Pytanie:
Pytanie: dotycz ce prac na wysoko ci powy ej 1m i 3m przy u yciu drabiny.
Czy pracownik mo e te prace wykonywa sam i czy jestem zobowi zany przeszkoli
pracownika w jaki szczególny sposób?
W odpowiedzi na zadane pytanie informuj , e:
Przepisy reguluj ce powy sze zagadnienie to:
ROZPORZ DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrze nia
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (J.t.: Dz. U. z 2003
r. Nr 169, poz. 1650; zm.: Dz. U. z 2007 r. Nr 49, poz. 330)
Rozdzia 6
Prace szczególnie niebezpieczne
A. Przep isy o gólne
§ 80. 1. Przez prace szczególnie niebezpieczne rozumie si prace, o których mowa
w niniejszym rozdziale, oraz prace okre lone jako szczególnie niebezpieczne w innych
przepisach dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urz dze
i instalacji, a tak e inne prace o zwi kszonym zagro eniu lub wykonywane w utrudnionych
warunkach, uznane przez pracodawc jako szczególnie niebezpieczne.
2. Pracodawca jest obowi zany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie
niebezpiecznych wyst puj cych w zak adzie pracy.
§ 81. 1. Pracodawca okre la szczegó owe wymagania bezpiecze stwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, w szczególno ci zapewnia:
1) bezpo redni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób;
2) odpowiednie rodki zabezpieczaj ce;
3) instrukta pracowników obejmuj cy w szczególno ci:
a) imienny podzia pracy,
b) kolejno wykonywania zada ,
c) wymagania bezpiecze stwa i higieny pracy przy poszczególnych czynno ciach.
2. Pracodawca zapewnia, aby dost p do miejsc wykonywania prac szczególnie
niebezpiecznych mia y jedynie osoby upowa nione i odpowiednio poinstruowane.
E . Pr ac e na w ys o ko c i
§ 105. 1. Prac na wysoko ci w rozumieniu rozporz dzenia jest praca wykonywana na
powierzchni znajduj cej si na wysoko ci co najmniej 1,0 m nad poziomem pod ogi lub ziemi.
2. Do pracy na wysoko ci nie zalicza si pracy na powierzchni, niezale nie od wysoko ci, na
jakiej si znajduje, je eli powierzchnia ta:
1) os oni ta jest ze wszystkich stron do wysoko ci co najmniej 1,5 m pe nymi cianami lub
cianami z oknami oszklonymi,
2) wyposa ona jest w inne sta e konstrukcje lub urz dzenia chroni ce pracownika przed
upadkiem z wysoko ci.
§ 106. 1. Na powierzchniach wzniesionych na wysoko powy ej 1,0 m nad poziomem pod ogi
lub ziemi, na których w zwi zku z wykonywan prac mog przebywa pracownicy, lub
cych jako przej cia, powinny by zainstalowane balustrady sk adaj ce si z por czy
ochronnych umieszczonych na wysoko ci co najmniej 1,1 m i kraw ników o wysoko ci co

