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W rozdziale 7 art. 73 ustawy Prawo Bu-
dowlane w definicji katastrofy budow-
lanej ustawodawca przywołał termin 
„Rusztowania”: Katastrofą budowlaną 
jest niezamierzone, gwałtowne znisz-
czenie obiektu budowlanego lub jego 
części, a także konstrukcyjnych ele-
mentów rusztowań (..). Na co należy 
zwrócić uwagę, które elementy rusz-
towań są konstrukcyjne, jakie zasady 
im odpowiadają i jakie błędy mogą 
zostać popełnione zarówno w fazie 
montażu, jak i eksploatacji... to pyta-
nia, na które specjaliści firmy Ramirent 
odpowiadali podczas „Dni bezpieczeń-
stwa” organizowanych na placach bu-
dów. Firma, która na co dzień tworzy 
największą w Polsce sieć wypożyczal-
ni sprzętu budowlanego i rusztowań 
stworzyła mobilne centrum szkole-
niowe i wraz ze swoją kampanią pro-
mującą bezpieczeństwo na budowie 
jeździ po największych inwestycjach 
w Polsce przeprowadzając darmowe 
warsztaty i szkolenia dla pracowników 
budów wszystkich szczebli. W trakcie 
warsztatów omawiane są m.in. sposo-
by bezpiecznego montażu, zasady od-
bioru konstrukcji rusztowań i ich bez-
piecznego użytkowania oraz aktualne 
akty prawne z tej dziedziny. Jak tłuma-
czy Elżbieta Nowicka-Słowik – Kierow-
nik Produktu Rusztowania w Ramirent 
– zwracamy uwagę uczestników szko-
leń, na to jak ważne jest:
– posadowienie rusztowania i to zarów-
no nośność podłoża, zastosowanie pod-
kładów, które zapewniają rozkład na-
prężeń oraz jak zmienia się obciążenie 
maksymalne w zależności od wysokości 
wykręcenia podstaw śrubowych;
– zastosowanie odpowiedniej siatki kon-
strukcyjnej rusztowań w celu osiągnię-
cia różnych klas obciążeń. Jak stosując 
odpowiednią szerokość i długość pól 
rusztowania osiągnąć możliwość zasto-
sowania obciążeń nawet do 6kN/m2

– prawidłowe zastosowanie stężeń 
poziomych i pionowych w konstruk-
cji. Jak w zależności od wyposażenia 
rusztowań w takie elementy, jak dźwi-
gary kratowe, konsole poszerzające 
należy przestrzegać odpowiedniego 
miejsca, ilość i kierunku montażu stę-
żeń oraz jak bardzo ważny ma to wpływ 
na stabilność konstrukcji;
– sposób i wpływ zakotwienia rusz-
towania w zależności od jego wypo-
sażenia w siatki zabezpieczające lub 
plandeki oraz jaki bezpośredni wpływ 
na stabilność konstrukcji ma występu-
jące tutaj obciążenie wiatrem;
– wzmocnienie konstrukcji rusztowań 
przy wykorzystaniu np. dźwigarów kra-
towych, odpowiednio zwiększonej licz-
by rygli wzmacniających czy stojaków 
oraz ich odpowiednie połączenie złą-
czami, które ze względu na swoje pa-
rametry nośności muszą być świado-
mie dobrane i zastosowane;
– poziom wiedzy i znajomości statyki 
konstrukcji wśród zarówno monterów, 
osób nadzorujących montaż, jak i kie-
rowników budów odpowiedzialnych 
za odbiór rusztowań do eksploatacji.
Omawiamy najczęściej spotykane błę-
dy i konsekwencje w montażu ruszto-
wań oraz wskazujemy prawidłowe za-
sady wykonania odbioru, dopuszczenia 
rusztowań do eksploatacji oraz obo-
wiązkowych przeglądów. Ponadto, aby 

pobudzić wyobraźnię uczestników pre-
zentujemy autentyczne materiały nagra-
niowe z zarejestrowanych katastrof bu-
dowlanych. Niestety wg danych GUS, 
co roku na budowie ginie kilkadziesiąt 
osób, a kilka tysięcy zostaje rannych. 
Mamy nadzieję, że dzięki m.in. naszej 
kampanii uda nam się jakkolwiek przy-
czynić do zmiany tego stanu rzeczy.” 
– dodaje Nowicka.

W dyskusji poruszanych jest wiele te-
matów związanych z tematyką bezpie-
czeństwa prac i wyposażenia w środki 
ochrony indywidualnej oraz odpowie-
dzialności zawodowej osób pełniących 
samodzielne funkcje w ramach prac 
związanych z projektowaniem, mon-
tażem i eksploatacją rusztowań. Co-
raz większa świadomość i powolne 
zmiany zachodzące w sposobie po-
strzegania aspektów BHP przez pra-
cowników sprawiają, że tego typu ini-
cjatywy, jak kampania firmy Ramirent 
cieszą się dużą popularnością.
Z naszym mobilnym centrum szkole-
niowym odwiedziliśmy do tej pory m.in. 
elektrownie, elektrociepłownie, budo-
wy dróg i autostrad oraz wiele innych 
projektów. Co nas cieszy najbardziej, 
spotkaliśmy się z ogromnym zaintere-
sowaniem ze strony pracujących tam 
osób oraz bardzo dobrym odbiorem 
naszych warsztatów. Już teraz mamy 
zapytania od inspektorów BHP z proś-
bą o organizację eventu na ich budo-
wach. Jeśli uda nam się osiągnąć za-
łożony cel i zbudować świadomość 
bezpiecznej pracy – dzięki czemu być 
może uratować komuś zdrowie lub 
nawet życie – dopiero wtedy będzie-
my mogli powiedzieć, że odnieśliśmy 
prawdziwy sukces! – puentuje Nowic-
ka z Ramirent SA.
Kampania Ramirent potrwa do końca 
wakacji na budowach w całej Polsce 
oraz w wypożyczalniach firmy.

Rusztowania: bezpieczny montaż  
i użytkowanie w kontekście  
art.73.1. ustawy Prawo budowlane


