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Praca na wysoko�ci. 
Sport ekstremalny?

Wstêp
Wypadki w budownictwie to, niestety, temat nadal bardzo aktualny. 

Z telewizji lub prasy dowiadujemy siê, ¿e kolejni robotnicy ponie�li �mieræ 
lub doznali ciê¿kich urazów podczas wykonywania prac budowlanych. 
Tymczasem wiadomo�ci, które do nas docieraj¹, odzwierciedlaj¹ jedynie 
niewielki wycinek rzeczywisto�ci polskich budów.

Dane s¹ niestety zatrwa¿aj¹ce. W I kwartale 2010 roku w budownic-
twie w Polsce dosz³o do ponad 3,5 tys. wypadków, a �mieræ ponios³y a¿ 
42 osoby1. To niepokoj¹cy wzrost w porównaniu z analogicznym okresem 
roku poprzedniego, kiedy to dosz³o do 3,3 tys. wypadków, w tym 39 
�miertelnych. Wyznawcy zasady „wypadki siê zdarzaj¹” zapewne wyt³u-
macz¹ ten fakt wiêksz¹ liczb¹ budów. A tak przecie¿ nie powinno byæ!

Do�wiadczenia Bovis Lend Lease
Z obserwacji i analiz, które prowadzimy w Bovis Lend Lease, firmie 

dzia³aj¹cej na polskim rynku od 20 lat, wynika, ¿e podstawow¹ przyczy-
n¹ wypadków �miertelnych w budownictwie jest upadek z wysoko�ci, 
co potwierdzaj¹ równie¿ statystyki krajowe.

Uwa¿amy, ¿e ka¿demu wypadkowi mo¿na zapobiec, dlatego w ci¹gu 
ostatnich 2 lat wprowadzili�my nowy system zarz¹dzania bezpieczeñ-
stwem pracy, który opiera siê o tzw. Globalne Minimalne Wymagania 
(GMR – ang. Global Minimum Requirement). Stanowi¹ one zestaw 
praktycznych standardów realizowanych wed³ug okre�lonych procedur 
obowi¹zuj¹cych we wszystkich miejscach, gdzie prowadzimy dzia³al-
no�æ. GMR obejmuj¹ wszystkie etapy budowy: pocz¹wszy od okre�lenia 
za³o¿eñ projektowych, przez przetargi, realizacjê budowy, formalne 
faktyczne ukoñczenie i oddanie obiektu. Na poziom bezpieczeñstwa 
na budowie ma wp³yw wiele czynników, dlatego bardzo wa¿n¹ kwesti¹ 
jest to, kiedy o bezpieczeñstwie zaczniemy my�leæ. Wiele spraw, które 
znacz¹co wp³ywaj¹ na bezpieczeñstwo pracowników, mo¿na ustaliæ 
przed rozpoczêciem budowy – czyli na etapie przygotowania inwestycji. 
St¹d te¿ podzia³ Globalnych Minimalnych Wymagañ na dwie grupy:

1 G³ówny Urz¹d Statystyczny Wypadki przy pracy w I pó³roczu 2010. Warszawa, sierpieñ 2010 r.

• Project Planning & Delivery GMR’s – dotycz¹ etapu przygotowania 
inwestycji

• Physical GMR’s – dotycz¹ trwania budowy.

Hierarchia kontroli ryzyka przy pracach na wysoko�ci
Jednym z zagadnieñ, które obejmuje system bezpieczeñstwa Bovis 

Lend Lease, jest praca na wysoko�ci. W GMR zosta³a ona umieszczona 
jako pierwsza grupa w�ród zagro¿eñ fizycznych.

Planuj¹c pracê na wysoko�ci, nale¿y przede wszystkim pos³u¿yæ siê 
hierarchi¹ kontroli ryzyka w celu zastosowania najbezpieczniejszych 
metod pracy, na jakie pozwalaj¹ wzglêdy praktyczne. Na rys. 1. przedsta-
wiono hierarchiê kontroli ryzyka, któr¹ Bovis Lend Lease stosuje zawsze 
przy zlecaniu prac na wysoko�ci.

