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STANDARDY BHP 

Temat: 

Wysuwnice budowlane 

  

  
   

  
   
  
   
   
 

 

 

 podest rozładunkowy – tymczasowa konstrukcja umożliwiająca załadunek materiału na 
konkretny poziom budynku lub budowli. Zainstalowana najczęściej na poziomie płyty stropowej 
(między kondygnacjami). Stanowi miejsce stawiania ładunku przenoszonego żurawiem, dźwigiem, 
ładowarką teleskopową. Używanie podestu rozładunkowego powinno polegać wyłącznie na 
stawianiu lub podejmowaniu, z użyciem dźwignicy, paletyzowanych wyrobów, których łączna masa 
nie może przekraczać określonej wartości określonej przez producenta/w projekcie. 

Najczęściej występują 2 typy podestów rozładunkowych: 

 podest kompletny – zaprojektowany i wykonany z wcześniej wykonanej konstrukcji stalowej 
na podstawie projektu wykonawczego dostarczany na budowę z instrukcją użytkowania  
w komplecie 

 podest montowany na budowie – podest składany z elementów systemu szalunkowego na 
podstawie projektu opracowanego przez firmę szalunkową. 

 personel podestu – przeszkolone osoby upoważnione do przybywania i wykonywania pracy na 
podeście 

 instrukcja – instrukcja montażu, demontażu, obsługi, eksploatacji, użytkowania (zwyczajowo 
zwana DTR). 

 

 

 

 wybór odpowiedniego typu wysuwnicy należy uwzględnić na etapie planowania robót 

 wysuwnice powinny być wykonane zgodnie z Instrukcją lub Projektem indywidualnym,  
w oparciu o wymagania określone w dyrektywie maszynowej oraz normach 

 dokonując wyboru urządzenia należy uwzględnić: 

 maksymalne obciążenie robocze 

 ilość osób przebywających na podeście 

 długość/szerokość całkowitą  

 stabilność  

 wytrzymałość i sztywność przy minimalnym ciężarze własnym 

2 Wymagania podstawowe 

1 Podstawowe definicje 
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 powierzchnię roboczą podłogi, w tym jej poziom i brak nierówności   

 trwałość i sposób mocowania do konstrukcji budynku 

 wysokość kondygnacji 

 długość oparcia na stropie 

 strefę pracy żurawia/dźwigu 

 wprowadzenie wysuwnicy do eksploatacji wymaga sporządzenia protokołu odbioru przez osobę  
z uprawnieniami budowlanymi (w specjalności konstrukcyjno-budowlanej). Osoba podpisując 
protokół potwierdza prawidłowość wykonania podestu technicznego z Projektem indywidualnym 
lub Instrukcją 

 w  widocznym miejscu należy umieścić informację odnośnie dopuszczalnego obciążenia podestu 

 wysuwnice powinny być wykonane z odpowiednich materiałów i z użyciem właściwych rozwiązań 
konstrukcyjnych oraz elementów bezpieczeństwa 

 z urządzenia należy korzystać tylko i wyłącznie w sposób zgodny z instrukcją oraz zasadami BHP 

 podczas pracy z urządzeniem należy stosować odpowiednią odzież, unikając luźnych ubrań i luźnych 
elementów dodatkowych, które mogłyby zaczepić się o transportowany materiał 

 podczas pracy na podeście należy bezwzględnie stosować indywidualny sprzęt chroniący przed 
upadkiem z wysokości (do czasu wyeliminowania zagrożenia - zamknięcia balustrady ochronnej, 
np. podczas podawania materiału z dołu ładowarką teleskopową) 

 zabronione jest korzystanie z platformy podczas burzy, śniegu, oblodzenia, gradu lub przy innych 
niekorzystnych warunkach pogodowych, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo 

 podczas pracy w warunkach niewystarczającego oświetlenia światłem słonecznym strefę pracy 
należy doświetlić światłem sztucznym 

 należy unikać metod pracy, które mogą mieć wpływ na statyczną stabilność platformy 

 platformę należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych zawsze, gdy nie jest ona 
wykorzystywana 

 bezpieczna praca na platformie jest zapewniona poprzez:  

 właściwe mocowanie platformy do konstrukcji obiektu 

 właściwy stan elementów platformy  

 ład i porządek na platformie  

 kompletność balustrad ochronnych. 

