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Od śnie żaj da chy!

Obo wiąz kiem wła ści cie la lub za rząd cy obiek tu
bu dow la ne go jest:

� utrzy my wa nie bu dyn ku w do brym sta nie tech nicz -
nym; 

� za pew nie nie bez pie czeń stwa za rów no oso bom
prze by wa ją cym we wnątrz obiek tu, jak i prze chod -
niom. 

Nad miar śnie gu 
na da chu mo że 
spo wo do wać 
je go za wa le nie.

Śnieg i lód 
na kra wę dzi da chu
mo gą za gra żać
prze chod niom.

So ple i na wi sy lo do we two rzą się na ryn nach i pa sie
przy ryn no wym, naj czę ściej bez po śred nio nad prze chod -
nia mi. Bar dzo wa żne jest za bez pie cze nie miej sca przed
roz po czę ciem prac oraz kie ro wa nie ru chem pie szym w ich
po bli żu.

W miej scach szcze gól nie nie bez piecz nych, je że li to
mo żli we, na le ży usu wać so ple ko rzy sta jąc z pod no śni ka
ko szo we go. So ple z da chu mo żna też zbi jać przy za cho -
wa niu szcze gól nej ostro żno ści, po nie waż gro zi to uszko -
dze niem ry nien, a spa da ją ce so ple mo gą zra nić prze chod -
niów i uszko dzić znaj du ją ce się w po bli żu sa mo cho dy.



Ochro na in dy wi du al na i zbio ro wa 

Z punk tu wi dze nia prze pi sów, roz ró żnia my dwa ro -
dza je da chów: 
� da chy pła skie o na chy le niu mniej szym niż 20%;
� da chy stro me o na chy le niu więk szym niż 20%.

Na da chach pła skich, pra cow ni cy po win ni za bez -
pie czać się przed upad kiem szcze gól nie przy:

� kra wę dzi da chu,
� otwo rach w da chu,
� miej scu, gdzie dach jest osła bio ny,
� nie za bez pie czo nych świe tli kach i kla pach dy mo -

wych,
� in nych miej scach gro żą cych upad kiem.

Do brą prak ty ką jest sto so wa nie na da chach środ ków
ochro ny zbio ro wej, np. ba lu strad, sia tek ochron nych lub
krat na świe tli kach. Ta ka ochro na zwięk sza bez pie czeń -
stwo osób pra cu ją cych przy od śnie ża niu.

W sy tu acji, gdy nie ma ta kich za bez pie czeń, pra cow ni -
cy mu szą zo stać wy po sa że ni w środ ki ochro ny in dy wi -
du al nej i prze szko le ni w spo so bie ich uży wa nia.

Uwa ga!
Na chy le nie 20% ozna cza, że na od cin ku 1 m 
spa dek wy no si 20 cm.

1 m

0,2 m



Stan tech nicz ny da chu

Wła ści ciel lub za rząd ca ma obo wią zek pro wa dze nia
ksią żki obiek tu bu dow la ne go, w któ rej za no to wa ne są
wszyst kie kon tro le tech nicz ne bu dyn ku. Z te go obo wiąz -
ku zwol nie ni są m.in. wła ści cie le do mów jed no ro dzin nych. 

Je że li stan tech nicz ny da chu wzbu dza wąt pli wo ści,
a bu dy nek nie prze szedł okre so wej kon tro li tech nicz nej,
nie wol no do pu ścić pra cow ni ków do pra cy, gdyż mo że to
za gro zić ich ży ciu i zdro wiu.

Aby nie uszko dzić kon struk cji bu dyn ku, wła ści ciel po -
wi nien okre ślić w po ro zu mie niu z upraw nio nym kon struk -
to rem spo sób od śnie ża nia da chu. 

Do ob li czenia masy śniegu mo żna za sto so wać śred nie
war to ści cię ża ru ob ję to ścio we go śnie gu. 

