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Dobór sprzêtu uniemo¿liwiaj¹cego
rozpoczêcie spadania z wysokoci
ak wskazuj¹ dane statystyczne z
kilku ostatnich lat praca na wysokoci pozostaje ci¹gle ród³em wielu niebezpiecznych wypadków, które koñcz¹ siê powa¿nymi urazami, a nawet
mierci¹ pracowników.
W chwili obecnej w Polsce dla potrzeb
ochrony przed upadkiem z wysokoci najczêciej s¹ stosowane systemy przeznaczone do powstrzymywania spadania.
Przyk³adami sprzêtu wchodz¹cego w
sk³ad takich systemów s¹: amortyzatory
w³ókiennicze, urz¹dzenia samohamowne,
urz¹dzenia samozaciskowe z giêtkimi i
sztywnymi prowadnicami oraz szelki bezpieczeñstwa. Mimo nie kwestionowanych
zalet takiego sprzêtu, posiada on równie¿
istotne wady. Do najwa¿niejszych z nich
nale¿y dopuszczenie do rozpoczêcia spadania, z czego wynika nastêpnie koniecznoæ powstrzymania spadania cz³owieka.
Powstrzymanie spadania, mimo stosowania nowoczesnych rozwi¹zañ podzespo³ów ³¹cz¹co-amortyzuj¹cych, takich
jak np. amortyzatory w³ókiennicze, poch³aniaj¹cych energiê kinetyczn¹ spadaj¹cego cz³owieka, mo¿e wi¹zaæ siê z nara¿eniem pracownika na dzia³anie niebezpiecznych przeci¹¿eñ. Przeci¹¿enia te w
postaci si³, przyspieszeñ, nacisków itp. s¹
szczególnie grone dla organizmu cz³owieka, gdy spadanie odbywa siê w pozycji innej ni¿ pionowa nogami do do³u.
Dodatkowo, w sytuacji gdy rozpoczêcie
spadania pracownika rozpoczyna siê w
miejscu oddalonym w poziomie od punktu kotwiczenia, wystêpuje zagro¿enie uderzenia o elementy konstrukcyjne stanowiska pracy na skutek ruchu wahad³owego.
Efekt tego uderzenia jest tym groniejszy
im d³u¿szy podzespó³ ³¹cz¹co-amortyzuj¹cy stosuje u¿ytkownik sprzêtu oraz im
bardziej oddali³ siê od punktu kotwiczenia.
W praktyce prowadzenia prac na wysokoci wystêpuje wiele stanowisk, gdzie

udaje siê wyeliminowaæ przedstawione
zagro¿enia stosuj¹c sprzêt uniemo¿liwiaj¹cy rozpoczêcie spadania. Przyk³adami
takich stanowisk s¹: poziome lub nachylone pod niewielkim k¹tem powierzchnie
dachowe, platformy wie¿ telekomunikacyjnych, stropy wznoszonych budynków
itp. Zasadniczym celem stosowania tego
rodzaju sprzêtu jest uniemo¿liwienie wyst¹pienia spadania przez utrzymanie jego
u¿ytkownika w bezpiecznej odleg³oci od
granicy strefy zagro¿enia. Jest to wiêc
system ochronny zasadniczo ró¿ny od
powszechnie stosowanych systemów powstrzymywania spadania, eliminuj¹cy ich
podstawowe wady.

