
ZAP BIEGAJ 
UPADKOM W 

MIEJSCU PRACY

INFORMUJ I NIE AKCEPTUJ. DROGI, SCHODY, 
OŚWIETLENIE I ZABEZPIECZENIA ANTYPOŚLIZGOWE 
MUSZĄ BYĆ UTRZYMANE W ODPOWIEDNIM STANIE.

UNIKAJ PRZENOSZENIA CIĘŻKICH PRZEDMIOTÓW 
RĘCZNIE. DO TRANSPORTU NARZĘDZI I  MATERIAŁÓW 

DO MIEJSCA WYKONYWANIA PRAC UŻYWAJ 
ODPOWIEDNICH URZĄDZEŃ.

UTRZYMUJ PORZĄDEK! NA DROGACH 
KOMUNIKACYJNYCH I STANOWISKACH PRACY NIE 
POWINNY ZNAJDOWAĆ SIĘ ZBĘDNE NARZĘDZIA, 

MATERIAŁY I WYCIEKI SUBSTANCJI.

NIE CHODŹ NA SKRÓTY. KORZYSTAJ Z WYZNACZONYCH 
DRÓG KOMUNIKACYJNYCH.

Więcej informacji znajdziesz na
workplacedenmark.dk/pl/accidents-caused-by-trips-and-slips

http://workplacedenmark.dk/pl/accidents-caused-by-trips-and-slips


Zapobieganie jest proste!
Pracodawca powinien:

• Skonsultować z inwestorem rozkład i plan utrzy-
mania dróg komunikacyjnych, schodów, oświetle-
nia i środków anty poślizgowych na terenie budowy 
i ocenić ich prawidłowość. W przypadku drobnych 
prac te warunki należy każdorazowo ustalić z 
klientem. 

• Zadbać o to, aby pracownicy nie przenosili ręcznie 
ciężkich przedmiotów. W celu dostarczenia narzę-
dzi i materiałów na miejsce wykonywania pracy 
należy zapewnić odpowiednie urządzenia trans-
portowe. 

• Ustalić zasady sprzątania i utrzymania porządku na 
drogach komunikacyjnych i stanowiskach pracy. 

• Zobowiązać pracowników do przestrzegania zasad 
zapobiegania upadkom w miejscu pracy. 

22%
poważnych wypadków 
przy wykonywaniu prac 
elektrycznych zdarza się 
na skutek poślizgnięcia, 
potknięcia i upadku. 

1/6
wszystkich wypadków 
przy pracy z trwałym 
uszczerbkiem na zdrowiu 
zdarza się na skutek 
poślizgnięcia, potknięcia i 
upadku.

3 tygodnie
lub dłużej trwa nieobecność 
w pracy z powodu urazu 
odniesionego na skutek 
upadku. 
 

Przykłady wypadków zgłoszonych  
do Arbejdstilsynet

• Pracownik poślizgnął się na bardzo śliskiej na-
wierzchni, która powstała ze zmarzniętej ziemi 
zmieszanej z wodą. Upadł na bark. (3-4 tygodnie 
nieobecności)

• Pracownik przystępujący do pracy z frezarką po-
tknął się na nierównym podłożu i stracił równowa-
gę. Przewracając się, uderzył o ścianę i doznał ura-
zu barku i ramienia. (3-4 tygodnie nieobecności) 

• W drodze na teren budowy pracownik szedł po 
rozmokłym gruncie i upadł. (3-4 tygodnie nieobec-
ności)

• Pracownik przenosił skrzynki z samochodu do piw-
nicy. Schodząc po schodach nie zauważył dwóch 
ostatnich stopni i upadł doznając 
urazu lewej stopy i kostki. Nie mógł 
się podeprzeć rękoma, ponieważ 
miał je zajęte niesionymi skrzynka-
mi. (3-4 tygodnie nieobecności)

 

Prace 
elektryczne

Miejsca 
szczególnego 
ryzyka 

• Na zewnątrz, np. nierówne,  
mokre i oblodzone nawierzchnie  
oraz schody 

• Wewnątrz, np. miejsca z różnicą 
poziomów, wykopy instalacyjne, 
otwory montażowe i miejsca 
składowania materiałów 

• Podczas wysiadania z pojazdu  
na nierównym, 
śliskim i mokrym 
podłożu

Do upadków w często dochodzi 
podczas dźwigania przedmiotów lub 
dużego obciążenia pracą.


