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Drabiny



2.
Za sto so wa nie dra bi ny do wy ko ny wa nia pra cy na wy -

so ko ści po win no zo stać po prze dzo ne oce ną ry zy ka,
z któ rej bę dzie wy ni kać, że uży cie in ne go sprzę tu jest
nie uza sad nio ne, a wy ko na nie pra cy z dra bi ny wy star -
cza ją co bez piecz ne.

Przy użyt ko wa niu dra bin
po win no kie ro wać się
do bry mi prak ty ka mi:

● pra ca krót ko trwa ła,
pra ca przy uży ciu dra bi ny,
w któ rej dra bi ny nie zmie -
nia ją po zy cji do 30 mi nut;

● pra ca o ni skim ry zy ku,
gdy np. wa run ki pra cy są
ta kie, że praw do po do bień -
stwo upad ku jest zni ko me
lub ewen tu al ny upa dek nie
spo wo du je po wa żnych ob -
ra żeń;

● pra ca lek ka – dra bi ny
nie są od po wied nie do wy -
ko ny wa nia pra cy wy ma ga -
ją cej du że go wy sił ku lub
uży cia du żych sił;

● pra ca nie wy ma ga ją ca
prze no sze nia cię żkich lub
nie wy god nych do prze no -
sze nia na rzę dzi lub wy po -
sa że nia;

● pew ny uchwyt jest
mo żli wy za rów no w cza sie
wcho dze nia po dra bi nie
jak i w trak cie wy ko ny wa -
nia pra cy. 

Do brą prak ty ką jest utrzy my wa nie trój punk to we -
go kon tak tu z dra bi ną przez ca ły czas, kie dy 

obie sto py i dłoń lub obie dło nie i jed na sto pa sty -
ka ją się z dra bi ną.
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1. 
Dra bi ny są ta nie i pro ste w użyt ko wa niu. Jed nak ła two

jest zlek ce wa żyć za gro że nia zwią za ne z ich uży ciem, co mo -
że na ra zić na ry zy ko wy pad ku. 

Do wy pad ków do cho dzi w wy ni ku:
● wy chy la nia się,
● prze cią że nia,
● nie za cho wa nia, co

naj mniej trzech punk tów
kon tak tu,

● nie wła ści we go usta -
wie nia dra bi ny,

● bra ku za bez pie cze nia
dra bi ny przed osu nię ciem,
czy prze wró ce niem.

Pa mię taj! Dra bi na nie za -
wsze jest od po wied nim
sprzę tem do pra cy na wy -
so ko ści!

Dra bi na mo że być wy ko -
rzy sta na, ja ko sta no wi sko
ro bo cze do pra cy na wy so -
ko ści tyl ko wów czas, gdy
uży cie in ne go, bar dziej
bez piecz ne go sprzę tu ro -
bo cze go (np. pod no śni -
ków lub rusz to wa nia), nie
jest uza sad nio ne z po wo -
du ni skie go po zio mu ry zy -
ka i krót ko trwa łe go ich
wy ko rzy sta nia al bo oko -
licz no ści, któ rych pra co -
daw ca nie mo że zmie nić.
Do ta kiej sy tu acji do cho dzi
wów czas, gdy bra ku je do -
jaz du dla pod no śni ków, a czas wy ko na nia pra cy jest na ty le
krót ki, że usta wia nie rusz to wa nia w ce lu jej wy ko na nia jest
nie uza sad nio ne (usta wie nie rusz to wa nia za bra ło by ty le sa -
mo lub na wet wię cej cza su, niż sa mo wy ko na nie pra cy).
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Praca na drabinie, a wypadki! Kiedy można użyć drabiny?



Zaw sze stój fron tem do dra bi ny (tak, aby tu łów był mię -
dzy po dłu żni ca mi) i pa mię taj o za cho wa niu trzech punk -
tów kon tak tu (tak, aby obie sto py i jed na rę ka lub jed na
sto pa i obie dło nie mia ły kon takt z dra bi ną). 

3. 
Naj wię cej wy pad ków zda rza się, gdy oso ba pra cu ją ca

na dra bi nie pró bu je do się gnąć od le głe go punk tu. Aby te -
go unik nąć dra bi na po win na być usta wio na w od po wied -
nim miej scu. 
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Wy chy la nie się mo że spo wo do wać, ze utra cisz 
trój punk to wy kon takt z dra bi ną.

Właściwa pozycja 
podczas pracy na drabinie.

Unikaj wychylania się!