Po pierwsze nale¿y rozwa¿yæ, czy jakie� zadanie mo¿e byæ ca³kowicie 
wyeliminowane lub czy mo¿na ograniczyæ prace na wysoko�ci do nie-
zbêdnego minimum. Dobrym przyk³adem jest tutaj np. zmontowanie 
konstrukcji stalowej na poziomie gruntu, a nastêpnie – przy pomocy 
d�wignic i podno�ników – ustawienie jej w miejscu docelowym (fot. 1.).
Je¿eli zadanie nie mo¿e byæ wykonane zgodnie z tymi za³o¿eniami, 

Rys. 1. Globalne Minimalne Wymagania (GMR 1) – praca na wysoko�ci

Fot. 1. Monta¿ konstrukcji stalowej 
przygotowanej wcze�niej 
na poziomie gruntu 

Fot. 2. Ekrany zapewniaj¹ 
jednoczesn¹ ochronê 
na wielu piêtrach

Fot. 3. Rusztowanie z siatk¹ 
bezpieczeñstwa

Fot. 4. Balustrada 
z siatk¹ bezpieczeñstwa

Fot. 5. Balustrada 
ze s³upkami stalowymi

GMR 1 – Zapobieganie upadkom
1.1.1 Plan zapobiegania upadkom

PRACA NA WYSOKO CI ZWI ZANA Z RYZYKIEM 
UPADKU LUDZI

Tak – np. prefabrykacja dachu i monta
podno nikiem

Nie
1) Czy mo na wyeliminowa  lub ograniczy
prac  na wysoko ci?

Tak – np. ekrany, rusztowania,
ochrona kraw dzi, podno niki

2) Czy mo na zastosowa  rodki kontroli
Praktycznie zapobiegaj ce Nie

Tak np siatki zabezpieczaj ce zadaszenie

, p
z wysi gnikiem, schodki

y p g j
zagro eniu upadkiem? 

3) Czy mo na zastosowa  rodki ochrony
bi j d k j k hTak – np. siatki zabezpieczaj ce, zadaszenie

przed spadaj cymi materia ami,
zbiorowej redukuj ce ryzyko powa nych
obra e ?

Szelek i pasów u ywamy tylko

Nie

w ostateczno ci – przed rodkiem
ograniczenia upadku u ywamy
zabezpieczenia przed upadkiem
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to nale¿y rozwa¿yæ zastosowanie �rodków ochrony zbiorowej, tj. sia-
tek bezpieczeñstwa, balustrad, rusztowañ ochronnych, ekranów etc. 
Ostatnim akceptowalnym rozwi¹zaniem jest zastosowanie �rodków 
ochrony indywidualnej, gdy¿ – w przeciwieñstwie do wymienionych – 
ich prawid³owe u¿ycie zale¿y od pracowników. Ponadto �rodki te chroni¹ 
jedynie te osoby, które je stosuj¹.

Warto równie¿ zwróciæ uwagê na dwa istotne elementy przy plano-
waniu prac na wysoko�ci. Po pierwsze, pierwszeñstwo stosowania �rod-
ków ochrony zbiorowej przed �rodkami ochrony indywidualnej (�OI) 
wynika z przepisów polskiego prawa2. Po drugie: wygoda pracy przy 
wykorzystaniu �rodków ochrony zbiorowej – zwanych na budowach 
popularnie zabezpieczeniami – jest znacznie wiêksza, ni¿ w przypadku 
korzystania tylko z �OI. Nie wolno zatem dopuszczaæ do sytuacji, w której 
�OI bêd¹ jedynymi stosowanymi �rodkami bezpieczeñstwa na budowie.

