Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanomontażowych i rozbiórkowych
z dnia 28 marca 1972
Dz.U. z 1972r. Nr 13, poz. 93
stan prawny na dzień 27 lutego 2007 roku
Rozdział 1
Przepisy wstępne.
§1
1.Rozporządzenie ustala zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót
budowlano-montażowych i rozbiórkowych, przy obsłudze i konserwacji budowlanego sprzętu
zmechanizowanego i pomocniczego oraz na placach składowych materiałów budowlanych na
terenie budowy.
2.Gdy przepisy szczególne stawiają wymagania ostrzejsze w zakresie wykonywania robót
budowlano-montażowych i rozbiórkowych niż przepisy rozporządzenia, należy stosować przepisy
szczególne.
3.Przepis ust. 2 ma zastosowanie również w razie wydania przez producenta narządzi lub sprzętu
instrukcji ich stosowania.
4.Przy wykonywaniu rodzajów robót budowlano-montażowych, dla których nie ustalono w
niniejszym rozporządzeniu szczegółowych wymagań, należy stosować warunki techniczne
wykonywania robót budowlano-montażowych, przepisy szczególne, normy itp.
§2
Przez użyte w rozporządzeniu określenie:
1)"sprzęt zmechanizowany" - należy rozumieć maszyny i urządzenia, takie jak dźwignice,
przenośniki, betoniarki, przeciągarki wagonowe, ciągniki i inny sprzęt o napędzie silnikowym,
2)"sprzęt pomocniczy" - należy rozumieć elementy nie stanowiące stałego wyposażenia
budowlanego sprzętu zmechanizowanego, a stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych,
takie jak zawiesia, uchwyty, bloki przenośne, podstawki ładunkowe, pomosty przenośne, wózki
ręczne, taczki, narzędzia i inne urządzenia pomocnicze,
3)"nadzór techniczny" - należy rozumieć odpowiednio do organizacji budowy i zakres zadań brygadzistę, majstra budowlanego, kierownika robót, kierownika budowy oraz personel
inżynieryjno-techniczny wykonawcy robót budowlano-montażowych.
§3
Przy pracach określonych w § 1 może być zatrudniony wyłącznie pracownik, który:
1)posiada kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska,
2)uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy.
§4
Nie wolno zatrudniać pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazań lekarskich
oraz bez wstępnego przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

§5
1.Brygadzista ma obowiązek organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady danej
specjalności budowlanej w sposób zabezpieczający przed wypadkiem, zgodnie z obowiązującymi
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy i wytycznymi udzielonymi przez przełożonego.
2.Brygadzista może kierować tylko jedną brygadą.
3.Brygadzista powinien wyznaczyć zastępcę na czas swojej nieobecności w brygadzie.
§6
Wykonywanie funkcji operatorów maszyn budowlanych, dźwigowych, kierowców wózków
silnikowych i innych maszyn budowlanych o napędzie silnikowym wymaga posiadania uprawnień
wydanych przez właściwą komisję kwalifikacyjną.
§7
1.Operatorowi nie wolno opuszczać stanowiska pracy w czasie ruchu maszyny lub urządzenia
budowlanego.
2.Wchodzenie i schodzenie ze stanowiska operatora powinno odbywać się wyłącznie po
przeznaczonych do tego stopniach, schodach, drabinach itp.
§8
Przed oddaleniem się od maszyny lub urządzenia będącego w ruchu operator obowiązany jest
zatrzymać silnik, maszynę lub urządzenie, a w razie potrzeby zahamować oraz uniemożliwić
włączenie do ruchu maszyny lub urządzenia przez osoby trzecie.
§9
1.W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urządzenia budowlanego należy je
niezwłocznie zatrzymać i wyłączyć dopływ energii ze źródła zasilania.
2.Wznawianie pracy maszyn i urządzeń bez usunięcia uszkodzenia jest zabronione.
