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Pre wen cja i pro mo cja

Za gro że nia 
w bu dow nic twie

Bu dow nic two na le ży do tych ga łę zi
go spo dar ki, któ re cha rak te ry zu ją się
wy so kim stop niem ry zy ka ze wzglę du
na wy stę pu ją ce w pro ce sach pra cy za -
gro że nia za wo do we i wy pad ko we.
W tej bra nży od no to wu je się znacz ną
ilość wy pad ków przy pra cy, nie ste ty
ta kże śmier tel nych lub po wo du ją cych
trwa łe ka lec two u po szko do wa nych.
Z ana li zy wy pad ków, do któ rych do -
szło na pla cach bu do wy, wy ni ka, że
naj częst szy mi i naj po wa żniej szy mi
w skut kach zda rze nia mi wy pad ko wy -
mi są upad ki z wy so ko ści, w tym ta kże
te, wy ni ka ją ce z nie pra wi dło wej eks -
plo ata cji rusz to wań.

Pań stwo wa In spek cja Pra cy od wie lu lat
re ali zu je ró żne przed się wzię cia ukie run -
ko wa ne na bra nżę bu dow la ną. Obok
spra wo wa nia kon tro li i nad zo ru, po dej -
mu je rów nież dzia ła nia o cha rak te rze
pre wen cyj no-pro mo cyj nym. 
Okrę go wy In spek to rat Pra cy w Kiel cach
na wią zał współ pra cę z Pol ską Izbą Go -
spo dar czą Rusz to wań oraz ze zrze szo -
ny mi w niej pro du cen ta mi rusz to wań.
Dzię ki ich uprzej mo ści, dla ce lów szko -
le nio wych po zy skał ma te ria ły do ty czą -
ce pra wi dło we go mon ta żu i bez piecz nej
eks plo ata cji rusz to wań bu dow la nych.
Bę dą one pre zen to wa ne, po cząw szy
od mar ca, w pu bli ka cjach „In spek to ra
Pra cy”, w cy klu ar ty ku łów pt. „Błę dy
w mon ta żu rusz to wań”. Ich au to rzy
przy to czą obo wią zu ją ce prze pi sy, ta kże
Pol skie Nor my, omó wią naj czę ściej po -
peł nia ne błę dy, wska żą przy kła dy za -
rów no pra wi dło wo, jak i wa dli wie
zmon to wa nych rusz to wań.
Wszyst kich za in te re so wa nych tą te ma -
ty ką chce my rów nież za chę cić do ko rzy -
sta nia z ma te ria łów udo stęp nio nych
przez pro du cen tów rusz to wań , któ re
znaj du ją się ser we rze PIP, pod ad re sem:

ftp: //ftp.gip.pip.gov.pl
/OIPY/kiel ce/Rusz to wa nia/.

Za miesz czo no w nich do ku men ta cje
tech nicz no-ru cho we rusz to wań ró żnych
pro du cen tów, fo to gra fie i ry sun ki, szcze -
gó ło we in struk cje mon ta żu oraz bez -
piecz nej eks plo ata cji rusz to wań.

Je rzy Ja nusz
OIP Kiel ce

Błędy w montażu cz. I

Posadowienie 
rusztowań

Da riusz Gnot

W tym nu me rze „In spek to ra Pra cy” chce my za po cząt ko wać
cykl ar ty ku łów do ty czą cych kwe stii zwią za nych z mon ta żem
rusz to wań. Pra gnie my zwró cić uwa gę na spra wy zwią za ne
z pra wi dło wym po sa do wieniem kon struk cji, ich ko twie niem,
stę ża niem oraz eks plo ata cją. 

