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Bardzo proszę o zapoznanie się z treścią poniższej notatki podsumowującą wiedzę 
dotyczącą odzieży ochronnej, sprzętu ochrony osobistej wykorzystywanego                             
przy robotach zbrojarskich. 

 
Temat: Odzież ochronna, sprzęt ochrony osobistej podczas robót zbrojarskich 
 
Do zaopatrzenia pracowników w odzież roboczą, ochronną i sprzęt ochrony osobistej 

zobowiązany jest pracodawca. 

Pracownik nie może być dopuszczony do pracy bez ochron osobistych przewidzianych 

dla danego stanowiska pracy. 

Do prac betoniarsko zbrojarskich używana jest odzież ciężka. Do grupy tej zalicza się 

ubrania dwudzielne, kombinezony i różnego rodzaju spodnie robocze. W określonych 

warunkach do asortymentu wchodzą: płaszcze przeciwdeszczowe, ubranie watowane, 

bielizna bawełniana lub flanelowa, rękawice i obuwie robocze. Jest to podyktowane 

warunkami atmosferycznymi. 

Ubranie robocze letnie składa się z bluzy z kołnierzem na guziki (Rys. 1). Przód bluzy jest 

wzmocniony drugą warstwą tkaniny. Rękawy dwuczęściowe zapewniające zwiększony 

zakres ruchów, wzmocnione od tyłu do połowy ramion. Spodnie z paskiem i ściągaczami, 

z tyłu regulacja obwodu. Na przednich częściach nogawek naszyte kieszenie na wkłady 

gąbczaste pod kolana. Na prawej nogawce kieszonka na metrówkę. 

Ubranie robocze zimowe: kurtka z kołnierzykiem futrzanym, spodnie , podpinka cieplna, 

kamizelka wiatrochronna. Kurtka zapinana na zamek lub guziki. Dla zwiększenia 

trwałości ubranie wzmacniane podwójną tkaniną. Na placu budowie istnieje obowiązek 

noszenia kasku(Rys. 2). 

 

Rys. 1 Ubranie robocze                            Rys. 2 Przykłady kasków 



 

Czapka robocza męska - letnia cyklistówka posiadająca usztywniony daszek. (Rys.3) 

Czapka ciepłochronna – uszatka z wywijanym daszkiem i nausznikami z ,,futra’’(Rys.4). 

 

Rys. 3 Czapka robocza letnia                         Rys. 4 Czapki robocze zimowe 

Obuwie robocze powinno charakteryzować się(Rys.5): 

- dużą elastycznością i izolacyjnością od podłoża, 

- niską masą, 

- zwiększoną nieprzemakalnością, 

- dużą odpornością na ścieranie, 

- wysoką trwałością, dobrym zabezpieczeniem przed poślizgiem 

 

Rys. 5 Przykłady obuwia roboczego 

Rękawice robocze wykonane z tkaniny lub ze skóry służą do ochrony dłoni przed 

skaleczeniem lub otarciem naskórka, zabezpieczają opuszki palców rąk (Rys.6). Do pracy 

lekkiej wystarczające są rękawice z drelichu 

 

Rys. 6. Przykłady rękawic roboczych 



Okulary ochronne stanowią zabezpieczenie oczu przy czyszczeniu i cięciu prętów 

zbrojeniowych (Rys.7). 

Rys. 7. Okulary ochronne 

Maski przeciwpyłowe stosuje się do prac wykonywanych w atmosferze zapylenia (Rys.8). 

Chronią górne drogi oddechowe. 

 

Rys. 8 Maska przeciwpyłowa 

Szelki bezpieczeństwa stanowią zabezpieczenie stosowane do wszelkich prac                                      

na wysokościach (Rys.9). 

Rys. 9 Szelki bezpieczeństwa, lina zabezpieczająca 

Podczas wykonywania robót zbrojarskich należy stosować takie metody pracy, które 

zapewniają bezpieczeństwo oraz ochronę zdrowia i życia pracowników. 

 
W razie jakichkolwiek pytań, problemów z wykonaniem zadania proszę o kontakt mailowy bądź 
za pomocą Messengera 

Pozdrawiam  

Katarzyna Kobylińska- Wodo  