§ 10
Roboty budowlano-montażowe powinny być prowadzone w sposób bezpieczny, określony w
projekcie organizacji robót.
§ 11
1.W razie powierzenia wykonania robót generalnemu realizatorowi inwestycji lub generalnemu
wykonawcy, jest on gospodarzem na placu budowy. Ustala on wspólnie z podwykonawcami zasady
nadzoru związane z bezpieczeństwem i higieną pracy na poszczególnych odcinkach robót.
2.Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowiązany jest do pełnienia nadzoru nad
przestrzeganiem na placu budowy przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz egzekwowania od
podwykonawców przestrzegania tych przepisów.
§ 12
Przed oddaniem do eksploatacji nowego sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego zakład
pracy powinien przeprowadzić próbę technicznej sprawności i zbadać, czy sprzęt spełnia
wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
§ 13
Zakład pracy eksploatujący sprzęt zmechanizowany i pomocniczy oraz urządzenia techniczne nie
objęte dozorem technicznym powinien we własnym zakresie zorganizować dozór, opracować
instrukcję obsługi, przeprowadzać kontrole bieżące i okresowe oraz dokonywać obciążeń próbnych.
§ 14
Liczbę pracowników niezbędną do obsługi sprzętu zmechanizowanego określa się w instrukcji
techniczno-ruchowej dla danej maszyny lub urządzenia.
§ 15
Zakład pracy powinien opracować szczegółowe instrukcje techniczno-ruchowe określające
wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla poszczególnych stanowisk i przestrzegać ich
stosowania.

§ 16
1.Przy wykonywaniu robót na wysokości powyżej 2 m stanowiska pracy oraz przejście należy
zabezpieczyć barierą składającą się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej
umieszczonej na wysokości 1,10 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą
należy wypełnić częściowo lub całkowicie w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem
z wysokości.
2.Jeżeli roboty określone w ust. 1 są wykonywane przejściowo lub ich charakter uniemożliwia
zastosowanie zabezpieczenia przewidzianego w ust. 1, należy wprowadzić inne skuteczne
zabezpieczenie pracowników przed upadkiem.
§ 17
Pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny być dostosowane do przewidzianego
obciążenia, szczelne i zabezpieczone przed zmianą ich położenia.
§ 18
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego lub jednostki wykonującej czynności nadzoru inwestorskiego
obowiązani są do kontroli nadzorowanych przez siebie robót również w zakresie przestrzegania
przepisów i zasad bezpiecznych warunków pracy.
Rozdział 2
Zagospodarowanie placu budowy.
§ 19
1.Zagospodarowanie placu budowy powinno być sprawdzone przed rozpoczęciem robót
budowlanych przez komisję, złożoną z przedstawicieli zainteresowanych komórek
przedsiębiorstwa, przedstawicieli organizacji związkowej i ewentualnie organizacji społecznozawodowych, działających w danej jednostce. Komisję powołuje dyrektor przedsiębiorstwa w
porozumieniu z zainteresowanymi organizacjami.
2.Komisyjne sprawdzenie zagospodarowania placu budowy powinno obejmować w szczególności:
1)ogrodzenie terenu,
2)drogi,
3)doprowadzenie energii elektrycznej i wody,
4)urządzenia higieniczno-sanitarne,
5)urządzenia socjalno-bytowe.
§ 20
1.Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem.
2.Ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi.
Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,50 m.
§ 21
1.W ogrodzeniu placu budowy powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego,
pojazdów drogowych i szynowych.
2.Dla pojazdów mechanicznych i rowerów należy w miarę możliwości wyznaczyć miejsca postoju
(parkingi).
§ 22
1.Drogi dojazdowe powinny posiadać utwardzoną nawierzchnię i oznakowanie zgodne z przepisami

o ruchu na drogach publicznych.
2.Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym.
Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów.
§ 23
Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy powinna być dostosowana do używanych
środków transportowych i nasilenia ruchu.