Konstrukcja systemów
uniemo¿liwiaj¹cych
rozpoczêcie spadania
System uniemo¿liwiaj¹cy rozpoczêcie
spadania, aby móg³ spe³niaæ swoj¹ podstawow¹ funkcjê czyli ograniczaæ poruszanie u¿ytkownika i utrzymaæ go z daleka od niebezpiecznego obszaru, powinien
sk³adaæ siê z:
 punktu lub punktów kotwiczenia na
konstrukcji nonej stanowiska pracy,
 podzespo³u ³¹cz¹cego (ewentualnie
podzespo³u ³¹cz¹co-amortyzuj¹cego),
 uprzê¿y bezpieczeñstwa.
System uniemo¿liwiaj¹cy rozpoczêcie
spadania powinien spe³niaæ swoj¹ funkcjê nie tylko w razie normalnego poruszania siê u¿ytkownika, ale równie¿ podczas jego przewracania np. na skutek potkniêcia, polizgniêcia itp. Istniej¹ce wówczas obci¹¿enia s¹ stosunkowo niewielkie
i spowodowane mas¹ oraz bezw³adnoci¹
przewracaj¹cego siê u¿ytkownika. Wyd³u¿enia sk³adników systemu spowodowane
istniej¹cymi obci¹¿eniami nie mog¹ wówczas doprowadziæ do przekroczenia granicy bezpiecznej strefy i rozpoczêcia swobodnego spadania z wysokoci.

Praca wykonana w ramach Programu
Wieloletniego (b. SPR-1) pn. Bezpieczeñstwo i ochrona zdrowia cz³owieka w rodowisku pracy dofinansowanego przez
Komitet Badañ Naukowych
O odpowiednim doborze sk³adników
sprzêtu uniemo¿liwiaj¹cego rozpoczêcie
spadania decyduje wiele czynników zwi¹zanych ze stanowiskiem pracy, a wród
nich:
 kszta³t powierzchni stanowiska pracy,
 obszar koniecznego przemieszczania siê pracowników,
 obecnoæ punktów kotwiczenia na
konstrukcji nonej stanowiska pracy,
 minimalna dopuszczalna odleg³oæ
zbli¿enia siê do krawêdzi stanowiska,
 wystêpowanie specyficznych czynników (np. odprysków stopionego metalu, agresywnych substancji chemicznych)
oddzia³uj¹cych w niekorzystny sposób na
sprzêt,
 w niektórych sytuacjach koniecznoæ
powstrzymywania spadania (np. podczas
dojcia do stanowiska pracy), co jest równoznaczne ze spe³nianiem tzw. funkcji
dodatkowej.
Przyk³ad stanowiska pracy na którym
zastosowano system uniemo¿liwiaj¹cy
rozpoczêcie spadania przedstawiono na
rys. 1. Punktem kotwiczenia jest w tym
przypadku zaczep belki 3, opartej o otwór
drzwiowy budynku. Rolê podzespo³u
³¹cz¹cego pe³ni urz¹dzenie samozaciskowe z giêtk¹ prowadnic¹ 4. Mechanizm
urz¹dzenia po³¹czony jest z punktem kotwiczenia a giêtka prowadnica z szelkami bezpieczeñstwa 5, w które ubrany jest
u¿ytkownik. Zastosowany mechanizm samozaciskowy umo¿liwia rêczne zablokowanie przesuwania siê prowadnicy. Istniej¹ce zestawienie wszystkich elementów umo¿liwia pracê wewn¹trz pomieszczenia, ale nie pozwala na zbli¿enie siê
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uniemo¿liwia zbli¿enie siê do krawêdzi
stanowiska pracy.
Analogiczna sytuacja ma miejsce w
przypadku schematu Y. Jedyn¹ istotn¹ ró¿nic¹ jest zastosowanie poziomej liny lub
szyny kotwicz¹cej 6, umo¿liwiaj¹cej ruch
u¿ytkownika wzd³u¿ stanowiska pracy.
Rozwiniêcie tej sytuacji pokazano na
schemacie Z, gdzie wystêpuje dodatkowo wewnêtrzna krawêd stanowiska
stwarzaj¹ca zagro¿enie spadania z wysokoci. System uniemo¿liwiaj¹cy rozpoczêcie spadania opiera siê na poziomej
linie lub szynie kotwicz¹cej 6 tworz¹cej
czworok¹t. Obszar mo¿liwego poruszania siê u¿ytkownika wyposa¿onego w taki
system pokrywa znaczn¹ czêæ stanowiska pracy na wysokoci 1.
Na rys. 3 przedstawiono widok i schemat stanowiska, na którym u¿ytkownik
porusza siê po pochy³ych p³aszczyznach
dachowych. Punkt kotwiczenia 3 usytuowano na rodku wspólnej krawêdzi nachylonych p³aszczyzn tak, ¿e umo¿liwia
osi¹gniêcie maksymalnego obszaru bezpiecznego poruszania siê u¿ytkownika 2.
Obszar ten ma kszta³t ko³a i jest rozci¹gniêty na obie stykaj¹ce siê pochy³e powierzchnie.
Rys. 1. Przyk³ad stosowania systemu uniemo¿liwiaj¹cego rozpoczêcia spadania na stanowisku pracy: A  widok stanowiska pracy, B  schemat stanowiska pracy: 1  stanowisko pracy, 2  obszar
dopuszczalnego przemieszczania siê pracownika,
3  punkt kotwiczenia, 4  urz¹dzenie samozaciskowe z giêtk¹ prowadnic¹, 5  u¿ytkownik z szelkami bezpieczeñstwa

