przepisy prawne

Drabina to maszyna.
Przepisy prawne regulujące
wykorzystanie drabin w celach
zawodowych
Drabina zgodnie z prawem uznawana jest za maszynę. Dlatego wykorzystywana w celach zawodowych
– tak jak inne urządzenia techniczne, narzędzia oraz instalacje użytkowane - podlega zapisom „Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 września 2003 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy”. Korzystając z drabin w celach zawodowych należy stosować się także do zapisów
normy dla drabin - PN-EN 131, a te w ostatnich latach kilkukrotnie się zmieniały. Poniżej przypominamy,
od kiedy obowiązują nowe wymagania, jak również kogo i czego one dotyczą.
Na początku stycznia 2018 r. weszły
w życie istotne zmiany w normie dla
drabin - PN-EN 131:

We wrześniu 2019 roku zmianami objęto kolejną, trzecią już część normy
(PN-EN 131-3). Zostały w niej uregulowane wymagania dotyczące informacji
o użytkowaniu drabin (odpowiednie
znakowania) oraz konieczności dołączania do drabin instrukcji ich obsługi i eksploatacji.
Ostatnie zmiany wprowadzono w październiku 2020 roku i dotyczyły one
czwartej części normy (PN-EN 131-4).
Rys. Krause

• rozpoczynając od pierwszej części
normy (PN-EN 131-1), zmianami objęto wszystkie drabiny, które mogą
być wykorzystywane jako przystawne, a których długość przekracza
3 metry. Nowe regulacje w zasadniczej części dotyczą obowiązku wyposażenia tych modeli w stabilizator,
który zwiększa powierzchnię podparcia drabiny;
• w ślad za nimi zmieniono także drugą
część (PN-EN 131-2), w której wprowadzono nowy podział drabin pod
względem grupy użytkowników

(profesjonaliści i użytkownicy indywidualni) oraz nałożono na producentów szereg nowych wytycznych
dotyczących badań wytrzymałościowych.

Rys. 1. Przegląd zmian w normach serii PN-EN 131
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Ta z kolei reguluje wymagania dla
drabin przegubowych, które mogą być
wykorzystywane jako pomost roboczy,
nakładając na producentów obowiązek
wyposażenia drabin w odpowiednio
dopasowany podest roboczy.
Celem wszystkich działań jest zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników
poszczególnych modeli drabin.
Drabiny przystawne z nowymi wymaganiami (PN-EN 131-1)
Drabiny przystawne to wbrew pozorom
duża grupa urządzeń. Zaliczamy do niej
bowiem nie tylko proste modele jednoelementowe, ale także drabiny przegubowe (wykorzystywane jako przystawne), dwuelementowe rozsuwane
oraz trzyczęściowe modele wielofunkcyjne, z wąskim, w pełni wysuwanym
elementem. I to on, w obliczu zmian
normy PN-EN 131-1, przysporzył producentom najwięcej problemów. Dlaczego? Aby to wyjaśnić, należy zwrócić
uwagę na konstrukcję drabin trzyelementowych – a ta z jednej strony pozwala na wykorzystywanie wszystkich
3 części w ramach jednego urządzenia,
z drugiej natomiast umożliwia wykorzystywanie ich jako dwóch osobnych
drabin (fot. 1). Otrzymamy wówczas
klasyczną drabinę wolnostojącą oraz
poręczną jednoelementową drabinę
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Instrukcje obsługi i dodatkowe piktogramy (PN-EN 131-3) oraz wyposażenie drabin przegubowych (PN-EN
131-4)
We wrześniu 2019 roku zmianami objęto kolejny punkt normy PN-EN 131-3.
Zostały w nim uregulowane wymagania dotyczące informacji o użytkowaniu drabin oraz instrukcji ich
obsługi i eksploatacji. Rozszerzono
obowiązek oznakowania drabin o dodatkowe piktogramy bezpieczeństwa oraz wprowadzono obowiązek
dołączania do sprzedawanej drabiny
instrukcji obsługi odpowiadającej

Rys. 2. Sposób oznakowania drabin ze
względu na rodzaj użytkownika
a

b

Fot. 1. Trzyczęściowy model wielofunkcyjny
drabiny wykorzystywany jako drabina wolno
stojąca i przystawna
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Fot. Krause