§ 24
Drogi szynowe i ich urządzenia na placu budowy powinny być wykonywane, utrzymywane i
obsługiwane zgodnie z przepisami obowiązującymi w odniesieniu do kolei użytku niepublicznego.
§ 25
Jeżeli w związku z wykonywanymi robotami został zamknięty przejazd dla pojazdów, miejsce to
należy oznakować zgodnie z przepisami o ruchu na drogach publicznych.
§ 26
1.Na poboczach jezdni dróg głównych, przynajmniej po jednej stronie, powinien być wydzielony
ciąg pieszy.
2.Szerokość ciągu pieszego powinna wynosić przy ruchu jednokierunkowym co najmniej 0,75 m, a
przy dwukierunkowym co najmniej 1,2 m.
§ 27
1.Dopuszczalne nachylenie zjazdów na placu budowy w linii prostej, przeznaczonych do ruchu
kołowego, nie powinno przekraczać 15%, a przy zakrętach - 12%.
2.Nachylenie pochylni przeznaczonych do przenoszenia ciężarów nie powinno być większe niż
10%.
§ 28
1.Przejście dla pieszych powinno być wyznaczone w miejscach zapewniających bezpieczeństwo.
2.W razie wyznaczenia przejścia w miejscu niebezpiecznym, np. obok zagłębień, wykopów lub
składowisk, przejście powinno mieć przy ruchu jednokierunkowym szerokość nie mniejszą niż 0,75
m, a przy ruchu dwukierunkowym nie mniejszą niż 1,2 m.
3.Przejścia obok lub nad zagłębieniami powinny być zabezpieczone w sposób określony w § 16.
§ 29
1.Wyjścia z magazynów oraz przejścia między budynkami dla pieszych, wychodzące na drogi
szynowe i inne, powinny być zabezpieczone poprzecznymi poręczami ochronnymi o wysokości
1,10 m lub w inny sposób, np. przez labirynty.
2.Przepisy ust. 1 nie dotyczą wejść i wjazdów przeznaczonych do ruchu sprzętu
zmechanizowanego.
§ 30
1.Przejścia dla pracowników, znajdujące się na pochyłościach lub zboczach o nachyleniu większym
niż 20o, należy zaopatrzyć w pochylnie z nabitymi poprzecznie listwami w odstępach najwyżej co
0,4 m lub wykonać schody o szerokości nie mniejszej niż 0,70 m z co najmniej jednostronną
poręczą ochronną o wysokości 1,10 m.
2.Otwory w stropach, na których są prowadzone roboty lub też do których możliwy jest dostęp
ludzi, należy szczelnie zakryć lub ogrodzić zgodnie z przepisami § 16.
§ 31
1.Strefę niebezpieczną (miejsca niebezpieczne), w której istnieje źródło zagrożenia, np. z powodu
możliwości spadania z góry przedmiotów lub materiałów, należy oznakować i ogrodzić poręczami
bądź zabezpieczyć daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie może wynosić mniej niż 1/10
wysokości, z której mogą spadać przedmioty lub materiały - jednak nie mniej niż 6 m.

2.Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m od terenu i ze
spadkiem 45o w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i
dostatecznie wytrzymałe na przebicie przez spadające przedmioty.
3.Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu,
materiałów itp. jest zabronione.
4.W miejscach przejść i przejazdów szerokość daszka ochronnego powinna wynosić co najmniej o
1 m więcej niż szerokość przejścia lub przejazdu.
§ 32
Przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu oraz dobrze oświetlone.
§ 33
1.Na placu budowy powinny być wyznaczone miejsca do składowania materiałów.
2.W pomieszczeniach magazynowych należy umieścić tablice określające dopuszczalne obciążenie
przypadające na metr kwadratowy powierzchni podłogi.
§ 34
Bramy należy zaopatrzyć w zabezpieczenia przed samoczynnym zamykaniem się.