do krawêdzi otworu okiennego czyli eliminuje ryzyko swobodnego spadania.
Przyk³adowe schematy wyjaniaj¹ce
zastosowanie systemów uniemo¿liwiaj¹cych rozpoczêcie spadania pokazano na
rys. 2. Schematy X, Y i Z pokazuj¹ stanowiska widziane z góry. Schemat X przedstawia p³askie stanowisko pracy 1 o kwadratowym kszta³cie wyposa¿one w punkt
kotwiczenia 3. Zastosowany podzespó³
³¹cz¹cy 4 umo¿liwia ruch u¿ytkownika
wyposa¿onego w uprz¹¿ bezpieczeñstwa
5 wokó³ punktu 3 tak, ¿e obszar mo¿liwego poruszania siê 2 ma kszta³t ko³a i
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Sk³adniki systemu
uniemo¿liwiaj¹cego
rozpoczêcie spadania

Rys. 2. Schematy stanowisk pracy na wysokoci
wyposa¿onych w systemy uniemo¿liwiaj¹ce rozpoczêcie spadania: 1  stanowisko pracy, 2  obszar dopuszczalnego poruszania siê pracownika, 3
 punkt kotwiczenia, 4  podzespó³ ³¹cz¹cy, 5 
u¿ytkownik wyposa¿ony w uprz¹¿, 6  podzespó³
kotwicz¹cy (np. pozioma lina lub szyna kotwicz¹ca)

Jako sk³adniki systemu uniemo¿liwiaj¹cego rozpoczêcie spadania mog¹ byæ
zastosowane poni¿ej scharakteryzowane
rodzaje sprzêtu ochronnego.
Punkty kotwiczenia systemów
uniemo¿liwiaj¹cych
rozpoczêcie spadania
Jako punkty kotwiczenia dla podzespo³u ³¹cz¹cego w systemach uniemo¿liwiaj¹cych rozpoczêcie spadania mog¹ byæ
wykorzystywane ró¿ne elementy stanowisk pracy. Przyk³adowo mog¹ byæ to stalowe kszta³towniki, drewniane belki, elementy konstrukcji betonowych itp. Podczas wyboru punktów kotwiczenia nale-