Do dat ko wa pół ka 
po sze rza ją ca sto pień 
uła twia sta nie na dra bi nie.

Dobre i złe praktyki



5.  

Gdy pra cu jesz na dra bi nie roz staw nej: 
● spraw dzaj, czy oba jej seg men ty są za bez pie czo ne

przed roz su nię ciem się; 
● usta wiaj ją fron tem w kie run ku pra cy; 
● wchodź i schodź twa rzą zwró co ną do dra bi ny;
● nie stój okra kiem pod czas pra cy;
● pa mię taj ni gdy nie stój w cza sie pra cy na jed nym

z dwóch naj wy ższych szcze bli dra bi ny.
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4. 

Gdy pra cu jesz na dra bi nie przy staw nej:
● nie wy chy laj się po za ob ręb dra bi ny;
● wchodź i schodź twa rzą zwró co ną do dra bi ny;
● nie for suj się, na dra bi nie mo żesz wy ko ny wać tyl ko lek -

ką pra cę;
● pa mię taj, aby sto py by ły wy star cza ją co pod par te;
● za bez piecz dra bi nę przed mo żli wo ścią prze su nię cia

się;
● ni gdy nie stój w cza sie pra cy na jed nym z trzech

naj wy ższych szcze bli.
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W za le żno ści od fa zy 
ru chu, cię żar cia ła po wi nien
opie rać się na trzech punk tach
dwóch sto pach i dło ni lub dwóch
dło niach i sto pie itd.

Pracuj twarzą 
do płaszczyzny 
roboczej. 

Pra ca na dra bi nie przy staw nej Pra ca na dra bi nie roz staw nej



7.  

Uni kaj wno sze nia po dra bi nie cię żkich lub nie wy god -
nych do uchwy ce nia przed mio tów.
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6. 

Wy bie ra jąc dra bi nę do wy ko na nia kon kret nej pra cy,
sprawdź na ta blicz ce umiesz czo nej na po dłu żni cy, ja ka jest
no śność dra bi ny oraz czy nie bę dą prze kro czo ne do pusz -
czal ne ob cią że nia, okre ślo ne przez pro du cen ta dra bi ny.

Za kres in for ma cji po da wa nych przez pro du cen ta dra bi -
ny okre ślo ny jest przez nor my se rii EN -131.
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Czy taj in for ma cje na na -
lep ce, wte dy upew nisz
się, czy dra bi na ma 
do sta tecz ną no śność.

Stojąc na drabinie nie dźwigaj ciężarów, bo możesz
stracić równowagę i być narażony na upadek.

Pamiętaj nie przeciążaj!Spraw dzaj no śność dra bi ny
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8. 

Przy usta wia niu dra bi ny na le ży zwró cić uwa gę na:
● wy trzy ma łość pod ło ża i miej sca opar cia dra bi ny;
● po go dę;
● śro do wi sko pra cy;
● na po wietrz ne li nie ener ge tycz ne;
● in ne pra ce wy ko ny wa ne w po bli żu.

Dra bi na po win na być usta wio na na rów nym pod ło żu.
Je śli to ko niecz ne, na le ży użyć urzą dzeń po zwa la ją cych
na za cho wa nie po zio me go po ło że nia szcze bli dra bi ny. Dra -
bin nie na le ży opie rać o pod ło że, któ re jest śli skie lub o nie -
do sta tecz nej wy trzy ma ło ści (np. szkło lub ryn ny). 

Je śli dra bi na przy staw na uży wa na jest, ja ko śro dek
do stę pu, mu si być ona do sta tecz nie dłu ga tak, aby
wy star cza ją co wy sta wa ła po nad plat for mę do stę pu,
chy ba, że zo sta ły za sto so wa ne in ne środ ki za pew nia -
ją ce pew ne uchwy ce nie po rę czy.
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Aby unik nąć opie ra nia dra bi ny
np. o ryn ny, mo żna użyć od po -
wied nich urzą dzeń dy stan so -
wych, opar tych o sta bil ną ścia nę.

Drabiny przystawne
powinny wystawać
ponad powierzchnię, 
na którą prowadzą, 
co najmniej 0.75 m.
a kąt pomiędzy
drabiną, a poziomem
wynosił 75o.

Ustawienie drabiny



9. 
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Aby za bez pie czyć dra bi nę przed prze wró ce niem się naj -
le piej umo co wać jej gór ne koń ce, po przez np. przy wią za -
nie obu po dłu żnic do ele men tu sta łe go. 