najmniej 0,15 m. Pomi dzy por cz i kraw nikiem powinna by umieszczona w po owie
wysoko ci poprzeczka lub przestrze ta powinna by wype niona w sposób uniemo liwiaj cy
wypadni cie osób.
2. Je eli ze wzgl du na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysoko ci zastosowanie
balustrad, o których mowa w ust. 1, jest niemo liwe, nale y stosowa inne skuteczne rodki
ochrony pracowników przed upadkiem z wysoko ci, odpowiednie do rodzaju i warunków
wykonywania pracy.
3. Wymagania okre lone w ust. 1 nie dotycz ramp prze adunkowych.
§ 107. Prace na wysoko ci powinny by organizowane i wykonywane w sposób nie zmuszaj cy
pracownika do wychylania si poza por cz balustrady lub obrys urz dzenia, na którym stoi.
§ 108. Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwy szeniach nie
przeznaczonych na pobyt ludzi, na wysoko ci do 2 m nad poziomem pod ogi lub ziemi nie
wymagaj cych od pracownika wychylania si poza obrys urz dzenia, na którym stoi, albo
przyjmowania innej wymuszonej pozycji cia a gro cej upadkiem z wysoko ci, nale y zapewni ,
aby:
1) drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urz dzenia by y stabilne i zabezpieczone przed
nie przewidywan
zmian
po enia oraz posiada y odpowiedni
wytrzyma
na
przewidywane obci enie,
2) pomost roboczy spe nia nast puj ce wymagania:
a) powierzchnia pomostu powinna by wystarczaj ca dla pracowników, narz dzi i niezb dnych
materia ów,
b) pod oga powinna by pozioma i równa, trwale umocowana do elementów konstrukcyjnych
pomostu,
c) w widocznym miejscu pomostu powinny by umieszczone czytelne informacje o wielko ci
dopuszczalnego obci enia.
§ 109. 1. Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysoko ci powy ej 2 m od
otaczaj cego poziomu pod ogi lub terenu zewn trznego oraz na podestach ruchomych
wisz cych nale y w szczególno ci:
1) zapewni bezpiecze stwo przy komunikacji pionowej i doj cia do stanowiska pracy,
2) zapewni stabilno rusztowa i odpowiedni ich wytrzyma
na przewidywane obci enia,
3) przed rozpocz ciem u ytkowania rusztowania nale y dokona odbioru technicznego w trybie
okre lonym w odr bnych przepisach.
2. Rusztowania i podesty ruchome wisz ce powinny spe nia
wymagania okre lone
odpowiednio w odr bnych przepisach oraz w Polskich Normach.
§ 110. 1. Przy pracach na: s upach, masztach, konstrukcjach wie owych, kominach,
konstrukcjach budowlanych bez stropów, a tak e przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowa oraz
przy pracach na drabinach i klamrach na wysoko ci powy ej 2 m nad poziomem terenu
zewn trznego lub pod ogi nale y w szczególno ci:
1) przed rozpocz ciem prac sprawdzi stan techniczny konstrukcji lub urz dze , na których
maj by wykonywane prace, w tym ich stabilno , wytrzyma
na przewidywane obci enie
oraz zabezpieczenie przed nie przewidywan zmian po enia, a tak e stan techniczny sta ych
elementów konstrukcji lub urz dze maj cych s
do mocowania linek bezpiecze stwa,
2) zapewni stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,
sprz tu chroni cego przed upadkiem z wysoko ci jak: szelki bezpiecze stwa z link
bezpiecze stwa przymocowan do sta ych elementów konstrukcji, szelki bezpiecze stwa z
pasem biodrowym (do prac w podparciu — na s upach, masztach itp.),
3) zapewni stosowanie przez pracowników he mów ochronnych.
2. Wymagania okre lone w ust. 1 dotycz równie prac wykonywanych na galeriach,
pomostach, podestach i innych podwy szeniach, o których mowa w § 108, je eli rodzaj pracy
wymaga od pracownika wychylenia si poza balustrad lub obrys urz dzenia, na którym stoi,
albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji cia a gro cej upadkiem z wysoko ci.