§ 35
1.Składowiska materiałów budowlanych i urządzeń technicznych powinny być wykonane w sposób
zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się składowanych
materiałów i elementów.
2.Opieranie składowanych materiałów i elementów o płoty, słupy linii napowietrznych, budynki
wznoszone lub tymczasowe jest zabronione.
3.Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza niż:
1)0,75 m - od ogrodzenia i zabudowań,
2)1,50 m - od zewnętrznej główki szyny kolejowej,
3)5,00 m - od stałego stanowiska pracy.
4.Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia o
szerokości co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytowi naładowanych
środków transportowych i powiększonej:
1)o 2 m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym środków poruszanych
siłą mechaniczną,
2)o 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym środków
poruszanych przy pomocy siły ludzkiej.
§ 36
1.Materiały powinny być składowane w miejscu wyrównanym do poziomu.
2.Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2 m,
dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów.
3.Stosy materiałów workowanych powinny być układane krzyżowo i nie przekraczać 10 warstw.
§ 37

Układanie prefabrykatów (sposób ułożenia i liczba warstw) powinno być zgodne z instrukcją
producenta.
§ 38
Wyciąganie materiałów z dolnych warstw stosów oraz podkopywanie zwałów materiałów sypkich
jest zabronione.
§ 39
Wchodzenie i schodzenie ze stosu powinno odbywać się przy użyciu drabin (schodni).
§ 40
1.Podczas mechanicznego załadunku i rozładunku materiałów budowlanych, ziemi itp.
przemieszczanie ich bezpośrednio nad ludźmi oraz nad kabiną kierowcy jest zabronione.
2.Na czas czynności wymienionych w ust. 1 kierowca obowiązany jest opuścić kabinę.
§ 41
W czasie transportu elementów prefabrykowanych przewożenie osób na ładunku lub obok niego
jest zabronione.
§ 42
Materiały chemiczne szkodliwe dla zdrowia należy przechowywać w szczelnych opakowaniach, na
których powinny być podane przez producenta ich nazwa i uwagi o szkodliwości dla zdrowia.
§ 43
Miejsce pracy, drogi na placu budowy, dojścia i dojazdy powinny być w czasie wykonywania robót
oświetlone zgodnie z obowiązującymi normami. Gdy światło dzienne nie jest wystarczające oraz o
zmroku i w nocy należy zapewnić dostateczne oświetlenie sztuczne.
§ 44
Żurawie, maszty lub inne wysokie konstrukcje w porze nocnej i o zmroku powinny mieć na
najwyższych punktach oświetlenie pozycyjne koloru czerwonego.
§ 45
1.Punkty świetlne powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały odczytanie tablic i znaków
ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacji ruchu na terenie placu budowy.
2.Słupy z punktami świetlnymi na drogach znajdujących się na placu budowy powinny być
rozmieszczone wzdłuż dróg, na ich skrzyżowaniach lub rozgałęzieniach. Na łukach dróg, przy
jednostronnym oświetleniu, słupy należy ustawiać po stronie zewnętrznej łuku.
§ 46
1.Urządzenia elektryczne powinny być wykonane, utrzymywane i eksploatowane zgodnie z
obowiązującymi przepisami i normami.
2.Prace związane z podłączeniem, badaniem, konserwacją i naprawą urządzeń elektrycznych
powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
§ 47
1.Zabronione jest urządzanie stanowisk pracy, składowisk materiałów i elementów budowlanych
lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod liniami napowietrznymi lub w odległości
bliższej (licząc w poziomie) od skrajnych przewodów niż:
1) 2 m - dla linii NN,
2) 5 m - dla linii WN do 15 kV,
3) 10 m - dla linii WN do 30 kV
4) 15 m - dla linii WN powyżej 30 kV.
- jeżeli przepisy szczególne w tym zakresie nie przewidują inaczej.

2.W razie stosowania urządzeń załadowczo-wyładowczych zachowanie odległości podanych w ust.