 

 

 

 przed montażem platformy należy upewnić się, że jej instalacja w danym miejscu nie spowoduje 
zagrożenia 

3 Montaż wysuwnicy budowlanej 
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 montaż podestu należy przeprowadzić zgodnie z załączoną Instrukcją opracowaną przez 
producenta lub Projektem indywidualnym, przez osoby do tego uprawnione, w określonych 
warunkach atmosferycznych 

 platforma jest łączona z konstrukcją obiektu w miejscu, gdzie istnieją warunki dla montażu oraz 
występuje możliwość dostępu dla osób obsługujących załadunek i rozładunek materiałów 

 platforma powinna być zawieszona na określonych punktach montażowych 

 montowana platforma powinna być całkowicie pozbawiona obciążenia oraz luźnych elementów 

 platforma może być zamontowana na każdym rodzaju budynku, który zapewnia niezbędne warunki 
do instalacji oraz spełnia wymagania określone w Instrukcji/Projekcie indywidualnym 

 niedozwolone jest montowanie jakichkolwiek elementów dodatkowych, obciążających konstrukcję 
wysuwnicy 

 pod wysuwnicą wyznaczyć i wygrodzić strefę niebezpieczną 
 

  

 

 montaż (demontaż) podestu musi się odbywać w składzie minimum dwuosobowym pod 
bezpośrednim nadzorem z udziałem hakowego/sygnalisty w zabezpieczeniu indywidualnym 
chroniącym przed upadkiem z wysokości 

 niedozwolone jest montowanie jakichkolwiek elementów dodatkowych, jeżeli nie zostały one 
uwzględnione w Projekcie indywidualnym podestu lub są sprzeczne z zapisami zawartymi  
w Instrukcji. 

 
 
 
 

 przed wprowadzeniem platformy do eksploatacji lub przed rozpoczęciem pracy należy skontrolować 
urządzenie: 

 sprawdzić, czy wszystkie oznaczenia są widoczne (nazwisko lub nazwa wykonawcy montażu, 
numer kontaktowy oraz informacja o dopuszczalnym obciążeniu) 

 skontrolować punkty mocowania 

 odbiór platformy należy potwierdzić protokołem. 

 
 
 
 
Wysuwnica nie jest przeznaczona do stałego przebywania ludzi. Pracownicy budowlani powinni używać 
wysuwnicy (pomostu roboczego) tylko do celów opisanych w instrukcji użytkowania i nie przebywać na 

5  Zasady eksploatacji  

4 Warunki dopuszczenia do eksploatacji 

Uwaga 
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niej nie dłużej niż jest to wymagane. Wysuwnica nie służy do długotrwałego składowania materiałów  
budowlanych, a obciążenie wysuwnicy należy traktować, jako krótkotrwałe (pomostu nie należy 
traktować, jako magazynu materiałów budowlanych). 

 platformę należy ustawić we właściwej pozycji pracy, a następnie zapewnić jej stabilność  

 w przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości lub usterek, pracę na platformie należy 
niezwłocznie przerwać i niezwłocznie poinformować bezpośredniego przełożonego 

 prace powinny być prowadzone pod nadzorem, który odpowiedzialny jest za zapewnienie 
przestrzegania przepisów i zasad BHP  

 dostęp na platformę mają jedynie przeszkoleni i wykwalifikowani pracownicy, tzw. personel podestu 

