
Wstêp
Praca polegaj¹ca na odśnie¿aniu powierzchni 

dachowych niesie ze sob¹ szereg zagro¿eñ dla 
wykonuj¹cych j¹ pracowników. Do najwa¿niej-
szych z nich nale¿y niew¹tpliwie zagro¿enie 
upadkiem z wysokości, bêd¹ce konsekwencj¹ 
konieczności poruszania siê po wysoko po³o¿o-
nych, bardzo śliskich powierzchniach w pobli¿u 
krawêdzi dachu. Nie bez znaczenia dla pracow-
ników pozostaje równie¿ nara¿enie na niskie 
temperatury, wilgoæ, wiatr i opady atmosferyczne. 
Z tego powodu bardzo istotne staje siê wyposa¿e-
nie pracowników w odpowiednie środki ochronne 
na tych niebezpiecznych stanowiskach.

Zadaniem tego artyku³u jest przybli¿enie tej 
tak aktualnej tematyki w aspekcie bezpieczeñ-
stwa pracowników.

Przepisy prawne
Zgodnie z rozporz¹dzeniem ministra 

pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września  
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bez-
pieczeñstwa i higieny pracy [1] pracodawca 
jest zobowi¹zany oceniæ ryzyko wystêpuj¹ce przy 
określonych pracach oraz stosowaæ niezbêdne 
środki profilaktyczne zmniejszaj¹ce to ryzyko. 
W sytuacjach, gdy ograniczenie zagro¿eñ w wy-
niku zastosowania rozwi¹zañ technicznych i or-
ganizacyjnych nie jest wystarczaj¹ce, pracodawca 
jest obowi¹zany dostarczyæ pracownikom środki 
ochrony indywidualnej, odpowiednie do rodzaju 
zagro¿eñ i poziomu ryzyka. Sytuacja taka wystê-
puje w przypadku prac zwi¹zanych z usuwaniem 
śniegu z powierzchni dachowych. 

Analizuj¹c zagro¿enia, na które nara¿ony 
jest cz³owiek podczas wykonywania takich prac, 
staje siê oczywiste, ¿e najpowa¿niejszym z nich 
jest upadek z wysokości. W świetle wspomnia-
nego rozporz¹dzenia ministra pracy i polityki 
socjalnej [1] pracê na wysokości definiuje siê jako 
pracê wykonywan¹ na powierzchni znajduj¹cej 
siê na wysokości co najmniej 1,0 m nad pozio-
mem pod³ogi lub ziemi. Na tak umiejscowionych 
powierzchniach, na których w zwi¹zku z wykony-
wan¹ prac¹ mog¹ przebywaæ pracownicy lub s³u-
¿¹cych jako przejścia, powinny byæ zainstalowane 
balustrady sk³adaj¹ce siê z porêczy ochronnych 
umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1 m 
i krawê¿ników na wysokości co najmniej 0,15 m. 
Dodatkowo, pomiêdzy porêcz¹ i krawê¿nikiem 
w po³owie wysokości powinna byæ umieszczona 
poprzeczka lub przestrzeñ ta powinna byæ wy-
pe³niona w sposób uniemo¿liwiaj¹cy wypadniêcie 
osób.

Je¿eli ze wzglêdu na rodzaj i warunki wyko-
nywania prac na wysokości zastosowanie balu-
strad lub innych technicznych środków ochrony 
zbiorowej jest niemo¿liwe, albo nie spe³niaj¹ one 
swojej funkcji (np. ze wzglêdu na grub¹ warstwê 
śniegu), pracodawca jest obowi¹zany wyposa¿yæ 
pracownika w odpowiednie środki ochrony indy-

widualnej, zgodnie z zapisami zawartymi w roz-
dziale IX art. 2376 § 1 Kodeksu pracy∗. Przekazane 
pracownikowi do u¿ytku środki powinny spe³niaæ 
wymagania zawarte w rozporz¹dzeniu ministra 
gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie 
zasadniczych wymagañ dla środków ochrony 
indywidualnej [2]. 

