STANDARD BHP

2.0
PRACE NA WYSOKOŚCI

Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia
bezpieczeństwa w trakcie przygotowania oraz prowadzenia prac na wysokości.

UWAGA
Upadki z wysokości są najczęstszą przyczyną wypadków śmiertelnych oraz
poważnych uszkodzeń ciała. Dlatego przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu
prac na wysokości należy przeanalizować konieczność ich prowadzenia
i rozważyć możliwość zastąpienia ich robotami bardziej bezpiecznymi.

W przypadku pytań lub
wątpliwości skontaktuj się
z najbliższym specjalistą BHP.
Standard ten:
•	zawiera wymagania
wynikające z prawa i norm
polskich oraz wewnętrznych
uregulowań Porozumienia
dla Bezpieczeństwa
w Budownictwie,
•	jest obligatoryjny dla wszystkich
jednostek Porozumienia
dla Bezpieczeństwa
w Budownictwie,
•	pomaga zapewnić bezpieczne
i skuteczne praktyki podczas
prac.

A. WSTĘP
1.

Standard ten ma zastosowanie do prac, podczas których istnieje ryzyko
upadku człowieka z wysokości większej niż 1 m lub doznania urazu
na skutek spadających z góry przedmiotów.

2.

Prace na wysokości są zaliczone do szczególnie niebezpiecznych.

3.

Procedury i instrukcje bezpieczeństwa powinny uwzględniać hierarchię
zabezpieczenia prac na wysokości, odnosząc się – kolejno – do stosowania
metod zapobiegania, a następnie metod ochrony, gdy prac na wysokości
nie można uniknąć.

4.

Wszystkie osoby pracujące na wysokości mają obowiązek stosowania
hełmów ochronnych, kamizelek ostrzegawczych, właściwego obuwia oraz
sprzętu zabezpieczającego, dobranego do rodzaju prac.

5.

Należy upewnić się, czy hełm ochronny jest prawidłowo założony
i zabezpieczony paskiem podbródkowym przed spadnięciem.

B. DZIAŁANIA PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT
1.

Wszystkie prace na wysokości należy właściwie zaplanować,
zorganizować, prowadzić i nadzorować.

2.

Prace na wysokości należy prowadzić w oparciu o Instrukcję Bezpiecznego
Wykonywania Robót (IBWR), opracowaną każdorazowo dla danego zadania.

3.

Należy w widoczny sposób znakować miejsca, gdzie prowadzone są prace
na wysokości oraz wyznaczać i wygradzać strefy ochronne wokół nich.

4.

Wszystkie stanowiska prac na wysokości muszą być właściwie
zabezpieczone.

5.

Osoby pracujące na wysokości muszą być kompetentne oraz poddawane
systematycznym, specjalistycznym badaniom lekarskim, szkoleniom
i instruktażom związanym z występującymi zagrożeniami.
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C. DZIAŁANIA W TRAKCIE ROBÓT
1.

Metody zapobiegania i ochrony prac na wysokości dzielą się na zbiorowe
i osobiste (indywidualne).

2.

W przypadku używania sprzętu ochrony osobistej podczas prac
na wysokości wymagana jest obecność co najmniej dwóch osób, a roboty
można prowadzić w oparciu o pozwolenie.

3.

Jeśli pracownik musi zmieniać punkt kotwiczenia, należy zabezpieczyć
podwójny system linek asekuracyjnych.

4.

Środki ochrony indywidualnej muszą być odpowiednio dobrane
i sprawdzone przed użyciem. Podlegają one udokumentowanej kontroli
kompetentnej osoby w obowiązujących terminach.

5.

Niezależnie od barier ochronnych (balustrad) oraz środków ochrony
indywidualnej wszędzie tam, gdzie jest to konieczne, należy stosować siatki
bezpieczeństwa.

6.

Przed rozpoczęciem prac na wysokości należy przygotować Instrukcję
Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR), zwracając szczególną
uwagę na:
• zagrożenia związane z możliwością upadku osób lub przedmiotów,
• sposoby zarządzania kluczowymi zagrożeniami bezpieczeństwa przy
pracy na wysokości,
• dobór właściwych i skutecznych metod zmniejszenia ryzyka i jego
kontroli oraz odpowiedniego sprzętu,
• możliwość wystąpienia niesprzyjającej pogody lub innych czynników
zewnętrznych mogących zakłócić proces produkcji,
• wybór odpowiednich i stałych punktów kotwienia sprzętu,
• drogę swobodnego spadania, uwzględniającą następujące
składowe: długość linki bezpieczeństwa + długość rozwiniętego
amortyzatora + wysokość, na której znajduje się pracownik + margines
bezpieczeństwa.

7.

W związku z możliwością wystąpienia sytuacji wypadkowych, awaryjnych
lub konieczności ratowania pracowników, należy opracować, wdrożyć
i utrzymywać plan działania i instrukcje awaryjne.

8.

W przypadku użycia platform roboczych lub podnośników koszowych
przed przystąpieniem do prac na wysokości należy skontrolować badania
techniczne urządzeń, a w przypadku wykorzystania rusztowań należy
sprawdzić zgodność montażu z dokumentacją techniczno-ruchową lub
instrukcją montażu.

9.

Wszelkie urządzenia techniczne stosowane podczas prac na wysokości,
w tym głównie: platformy robocze, podnośniki koszowe czy rusztowania,
powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich sprawność.

10. Urządzenia te powinny być montowane w miejscach przeznaczenia
przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, zgodnie z instrukcją,
dokumentacją techniczną lub projektową.
11. Osoby pracujące z koszy podnośników lub platform roboczych muszą
posiadać uprawnienia do ich obsługi oraz być wyposażone w środki
ochrony indywidualnej i stosować je w trakcie pracy.
12. Obowiązują standardy szczegółowe dla każdego z rodzaju prac
na wysokości.
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