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• Jesteśmy wiodącym producentem drabin, platform, 
rusztowań, konstrukcji specjalnych oraz podnośników.

• Nasze produkty wykonujemy według standardów i norm 
europejskich oraz z najwyższą starannością i
dokładnością. 

• Kreujemy innowacyjne produkty

• Bezpieczeństwo i jakość – to nasz priorytet

• Faraone, to marka której największym sukcesem jest „ 
zaufanie klientów” 



Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz.1650).

Pracą na wysokości jest praca 
wykonywana na powierzchni 
znajdującej się co najmniej 1,0 m nad 
poziomem podłogi lub ziemi.



Upadek z wysokości jest przyczyną, co 6 wypadku śmiertelnego w 
całej gospodarce narodowej i aż co 3 wypadku śmiertelnego w 
budownictwie.

upadek z wysokości

ogółem

upadek z wysokości

ciężkie

upadek z wysokości

śmiertelne

2017 5379 70 38

przemysł budownictwo przemysł budownictwo przemysł budownictwo

2017 1253 627 12 24 8 16

Źródło GUS



Uchybienia przy pracy na wysokości i ich konsekwencje

Upadek śmiertelny, przy konserwacji maszyny…..

Co wpłynęło na zdarzenie…?

Czy można, było go zapobiec?....

W jaki sposób…?



Uchybienia przy pracy na wysokości i ich konsekwencje

• brak odpowiedniej instrukcji

• brak odpowiedniego sprzętu do pracy na wysokości

• brak kontroli sprzętu przed użyciem

• rutyna pracownika

• tolerowanie przez nadzór, kierownictwo odstępstw
od zasad bezpiecznej pracy



Uchybienia przy pracy na wysokości i ich konsekwencje

brak odpowiedniego zabezpieczenia przy wejściu na maszynę ?

środki ochrony indywidualnej, czy zbiorowej ?

odpowiedni ich dobór, a prawidłowe użycie?

tworzenie sytuacji potencjalnie wypadkowej, a użycie podestu? 



Aktualizacja
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PN-EN 131-2 +A2

Wymagania, badanie, oznakowanie
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KLASYFIKACJA DRABIN WG RODZAJU ZASTOSOWANIA

PROFESJONALNE NIEPROFESJONALNE



Norma  EN 131 
jest serią norm europejskich dotyczących drabin

DRABINY PRZENOŚNE

NAKŁADANE WYSUWANEPROSTE 2-CZĘŚCIOWE 3- CZĘŚCIOWE



✓Próba wytrzymałości 
✓Próba skręcania dla drabin rozstawnych 
✓Test trwałości 
✓Próba poślizgu podstawy 
✓Próba skręcania dla drabin przystawnych

WPROWADZA NOWE TESTY
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