Prace na wysokości mog¹ byæ wykonywane 
jedynie przez ludzi spe³niaj¹cych określone wy-
magania zdrowotne. Wymagania te reguluje roz-
porz¹dzenie ministra zdrowia i opieki spo³ecznej 
z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania 
badañ lekarskich pracowników, zakresu profi-
laktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami 
oraz orzeczeñ lekarskich wydawanych do celów 
przewidzianych w Kodeksie pracy (DzU nr 69 poz. 
332 z późn. zm.). Zawarta w tym rozporz¹dzeniu 
tabela, w punkcie dotycz¹cym pracy na wysokości 
określa zakres badañ lekarskich wstêpnych i okre-
sowych oraz przeciwwskazania do zatrudnienia 
przy wykonywaniu tego typu pracy.

Ochrona przed upadkiem z wysokości
Bior¹c pod uwagê niebezpieczne cechy pra-

cy przy odśnie¿aniu dachów, bardzo istotnym 
z punktu widzenia bezpieczeñstwa pracowników 
staje siê prawid³owy dobór indywidualnego 

Bezpieczeñstwo pracy 

na dachach

* Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (T.jedn. DzU z 1998 r. 
nr 21, poz 84 ze zm.).

sprzêtu chroni¹cego przed upadkiem z wysokości. 
Czynnikiem wywieraj¹cym w tej sytuacji decydu-
j¹cy wp³yw na dobór sk³adników indywidualnego 
systemu chroni¹cego przed upadkiem z wyso-
kości jest kszta³t, stromośæ i konstrukcja dachu, 
na którym ma byæ wykonywana praca. 

Stanowiska pracy na dachach zwi¹zane z od-
śnie¿aniem, z punktu widzenia doboru systemów 
chroni¹cych przed upadkiem z wysokości, mo¿na 
podzieliæ na trzy g³ówne grupy:

● p³askie dachy, gdzie nie istnieje koniecznośæ 
bezpośredniego zbli¿ania siê do krawêdzi

● strome dachy, gdzie pracownik nie jest w sta-
nie utrzymaæ siê bez dodatkowego podparcia

● dachy, gdzie pracownik musi przebywaæ 
w pobli¿u krawêdzi, co w ka¿dej chwili grozi 
rozpoczêciem spadania. 

W pierwszym przypadku najlepszym sposo-
bem zabezpieczenia pracownika jest zastoso-
wanie systemu uniemo¿liwiaj¹cego rozpoczêcie 
spadania (fot. 1.). Ide¹ takiego systemu jest unie-
mo¿liwienie pracownikowi wejścia w strefê 
zagro¿on¹ rozpoczêciem spadania, czyli np. zbli-
¿enia siê do krawêdzi dachu. W sk³ad systemu 
uniemo¿liwiaj¹cego rozpoczêcie spadania 
wchodz¹ nastêpuj¹ce sk³adniki [4]:

● podzespó³ kotwicz¹cy
● podzespó³ ³¹cz¹cy
● uprz¹¿.
Podzespó³ kotwicz¹cy stanowi pierwsze ogni-

wo ca³ego systemu ochronnego bezpośrednio 
zwi¹zane z konstrukcj¹ stanowiska pracy. Stanowi 
on bazê, do której do³¹cza siê cz³owiek w celu 
ograniczenia przemieszczania siê. Jako podzespó³ 

Fot. 1. Przyk³ad stosowania systemu uniemo¿liwiaj¹cego 
rozpoczêcie spadania
Fig. 1. The use of restraint system

Odśnie¿anie powierzchni dachowych niesie ze sob¹ 
powa¿ne zagro¿enia dla wykonuj¹cych j¹ pracowników. 
Najwa¿niejsze z nich to zagro¿enie upadkiem z wysokości 
bêd¹ce konsekwencj¹ poruszania siê po wysoko po³o¿onych 
bardzo śliskich powierzchniach w pobli¿u krawêdzi dachu. 
Istotne znaczenie ma równie¿ nara¿enie na niskie tempe-
ratury, wilgoæ, wiatr i opady atmosferyczne. Prezentowany 
artyku³ porusza problematykê ochrony ludzi pracuj¹cych 
przy odśnie¿aniu dachów. Dotyczy to zarówno aspektów 
prawnych zwi¹zanych z dopuszczaniem do pracy na wyso-
kości, wyposa¿aniem pracowników w sprzêt ochronny jak 
i podstawowych zasad doboru i stosowania odpowiednich 
środków ochrony indywidualnej.