Roz po rzą dze nie Mi ni stra In fra struk tu ry z dnia 6 lu te go 2003 r. w spra wie bez pie -
czeń stwa i hi gie ny pra cy pod czas wy ko ny wa nia ro bót bu dow la nych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401)
§ 114 Rusz to wa nia na le ży usta wiać na pod ło żu usta bi li zo wa nym i wy pro fi lo wa nym, ze
spad kiem umo żli wia ją cym od pływ wód opa do wych.
§130 Dro ga prze miesz cza nia rusz to wań prze jezd nych po win na być wy rów na na,
utwar dzo na, od wod nio na, a jej spa dek nie mo że prze kra czać 1%.
Pol ska Nor ma PN -M -47900-2 – „Rusz to wa nia sto ją ce me ta lo we ro bo cze. Rusz to -
wa nia sto ja ko we z rur.”
4.4. Po sa do wie nie rusz to wań
4.4.1. Po sa do wie nie rusz to wań na pod ło żu grun to wym. 
Wiel kość pod kła dów na le ży tak do brać, aby dla pod ło ży grun to wych by ły speł nio ne
wy ma ga nia nor my wg pkt. 4.3.1 (tj. no śność pod ło ży grun to wych, na któ rych jest
mon to wa ne rusz to wa nie nie mo że być mniej sza niż 0,1 MPa). No śność pod ło ża na -
le ży usta lać wg PN -B -03020: 1981 (PN -81/B -03020) lub w in ny spo sób uza sad nio ny
tech nicz nie. Pod ło że dla rusz to wań ru cho mych po win no być utwar dzo ne lub po win -
ny być wy ko na ne pa sy jezd ne. Dla po sa do wie nia rusz to wa nia na pod ło żu grun to wym
za mar z nię tym na le ży po wierzch nię te re nu uprzed nio wy rów nać war stwą roz mar z nię -
te go pia sku. Nie do pusz czal ne jest usta wia nie sto ja ków na pod kła dach po pę ka nych
i po ła ma nych, na pod kła dach kli no wych lub z ce gieł.
4.4.2. Po sa do wie nie rusz to wa nia na pod ło żu kon struk cyj nym. 
W przy pad ku po sa do wie nia rusz to wa nia na pod ło żu kon struk cyj nym mu szą być speł -
nio ne wy ma ga nia po da ne w 4.3.2 i 4.3.3 (m. in. no śność pod ło ży kon struk cyj nych na -
le ży usta lać na pod sta wie ob li czeń wy trzy ma ło ścio wych, a ob cią że nie jed nost ko we
od kon struk cji rusz to wa nia nie mo że prze kra czać wiel ko ści ob cią żeń do pusz czal nych
dla da nej kon struk cji pod ło ża).
4.4.3. Po sa do wie nie rusz to wa nia na po wierzch ni dróg, ulic i chod ni ków dla pie szych. 
Po sa do wie nie jest do zwo lo ne po uprzed nim spraw dze niu za bez pie czeń wg 4.10 
(m.in. ogrodzenia terenu, ta blic ostrze gaw czych, itp.) i po uzy ska niu zgo dy wła ści -
wych władz te re no wych.
4.4.4. Sy tu owa nie pod kła dów. 
Pod kła dy na le ży ukła dać na przy go to wa nym pod ło żu, pro sto pa dle do ścia ny bu dow li
w spo sób za pew nia ją cy do cisk do pod ło ża ca łą dol ną płasz czy zną pod kła du,
przy czym czo ło pod kła du po win no być od su nię te o 5 cm od co ko łu bu dow li. Do -
pusz cza się ukła da nie pod kła dów rów no le gle do ścia ny bu dow li, lecz tyl ko na pod ło -
żu kon struk cyj nym, gdy za cho dzi ko niecz ność prze nie sie nia ob cią że nia sku pio ne go
od sto ja ka na są sied nie ele men ty kon struk cyj ne pod ło ża.
Przy sy tu owa niu pod kła dów w te re nie po chy lo nym, przy na chy le niu te re nu wzdłuż
rusz to wa nia więk szym niż 6 stop ni, na le ży wy ko nać ta ra sy, któ rych sze ro kość po win -
na wy no sić co naj mniej 0,8 m.
Pas pod ło ża grun to we go po wi nien się gać po za rząd ze wnętrz nych sto ja ków nie mniej
niż 0,8 m.
Wo dę opa do wą z po wierzch ni pod ło ża na le ży od pro wa dzać po za sze ro kość pa sa.
4.4.5. Wzmac nia nie kon struk cji rusz to wań
Je że li spa dek te re nu, na któ rym ma być wznie sio ne rusz to wa nie prze kra cza 6 stop ni
(10%), na le ży kon struk cje rusz to wa nia wzmoc nić przez za ło że nie do dat ko wych po dłu -
żnic (stę żeń po zio mych) na wy so ko ści 20cm od po zio mu te re nu, rów no le głych do kie -
run ku spad ku te re nu (stę że nia po zio me na le ży mon to wać bez po śred nio do sto ja ków
rusz to wań).