Rys. 3. Przyk³ad stosowania systemu uniemo¿liwiaj¹cego rozpoczêcie spadania na pochy³ym dachu: A  widok stanowiska pracy, B  schemat stanowiska pracy: 1  stanowisko pracy (pochy³y
dach), 2  obszar dopuszczalnego przemieszczania siê pracownika, 3  punkt kotwiczenia, 4  podzespó³ ³¹cz¹cy, 5  u¿ytkownik z szelkami bezpieczeñstwa
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¿y wzi¹æ pod uwagê trzy najwa¿niejsze
czynniki:
 wytrzyma³oæ elementu kotwicz¹cego,
 kszta³t punktu gwarantuj¹cy pewne
zamocowanie podzespo³u ³¹cz¹cego,
 umiejscowienie na stanowisku pracy, które gwarantuje osi¹gniêcie wymaganego obszaru przemieszczania siê pracownika.
W razie braku na stanowisku pracy elementów, które mog¹ byæ wykorzystane
jako punkty kotwiczenia nale¿y je zainstalowaæ. W chwili obecnej istnieje wiele rozwi¹zañ uniwersalnych punktów kotwiczenia mo¿liwych do zainstalowania
na stanowisku pracy na wysokoci. Konstrukcje te s¹ przedstawione w normie PNEN 795 [5] i musz¹ spe³niaæ jej wymagania. Na szczególn¹ uwagê, w przypadku
systemów uniemo¿liwiaj¹cych rozpoczêcie spadania z wysokoci, zas³uguj¹ poziome liny i szyny kotwicz¹ce. Rozwi¹zanie takie zapewnia wiêksz¹ swobodê
poruszania siê pracowników oraz osi¹gniêcie wymaganego kszta³tu obszaru
przemieszczania siê pracowników na stanowisku pracy. Poziome liny i szyny kotwicz¹ce instalowane dla potrzeb systemów uniemo¿liwiaj¹cych rozpoczêcie
spadania musz¹ równie¿ spe³niaæ wymagania normy PN-EN 795 [5].
Podzespó³ ³¹cz¹cy
Podzespó³ ten, ³¹cz¹c punkt kotwiczenia z uprzê¿¹, w któr¹ ubrany jest cz³owiek, decyduje o wielkoci obszaru poruszania siê na stanowisku pracy. Powinien on zapewniaæ mo¿liwoæ ustawienia wymaganej d³ugoci i pozwalaæ na jej
trwa³e utrzymanie. Jako podzespó³ ³¹cz¹cy mog¹ byæ stosowane:
 linki bezpieczeñstwa o regulowanej
d³ugoci, spe³niaj¹ce wymagania normy
PN-EN 354 [2] (dla potrzeb systemów
uniemo¿liwiaj¹cych rozpoczêcie spadania
dopuszcza siê stosowanie linek o d³ugociach powy¿ej 2 m),
 urz¹dzenia samozaciskowe z giêtk¹
prowadnic¹ wykonan¹ z liny w³ókienniczej lub stalowej, spe³niaj¹ce wymagania
normy PN-EN 353-2 [1] i maj¹ce rêczn¹

blokadê mechanizmu samozaciskowego,
która uniemo¿liwia przesuwanie siê prowadnicy.
Uprz¹¿ bezpieczeñstwa
Podstawowym rodzajem uprzê¿y, który mo¿e byæ stosowany w sprzêcie uniemo¿liwiaj¹cym rozpoczêcie spadania z
wysokoci s¹ szelki bezpieczeñstwa spe³niaj¹ce wymagania normy PN-EN 361
[4]. W zale¿noci od potrzeb konkretnego stanowiska pracy mog¹ byæ stosowane szelki wyposa¿one w zaczep grzbietowy, piersiowy lub pas biodrowy z dwoma symetrycznie rozmieszczonymi klamrami zaczepowymi.
Ze wzglêdu na niewielki poziom obci¹¿eñ dzia³aj¹cych na u¿ytkownika
sprzêtu uniemo¿liwiaj¹cego rozpoczêcie
spadania z wysokoci, które wystêpuj¹
podczas powstrzymywania przewracania
cz³owieka, mo¿liwe jest równie¿ wykorzystanie pasów biodrowych spe³niaj¹cych wymagania normy prPN-EN 358 [7]
oraz uprzê¿y biodrowych spe³niaj¹cych
wymagania normy prPN-EN 813 [6].