Safety in roof work 
Workers involved in removal of snow from roof surfaces are exposed 
to numerous hazards. The most serious is the risk of falling - a conse-
quence of performing maintenance operations on slippery working 
surfaces close to the edge of the roof. Other hazards involved in 
this type of work, i.e. exposure to low temperatures, moisture, wind 
and precipitation should also be taken into consideration. The article 
discusses the issue of ensuring safety to persons who carry out snow 
removal from roofs, tackling both legal aspects i.e. permit to work at 
height, provision of  protection equipment as well as basic rules for 
selection and use of personal protective equipment.
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kotwicz¹cy mog¹ byæ stosowane ró¿nego typu: 
zatrzaśniki, zaczepy no¿ycowe, linkowe (fot. 2.), 
hakowe lub taśmowe. Podzespo³y te powinny 
byæ do³¹czane do odpowiednio wytrzyma³ych 
elementów konstrukcyjnych stanowiska pracy. 

Rodzaj podzespo³u kotwicz¹cego powinien 
byæ dobrany odpowiednio do kszta³tu i po³o¿enia 
elementów konstrukcyjnych stanowiska pracy, 
tak aby uzyskaæ pewnośæ po³¹czenia.

Drugim sk³adnikiem systemu jest podzespó³ 
³¹cz¹cy, którego zadaniem jest po³¹czenie uprzê-
¿y, w któr¹ ubrany jest cz³owiek z podzespo³em 
kotwicz¹cym. Jako podzespó³ ³¹cz¹cy mo¿e byæ 
stosowana np. linka bezpieczeñstwa o regulowa-
nej d³ugości, urz¹dzenie samozaciskowe z giêtk¹ 
prowadnic¹ wykonan¹ z liny w³ókienniczej. Pod-
zespó³ ³¹cz¹cy powinien mieæ mo¿liwośæ regulacji 
i utrzymania wymaganej d³ugości. D³ugośæ ta po-
winna byæ tak dobrana, aby pracownik nie móg³ 
wejśæ w strefê zagro¿on¹ spadaniem. 

Trzecim sk³adnikiem systemu jest uprz¹¿, 
któr¹ mog¹ byæ np. pas biodrowy, szelki bez-
pieczeñstwa (fot. 3.) lub uprz¹¿ biodrowa. 
Do przy³¹czenia podzespo³u ³¹cz¹cego do uprzê-
¿y mog¹ byæ wykorzystane np. klamry piersiowe, 
grzbietowe, brzuszne lub inne. O wyborze klamry 
powinny decydowaæ zalecenia producenta uprzê-
¿y oraz wygoda u¿ytkowania ca³ego systemu 
na stanowisku pracy.

W przypadku stromych dachów, gdzie 
pracownik nie jest w stanie utrzymaæ siê bez 
dodatkowego podparcia, konieczne jest zasto-
sowanie sytemu przeznaczonego do nadawania 
pozycji podczas pracy na wysokości [5]. W sk³ad 
takiego systemu ochronnego wchodz¹ nastêpu-
j¹ce sk³adniki:

● podzespó³ kotwicz¹cy
● linka do nadawania pozycji podczas pracy
● uprz¹¿.

Ide¹ dzia³ania takiego systemu jest podparcie 
pracownika stoj¹cego na pochy³ej p³aszczyźnie. 
Podparcie to jest osi¹gane za pomoc¹ uprzê¿y 
(np. pasa biodrowego, uprzê¿y biodrowej lub 
szelek bezpieczeñstwa wyposa¿onych w pas 
biodrowy), która ma punkty zaczepowe umiesz-
czone na wysokości bioder. Mog¹ to byæ dwie 
klamry zaczepowe umieszczone symetrycznie 
na biodrach lub jedna klamra brzuszna. W przy-
padku klamry brzusznej jest ona ³¹czona za po-
moc¹ linki o regulowanej d³ugości z podzespo³em 
kotwicz¹cym. W przypadku uprzê¿y z klamrami 
biodrowymi s¹ one ³¹czone z link¹ do nadawania 
pozycji w ten sposób, ¿e ka¿dy z koñców linki 
jest do³¹czony do jednej klamry. Jednocześnie 
linka opasuje element konstrukcyjny na stanowi-
sku pracy, który pe³ni wówczas rolê podzespo³u 
kotwicz¹cego. D³ugośæ linki w obydwu rozwi¹za-
niach jest dobierana tak, aby pracownik znalaz³ 
siê w odpowiednim miejscu i w pozycji wygodnej 
do wykonywania pracy. Podczas u¿ytkowania 
takiego systemu linka do nadawania pozycji po-
zostaje ca³y czas napiêta, przez co uniemo¿liwia 
równie¿ spadanie z wysokości.