inne rozporz dzenie
ROZPORZ DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. Nr 47,
poz. 401)
Rozdzia 9
Roboty na wysoko ci
§ 133. 1. Osoby przebywaj ce na stanowiskach pracy, znajduj ce si na wysoko ci co najmniej
1 m od poziomu pod ogi lub ziemi, powinny by zabezpieczone przed upadkiem z wysoko ci w
sposób, o którym mowa w § 15 ust. 2.
2. Przepis ust. 1 stosuje si do przej i doj do tych stanowisk oraz do klatek schodowych.
§ 134. Otwory w stropach, na których prowadzone s roboty lub do których mo liwy jest dost p
ludzi, nale y zabezpieczy przed mo liwo ci wpadni cia lub ogrodzi balustrad , o której
mowa w § 15 ust. 2.
§ 135. Pomosty robocze, wykonane z desek lub bali, powinny by dostosowane do
zaprojektowanego obci enia, szczelne i zabezpieczone przed zmian po enia.
§ 136. Otwory w cianach zewn trznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, których dolna
kraw
znajduje si poni ej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu, powinny by zabezpieczone
balustrad , o której mowa w § 15 ust. 2.
§ 137. Pozostawione w czasie wykonywania robót w cianach otwory, zw aszcza otwory na
drzwi, balkony, szyby d wigów, powinny by zabezpieczone balustrad , o której mowa w § 15
ust. 2.
§ 138. 1. Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie zapewnione mocowanie
ko cówki linki bezpiecze stwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej,
zamocowanej na wysoko ci oko o 1,5 m, wzd
zewn trznej strony kraw dzi przej cia.
2. Wytrzyma
i sposób zamocowania prowadnicy, o której mowa w ust. 1, powinny
uwzgl dnia obci enie dynamiczne spadaj cej osoby.
§ 139. 1. W przypadku gdy zachodzi konieczno przemieszczania stanowiska pracy w pionie,
linka bezpiecze stwa szelek bezpiecze stwa powinna by zamocowana do prowadnicy
pionowej za pomoc urz dzenia samohamuj cego.
2. ugo linki bezpiecze stwa szelek bezpiecze stwa nie powinna by wi ksza ni 1,5 m.
§ 140. Amortyzatory spadania nie s wymagane, je eli linki asekuracyjne s mocowane do linek
urz dze samohamuj cych, ograniczaj cych wyst pienie si y dynamicznej w momencie
spadania, zw aszcza aparatów bezpiecze stwa lub pasów bezw adno ciowych.
§ 141. 1. Drabina bez pa ków, której d ugo
przekracza 4 m, przed podniesieniem lub
zamontowaniem powinna by wyposa ona w prowadnic pionow , umo liwiaj
za enie
urz dzenia samohamuj cego, po czonego z link bezpiecze stwa szelek bezpiecze stwa.
2. Prowadnica pionowa z urz dzeniem samohamuj cym mo e by zamocowana na wznoszonej
konstrukcji drabiny, na klamrach lub szczeblach, w odleg ci od osi drabiny nie wi kszej ni 0,4
m.
§ 142. 1. Osoby korzystaj ce z urz dze krzese kowych, drabin linowych lub ruchomych
podestów roboczych powinny by dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysoko ci za
pomoc prowadnicy pionowej, zamocowanej niezale nie od lin no nych drabiny, krzese ka lub
podestu.
2. Prowadnica pionowa, o której mowa w ust. 1, powinna by naci gni ta w sposób
umo liwiaj cy przesuwanie w gór aparatu samohamuj cego.

3. Prowadnica pionowa, o której mowa w ust. 1, powinna by zabezpieczona przed odchylaniem
si wi kszym ni o 2 m. Urz dzenia zabezpieczaj ce przed odchylaniem si lin powinny
umo liwia przesuwanie si urz dzenia samohamuj cego.
4. ugo linki bezpiecze stwa, cz cej szelki bezpiecze stwa z aparatem samohamuj cym,
nie powinna przekracza 0,5 m.
ROZPORZ DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie rodzajów prac, które powinny by wykonywane przez co najmniej dwie osoby.
(Dz. U. Nr 62, poz. 288)
Na podstawie art. 225 § 2 Kodeksu pracy zarz dza si , co nast puje:
§ 1. 1. Ustala si rodzaje prac, które powinny by wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgl du na mo liwo wyst pienia szczególnego zagro enia
dla zdrowia lub ycia ludzkiego.
2. Wykaz prac, o których mowa w ust. 1, okre la za cznik do rozporz dzenia.
§ 2. Przepisy rozporz dzenia nie naruszaj odr bnych przepisów okre laj cych rodzaje prac,
które powinny by wykonywane przez co najmniej dwie osoby ze wzgl du na mo liwo
wyst pienia szczególnego zagro enia dla zdrowia lub ycia ludzkiego.
§ 3. Rozporz dzenie wchodzi w ycie po up ywie 3 miesi cy od dnia og oszenia.
Za cznik do rozporz dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. (poz. 288)