Fragmenty obowiązujących przepisów dotyczących posadowienia
rusztowania

Piotr Kmie cik 



W ka żdym z te ma tów bę dziemy od wo -
ły wać się do obo wią zu ją cych norm i prze -
pi sów, po ka że my przy kła dy pra wi dło wo
i wa dli wie za mon to wa nych rusz to wań,
szcze gó ło wo opi su jąc konstruk cje wła ści -
we oraz wy ty ka jąc po peł nio ne błę dy, aż
wresz cie się gnie my do przy kła dów wy pad -
ków z udzia łem kon struk cji rusz to wa nio -
wych, do bit nie po ka zu jąc wa gę pro ble mów
zwią za nych z mon ta żem, użyt ko wa niem
i de mon ta żem rusz to wań. Na po czą te ku
po ru szy my spra wy zwią za ne z po praw nym
po sa do wie niem rusz to wań.

Obo wią zu ją ce prze pi sy, a w szcze gól no -
ści Roz po rzą dze nie Mi ni stra In fra struk tu -
ry z dnia 6 lu te go 2003 r. w spra wie bez -
pie czeń stwa i hi gie ny pra cy pod czas wy -
ko ny wa nia ro bót bu dow la nych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401) oraz Polska Nor ma PN -
M -47900-2 – „Rusz towa nia sto ją ce me ta -
lo we ro bo cze. Rusz to wa nia sto ja ko we
z rur”, pre cy zu ją wy tycz ne od no śnie przy -
go to wa nia pod ło ża pod kon struk cje rusz -
to wa nia oraz wy mia rów i usy tu owa nia
pod kła dów (tabl. 1). Na le ży pa mię tać, że
wła ści we przy go to wa nie pod ło ża do ty czy
rów nież rusz towń jezd nych.

Pre zen tu je my przy kła dy pra wi dło wo
po sa do wio nej kon struk cji oraz ca łą ga mę
nie pra wi dło wo usta wio nych rusz to wań
nie ru cho mych, zwra ca jąc jed no cze śnie
uwa gę na po peł nio ne błę dy.

PO SA DO WIE NIE 
PRA WI DŁO WE

Na fot. 1 przed sta wio no po sado wie nie
pra wi dło we, wy ko na ne na przy go to wa -
nym pod ło żu, pro sto pa dle do ścia ny bu dow -
li w spo sób za pew niają cy do cisk do pod -
ło ża ca łą dol ną płasz czy zną pod kła du. Ta -
kie wy ko na nie umo żli wia kon ty nu owa nie
mon ta żu kon struk cji i jej bez piecz ną eks -
plo ata cję.

PO SA DO WIE NIA 
NIE PRA WI DŁO WE

Przy kła dy na fot. 2a i 2b po kazu ją po sa -
do wie nie nie pra wi dło we, wy ko na ne na luź -

no uło żo nych pod kładach o zbyt du żej wy -
so ko ści, co spra wia, że rusz to wa nie jest nie -
sta bil ne i mo że być przy czy ną ka ta stro fy. In -
we stor wy ko rzy stał pod kła dy do zu peł nie in -
ne go ce lu, a mia no wi cie chciał tak do pa so -
wać wy so kość rusz to wa nia, że by omi nąć
gzyms wy sta ją cy na wy ższej kon dy gna cji (do -

ty czy kon struk cji po ka za nej na fot. 2a), a ta -
kże do pa so wać wy so kość po zio mu z ra ma -
mi przej ścio wy mi do po zo sta łych po zio mów
rusz to wa nia, gdzie zo sta ły za sto so wa ne ra -
my po śred nie (wy rów nu ją ce).