In nym roz wią za niem jest przy wią za nie dra bi ny w po ło -
wie wy so ko ści do sta łe go ele men tu kon struk cji lub ewen -
tu al nie sta bi li za cja w dol nej czę ści. To dru gie, roz wią za nie
ma jed nak tę wa dę, że nie za bez pie cza dra bi ny przed bocz -
nym po śli zgiem i w efek cie utra tą sta tecz no ści i prze wró -
ce niem się. 

Uwiązanie drabiny
w jej górnej części.

Podstawa drabiny.
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Umo co wa nie dra bi ny 
za po mo cą ha ków 
w jej gór nej czę ści.

Przedłużka podłużnicy
do zabezpieczenia

stanowiska pracy na
nierównym podłożu. 

Podparcie stóp drabiny.

Zabezpieczenie drabin



11. 

Tak trze ba:
Sprawdź dra bi nę przed uży ciem. 
Za bez piecz dra bi nę przed prze su nię ciem i upad kiem.
Zaw sze usta wiaj dra bi nę na sta bil nym pod ło żu, ni gdy

na po de stach rusz to wa niach lub pod no śni kach, pa le tach,
ce głach itp.

Zaw sze opie raj dra bi nę o od po wied nio wy trzy ma łe
miej sca.

Za cho wuj od po wied ni kąt usta wie nia dra bi ny.
Uży waj dra bin tyl ko do krót ko trwa łych prac.
Uży waj dra bi ny tyl ko do prac lek kich.
Moc no trzy maj się po dłu żnic pod czas wcho dze nia

po dra bi nie. 
Pod czas pra cy tu łów za wsze po wi nien znaj do wać się

mię dzy po dłu żni ca mi. 
Je śli pra cu jesz na wy so ko ści po wy żej dwóch me trów,

uży waj do dat ko we go za bez pie cze nia przed upad kiem
(sze lek z lin ką bez pie czeń stwa przy mo co wa na do sta łych
ele men tów kon struk cji oraz heł mu ochron ne go).
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10. 

Od po wied nie przy go to wa nie pra cow ni ków do pra cy
dla za pew nie nia bez pie czeń stwa pra cy na dra bi nach. Pra -
cow ni cy mu szą wie dzieć, w ja ki spo sób spraw dzać dra bi ny,
jak je usta wiać, prze sta wiać i uży wać, tak, aby nie do szło
do wy pad ku.

Brak nad zo ru mo że pro wa dzić do nie wła ści we go uży -
wa nia dra bin. 

Dla te go oso by spra wu ją ce nad zór mu szą:
● za pew nić do bry stan tech nicz ny dra bin;
● po in for mo wać pra cow ni ków o za sa dach bez piecz ne -

go użyt ko wa nia dra bin, 
● eg ze kwo wać od pra cow ni ków powszechnego prze -

strze ga nie tych za sad.
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Brak nadzoru może prowadzić do wypadku.

Nie wol no:
● Wy chy lać się pod czas pra cy na dra bi nie. 
● Ob cią żać dra bi ny jed no stron nie.
● Pra co wać sto jąc na jed nym z naj wy ższych

trzech szcze bli dra bi ny (jed nym z dwóch naj -
wy ższych szcze bli w przy pad ku dra bi ny roz -
staw nej).

● Pra co wać sto jąc okra kiem na dra bi nie
roz staw nej.

● Prze su wać ani roz su wać dra bi ny, gdy
na niej sto isz.

● Uży wać dra bi ny roz staw nej, ja ko przy -
staw nej.

● Usta wiać dra bi ny przy drzwiach, któ re
ktoś mo że nie spo dzie wa nie otwo rzyć.

Zapamiętaj!Szkolenie i nadzór
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Egzemplarz bezpłatny

12. 

– Usta wa z dnia 26 czerw ca 1974 r. Ko deks pra cy
(Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmia na mi oraz z 2009
r. Nr 219, poz. 1704). 

– Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki So cjal nej
z dnia 26 wrze śnia 1997 r. w spra wie ogól nych prze pi -
sów bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy (Dz. U. z 2003 r.
Nr 169, poz. 1650 ze zmia na mi oraz z 2008 r. Nr 108,
poz. 690). 

– Roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar ki z dnia 30
paź dzier ni ka 2002 r. w spra wie mi ni mal nych wy ma -
gań do ty czą cych bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy w za -
kre sie użyt ko wa nia ma szyn przez pra cow ni ków
pod czas pra cy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 ze zmia na mi
z 2003 r. Nr 178, poz. 1745).

– Nor my z se rii PN -EN 131 Dra bi ny.
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