1 odnosi się do najdalej wysuniętego punktu ruchomego lub stałego elementów tych urządzeń oraz
ładunku transportowanego tymi urządzeniami.
§ 48
Skrzynki rozdzielcze prądu do zasilania urządzeń mechanicznych na placu budowy powinny być
zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. Skrzynki te powinny być tak rozmieszczone na
placu budowy, aby odległość od urządzeń zasilanych była jak najkrótsza i nie większa niż 50 m.
§ 49
Połączenia przewodów elektrycznych z urządzeniami mechanicznymi powinny być wykonane w
sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących te urządzenia oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi.
§ 50
1. Kontrola okresowa stanu urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa powinna
odbywać się co najmniej dwa razy w roku, w okresach najmniej korzystnych dla stanu izolacji tych
urządzeń i ich oporności, a ponadto:
1) przed uruchomieniem urządzenia pod dokonaniu zmian, przeróbek i napraw zarówno
elektrycznych, jak i mechanicznych,
2) przed uruchomieniem urządzenia, które nie było czynne przez okres jednego miesiąca lub dłużej,
3) przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.
2. Przy zastosowaniu w budowlanych urządzeniach elektrycznych przekaźnika ochronnego należy
sprawdzić działanie tego przekaźnika każdorazowo na początku każdej zmiany.
§ 51
Wodę do picia i celów higieniczno-sanitarnych należy dostarczać w ilości nie mniejszej niż 20
litrów na jednego zatrudnionego najliczniejszej zmiany.
§ 52
1. Na budowie, której czas trwania nie przekracza jednego roku, należy urządzić dla pracowników
wydzielone pomieszczenie na jadalnię i szatnię oraz pomieszczenia do gotowania napojów,
suszarnię odzieży, umywalnię i ustępy.
2. Na budowach wieloletnich należy urządzić dla pracowników szatnie na odzież czystą i brudną,
jadalnię, suszarnię odzieży, umywalnie, natryski, pomieszczenia do gotowania napojów, kabiny
higieny osobistej dla kobiet i ustępy.
3. Pomieszczenie na jadalnię należy wyposażyć w stoły i taborety, a pomieszczenia na szatnię w
szafki ubraniowe wentylowane i taborety w liczbie odpowiadającej wielkości zatrudnienia.
4. Powierzchnia użytkowa szatni odzieży czystej powinna wynosić 0,65 m2, a szatni odzieży
brudnej - 0,50 m2 na jednego pracownika. Szatnia odzieży czystej i szatnia odzieży brudnej
powinny mieścić się w wyodrębnionych pomieszczeniach.
5. Powierzchnia jadalni nie może wynosić mniej niż 0,70 m2 na jednego pracownika najliczniejszej
zmiany.
§ 53
Przy zatrudnieniu na budowie więcej niż 5 kobiet należy dla nich urządzić kabinę higieny osobistej
o powierzchni co najmniej 1,50 m2, wyposażoną w bidet i umywalkę z ciepłą i zimną wodą. Jedna
kabina powinna przypadać najwyżej na 200 kobiet.
§ 54
W suszarni odzieży powinno przypadać co najmniej 0,40 m2 powierzchni na jednego pracownika
najliczniejszej zmiany. Suszarnia powinna znajdować się obok szatni.

§ 55
Na każdych 7 pracowników najliczniejszej zmiany powinno w umywalni przypadać co najmniej
jedno stanowisko do mycia.
§ 56
Ciepła woda powinna być doprowadzona do co najmniej 60% zainstalowanych umywalek.
§ 57
Umywalnie powinny mieć powierzchnię zapewniającą dostęp do umywalek i posiadać bezpośrednie
połączenie z szatniami.
§ 58
Pomieszczenie do gotowania napojów należy wyposażyć w zlewozmywak z ciepłą i zimną wodą.