Ko lej ne nie pra wi dło we po sa do wie nie,
po ka za ne na fot. 3, zo sta ło wy ko na ne
na niewy rów na nym pod ło żu, przy uży ciu
zbyt ma łych pod kła dów uło żo nych na ce -
głach. Wy ko na nie nie za pew nia wła ści wej
sta bil no ści rusz to wa nia i mo że do pro wa -
dzić do ka ta stro fy.

Kon struk cja przed sta wio na na fot. 4 to
ko lej ny przy kład po sa do wie nia nie pra wi -
dło we go, wy ko na ne go przy uży ciu kost ki
be to no wej. Sto so wa nie ta kie go po sa do wie -
nia mo że do pro wadzić do pod my cia i osia -
da nia sto ja ków ram lub w przy pad ku ude -
rze nia – do roz kru sze nia kost ki be to no wej
i nie równo mier ne go prze ka zy wa nia ob cią -
że nia na grunt.
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Fot. 1. Po sa do wie nie pra wi dło we

Fot. 2b. Po sa do wie nie nie pra wi -
dło we

Fot. 2a. Po sa do wie nie nie pra wi -
dło we

Fot. 3. Po sa do wie nie nie pra wi dło we

Fot. 4. Po sa do wie nie nie pra wi dło we

Fot. 5. Po sa do wie nie nie pra wi dło we
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Na stęp ne błęd nie zre ali zo wa ne po sa do -
wie nie (fot. 5), wy ko na no przy uży ciu
kost ki i zbyt ma łych pod kła dów drew nia -
nych uło żo nych wzdłuż ścia ny bu dyn ku.
Sto so wa nie pod kła dów o nie wy star cza ją -
cych wy mia rach po wo du je zbyt du że ob cią -

że nie grun tu, przez co ist nie je mo żli -
wość za pad nię cia się kon struk cji. Pod kła -
dy uło żo ne wzdłuż ścia ny bu dyn ku mo gą
być ła two pod my te przez wo dy opa do we.

Na fot. 6 po sa do wie nie jest rów nież nie -
wła ści we, bo wiem zo sta ło wy ko na ne
na pod ło żu niewy rów na nym i nieutwar dzo -
nym. Po mi mo za sto so wa nia pod kła dów
drew nia nych na stą pi ło osia da nie te re nu
po opa dach desz czu, w wy ni ku cze go jed -
na ko lum na rusz to wa nia zna cze nie się ob -
ni ży ła w po rów na niu do po zo sta łych. Ta -
ka sy tu acja mo że do pro wa dzić do zry wa -
nia ko tew i wy pi na nia się po de stów,
a w efek cie do na ru sze nia kon struk cji rusz -
to wa nia. 

Ostat nim przy kła dem nie prawi dło wo po -
sa do wio nej kon struk cji jest rusz to wa nie po -
ka za ne na fot. 7. Nie za sto so wa no tu pod -
sta wek śru bo wych a bur ty wy ko rzy sta no
ja ko stę że nia po zio me. W ten spo sób
usta wio ne rusz to wa nie nie ma od po wied -
niej sta bil no ści i mo że być przy czy ną ka -
tastro fy bu dow la nej.

WY PAD KI

War sza wa
Rusz to wa nie zo sta ło zmon towa ne

w War sza wie przy no wo pow sta ją cym bu -
dyn ku o kon struk cji żel be to wej, słu po wo-
-pły to wej, przy jed nej z wa żniej szych war -
szaw skich ulic. Mia ło ono słu żyć ja ko
ochro na dla pra cow ni ków wy ko nu ją cych
pra ce we wnątrz bu dyn ku, jak rów nież ja -
ko rusz to wa nie ro bo cze dla po trzeb wy ko -
na nia ele wa cji bu dynku.