WYKAZ RODZAJÓW PRAC, KTÓRE POWINNY BY
NAJMNIEJ DWIE OSOBY

WYKONYWANE PRZEZ CO

1. Prace wykonywane wewn trz zbiorników, kot ów, silosów i urz dze technologicznych, w tym
prace w zbiornikach otwartych, które nie pozwalaj na bezpo redni kontakt wizualny co najmniej
z jednym pracownikiem.
2. Prace w pomieszczeniach, w których wyst puj gazy lub pary truj ce,
ce albo dusz ce,
przy których wykonywaniu wymagane jest stosowanie rodków ochrony indywidualnej.
3. Prace zwi zane z:
— monta em i demonta em studzienek, stacji pomp wodnych przy g boko ciach wi kszych od
2 m,
— odmulaniem i pog bianiem cieków i zbiorników wodnych,
— budow i pog bianiem studni kopanych przy g boko ciach wi kszych od 2 m.
4. Prace w pomieszczeniach sekcyjnych zak adów utylizacji.
5. Prace na czynnych gazoci gach i przemys owych instalacjach gazowych.
6. Prace przy obs udze autoklawów przemys owych.
7. Prace na stanowiskach organizowanych w magazynach substancji truj cych i
cych.
8. Prace przy usuwaniu ska
chemicznych.
9. Prace zwi zane z transportowaniem i stosowaniem materia ów wybuchowych.
10. Prace przy usuwaniu skutków wypadków i awarii radiacyjnych.
11. Prace zwi zane z transportem i prze adunkiem materia ów promieniotwórczych, wymagaj ce
nadzoru dozymetrycznego.
12. Prace w sterowniach i przy kana ach reaktorów j drowych oraz w sterowniach i bunkrach
akceleratorów.
13. Prace zwi zane z obs ug studzienek i zbiorników cieków radioaktywnych.
14. Prace badawcze z u yciem urz dze plazmowych do syntezy termoj drowej.
15. Prace zwi zane z konserwacj , monta em i napraw d wigów, suwnic, urawi wie owych i
samojezdnych, uk adnic magazynowych i schodów ruchomych.

16. Prace spawalnicze, ci cie gazowe i elektryczne oraz inne prace wymagaj ce pos ugiwania
si otwartym ród em ognia w pomieszczeniach zamkni tych albo w pomieszczeniach
zagro onych po arem lub wybuchem.
17. Prace przy urz dzeniach elektroenergetycznych znajduj cych si ca kowicie lub cz ciowo
pod napi ciem, z wyj tkiem prac polegaj cych na wymianie w obwodach o napi ciu do 1 kV
bezpieczników i arówek ( wietlówek).
18. Prace wykonywane w pobli u nie os oni tych urz dze elektroenergetycznych lub ich
cz ci, znajduj cych si pod napi ciem.
19. Prace przy wy czonym spod napi cia torze dwutorowej elektroenergetycznej linii
napowietrznej o napi ciu 1 kV i powy ej, je eli drugi tor linii pozostaje pod napi ciem.
20. Prace przy wy czonym spod napi cia elektroenergetycznych liniach napowietrznych, które
krzy uj si z liniami znajduj cymi si pod napi ciem.
21. Prace przy wykonywaniu prób i pomiarów w zak adach energetycznych oraz innych
zak adach przy urz dzeniach elektroenergetycznych, z wy czeniem prac stale wykonywanych
przez wyznaczonych pracowników w ustalonych miejscach pracy (laboratoria, stacje prób).
22. Prace przy budowie i eksploatacji napowietrznych linii elektroenergetycznych:
— w terenie trudno dost pnym lub zalesionym, wymagaj cym cinania drzew,
— przy wymianie s upów i przewodów na s upach.
23. Prace przy budowie i eksploatacji napowietrznych linii telekomunikacyjnych wykonywanych:
— na skrzy owaniach z liniami energetycznymi, kolejowymi oraz w bezpo rednim s siedztwie
szlaków komunikacyjnych (dróg, rzek, mostów, wiaduktów) i gazoci gów,
— w terenie trudno dost pnym lub zalesionym, wymagaj cym cinania drzew,
— przy wymianie s upów i przewodów na s upach.
24. Prace przy eksploatacji linii kablowych ze zdalnym zasilaniem oraz przy urz dzeniach
zdalnego zasilania.
25. Prace w studniach kablowych, w pomieszczeniach z nimi po czonych i do kach
monterskich.
26. Prace na obiektach radiokomunikacyjnych w terenie górskim trudno dost pnym.
27. Prace konserwacyjne przy nadajnikach radiowych i telewizyjnych oraz prace wykonywane
na polach antenowych.
28. Prace w telekomunikacji przy nie obs ugiwanych stacjach wzmacniakowych i komorach
kablowych.
29. Prace wykonywane na wysoko ci powy ej 2 m w przypadkach, w których wymagane
jest zastosowanie rodków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysoko ci.
30. Prace w wykopach i wyrobiskach o g boko ci wi kszej od 2 m.
31. Prace ziemne wykonywane metod bezodkrywkow .
32. Prace geodezyjno-melioracyjne na terenach bagiennych.
33. Prace w kesonach i prace nurków.
34. Prace malarzy, konserwatorów okr towych, wykonywane poza burt statku lub z
zewn trznego rusztowania wisz cego oraz prace na masztach.
35. Prace na statkach w: zbiornikach wodnych, paliwowych, balastowych, kolektorach,
przelotniach, zasobnikach powietrza silników spalinowych, zenzach, koferdamach, tunelach
przyst pkowych, karterach silników i komorach
cuchowych.
36. Prace zwi zane z otwieraniem i zamykaniem luków adowni na statkach.
37. Prace na otwartych pok adach statków w warunkach sztormowych oraz na stanowiskach
manewrowych, cumowniczych na dziobie i rufie.
38. Prace na statkach przy prze adunkach i manipulacjach materia ów niebezpiecznych.
39. Prace na statkach wykonywane na wysoko ci powy ej 5 m na nie umocowanych w sposób
sta y drabinkach.
40. Prace kontrolerów fitosanitarnych na statku lub barce.
41. Prace przy oznakowywaniu i remoncie dróg na odcinkach nie zamkni tych dla ruchu.