�rodki ochrony zbiorowej
Czêsto przeje¿d¿aj¹c ulicami polskich miast widzimy wznoszone kon-

strukcje budowlane bez ¿adnych urz¹dzeñ ochronnych, zw³aszcza przy 
krawêdziach, a tym samym stwarzaj¹ce zagro¿enie upadkiem pracow-
ników. Warto jednak pamiêtaæ, ¿e istnieje obowi¹zek stosowania takich 
urz¹dzeñ podczas prac na wysoko�ci, zw³aszcza przy ka¿dej krawêdzi, 
za co odpowiada kierownik budowy. Stosowane �rodki powinny byæ 
jak najlepszej jako�ci, a wiêc co najmniej spe³niaæ wymagania odnosz¹-
cych siê do nich przepisów i norm. Podczas ich doboru nale¿y braæ pod 
uwagê rodzaj robót, stabilno�æ konstrukcji, a tak¿e warunki pogodowe. 
Obecnie w Bovis Lend Lease wyró¿nia siê dwa poziomy zabezpieczenia 
na krawêdziach: zaawansowany oraz standardowy.

Zaawansowany poziom ochrony zapewniaj¹ takie urz¹dzenia, jak: 
ekrany, rusztowania ochronne z siatk¹ na pe³nej wysoko�ci piêtra oraz 
balustrada z dodatkow¹ siatk¹ na ca³ej wysoko�ci piêtra. S¹ to rozwi¹zania 
preferowane i nale¿y rozwa¿yæ ich wprowadzenie na ka¿dej budowie. 
Przedsiêbiorstwa maj¹ obowi¹zek ich stosowania w przypadku budyn-
ków wy¿szych ni¿ 20 piêter lub tam, gdzie ze wzglêdu na naturê prac lub 
ich lokalizacjê wystêpuje du¿e ryzyko upadku z wysoko�ci pracowników 
lub osób trzecich. Przyk³ady rozwi¹zañ o zaawansowanym poziomie 
ochrony przedstawiono na fot. 2., 3. i 4.

W przypadku poziomu standardowego stosujemy – wymagan¹ rozpo-
rz¹dzeniem ministerstwa infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeñstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowla-
nych – balustradê co najmniej ze stalowymi s³upkami, a tak¿e porêczami 
i poprzeczk¹, co czyni rozwi¹zanie solidnym, znacznie poprawiaj¹cym 
poziom bezpieczeñstwa. Przyk³ady balustrad przedstawiono na fot. 5. i 6.

Wykonanie konstrukcji oraz poszycia
Kolejnym standardem eliminuj¹cym wiele prac na wysoko�ci jest od-

powiednie przeprowadzanie prac zwi¹zanych z monta¿em konstrukcji 
stalowych, wykonywaniem konstrukcji ¿elbetowych oraz monta¿em 
poszycia. W przypadku konstrukcji stalowych standardem firmy 
jest monta¿ za pomoc¹ ¿urawi oraz podno�ników. Metoda ta pozwala 
wyeliminowaæ chodzenie pracowników po konstrukcji i znacznie przy-
spiesza monta¿. W przypadku konstrukcji ¿elbetowych nale¿y zawsze 
2 Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeñstwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DzU nr 47, poz. 401).

korzystaæ z szalunków systemowych, poniewa¿ takie rozwi¹zanie eli-
minuje czê�æ prac na wysoko�ci. Warto równie¿ zaznaczyæ, ¿e dostawcy 
szalunków oferuj¹ dzi� bardzo dobre rozwi¹zania w zakresie ochrony 
pracowników – szalunki wyposa¿one s¹ w obarierowane podesty 
robocze wraz z bezpiecznym wej�ciem. Problem pojawia siê jednak 
przy pracach na stropach ¿elbetowych: przy takich robotach zawsze 
konieczne s¹ prace na wysoko�ci, a czêsto jedynym �rodkiem ochrony 
pracowników s¹ szelki bezpieczeñstwa.

