopłacalne bo w 

            budownictwie jak w żadnej innej branży powiedzenie „czas to pieniądz” jest widoczne gołym 
.            okiem Warto zatem zastanowić się czy prosty rachunek ekonomiczny nie jest wystarczający do 



    .      zmiany w podejściu do bezpieczeństwa Przecież głównym zadaniem przedsiębiorstwa jest 
 .          zarabianie pieniędzy Jeżeli zatem skutkiem ubocznym realizacji tego celu jest zadowolenie 

        ,    ,pracowników i spokojny sen ludzi nadzorujących pracę którzy wiedzą że jest zrobione wszystko  
      ,   .aby nie doszło do wypadku przy pracy to chyba warto