Przyj mu je się śred ni cię żar:
� świe że go śnie gu – 1 kN/m3

� osia dłe go śnie gu (kil ka go dzin po opadach) – 2 kN/m3

� sta re go śnie gu (kil ka ty go dni) 2,5-3,5 kN/m3

� mo kre go śnie gu – 4 kN/m3. 
Zaw sze na le ży upew nić się, ja kie jest do pusz czal ne ob -

cią że nie da chu oraz czy od śnie ża nie nie uszko dzi je go po -
kry cia.

W za le żno ści od
re gio nu kra ju i cza -
su po wsta nia, da chy
bu dyn ków mają wy -
trzy ma łość od kil ku -
dzie się ciu do kil ku set
kg na m2.



Da chy stro me

Ze wzglę du na cią głe ry zy ko po śli zgnię cia i upad ku,
od śnie ża nie na da chach stro mych po win no być or ga ni zo -
wa ne z nad zwy czaj ną ostro żno ścią, a wy ma ga nia w sto -
sun ku do osób wy ko nu ją cych te pra ce mu szą być
szcze gól nie wy so kie.

Nie po win no się zle cać od śnie ża nia da chów stro -
mych pra cow ni kom z ma łym sta żem pra cy i nie -
po sia da ją cym od po wied nie go prze szko le nia!

Przy od śnie ża niu da chów stro mych na le ży uży wać bar -
dziej za awan so wa nych środ ków ochro ny in dy wi du al nej.
Po słu gi wa nie się ni mi wy ma ga wie dzy i od po wied nie go
prze szko le nia.

Stro me da chy po win ny od śnie żać fir my spe cja li stycz -
ne, któ re po sia da ją do ku men ty po twier dza ją ce kom pe -
ten cje w tej dzie dzi nie. Na da chach stro mych pra cow ni cy
mu szą być za bez pie cze ni przed upad kiem z wy so ko ści
w ka żdym miej scu.



Da chy pła skie

Przed roz po czę ciem od śnie ża nia da chu, na le ży bez -
względ nie: prze ana li zo wać zwią za ne z nim ry zy ko i za sto -
so wać od po wied nie środ ki mak sy mal nie je ob ni ża ją ce.

Od śnie ża nie jest pra cą na wy so ko ści, dla te go aby
zmniej szyć do mi ni mum ry zy ko wy pad ku na le ży do pusz -
czać do od śnie ża nia oso by tyl ko:

� z ak tu al ny mi ba da nia mi le kar ski mi do pra cy na wy -
so ko ści,

� po od by tym szko le niu bhp ogól nym i sta no wi sko -
wym oraz szko le niu z za kre su ochro ny przed upad -
kiem (je że li po wi nien pra co wać w sprzę cie ochron-
nym).

Oso ba, któ ra od po wia da za pra ce przy od śnie ża niu,
po win na:

� spra wo wać bez po śred ni nad zór nad pra cow ni ka -
mi i przy go to wać dla nich imien ny po dział za dań,

� wy po sa żyć pra cow ni ków w sto sow ne środ ki ochro -
ny in dy wi du al nej, 

�  opra co wać plan ra tow ni czo -ewa -
ku acyj ny.

Bez piecz na dro ga wej ścia

Do obo wiąz ków wła ści cie la bu -
dyn ku na le ży za pew nie nie bez piecz -
ne go wej ścia na dach. Je dy ną bez -
piecz ną dro gą ta kie go wej ścia jest
oba rie ro wa na klat ka scho do wa. Na
dach mo żna rów nież do stać się ko -
rzy sta jąc z dra bin, z dra bin z ko szem
ochron nym, czy dra bin przy staw nych
rusz to wa nia. W ta kich wy pad kach

na le ży za po bie gać ry zy ku upad ku z wy so ko ści, sto su jąc
od po wied nie środ ki ochro ny.