W firmie Bovis Lend Lease monta¿ szalunków stropowych odbywa 
siê metod¹ „od spodu”. Pozwala to ca³kowicie wyeliminowaæ prace 
na wysoko�ci, ale nie zawsze jest mo¿liwe do zastosowania. Na za-
stosowanie tej metody ma wp³yw wiele czynników, jak: uk³ad stropu, 
ciê¿ko�æ i rozk³ad zbrojenia, rodzaj szalunków wykorzystywanych 
do pracy czy wysoko�æ stropu. Radzimy sobie jednak z tym problemem, 
stosuj¹c takie rozwi¹zania, w których czê�æ prac (przygotowanie czê�ci 
szalunku) wykonywana jest na poziomie gruntu, i za pomoc¹ d�wignic, 
transportowana w miejsce docelowe. Przyk³ady monta¿u konstrukcji 
stalowej i ¿elbetowej przedstawiono na fot. 7. i 8.

Wykonanie poszycia to kolejna praca obarczona wysokim poziomem 
ryzyka upadku z wysoko�ci. W celu jego minimalizacji na budowach Bovis 
Lend Lease stosowane s¹ specjalne siatki bezpieczeñstwa, co stanowi 
absolutne minimum bezpieczeñstwa (fot. 9.). Dobrym rozwi¹zaniem 
jest równie¿ wykonanie balustrad wraz z konstrukcj¹ stalow¹. Dziêki 
temu tworzymy warunki pracy zapewniaj¹ce bezpieczeñstwo, poniewa¿ 
w tak przygotowanym miejscu wystarczy podwiesiæ siatki bezpieczeñ-
stwa i strefa robót jest kompletnie zabezpieczona.

Rusztowania, podesty robocze i konstrukcje tymczasowe
Rusztowania oraz podesty robocze to miejsca, w których czêsto 

przebywaj¹ pracownicy na budowie i które wykorzystywane s¹ na ka¿-
dym jej etapie. Dlatego nale¿y zadbaæ o ich dobry stan zapewniaj¹cy 
pracownikom bezpieczeñstwo i wygodn¹ pracê. Niestety, rusztowania 
i podesty robocze to chyba najwiêksza „bol¹czka” wszystkich specjali-
stów ds. bhp. Bardzo czêsto wystêpuj¹ z nimi ró¿ne problemy, takie jak: 
rozkompletowanie, brak aktualnego odbioru, a tym samym nie mog¹ 
byæ dopuszczone do u¿ytku.

Monta¿ rusztowañ powinna prowadziæ osoba, która ukoñczy³a 
kurs i zda³a egzamin, a zatem posiada uprawnienia wydawane przez 
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Ka¿de z tych 
urz¹dzeñ wykorzystywane w pracy musi byæ odebrane protokolarnie, 
a tym samym dopuszczone do u¿ytku i systematycznie sprawdzane 
przez kierownika budowy lub osobê upowa¿nion¹ po ka¿dym silnym 
wietrze, opadach atmosferycznych oraz dzia³aniu innych czynników 
stwarzaj¹cych zagro¿enie dla bezpieczeñstwa wykonywania prac, a tak-
¿e po przerwach roboczych trwaj¹cych d³u¿ej ni¿ 10 dni oraz okresowo 
nie rzadziej ni¿ raz w miesi¹cu. Bovis Lend Lease stosuje swój w³asny 
system przegl¹du rusztowañ i tymczasowych konstrukcji pomocniczych, 
który opiera siê na nastêpuj¹cych kryteriach:

• brak widocznych uszkodzeñ na wszystkich czê�ciach rusztowañ
• konstrukcja ma wszystkie elementy, które zapewniaj¹ jej stabilno�æ
• rusztowanie o bezpiecznej podstawie, zablokowanych (wszystkich) 

kó³kach (je¿eli je zastosowano) lub wbudowane na sta³e w konstrukcjê 
jest stabilne, je¿eli stosunek wysoko�ci do podstawy wynosi mniej ni¿ 3:1