Funkcja dodatkowa sprzêtu
uniemo¿liwiaj¹cego
rozpoczêcie spadania
Zasadniczym przeznaczeniem sprzêtu
uniemo¿liwiaj¹cego rozpoczêcie spadania
jest utrzymanie jego u¿ytkownika w strefie, w której nie wystêpuje zagro¿enie
upadkiem z wysokoci. I to jest funkcja
podstawowa tego sprzêtu. Na niektórych
stanowiskach pracy sprzêt ochronny musi
równie¿ s³u¿yæ do powstrzymywania spadania, czyli spe³niaæ funkcjê okrelon¹
jako funkcja dodatkowa. Przyk³adowo
sytuacja taka mo¿e wyst¹piæ w razie koniecznoci ochrony pracownika podczas
dochodzenia do miejsca pracy na wysokoci oraz w trakcie wykonywania pracy
na stanowisku. Tak wiêc, u¿ywany wówczas sprzêt s³u¿y do powstrzymywania
spadania (podczas dochodzenia do stanowiska pracy) oraz uniemo¿liwienia rozpoczêcie spadania (podczas pracy na stanowisku). Z tego powodu sprzêt ochronny musi wówczas spe³niaæ wczeniej

przedstawione wymagania oraz wymagania dla sprzêtu przeznaczonego do powstrzymywania spadania z wysokoci.
Konsekwencj¹ takiej sytuacji jest koniecznoæ zastosowania:
 sk³adnika poch³aniaj¹cego energiê
kinetyczn¹ spadaj¹cego cz³owieka np.
amortyzatora w³ókienniczego zgodnego
z norm¹ PN-EN 355 [3] po³¹czonego szeregowo z podzespo³em ³¹cz¹cym lub
urz¹dzenia samozaciskowego zgodnego
z wymaganiami normy PN-EN 3532:1996 [1],
 pe³nych szelek bezpieczeñstwa,
zgodnych z wymaganiami normy PN-EN
361 [4], które s¹ jedynym rodzajem uprzê¿y przeznaczonym dla powstrzymywania
spadania z wysokoci. Jeli chodzi o szelki
bezpieczeñstwa  zabrania siê wykorzystywanie klamer zaczepowych pasa biodrowego do powstrzymywania spadania
z wysokoci.

Podsumowanie i wnioski
Przedstawiony w niniejszym artykule
sprzêt uniemo¿liwiaj¹cy rozpoczêcie spadania stanowi zupe³nie inny jakociowo
rodzaj sprzêtu chroni¹cego pracownika na
stanowisku pracy. Nie dopuszczaj¹c do
rozpoczêcia spadania zapobiega siê nara¿aniu cz³owieka na dzia³anie niebezpiecznych obci¹¿eñ. Uniemo¿liwiaj¹c rozpoczêcie spadania powoduje, ¿e najbardziej
niekorzystne obci¹¿enia (przy powstrzymywaniu przewracania) s¹ kilkakrotnie
mniejsze, ni¿ przy powstrzymywaniu
spadania z wysokoci. Tak wiêc, si³a powstrzymywania przewracania z regu³y nie
przekracza wartoci 3 kN.
Dodatkowym argumentem przemawiaj¹cym za stosowaniem systemów
uniemo¿liwiaj¹cych rozpoczêcie spadania
z wysokoci jest prostota ich konstrukcji
oraz ³atwoæ u¿ytkowania. U¿ytkownik
takiego sprzêtu zyskuje pewnoæ w poruszaniu siê po stanowisku pracy, gdy¿ nie
jest zagro¿ony spadniêciem z wysokoci.
Ponadto dla potrzeb konfigurowania systemów uniemo¿liwiaj¹cych rozpoczêcie
spadania mo¿liwe jest wykorzystywanie
sprzêtu s³u¿¹cego do powstrzymywania
spadania, maj¹cego aktualny certyfikat na
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znak bezpieczeñstwa B, pod warunkiem
¿e spe³nia on dodatkowe, wczeniej
przedstawione, wymagania.
Dobieraj¹c sk³adniki systemu uniemo¿liwiaj¹cego rozpoczêcie spadania z
wysokoci u¿ytkownik musi równie¿ braæ
pod uwagê specyficzne czynniki wystêpuj¹ce na danym stanowisku pracy. Przyk³adowo podczas prowadzenia prac spawalniczych zwi¹zanych z wystêpowaniem odprysków stopionego metalu nale¿y stosowaæ sprzêt odporny na dzia³anie tego czynnika np. urz¹dzenie samozaciskowe z giêtk¹ prowadnic¹ wykonan¹ z liny stalowej i szelki bezpieczeñstwa
za³o¿one pod odpowiedni¹ odzie¿¹
ochronn¹.
Podsumowuj¹c nale¿y równie¿ podkreliæ, ¿e przedstawione systemy nie s¹
rozwi¹zaniem dla wszystkich stanowisk
pracy na wysokoci. Systemów tych nie
wolno stosowaæ tam gdzie, ze wzglêdu
na kszta³t i wymiary stanowiska pracy,
praktycznie nie istnieje strefa nie zagro¿ona upadkiem z wysokoci np. podczas
pracy na krawêdzi dachu.
NORMY