W trzecim przypadku, czyli stanowisk pracy, 
gdzie nie mo¿na wyeliminowaæ ryzyka rozpoczê-
cia spadania konieczne jest zastosowanie systemu 
ochronnego sk³adaj¹cego siê z nastêpuj¹cych 
sk³adników:

● podzespo³u kotwicz¹cego
● podzespo³u ³¹cz¹co-amortyzuj¹cego
● szelek bezpieczeñstwa.
Podzespó³ kotwicz¹cy, podobnie jak w po-

przednich przypadkach, stanowi pierwsze ogni-
wo ca³ego systemu, bezpośrednio zwi¹zane 
z konstrukcj¹ stanowiska pracy. Jako podzespó³ 
kotwicz¹cy mog¹ byæ stosowane ró¿nego 
typu: zatrzaśniki, zaczepy no¿ycowe, linkowe, 
hakowe lub taśmowe. Podzespo³y te powinny 

byæ do³¹czane do odpowiednio wytrzyma³ych 
elementów konstrukcyjnych stanowiska pracy, 
które s¹ w stanie przenieśæ obci¹¿enia si³ami 
dynamicznymi, dzia³aj¹cymi podczas powstrzy-
mywania spadania cz³owieka z wysokości. Rodzaj 
podzespo³u kotwicz¹cego powinien byæ dobrany 
odpowiednio do kszta³tu i po³o¿enia elementów 
konstrukcyjnych stanowiska pracy. W przypadku 
podzespo³ów kotwicz¹cych przeznaczonych 
do powstrzymywania spadania nale¿y pamiêtaæ, 
¿e powinny byæ one, w miarê mo¿liwości, lokalizo-
wane bezpośrednio nad g³ow¹ u¿ytkownika.

Kolejnym sk³adnikiem systemu ochronnego 
jest podzespó³ ³¹cz¹co-amortyzuj¹cy. Podzespó³ 
ten ³¹czy szelki bezpieczeñstwa, w które ubrany 
jest cz³owiek z podzespo³em kotwicz¹cym. 
W systemie spe³nia zadanie powstrzymania 
spadania u¿ytkownika oraz – dziêki odpowiednim 
w³aściwościom poch³aniania energii kinetycznej 
– ³agodzi skutki powstrzymywania spadania. 
£agodzenie to odbywa siê przez ograniczenie 
do bezpiecznych wartości si³ dynamicznych 
dzia³aj¹cych przez szelki bezpieczeñstwa na cia³o 
cz³owieka podczas powstrzymywania spadania. 
Wśród podzespo³ów ³¹cz¹co-amortyzuj¹cych 
mo¿na wyró¿niæ trzy podstawowe rodzaje 
sprzêtu:

● amortyzatory z linkami bezpieczeñstwa
● urz¹dzenia samohamowne
● urz¹dzenia samozaciskowe.
Sprzêt ten powinien byæ dobierany w zale¿-

ności od ukszta³towania stanowiska pracy, usytu-
owania podzespo³u kotwicz¹cego oraz obszaru, 
w którym musi poruszaæ siê pracownik. 

Jedynym rodzajem uprzê¿y przeznaczonym 
do powstrzymywania spadania z wysokości 
s¹ szelki bezpieczeñstwa. Ze wzglêdu na du¿e 
wartości si³ dynamicznych wystêpuj¹cych pod-
czas powstrzymywania spadania oraz ró¿ne 
pozycje, w jakich mo¿e spadaæ cz³owiek, tylko 
szelki bezpieczeñstwa zgodne z norm¹ PN-EN 
361:2005 [6] daj¹ szansê uchronienia go przed 
ciê¿kimi obra¿eniami. W zale¿ności od potrzeb, 
wynikaj¹cych ze specyfiki wykonywanej pracy, 
mog¹ byæ wykorzystywane szelki wyposa¿one 
w zaczep grzbietowy lub piersiowy. Zaczepy 
przeznaczone do powstrzymywania spadania 
oznaczone s¹ w szelkach bezpieczeñstwa wielk¹ 
liter¹ A.

Podsumowuj¹c przedstawione informacje 
dotycz¹ce indywidualnego sprzêtu chroni¹cego 
przed upadkiem z wysokości, nale¿y pamiêtaæ 
o dwóch podstawowych sprawach:

● sprzêt ochronny powinien byæ u¿ywany 
zgodnie z instrukcj¹ dostarczon¹ przez produ-
centa

● przed zastosowaniem sprzêtu nale¿y przy-
gotowaæ plan przeprowadzenia akcji ratunkowej 
– ewakuacji cz³owieka, którego spadanie zosta³o 
powstrzymane.