Za bez pie cze nie te re nu

Te ren wy gro dzo ny po wi nien obej mo wać ob szar o sze -
ro ko ści 1/10 wy so ko ści bu dyn ku, nie mniej jed nak niż 6
me trów. W przy pad ku bra ku mo żli wo ści za gro dze nia wy -
ma ga ne go ob sza ru, na le ży za sto so wać in ne środ ki za -
pew nia ją ce bez pie czeń stwo oso bom znaj du ją cym się
w są siedz twie od śnie ża ne go obiek tu. Mo żna to uzy skać
po przez:

� za gro dze nie przy le głe go do bu dyn ku chod ni ka,

� za blo ko wa nie prze jaz du jed ną stro ną uli cy, 

� kie ro wa nie ru chem pie szych i sa mo cho do wym
przez oso bę znaj du ją cą się na do le,

� je że li chod nik lub jezd nia są za blo ko wa ne np. przez
za par ko wa ne au ta, trze ba o tym jak naj szyb ciej po -
wia do mić Urząd Mia sta lub Straż Miej ską.



Po tknię cia i po śli zgnię cia

Da chy są czę sto wy ko na ne ze śli skich ma te ria łów
(PVC, EPDM, bla cha), a na ich po wierzch ni roz cią gnię te
są in sta la cje od gro mo we oraz prze wo dy grzew cze i te le -
ko mu ni ka cyj ne.

Je że li dach jest przy sy pa ny war stwą śnie gu al bo
po kry ty lo dem, ry zy ko po tknię cia lub po śli zgnię -
cia mo że być wy so kie. 

Praw do po do bień stwo wy stą pie nia obu zda rzeń
mo że my jed nak zmi ni ma li zo wać, je śli:

� uży wa się obu wia z po de szwą an ty po śli zgo wą, 

� pla nu je się pra ce trans por to we tak, aby pra cow ni -
cy po ru sza li się po od śnie żo nym pa sie da chu,

� ozna cza się, od śnie ża lub roz łą cza in sta la cje na da -
chu pod czas wy ko ny wa nia prac.

Na le ży wy gro dzić ta śma mi i słup ka mi stre fy bez piecz -
ne dla wszyst kich oraz te, w któ rych mo żna prze by wać
je dy nie w środ kach ochro ny in dy wi du al nej.



Za po bie ga nie upad kom z wy so ko ści

Na da chu pła skim miej sca mi za gro żo ny mi upad kiem
z wy so ko ści są: kra wę dzie da chu, kla py dy mo we i świe tli -
ki. Prze by wa nie i pra ca w bez po śred niej bli sko ści tych
miejsc jest za bro nio na. Do nie za bez pie czo nej kra wę dzi da -
chu mo żna po dejść i wy ko nać tam pra ce, tyl ko wte dy, kie -
dy pra cow nik ma na so bie środ ki ochro ny in dy wi du al nej.

Pra wi dło we za ko twie nie środ ków ochro ny in dy wi du -
al nej mo że spra wić trud ność na da chu pła skim. Aby roz -
wią zać ten pro blem na le ży za ko twić się do:

� so lid nych ko mi nów spa li no wych i wen ty la cyj nych,

� pod staw kli ma ty za to rów,

� kon struk cji sta lo wych (np. re klam, wen ty la cji).

Je że li na da chu nie ma wy mie nio nych ele men tów, do -
pusz cza się opa sa nie li ną świe tli ka da cho we go u je go
pod sta wy.

Mo żli we jest rów nież za sto so wa nie tym cza so wych
punk tów ase ku ra cyj nych, tzw. bez wład nych mas ko twi -
czą cych. Na le ży jed nak wziąć pod uwa gę ich du żą ma sę
i przed za sto so wa niem spraw dzić wy trzy ma łość da chu.



Sta łe sys te my ase ku ra cji

Na nie któ rych da chach na sta łe za in sta lo wa ne są sys -
te my ase ku ra cji. Na le ży pa mię tać o pod sta wo wych za sa -
dach ko rzy sta nia z nich, a przed uży ciem spraw dzić:
� czy sys tem po sia da wa żny prze gląd tech nicz ny – in -

for mu je o tym ta blicz ka zna mio no wa umiesz czo na
na po cząt ku sys te mu,

� czy sys tem zo stał za pro jek to wa ny do pra cy w ogra ni -
cze niu czy po wstrzy my wa niu spa da nia – te in for ma -
cje de ter mi nu ją wy bór środ ków ochro ny in dy -
wi du al nej. W przy pad ku pra cy w ogra ni cze niu, sprzęt
i dłu gość urzą dzeń po win ny być tak do bra ne, aby pra -
cow nik nie mógł wy paść po za kra wędź da chu lub
wpaść np. do świe tli ka. Na to miast w przy pad ku po -
wstrzy my wa nia spa da nia, sys tem jest na ty le wy trzy -
ma ły, aby za trzy mać upa dek,

