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Instrukcja  

bezpiecznego wykonywania prac przy pracach zbrojarskich 
 
WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY   
- przejście odpowiedniego instruktażu zawodowego, zapoznanie się z instrukcją obsługi, przeszkolenie bhp i ppoż.,  
- stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony świadectwem wydanym przez uprawnionego lekarza 
medycyny pracy,  
- ubrany w odzież roboczą przewidzianą dla danego stanowiska w zakładowej tabeli norm odzieży roboczej,  
- przy obsłudze maszyn z ruchomymi elementami nie można pracować w odzieży z luźnymi (zwisającymi) częściami jak 
np. luźno zakończone rękawy, krawaty, szaliki poły, oraz bez nakryć głowy okrywających włosy.           
     

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY 
1.    Stoły warsztatowe i maszyny zbrojarskie powinny być ustawione w pomieszczeniach zamkniętych lub pod wiatami. 

2.    Stoły warsztatowe do przygotowania zbrojenia powinny być mocno zbudowane i przytwierdzone do podłoża. 

3.    Stanowiska pracy zbrojarzy znajdujące się po obu stronach stołu należy oddzielić umieszczoną nad stołem siatką 
o wysokości 1 m, o oczkach nie większych niż 20 mm. 

4.    Poszczególne rodzaje elementów zbrojenia powinny być składowane oddzielnie, na wyrównanym i odwodnionym 
podłożu albo na podkładach. 

5.    Chodzenie po ułożonych elementach zbrojenia jest zabronione. 

6.    Elementy zbrojenia przenoszone za pomocą suwnic i wózków widłowych powinny być zawieszone stabilnie 
i zabezpieczone przed przemieszczaniem się. 

7.    Przemieszczane elementy zbrojenia należy opuszczać i układać ostrożnie. Rzucanie elementów zbrojenia jest 
zabronione. 

8.    Kołowrotki do rozwijania zwojów stali zbrojeniowej oraz przestrzeń pomiędzy kołowrotkami a prościarkami powinny 
być ogrodzone. 

9.    W razie prostowania stali metodą wyciągania – stanowiska pracy, miejsca zamocowania prętów oraz trasę z obu 
stron toru wyciągowego należy zabezpieczyć ogrodzeniem skutecznie zabezpieczającym pracowników. 

10.    Na wydzielonym terenie, o którym mowa w punkcie 9 zabronione jest: 

 przebywanie pracowników wzdłuż wyciąganego pręta zbrojeniowego w czasie prostowania stali, 

 przebywanie osób niezatrudnionych przy prostowaniu stali, 

 organizowanie innych stanowisk roboczych i składowisk. 

11.    Wprowadzanie końca pręta ze zwoju do prościarki należy dokonywać tylko po jej zatrzymaniu. 

12.    Przy cięciu prętów zbrojeniowych nożycami ręcznymi należy cięty pręt oprzeć obustronnie na kozłach lub na stole 
zbrojarskim. 

13.    Cięcie prętów zbrojeniowych o średnicy większej niż 20 mm nożycami ręcznymi jest zabronione. 
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14.    Przy przecinaniu mechanicznym prętów zbrojeniowych chwytanie ręką prętów w odległości mniejszej niż 50 cm od 
nożyc jest zabronione. 

15.    Pręty o średnicy większej niż 20mm mogą być odginane wyłącznie za pomocą urządzeń mechanicznych. 

16.    Zakładanie zbrojenia, przestawianie odbojnic lub trzpieni przy gięciu stali na mechanicznej giętarce dopuszczalne 
jest tylko przy unieruchomionej tarczy giętarki. 

17.    W czasie montażu zbrojenia elementów przylegających do zewnętrznych krawędzi budynku zbrojarze powinni być 
zaopatrzeni w pasy bezpieczeństwa. Linki pasów należy umocować do stałych elementów konstrukcji. 

18.    Składowanie elementów zbrojenia na pomostach roboczych przeznaczonych wyłącznie do pracy zbrojarzy jest 
zabronione. 

         
        CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY 

 
- odłożyć montowane elementy na swoje miejsca, wyłączyć przez odłączenie wyłącznikiem 
głównym, oczyścić zewnętrzne części, usunąć brud z talerza obrotowego, 
- uporządkować stanowisko pracy oraz narzędzia i sprzęt ochronny. 

 
IV. POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH 

 
W razie zauważenia usterek lub jakichkolwiek zagrożeń na stanowisku należy je natychmiast zgłosić bezpośredniemu 
przełożonemu by zostały natychmiast usunięte. Do pracy można przystąpić ponownie dopiero po ich usunięciu 
i ponownym sprawdzeniu pracy urządzenia. 

W PRZYPADKU POWSTANIA POŻARU NALEŻY 

- ostrzec osoby znajdujące się w obrębie zagrożenia, 
- wyłączyć zasilanie budynku  w energię elektryczną i odciąć dopływ gazu, 
- zaalarmować straż pożarną, 
- powiadomić przełożonych o pożarze, 
- podjąć decyzję o ewakuacji ludzi, 
- przystąpić do prowadzenia akcji gaśniczej za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego. 

 
W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU 

 
- zabezpieczyć miejsce zdarzenia, 
- udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy, 
- w razie potrzeby wezwać pomoc lekarską, 
- powiadomić przełożonych. 

UWAGA 

1. W razie wątpliwości co do zachowania warunków bezpieczeństwa pracy pracownik ma prawo przerwać pracę 
i zwrócić się do przełożonego o wyjaśnienie sytuacji. 

2. W przypadku znalezienia się wobec bezpośredniego niebezpieczeństwa ma prawo powstrzymać się od wykonywania 
pracy. Pracownik w omawianej sytuacji zachowuje prawo do wynagrodzenia, nie może jednak odmówić podjęcia 
innej, równorzędnej pracy, gdy usunięcie zagrożenia przy poprzednio wykonywanej pracy nie jest możliwe. 

 
 
                Zatwierdził: 
 
               ……………………………… 