Fot. 6. Balustrada ze stalowymi 
s³upkami, porêcz¹ i poprzeczk¹

Fot. 7. Monta¿ konstrukcji 
stalowej

Fot. 8. Monta¿ szalunku 
pod konstrukcjê ¿elbetow¹ 
– metod¹ „od spodu”

Fot. 9. Siatki bezpieczeñstwa 
w uk³adzie „S”

Fot. 10. Rusztowanie elewacyjne

BP 12/2010 23



• zapewnione jest wej�cie po drabinie, a tam, gdzie stosowane 
s¹ podesty robocze, zapewniono klapy na sprê¿ynach

• podesty po�rednie s¹ �ci�le u³o¿one, bez uszkodzonych lub wybra-
kowanych paneli i �mieci

• balustrady i krawê¿niki s¹ zamontowane po wszystkich otwartych 
stronach, z których mog³yby spa�æ osoby lub materia³y

• je�li materia³y mog¹ przelecieæ ponad krawê¿nikiem, nale¿y zasto-
sowaæ �rodki powstrzymuj¹ce je przed upadkiem, np. siatki

• nikomu nie wolno znajdowaæ siê na pode�cie roboczym w czasie 
jego przemieszczania.

Wytyczne te nale¿y traktowaæ jako dodatkowe informacje, zawarte 
w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR) podestu i konstrukcji 
tymczasowej lub w projekcie indywidualnym, przygotowanym dla 
danej konstrukcji rusztowania. Oczywi�cie, podczas planowania prac, 
które bêd¹ wykonywane na rusztowaniu, a tak¿e podczas jego wzno-
szenia i demonta¿u, nale¿y braæ pod uwagê normy, DTR oraz projekty 
indywidualne, o ile s¹ wymagane. Na fot. 10. przedstawiono przyk³ad 
rusztowania elewacyjnego, natomiast na rys. 2. system oznakowania 
rusztowañ wykorzystywanych w Bovis Lend Lease.

Otwory, piony instalacyjne i szyby d�wigowe (windowe)
Otwory na budowie mog¹ byæ przyczyn¹ wielu ciê¿kich lub nawet 

�miertelnych wypadków; podobnie jest w przypadku szybów windo-
wych i pionów instalacyjnych. Podczas realizacji projektów w Polsce firma 
Bovis Lend Lease mia³a przykre do�wiadczenia w tym zakresie, dlatego 
zdecydowa³a siê wprowadziæ system zaawansowanych zabezpieczeñ 
we wszystkich miejscach, w których mog¹ spa�æ z wysoko�ci ludzie lub 
materia³y. Polegaj¹ one na wykonaniu:

• podestu na ca³ej szeroko�ci szybu (od �ciany do �ciany); podest 
nale¿y zamontowaæ o jeden poziom poni¿ej prowadzonych prac 
¿elbetowych

• pe³nego zabezpieczenia drzwi do szybu z zastosowaniem zamków 
oraz pisemnym pozwoleniem dostêpu.

Podczas wykonywania szybów windowych na ka¿dym piêtrze sto-
sowane s¹ podesty robocze. U³atwia to pracê, jak równie¿ zapewnia 

bezpieczeñstwo w pó�niejszym etapie (wyg³adzenie �cian, monta¿ 
windy). Ponadto, ka¿de wej�cie do szybu musi mieæ pe³ne zabezpiecze-
nie, stosowana jest tak¿e procedura wej�cia z pisemnym pozwoleniem, 
co wyklucza dostanie siê osób trzecich. Przyk³ady podestu i zabezpie-
czenia wej�cia przedstawiono na fot. 11. i 12.

Z kolei otwory w pod³ogach musz¹ byæ ca³kowicie zas³oniête solid-
nymi, dobrze przymocowanymi (przykrêconymi lub przynitowanymi, 
a nie przybitymi gwo�dziami) i prawid³owo oznakowanymi pokrywami, 
chroni¹cymi przed upadkiem z wysoko�ci. Pokrywy nie powinny utrud-
niaæ poruszania siê po pod³odze.