� dla ilu pra cow ni ków za pro jek to wa no sys tem – in for -
ma cja znaj du je się w do ku men tach i na ta blicz ce zna -
mio no wej,

� z ja kim urzą dze niem (wóz kiem) pra cu je sys tem – ta -
ka in for ma cja znaj du je się w do ku men ta cji. Naj czę -
ściej nie do pusz cza się uży wa nia wóz ków i za trza ś-
ni ków in nych pro du cen tów niż sys tem za in sta lo wa ny
na da chu.



Punk ty ko twi czą ce

In ne da chy mo gą być wy po sa żo ne w punk ty ase ku ra -
cyj ne. Są to naj czę ściej słup ki z „uchem”, za mon to wa ne
do po wierzch ni da chu lub ścia ny. Przed ich uży ciem ko -
niecz nie po win ni śmy spraw dzić, czy są: 

� prze zna czo ne do ochro ny przed upad kiem – przy każ-
dym po win na znaj do -
wać się in for ma cja np.
o zgod no ści z nor mą
PN -EN 795,

� po kon tro li tech nicz nej
po win ni śmy od na leźć
na klej kę na punk cie lub
w do kumen ta cji. 

Ase ku ra cja z uży ciem
punk tu ko twi czą ce go wią -
że się z ry zy kiem wy stą pie -
nia tzw. wa ha dła. Na le ży
te mu za po bie gać wła ści wie i od po wied nio do bie ra jąc ele -
men ty i dłu go ści środ ków ochro ny in dy wi du al nej.

Pra cow nik mo że 
bez piecz nie pra co wać
pod wa run kiem 
za sto so wa nia urzą dze nia
o od po wied niej dłu go ści.

r - dłu gość urzą dze nia
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Pra cow nik na ra żo ny jest
na upa dek. Zbyt dłu gie 
urzą dze nie ase ku ra cyj ne.
Za ma ło punk tów 
za cze pie nia.

R- dłu gość urzą dze nia



Odzież ochron na

Pra ca na da chu, przy du żym mro zie lub ni skiej tem pe ra -
tu rze i sil nym wie trze po wo du je ry zy ko po wsta nia od mro -
żeń. Oso by pra cu ją ce w ta kich wa run kach po win ny mieć: 
� od po wied nią odzież ochron ną za pew nia ją cą kom -

fort ciepl ny, ochro nę przed nad mier nym po ce niem się
i wil go cią (na le ży ubie rać się na „ce bul kę”, to zna czy
za kła dać na sie bie kil ka warstw ubrań tak, aby w ra zie
zmia ny tem pe ra tu ry mo żna by ło je zdjąć lub za ło żyć),

� obu wie z po de szwą an ty po śli zgo wą (ze wzglę du
na ry zy ko od mro żeń pal ców u nóg, nie wol no sto so -
wać obu wia z me ta lo wy mi pod no ska mi!),

� rę ka wi ce (trze ba je za wsze za kła dać, bo chro nią dło -
nie przed zim nem i wil go cią),

� kask (jest nie zbęd ny, po nie waż chro ni gło wę przed
ura za mi. Gdy jest zim no pod kask na le ży za ło żyć 
ko mi niar kę). 
Pra co daw ca po wi nien za pew nić po miesz cze nie, gdzie

pra cow nik bę dzie mógł zjeść po si łek, ogrzać się i od po cząć.
Pra cow ni kom od śnie ża ją cym dach przy słu gu ją też cie -

płe na po je bez ogra ni czeń oraz po si łek re ge ne ra cyj ny.

Pi cie al ko ho lu w trakcie pracy jest nie do pusz czal ne!
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Wil goć wy do sta je się
na ze wnątrz

Ter mo izo la cja
cia ła

Cie pło za trzy ma ne 
jest przy cie le