§ 59
1. Odległość od stanowisk pracy do jadalni nie powinna przekraczać 200 m, a do szatni - 500 m.
2. Jeżeli jadalnia nie sąsiaduje z umywalnią, należy wydzielić obok jadalni punkt mycia rąk (1 na 20
osób).
§ 60
Ustęp powinien posiadać co najmniej jedno oczko ustępowe na 25 zatrudnionych.
§ 61
W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi powinno być zapewnione ogrzewanie do
temperatury zgodnej z normami państwowymi i normatywami technicznymi projektowania.
§ 62
W sprawach dotyczących urządzeń higieniczno-sanitarnych, nie uregulowanych w niniejszym
rozdziale, mają zastosowanie przepisy w sprawie ogólnych warunków higieniczno-sanitarnych w
nowo budowanych lub przebudowywanych zakładach przemysłowych.
§ 63
Ścinanie, obalanie i karczowanie drzew znajdujących się na placu budowy należy wykonywać
zgodnie z przepisami w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy
pozyskaniu drewna, karpiny i żywicy.
Rozdział 3
Sprzęt zmechanizowany, pomocniczy i urządzenia.
§ 64
Maszyny, urządzenia i sprzęt, które podlegają dozorowi technicznemu, a są eksploatowane na
budowie, powinny posiadać dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.
§ 65
1. Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien posiadać ustalone parametry, takie jak
dopuszczalny udźwig, nośność, ciśnienie i temperaturę, uwidocznione przez trwały i wyraźny napis.
2 .Przeciążanie sprzętu zmechanizowanego oraz sprzętu pomocniczego ponad dopuszczalne
obciążenie robocze jest zabronione, z wyjątkiem przeciążeń dokonywanych w czasie badań i prób.
§ 66
1. Ruchome części mechanizmów sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego zagrażające
bezpieczeństwu powinny być zaopatrzone w osłony zapobiegające wypadkom.
2. Na stanowiskach pracy przy sprzęcie zmechanizowanym powinny być wywieszone instrukcje
bezpiecznej obsługi i konserwacji.
3. Stałe stanowiska pracy przy sprzęcie zmechanizowanym powinny być obudowane ze wszystkich
stron.
4. Nad czasowymi stanowiskami pracy powinny być wykonane daszki ochronne.

§ 67
Zmechanizowany i pomocniczy sprzęt powinien być przed rozpoczęciem pracy i przed zmianą
sprawdzony pod względem sprawności technicznej i bezpiecznego użytkowania.
§ 68
Sprzęt zmechanizowany należy zabezpieczyć przed dostępem osób nie należących do obsługi.
§ 69
1. Dokonywanie napraw, smarowanie i czyszczenie sprzętu zmechanizowanego będącego w ruchu
jest zabronione.
2. Odtłuszczanie i oczyszczanie powierzchni sprzętu zmechanizowanego benzyną etylizowaną jest
zabronione.
§ 70
Zblocza jednokrążkowe i wielokrążkowe, nie połączone na stałe ze sprzętem zmechanizowanym
lub pomocniczym, powinny być raz na rok poddawane próbie na obciążenie.
§ 71
1. Wciągarka ręczna powinna być wyposażona w korbę bezpieczeństwa lub w inne urządzenie
spełniające warunki korby bezpieczeństwa.
2. Podnoszenie ciężarów przekraczających maksymalny udźwig wciągarki jest zabronione.
§ 72
1. Przewody do sprężonego powietrza powinny być atestowane oraz powinny mieć wytrzymałość
dostosowaną do ciśnienia roboczego.
2. Używanie do powietrza sprężonego przewodów przetartych, uszkodzonych lub o nie znanej
wytrzymałości jest zabronione.
§ 73
1. Haki do przemieszczania ciężarów powinny być atestowane.
2. Stosowanie haków żeliwnych i staliwnych jest zabronione.
3. Haki spawane mogą być stosowane po ponownej atestacji.
§ 74
Jeżeli przy przemieszczaniu ładunków zachodzi możliwość wysunięcia zawiesia z gardzieli haka,
należy stosować haki wyposażone w urządzenia zamykające gardziel.