Wy mia ry rusz to wa nia to 40 m wy so ko -
ści i 20 m dłu go ści. Fir ma monta żo wa po -
sta wi ła po ło wę rusz to wa nia na pod ło żu be -
to no wym, a dru gą po ło wę na grun cie
(rys. 1). Kil ka dni wcze śniej, w ty mże grun -
cie wy ko ny wa ne by ły ro bo ty ziem ne zwią -
za ne z ukła da niem ka bli ener getycz nych
(wy ko py pod ka ble, uło że nie ka bli i za gęsz -
cze nie grun tu). Nie ste ty grunt praw do po -
dob nie nie zo stał zagęsz czo ny pra wi dło wo
lub nie wy ko nano tej ope ra cji w ogó le. Nie
zo sta ło to w ża den spo sób spraw dzo ne.

Mon taż rusz to wa nia prze bie gał pra wi -
dło wo, za bu rzo ny był je dy nie sche mat ko -
twień ze wzglę du na brak mo żli wo ści je -
go za sto so wa nia w stan dar do wy spo sób.
Ko niecz ne by ło kotwie nie do stro pów
kon struk cji i kil ku ścian sta no wią cych szyb
win do wy bu dyn ku. Wy ko na no ob li cze nia
do ty czą ce te go zmie nio ne go ukła du ko tew
i rusz to wa nie zo sta ło zmon to wa ne. Sta ło
bez za strze żeń do mo men tu po ja wie nia się
opa dów desz czu. Jak wia do mo naj lep szą

me to dą za gęsz cze nia grun tu jest po le wa -
nie go wo dą i ta ka też sy tu acja mia ła miej -
sce w tym przy pad ku. Wo da sku tecz nie do -
ko na ła za gęsz cze nia grun tu, co po cią gnę -
ło za so bą je go za pad nię cie na ca łej sze -
ro ko ści wcześniej sze go wy ko pu. Kształt
usko ku po zwa lał na do kład ne zmie rze nie
szero ko ści wy ko pu, któ ra wy no si ła oko -
ło 115 cm. War tość ta jest znacz nie
większa od pod kła dów pod pod staw ki
ruszto wa nia roz kła da ją cych ob cią że nie
od sto ja ków rusz to wa nia (oko ło 100 cm),
któ re dla 40 m wy so ko ści wy no si ło oko -
ło 920 kg bez ob cią że nia użyt ko wego. To
oczy wi ście po cią gnę ło za so bą osia da nie
ca ło ści rusz to wa nia po sa do wio ne go
na grun cie. Efek tem wi docz nym by ło
„prze ła my wa nie” się pio no wej li nii ram
rusz to wa nio wych na ka żdym po łą cze niu
– w czę ści sto ją cej na nie za gęsz czo nym
uprzed nio gruncie, co wy glą da ło jak „zyg -
zak”. Do kład ne oglę dzi ny ca ło ści rusz to -
wa nia wy ka za ły dal sze nie bez piecz ne
kon se kwen cje ta kie go po stę po wa nia.
Osia da nie rusz to wa nia w nie któ rych pio -
nach by ło tak du że, że spo wo do wa ło czę -
ścio we wy rwa nie nie któ rych ko tew ze ścia -
ny – mo żna oczy wi ście zrzu cić to na ja kość
ko tew, lecz w ty mże przy pad ku przy -
pusz cze nie jest ta kie, że mon ta ży sta
uzna jąc rusz to wa nia ja ko stan dar do we, nie
do ko nał po mia ru si ły wy ry wa ją cej ko -
twy, po dob nie jak nie do ko nał ba dania
stop nia za gęsz cze nia grun tu pod rusz to -
wa niem. Sy tu acja wy rwa nia niektó rych ko -

Fot. 6. Po sa do wie nie nie pra wi dło we

Fot. 7. Po sa do wie nie nie pra wi dło we

Rys. 1. Sche mat rusz to wa nia w War -
sza wie – usta wie nie na nie za gęsz -
czo nym grun cie oraz na be to nie
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tew gro zi ła prze cią że niem po zo sta łych ko -
tew, a w na stęp nie ich wy ry wa niem i ode -
rwa niem się ca ło ści rusz to wa nia od bu dyn -
ku. Na szczę ście na tych miast po za uwa -
że niu uste rek ko tew ca łe rusz towa nie zo -
sta ło do dat ko wo do ko twio ne, a ni ko mu
z pra cow ni ków nic się nie sta ło.