 każdy pracownik zaangażowany do pracy na platformie, musi zapoznać się z Instrukcją montażu 
podestu oraz być wyposażony w odpowiednie środki ochrony indywidualnej, posiadać aktualne 
szkolenia z zakresu BHP oraz zaświadczenie lekarskie 

 każdy personel podestu musi wyznaczyć sygnalistę – hakowego (Patrz wymagania Standardu 
Hakowy, Sygnalista – czynności, komunikacja, bezpieczeństwo przemieszczania ładunków) 

 parametry techniczne urządzenia powinny być umieszczone w widocznym miejscu  

 zabrania się przebywania pod zawieszonymi ładunkami 

 zabrania się przeciążania wysuwnicy, a także pozostawiania ładunku 

 konserwację należy prowadzić na bieżąco (nie wykonywać prac konserwacyjnych w czasie 
korzystania z platformy)  

 właściciel platformy powinien prowadzić rejestr wszelkich napraw, wymiany lub modyfikacji 
elementów konstrukcyjnych. 

 

 
 
 
 
 na bieżąco (wizualnie oraz manualnie) należy sprawdzać, czy urządzenie nie posiada żadnych 

uszkodzeń i/lub widocznych wad: 

 na początku każdej zmiany roboczej  

 gdy urządzenie przez okres tygodnia pozostaje nieużywane  

 okresowo należy sprawdzać, czy urządzenie nie posiada żadnych uszkodzeń i/lub widocznych wad: 

 jeżeli platformy są użytkowane przez okres dłuższy niż jeden rok w tym samym miejscu, 
podlegają kontroli co najmniej raz w roku 

 co najmniej raz w tygodniu należy dokonać wizualnej weryfikacji spawów i elementów 
konstrukcyjnych 

 przeglądy okresowe powinny być prowadzone według wytycznych producenta (zapisów Instrukcji) 
przez kompetentną osobę, nawet gdy przegląd bieżący jest pozytywny 

 zapisy ze wszystkich kontroli powinny być przechowywane na budowie 

6 Przeglądy i konserwacja  
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 w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, w tym braku oznakowania lub Instrukcji, 
niezwłocznie należy poinformować nadzór  

 do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, platformę należy wyłączyć z użytkowania oraz 
oznakować jako niesprawną 

 w celu utrzymania urządzenia w odpowiednim stanie technicznym konserwacja powinna być 
wykonywana na bieżąco przez wykwalifikowany personel według wytycznych 
producenta (zapisów Instrukcji). 
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Zdjęcia poglądowe 
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Załącznik nr 1 

  ………………………………………………………………… 
                                                                                                                      miejscowość, data 

 
PROTOKÓŁ ODBIORU WYSUWNICY BUDOWLANEJ 

Adres budowy  

Lokalizacja wysuwnicy  

Charakterystyka wysuwnicy budowlanej 

Typ wysuwnicy Np. WYSUWNICA SYSTEMOWA, WYSUWNICA SZALUNKOWA - Balkon 
Maksymalne obciążenie 
robocze, udźwig [kg] 

 

Użytkownik wysuwnicy 
 

Właściciel wysuwnicy  
 

Montaż wysuwnicy budowlanej 

Nazwa firmy  

Imię i nazwisko   

Nr telefonu montażysty 
   

Montażu dokonano 
zgodnie z:       DTR        Projekt indywidualny z dnia ……………………………………… 

Odbiór wysuwnicy budowlanej i dopuszczenie do eksploatacji 

Imię i nazwisko osoby 
uprawnionej do odbioru 

 

Data przekazania 
wysuwnicy budowlanej 
do użytku 

 

 

Poniżej podpisani potwierdzają montaż urządzenia zgodnie ze wszystkimi wymaganiami prawa, Polskich Norm oraz 
wytycznymi Producenta 

 

Podpisy osób odpowiedzialnych:  
 

Montujący: Dokonujący odbioru: 
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Tabela przeglądów wysuwnicy budowlanej 
 
 

Lp. Data Rodzaj przeglądu  Podpis 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