Odzie¿ ochronna
Do prac przy usuwaniu śniegu z dachów, 

a wiêc w przestrzeni otwartej i w temperaturze 
środowiska najczêściej bliskiej lub poni¿ej 0 °C, 

Bezpieczeñstwo pracy 

na dachach

Fot.2. Przyk³ady podzespo³ów kotwicz¹cych
a – zaczep no¿ycowy, b – zaczep linkowy
Fig. 2. Examples of anchor devices
a –  formed wire clamp, b – flexible anchor line

Fot. 3. Szelki bezpieczeñstwa z klamr¹ grzbietow¹ 
i ³¹cznikiem taśmowym
Fig. 3. Full body harnesses with back attachment 
element and webbing connector

a

b
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Fot. 4. Przyk³ad obuwia ochronnego nadaj¹cego siê 
do pracy przy odśnie¿aniu dachów
Fig. 4. An example of protective footwear for snow 
removal of roofs

Fot. 5. Przyk³ad rêkawic ochronnych nadaj¹cych siê 
do pracy przy odśnie¿aniu 
Fig. 5. An example of protective gloves for snow 
removal

powinna byæ stosowana odpowiednia odzie¿ 
chroni¹ca przed zimnem, wiatrem i opa-
dami atmosferycznymi. O w³aściwościach 
ochronnych odzie¿y chroni¹cej przed zimnem 
decyduje jej izolacyjnośæ cieplna, a jej dobór 
zale¿y od temperatury otoczenia jak równie¿ 
wydatku energetycznego towarzysz¹cego 
określonej pracy. 

Usuwanie śniegu z dachów nale¿y do tych 
prac, które charakteryzuj¹ siê, z uwagi na inten-
sywny wysi³ek, du¿ym wydatkiem energetycz-
nym. Jest wiêc wa¿ne, aby zastosowana odzie¿ 
ochronna charakteryzowa³a siê optymaln¹, 
nie za wysok¹ izolacyjności¹ ciepln¹. 

Ubiór do pracy w obni¿onej tempera-
turze najczêściej stanowi zestaw wyrobów 
odzie¿owych, które mog¹ byæ kompletowane 
w zale¿ności od potrzeb. Takie wieloelementowe 
zestawy – spodnie, kurtka uzupe³niona kamizelk¹ 
lub ocieplaczem i czapk¹ (je¿eli nie jest po-
trzebny he³m ochronny) mo¿na odpowiednio 
komponowaæ w zale¿ności od panuj¹cych wa-
runków i ciê¿kości pracy, zapewniaj¹c w³aściw¹ 
ochronê. Zewnêtrzny materia³ odzie¿y przezna-
czonej do pracy, czêsto w trudnych warunkach 
atmosferycznych, powinien charakteryzowaæ 
siê wodoszczelności¹, w celu ochrony przed 
opadami atmosferycznymi i nisk¹ przepusz-
czalności¹ powietrza dla zabezpieczenia przed 
wiatrem. Wskazane jest, aby by³ on równie¿ 
paroprzepuszczalny (niski opór przenikania 
pary wodnej), co umo¿liwia odparowywanie 
potu i zapewni pracownikowi w³aściwy komfort 
cieplny. Odzie¿ spe³niaj¹ca takie wymagania 
jest ju¿ powszechnie dostêpna. 

Ochrona g³owy
Je¿eli podczas prowadzenia odśnie¿ania 

dachu istnieje jakiekolwiek ryzyko urazu g³owy, 
konieczne jest zastosowanie przemys³owych 
he³mów ochronnych spe³niaj¹cych wymaganie 
normy PN-EN 397:1997 [7]. Podczas doboru 
he³mu nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê, aby 
zakres temperatur stosowania odpowiada³ 
rzeczywistym warunkom na stanowisku pracy. 
W przypadku konieczności zastosowania odzie-
¿y ocieplaj¹cej pod he³mem, np. kominiarki, 
trzeba pamiêtaæ o konieczności stabilnego 
utrzymywania he³mu na g³owie oraz  prawid³o-
wym ustawieniu wysokości noszenia i d³ugości 
pasa g³ównego. 