[1] PN-EN 353-2:1996 Indywidualny
sprzêt chroni¹cy przed upadkiem z wysokoci. Urz¹dzenia samozaciskowe z giêtk¹
prowadnic¹
[2] PN-EN 354:1997 Indywidualny sprzêt
chroni¹cy przed upadkiem z wysokoci.
Linki bezpieczeñstwa
[3] PN-EN 355:1997 Indywidualny sprzêt
chroni¹cy przed upadkiem z wysokoci.
Amortyzatory
[4] PN-EN 361:1997 Indywidualny sprzêt
chroni¹cy przed upadkiem z wysokoci.
Szelki bezpieczeñstwa
[5] PN-EN 795:1999 Ochrona przed upadkiem z wysokoci. Urz¹dzenia kotwicz¹ce.
Wymagania i badania
[6] prPN-EN 813 Indywidualny sprzêt zapobiegaj¹cy upadkom z wysokoci. Uprz¹¿
biodrowa
[7] prPN-EN 358 Indywidualny sprzêt
ochronny ustalaj¹cy pozycjê podczas pracy i zapobiegaj¹cy upadkom z wysokoci.
Pasy ustalaj¹ce pozycjê podczas pracy i
ograniczaj¹ce przemieszczanie oraz linki
ustalaj¹ce pozycjê podczas pracy
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Pogarsza siê bezpieczeñstwo pracy
w budownictwie
ed³ug danych GUS najbardziej nara¿eni na wypadki
przy pracy s¹ pracownicy
górnictwa i kopalnictwa, przetwórstwa
przemys³owego, budownictwa, rolnictwa, ³owiectwa i mylistwa, ochrony
zdrowia i opieki socjalnej. Budownictwo
lokuje siê na trzecim miejscu w tym ma³o
chwalebnym rankingu, a wiele wskazuje na to, ¿e mo¿e jeszcze poprawiæ (lub
raczej pogorszyæ?) swoj¹ pozycjê.
W Polsce wg statystyki GUS od 1999
roku odnotowuje siê spadek liczby wypadków przy pracy. Mimo to nadal odnotowuje siê ka¿dego roku znaczn¹ ich
liczbê. Z danych GUS wynika, ¿e co roku
wypadkom ulega ok. 100 tys. pracowników, w tym 600 do 700 ze skutkiem
miertelnym, a ok. 2 tys. ze skutkiem
ciê¿kim. W latach 1991-2000 wskanik
czêstoci wypadków oscylowa³ w granicach 8,310,33, wykazuj¹c w ostatnich
trzech latach tendencjê spadkow¹. W
roku 2000 wskanik wypadkowoci
osi¹gn¹³ najni¿sz¹ w ca³ej dekadzie wartoæ  8,3 (tab.).
Powy¿sze dane przytaczam nie bez
przyczyny. Oto bowiem w trzech pierwszych wymienionych na pocz¹tku ga³êziach gospodarki, czyli w górnictwie i
kopalnictwie, przetwórstwie przemys³owym i budownictwie, nie tylko nie odnotowano tendencji spadkowych, ale
wrêcz przeciwnie  wskanik czêstoci
wypadków by³ tam wy¿szy ni¿ ogó³em
w gospodarce i wynosi³ dla górnictwa i
kopalnictwa 17,8, w przetwórstwie przemys³owym 13,62, w budownictwie
12,80. Natomiast wskanik wypadków
miertelnych by³ w budownictwie najwy¿szy. Najwy¿szy tak¿e wród wszystkich ga³êzi gospodarki odnotowano w
budownictwie wskanik wypadków
ciê¿kich (0,25), wy¿szy ni¿ w rolnictwie,
przetwórstwie przemys³owym i górnictwie, które nieodmiennie przez lata sytuowa³y siê na czele tabeli.
Jakie s¹ przyczyny tak drastycznego
obni¿enia parametrów bezpieczeñstwa w