§ 75
Stosowanie elementów służących do zawieszania ładunku na hak, jak pierścieni, ogniw, pętli itp.,
których wymiary uniemożliwiają swobodne włożenie elementów na dno gardzieli haka, jest
zabronione.
§ 76
1. Badanie stopnia zużycia haków i ustalenie ich przydatności do dalszej pracy powinno być
przeprowadzane przed rozpoczęciem każdej zmiany roboczej.
2. Jeżeli wymiary gardzieli haka wskutek rozgięcia zwiększyły się o ponad 10% w stosunku do
wymiaru początkowego, hak powinien być wymieniony.
§ 77
Urządzenia pomocnicze stosowane przy przeładunkach na placu budowy i w magazynach powinny
być bezpieczne dla obsługi i niezawodne w użyciu.
§ 78
1. Płyty do łączenia wagonu z rampą lub drugim wagonem powinny być zaopatrzone w zaczepy lub
inne urządzenia zabezpieczające przed przesunięciem, a ich powierzchnie robocze powinny
uniemożliwiać poślizg.
2. Płyty powinny być oznaczone trwałym i wyraźnym napisem wskazującym dopuszczalne

obciążenie robocze.
§ 79
1. Pomosty i stojaki używane do przeładunku powinny odpowiadać wymaganiom
wytrzymałościowym. Dopuszczalne ich obciążenie powinno być uwidocznione trwałym, wyraźnym
napisem.
2. Szerokość pomostów powinna być tak dostosowana do wymiarów przemieszczanego po nich
ładunku bądź sprzętu, aby przynajmniej z dwóch jego boków pozostawała wolna przestrzeń do
krawędzi pomostu nie mniejszej niż 0,45 m.
3. Pomosty lub rampy przeznaczone do przejazdu pojazdów i sprzętu powinny być szersze o 1,2 m
od gabarytu pojazdów i zabezpieczone poręczami ochronnymi.
4. Szybkość pojazdów na pomostach i rampach nie powinna przekraczać 5 km/godz.
§ 80
Do przemieszczania ładunków płynnych lub plastycznych oraz materiałów żrących i parzących
powinny być stosowane specjalne pojemniki, a do ładunków płynnych w balonach - palety ze
ścianami bocznymi.
§ 81
Podstawki ładunkowe i palety powinny mieć powierzchnie i krawędzie gładkie, aby nie
powodowały kaleczenia rąk i uszkodzenia ładunku.
§ 82
1. Zawiesia linowe i łańcuchowe powinny być wykonane z materiałów atestowanych.
2. Robienie węzłów na linach i łańcuchach i łączenie między sobą lin stalowych na długości jest
zabronione.
§ 83
1. Pętle zawiesi z lin powinny być łączone za pomocą splatania i zaciskania zgodnie z obowiązującą
normą.
2. Do pętli zawiesi linowych powinny być wprowadzone kausze zabezpieczające liny przed
przetarciem.
3. Zakończenia lin stalowych powinny być tak zabezpieczone, aby nie powodowały kaleczenia rąk.
§ 84
1. Dopuszczalne obciążenie robocze zawiesi dwu- i wielocięgnowych uzależnione jest od wielkości
kąta wierzchołkowego mierzonego po przekątnej między cięgnami i powinno wynosić:
1) przy kącie 45o - 90%
2) przy kącie 90o - 70%
3) przy kącie 120o - 50% dopuszczalnego obciążenia zawiesia w układzie pionowym.
2. Kąt rozwarcia cięgien zawiesia nie powinien być większy niż 120o.
3. Przy użyciu zawiesia wielocięgnowego dla określenia obciążenia roboczego należy przyjmować,
że pracują tylko dwa cięgna.
4. Przy użyciu dwóch zawiesi o obwodzie zamkniętym ich łączne obciążenie nie powinno być
większe niż wielkość obciążenia roboczego przewidziana dla jednego zawiesia.