Zgodnie z przepisami, sposób zabezpieczenia otworu zale¿ny 
jest od jego wielko�ci (fot. 13. i 14.) Wyró¿niane s¹ ich trzy rodzaje:

1) otwory o szer. do 600 mm (dowolnej d³ugo�ci) musz¹ mieæ wbeto-
nowan¹ kratê w otwór i solidn¹ pokrywê (grubo�æ > 20 mm), z napisem 
„Uwaga! Przepa�æ”; siatkê mo¿na przeci¹æ jedynie w celu przepuszczenia 
instalacji; tam, gdzie to mo¿liwe, nale¿y utrzymywaæ wokó³ otworu 
wykonane z kraty zabezpieczenie krawêdzi; ka¿da krawêd� p³yty musi 
byæ zabezpieczona lub oznaczona, np. ta�m¹, aby zapobiec potkniêciom,

2) otwory o szer. od 600 do 2000 mm (dowolnej d³ugo�ci) musz¹ 
mieæ wbetonowan¹ kratkê, a na ka¿dym poziomie pe³n¹ pokrywê, 
solidnie zamocowan¹; pokrywa musi byæ przykrêcona do otaczaj¹cej 
j¹ powierzchni – nie mo¿e byæ przybita,

3) otwory o szer. ponad 2000 mm musz¹ mieæ dooko³a balustradê 
oraz na co 2. poziomie – siatki bezpieczeñstwa, aby powstrzymaæ 
ewentualny upadek cz³owieka i/lub materia³u.

Ostatnim rodzajem prac na wysoko�ci jest tymczasowa praca wyko-
nywana na drabinach. Z do�wiadczenia firmy Bovis Lend Lease wynika, 
¿e to bardzo niewygodne dla pracowników zajêcie, co w konsekwencji mo¿e 
staæ siê przyczyn¹ wypadku; innym powodem jest bardzo s³aba jako�æ wielu 
spotykanych na polskich budowach drabin (np. s¹ uszkodzone). Dlatego 
te¿ nale¿y ograniczaæ pracê na drabinach i zastêpowaæ je rusztowaniami 
przejezdnymi, drabinami z podestem lub podno�nikami no¿ycowymi.

Podsumowanie
Budownictwo to w dalszym ci¹gu jeden z najbardziej niebezpiecznych 

dzia³ów gospodarki. Warto podkre�liæ, ¿e pracownicy wykonuj¹cy pracê 
na budowach czêsto pracuj¹ w ekstremalnych warunkach. Dlatego  oso-
by zaanga¿owane w prowadzenie budowy (dyrektorzy firm, kierownicy 
budów, kierownicy robót) powinny przestrzegaæ przepisów i staraæ siê 
organizowaæ ergonomiczne i bezpieczne stanowiska pracy, aby w ten 
sposób zminimalizowaæ ryzyko zwi¹zane z niewyeliminowanymi za-
gro¿eniami. Ograniczy to istotnie wypadki przy robotach budowlanych 
i zmniejszy obci¹¿enie fizyczne i psychiczne. Ten sposób dzia³ania ilustruje 
film z kampanii prewencyjnej Pañstwowej Inspekcji Pracy pod nazw¹ 
„Bezpieczeñstwo w pracy w budownictwie – upadki i po�lizgniêcia” 
realizowanej pod has³em „Szanuj ¿ycie! Bezpieczna praca na wysoko�ci”.

Pawe³ Kaczyñski
koordynator s³u¿by bhp w Bovis Lend Lease Sp. z o.o.Rys. 2. System oznakowania rusztowañ

Fot. 11. Tymczasowy podest 
w szybie windowym

Fot. 12. Zabezpieczenie poprzeczne 
wej�cia do szybu windowego

Fot. 13. Zabezpieczenie otworu Fot. 14. Siatka bezpieczeñstwa
na co 2. poziomie
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