Efek tem po stę po wa nia mon ta ży sty by -
ło zde mon to wa nie ca łe go rusz to wa nia
i po dzię ko wa nie mu przez in we sto ra
za współ pra cę, bę dą ce wy ni kiem, jak się
oka za ło, na cią ga nej do brej re pu ta cji mon -
ta ży sty. Sy tu ację wy krył prę żnie dzia ła ją -
cy na te jże bu do wie in spek tor nad zo ru i za -
re ago wał na tych miast: po pierw sze po le -
ce niem na tych mia sto we go do ko twie nia
rusz towa nia, po dru gie de mon ta żu i po -
nowne go mon ta żu rusz to wa nia po od po -
wied nim za gęsz cze niu i spraw dze niu no -
śno ści za gęsz czo ne go grun tu. Nie ste ty
mon ta ży sta usi ło wał zrzu cić wi nę na błęd -
nie wy ko na ne ob li cze nia, któ re nie
uwzględ nia ły ta kie go przy pad ku, co in spek -
tor przy jął ra czej z nie chę cią i żą dał po kry -
cia kosz tów do dat ko we go mon ta żu i de -
mon ta żu. Ta kie za cho wanie mon ta ży sty
spo wo do wa ło brak ja kiej kol wiek za pła ty
za mon taż rusz towań.

Gdy nia
Jed ną z bez po śred nich przyczyn za wa -

le nia się rusz to wa nia na te re nie stocz ni
w Gdy ni by ło rów nież wa dli we po sa do wie -
nie kon struk cji (fot. 8). Rusz to wa nie nie
mia ło od po wied niej sta tecz no ści, gdyż

od stro ny lą du zo sta ło po sa do wio ne na
nieutwar dzo nym pod ło żu. W efek cie do szło
do ka ta stro fy bu dow la nej (fot. 9), któ rej
ofia rą zo stał je den z pra cow ni ków, przy -
gnie cio ny zwa la ją cą się kon struk cją.

Gdańsk
Złe po sa do wie nie rusz to wa nia by ło ta -

kże jed ną z przy czyn ka ta stro fy bu dow la -
nej z uży ciem rusz to wań, któ ra mia ła
miej sce bli sko 8 lat te mu na osie dlu Za spa
w Gdań sku. Oprócz wa dli we go po sa do wie -
nia błę dem by ło tu ta kże uży cie rur bez ate -
stów i z za gnie ce nia mi oraz po nadnor ma -
tyw ne ob cią że nie rusz to wa nia, spo wo do -
wa ne skła do wa niem na po mo stach ele men -

tów po cho dzą cych z de mon to wa nej obok
kon struk cji.

Za wa le niu ule gło ca łe rusz towa nie,
wsku tek cze go dwie oso by po nio sły śmierć,
a kil ka in nych zo sta ło ran nych. Ca łość do -
peł ni ły ogrom ne stra ty ma te ria ło we.

Ze brał i opra co wał:
mgr inż. Da riusz Gnot

mgr inż. Piotr Kmie cik
doktorant Politechniki Wrocławskiej 

Współ pra ca:
mgr inż. Da riusz Go łek

mgr inż. Da nu ta Ga węc ka
mgr inż. Piotr Krasz kie wicz
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Fot. 8. Wa dli we po sa do wie nie rusz to wa -
nia na te re nie stocz ni w Gdyni

Fot. 9. Efekt katastrofy budowlanej na terenie stoczni w Gdyni 

Fot. 10. Obraz po katastrofie na osiedlu Zaspa w Gdańsku