Ochrony nóg
Wa¿nym elementem ubioru pracownika wy-

konuj¹cego pracê na dachach przy mokrych lub 
oblodzonych powierzchniach, jest odpowiednie 
obuwie ochronne. Podstawow¹ cech¹ obuwia, 
warunkuj¹c¹ przydatnośæ w takich sytuacjach, 
jest du¿a elastycznośæ oraz dobra przyczepnośæ 
podeszew do pod³o¿a, a tak¿e odpowiednia od-
pornośæ na poślizg. Podstaw¹ dobrej odporności 
na poślizg jest odpowiedni sk³ad chemiczny ma-
teria³ów podeszwy, w³aściwy kszta³t urzeźbienia 
podeszwy obuwia oraz wysokośæ jego wystêpów. 

Urzeźbienie powinno byæ otwarte na obrze¿u 
spodu obuwia, aby warstwa cieczy mog³a byæ 
odprowadzana na zewn¹trz.

W warunkach zimowych wa¿n¹ cech¹ obuwia 
jest jego ciep³ochronnośæ, zarówno w odniesieniu 
do cholewki jak i spodu. Do prac na dachu w okre-
sie zimy mog¹ byæ stosowane trzewiki oraz buty 
do po³owy ³ydki lub do kolan, wykonane ze skóry 
wodoodpornej, ocieplane np. sztucznym futer-
kiem b¹dź buty filcowo-gumowe. Dla poprawy 
w³aściwości u¿ytkowych i cechy nieprzemakal-
ności obuwie mo¿e byæ dodatkowo wyposa¿one 
w tzw. materia³y oddychaj¹ce typu Sympatex lub 
Goretex. Przyk³adowe obuwie do prac na dachach 
przedstawiono na fot.4.

przy tym pamiêtaæ, ¿e mniejsza liczba palców 
w rêkawicy zapewnia wiêksz¹ termoizolacyjnośæ 
w niskiej temperaturze. Przyk³adowe rêkawice 
przydatne do prac przy odśnie¿aniu przedsta-
wiono na fot. 5.

Podsumowanie
Podsumowuj¹c przedstawione informacje 

nale¿y jeszcze raz podkreśliæ, ¿e praca zwi¹zana 
z usuwaniem śniegu z dachów nale¿y do prac 
bardzo niebezpiecznych. Z tego wzglêdu szcze-
gólnego znaczenia nabiera wyposa¿enie ludzi 
w odpowiedni sprzêt ochronny, zapewniaj¹cy 
w³aściwy poziom bezpieczeñstwa i ergonomii. 
Zastosowane środki ochrony indywidualnej 
powinny mieæ oznakowanie CE, co oznacza, 
¿e spe³niaj¹ one zasadnicze wymagania 
bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia zawarte 
w dyrektywie 89/686/EWG, a wiêc tak¿e 
rozporz¹dzeniu ministra gospodarki z dnia 
21 grudnia 2005 r. [2].

Niezmiernie istotne jest równie¿ bezwzglêdne 
przestrzeganie zasad w³aściwego stosowania 
przydzielonych pracownikowi środków ochrony 
indywidualnej oraz zapewnienie odpowiedniej 
organizacji pracy, która bêdzie uwzglêdnia³a 
przerwy, umo¿liwiaj¹ce pracownikom odpoczy-
nek i regeneracjê.

Za bezpieczeñstwo pracownika i zwi¹zany 
z tym dobór środków ochrony indywidualnej 
oraz w³aściwe ich stosowanie odpowiedzialny 
jest pracodawca.
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Ochrony r¹k 
Pracownik wykonuj¹cy pracê na dachach 

powinien byæ wyposa¿ony w rêkawice ochronne, 
które ³¹czy³yby w sobie cechy izolacji od niskiej 
temperatury, wodoodporności i odporności 
na czynniki mechaniczne. Rêkawice powinny 
ponadto zachowaæ wystarczaj¹c¹ elastycznośæ 
w niskiej temperaturze tak, aby nie utrudniaæ 
wykonywania pracy. Do tego celu mo¿na u¿ywaæ 
rêkawic wykonanych ze skór wodoodpornych 
lub materia³ów powlekanych, wyposa¿onych 
we wk³adkê ocieplaj¹c¹. W zale¿ności od wyma-
ganej zrêczności, rêkawice mog¹ byæ wykonane 
w wersji jedno-, trzy- lub piêciopalcowej. Nale¿y 
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