42. Prace maszynistów kolejowych zatrudnionych na:
— lokomotywach elektrycznych nie wyposa onych w dwa aktywne systemy zabezpiecze , tj.
czuwak aktywny i system samoczynnego hamowania poci gu,
— pojazdach trakcyjnych, poruszaj cych si z szybko ci powy ej 130 km/h,
— lokomotywach prowadz cych poci gi w ruchu towarowym po liniach, na których miarodajne
pochylenie na obs ugiwanym odcinku jest wi ksze ni 15 promili na d ugo ci 1000 m.
43. Prace operatorów spr arek ch odniczych, prace przy nape nianiu instalacji amoniakiem
oraz prace wykonywane w komorach ch odniczych, gdy drzwi do tych komór otwierane s tylko
z zewn trz.
44. Prace przy og uszaniu zwierz t w zak adach przemys u mi snego.
45. Prace zwi zane z obs ug i zabiegami weterynaryjnymi zwierz t du ych w stacjach hodowli i
unasienniania.
46. Prace zwi zane z dokarmianiem ryb z ódki.
47. Prace zwi zane ze stosowaniem:
— rodków ochrony ro lin podczas zabiegu fumigacji,
— rodków ochrony ro lin w uprawach pod os onami i w pomieszczeniach zamkni tych.
48. Prace zwi zane ze wiadczeniem us ug w zakresie stosowania preparatów ochrony ro lin w
formie p ynnej, zaliczanych do pierwszej kategorii toksyczno ci.
49. Prace przy pozyskiwaniu drewna w lesie.
50. Prace zwi zane z ratownictwem górskim.

Reasumuj c:
Jak wynika z:
- § 81. 1. ROZPORZ DZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26
wrze nia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy
pracodawca ma obowi zek przeszkoli pracownika wykonuj cego prace pow. 1 m,
- prace na wysoko ci s zaliczone do prac szczególnie niebezpiecznych cyt.
rozporz dzenia i w po czeniu z ROZPORZ DZENIEM MINISTRA PRACY I POLITYKI
SOCJALNEJ z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny by
wykonywane przez co najmniej dwie osoby i za cznikiem do niego a szczególno ci z pkt.
29 - pracownik nie powinien pracowa sam.
Nale y nadmieni , ze prace na wysoko ci winny by wykonywane w bezpo rednim
nadzorze.

z powa aniem:
Andrzej Dziedzic
w przypadku w tpliwo ci podaje kontakt:
Biuro Doradczo-Us ugowe BHP Andrzej Dziedzic
ul. Zazamcze 24; 33-200 D browa Tarnowska
tel. / fax.: 014 – 642-26-37, tel. kom.: 0-603-93-93-15
e-mail: bhp.andrzej@wp.pl