Drabina profesjonalna czy do domowego użytku? (PN-EN 131-2)
Jeszcze do niedawna podział na drabiny
według rodzaju użytkownika był w zasadzie umowny. Fachowcy korzystający
z nich na co dzień nie mieli obowiązku
wyboru specjalistycznych modeli, dlatego podczas zakupu często kierowali
się niską ceną, a nie jakością i wytrzymałością produktu. Takie zachowania miały
negatywny wpływ na bezpieczeństwo
pracy. Dostrzegając problem, 1 stycznia
2018 roku ustawodawcy wprowadzili
nową klasyfikację drabin, uwzględniającą charakter użytkownika. Od tej
pory producenci mają obowiązek stosowania czytelnego oznaczenia drabiny
i podania konsumentom informacji,
czy jest ona dedykowana profesjonalistom, czy tylko członkom gospodarstw domowych. Bywa, że jest ono
celowo pomijane przez nieuczciwego
producenta, by zwiększyć grupę potencjalnych odbiorców. Zwracajmy więc
baczną uwagę na te oznaczenia podczas zakupu drabiny (rys 2).
Co więcej, zmiany normy PN-EN 131-2
nałożyły na producentów szereg nowych wymagań dotyczących badań
wytrzymałościowych
prowadzonych
na drabinach z ww. dwóch grup. Należy
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Fot. 2. Drabiny przegubowe 4x3 szczeble
z platformą roboczą

Fot. Krause

Użytkownicy prywatni
Prywatne zastosowanie i użytkowanie
w gospodarstwie domowym

w tym miejscu zaznaczyć, że wszystkie
oferowane przez KRAUSE drabiny, niezależnie do której grupy się zaliczają,
przechodzą tę samą – surowszą formę
testów, dlatego każda z nich może być
wykorzystywana zarówno w domu
i ogrodzie, jak i podczas wykonywania
zawodowych czynności.

Fot. Krause

Użytkownicy profesjonalni
Zawodowe zastosowanie i użytkowanie
w obszarze profesjonalnym

Fot. Krause

a

Rys. Krause

przystawną w postaci wąskiego, wysuwanego całkowicie elementu. Jeśli jest
on dłuższy niż 3 metry, musi być na stałe
wyposażony w stabilizator. Rozwiązanie
konstrukcyjne tego problemu wcale nie
było dla producentów proste. Zespół
projektowy KRAUSE jako pierwszy
opracował innowacyjny stabilizator
Trigon, którego konstrukcja pozwala
bez żadnych przeszkód użytkować
wszystkie drabiny dwuelementowe
oraz wielofunkcyjne drabiny trzyczęściowe (zarówno te dla użytkowników
indywidualnych, jak i profesjonalistów)
w pełnym zakresie.
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określonemu rodzajowi urządzenia.
Najnowsze zmiany, wprowadzone
w październiku 2020 r., dotyczą drabin
przegubowych, a konkretnie modeli 4x3 szczeble, które można wykorzystywać jako podest roboczy
(fot. 2). Nakładają na ich producentów
obowiązek wyposażenia w specjalną
platformę roboczą, dopasowaną do
określonego typu drabiny. Od 1 października ubiegłego roku drabiny przegubowe 4x3 szczeble mogą opuszczać
fabryki tylko w pakiecie z platformą i tak
wyposażone trafiać do punktów sprzedaży. To kolejny krok w stronę poprawy
komfortu i bezpieczeństwa pracy. Do
tej pory, decydując się na ten model, nie
otrzymywaliśmy automatycznie platformy roboczej, a decyzja o jej zakupie
była dobrowolna. Teraz to się zmieniło.
Dlaczego to takie ważne? Dotychczas,
użytkownicy korzystający z drabin przegubowych 4x3 szczeble w ustawieniu

podestu roboczego, często poruszali się
po samych szczeblach albo stosowali
prowizoryczne rozwiązania w postaci
np. niestabilnych drewnianych desek,
co często prowadziło do wypadków.
Obowiązek przeglądu drabin profesjonalnych
Drabina to maszyna, dlatego podobnie
jak inne urządzenia techniczne, narzędzia oraz instalacje użytkowane wykorzystywane w celach zawodowych, wymaga prowadzenia regularnych, udokumentowanych pisemnie kontroli
technicznych.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 września
2003 r. zmieniającym rozporządzenie
w sprawie minimalnych wymagań dotyczą bezpieczeństwa i higieny pracy
w zakresie użytkowania maszyn przez
pracowników podczas pracy, § 27
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– pracodawca powinien zapewnić okresowe kontrole maszyn narażonych na
działanie warunków powodujących
pogorszenie ich stanu technicznego.
I choć prawo nie wskazuje dokładnie,
ile czasu ma upłynąć pomiędzy kolejnymi przeglądami, przyjęło się, że
należy je robić minimum raz w roku.
Kontrole mogą być prowadzone przez
jednostki działające na podstawie odrębnych przepisów albo osoby upoważnione przez pracodawcę i posiadające
odpowiednie kwalifikacje (§ 27, pkt. 1).
Wyniki takich kontroli rejestruje się
i przechowuje, do dyspozycji zainteresowanych organów, zwłaszcza nadzoru
i kontroli warunków pracy, przez okres
5 lat od dnia ich zakończenia, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej
(§ 28).
Opracował:
Bogdan Harmaty
KRAUSE Sp z o.o.
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