budownictwie? Czêciowej odpowiedzi
na to pytanie dostarczaj¹ protoko³y kontroli przeprowadzonych przez inspektorów PIP. W 2000 r. PIP skontrolowa³a
5205 zak³adów pracy prowadz¹cych
dzia³alnoæ budowlan¹ i zatrudniaj¹cych
198,3 tys. osób na 6428 placach budów.
Wród kontrolowanych firm 96,5% nale¿a³o do sektora prywatnego. By³y to
przede wszystkim zak³ady ma³e, zatrudniaj¹ce do 20 osób.
Wród nieprawid³owoci ujawnionych w trakcie kontroli na czo³o wysuwaj¹ siê: niew³aciwa eksploatacja i konserwacja instalacji oraz urz¹dzeñ elektrycznych, wykonywanie prac na wysokoci bez zabezpieczeñ, brak lub niestosowanie przez pracowników rodków
ochrony indywidualnej, brak w³aciwych
pomieszczeñ higieniczno-sanitarnych,
niew³aciwe sk³adowanie materia³ów
budowlanych i odpadów, a tak¿e brak
wyznaczonych stanowisk sk³adowania,
zatrudnianie pracowników nie przeszkolonych w dziedzinie bhp, prowadzenie
robót ziemnych w sposób niebezpieczny oraz prac w wykopach bez wymaganych zabezpieczeñ, niewygrodzenie i
nieoznakowanie miejsc niebezpiecznych, zatrudnianie pracowników bez
poddania ich wymaganym badaniom lekarskim, eksploatacja sprzêtu mechanicznego bez zabezpieczeñ elementów
obrotowych, stosowanie uszkodzonego
sprzêtu mechanicznego, eksploatacja
urz¹dzeñ dwigowych nie dopuszczonych do pracy przez IDT, prowadzenie
robót budowlanych bez projektu organizacji robót b¹d niezgodnie z projektem,
brak lub nieprawid³owo wykonane daszki ochronne w miejscach gdzie istnieje
mo¿liwoæ spadania z góry przedmiotów
i materia³ów niebezpiecznych, brak w³aciwego zabezpieczenia placu budowy
przed dostêpem osób postronnych.
Wyniki kontroli wskazuj¹ nie tylko na
znaczn¹ skalê naruszeñ przepisów bhp
przy robotach budowlanych, ale tak¿e na
zastanawiaj¹c¹ stabilnoæ wystêpuj¹cych