§ 85
Dopuszczalne obciążenie robocze dla zawiesi wykonanych z łańcuchów użytkowanych w

temperaturze poniżej -20oC należy obniżyć o 50%.
§ 86
1. Zawiesia wykonane z lin stalowych powinny być niezwłocznie wycofane z eksploatacji, jeżeli:
1) na długości równej ośmiokrotnej średnicy liny liczba zauważonych pękniętych drutów jest
większa niż 10% całkowitej liczby drutów znajdujących się w linie przeciwzwitej i 5% w linie
współzwitej,
2) występują oznaki przerdzewienia, zerwania splotek lub inne uszkodzenia.
2. Zawiesia wykonane z łańcuchów powinny być niezwłocznie wycofane z eksploatacji, jeżeli:
1) zużycie pręta ogniwa jest większe niż 1/5 pierwotnej średnicy pręta ogniwa,
2) ogniwa uległy deformacji lub wykazują inne widoczne uszkodzenia.
§ 87
1. Stosowane na budowie wózki ręczne i taczki powinny posiadać konstrukcję zapewniającą jak
największą stateczność przy pełnym załadunku, możność łatwego załadowania i rozładowania oraz
jak najmniejszy opór jazdy.
2. Na wózku należy umieścić napis określający jego nośność.
§ 88
1. Ładunek powinien być na wózku lub taczce ułożony w taki sposób, aby w czasie przewozu nie
mógł spaść, rozsypać się, przewrócić lub wylać.
2. Ładunek powinien być tak rozmieszczony na wózku, aby nie przesłaniał pola widzenia osobie
obsługującej wózek.
§ 89
Wózki do przewozu butli z gazami technicznymi, kwasami lub innymi żrącymi cieczami powinny
być wyposażone w urządzenia zabezpieczające ładunek przed spadnięciem.
§ 90
Wózki ręczne na szynach, których pochylenie toru jest większe niż 1%, powinny być zaopatrzone w
sprawnie działające hamulce.
§ 91
1. Drogi komunikacyjne wózków i taczek nie mogą być nachylone więcej niż:
1) dla wózków szynowych - 4%,
2) dla wózków bezszynowych - 5%,
3) dla taczek - 10%.
2. Drogi dla taczek i wózków umieszczone nad poziomem terenu powyżej 1,0 m powinny być
zabezpieczone w sposób określony w § 16.
§ 92
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym rozdziale w zakresie transportu ręcznego obowiązują
przepisy w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznym
dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów, a w zakresie transportu za pomocą wózków jezdniowych
napędzanych przepisy w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji wózków
jezdniowych napędzanych w transporcie wewnątrzzakładowym.
§ 93
Przenośniki taśmowe stałe powinny być wyposażone w wyłączniki bezpieczeństwa umieszczone w
łatwo dostępnych i dobrze oświetlonych miejscach, w odstępach nie większych niż 25 m, jeżeli nie

posiadają wyłączników linkowych.
§ 94
Kąt pochylenia i dopuszczalna szybkość taśmy powinny być dostosowane do rodzaju ładunku.
§ 95
Części ruchome i wirujące przenośników znajdujące się w zasięgu pracy zatrudnionych powinny
być zabezpieczone osłonami, a złącza końców taśmy gumowej przenośników powinny być
obustronnie gładkie.
§ 96
1. Mechanizmy służące do zmiany kąta nachylenia ramy przegubowej przewożonego przenośnika
powinny być tak ustawione i zabezpieczone, aby całkowicie uniemożliwiały samoczynną zmianę
położenia ramy.
2. Dokonywanie zmiany kąta nachylenia ramy przenośnika w czasie jego ruchu jest zabronione.
§ 97
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym rozdziale w zakresie obsługi przenośników
obowiązują przepisy w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze przenośników oraz
dokumentacja techniczno-ruchowa.

