


Drabiny służą przede wszystkim do pokonywania różnic wysokości, jako jeden z rodzajów stosowanych 

dróg komunikacyjnych. Mogą być one jednak również używane w ograniczonym zakresie jako stanowiska 

robocze – zgodnie z obowiązującymi przepisami jest to dopuszczalne jedynie w warunkach, w których 

zastosowanie innego, bardziej bezpiecznego sprzętu roboczego nie jest uzasadnione z powodu niskiego 

poziomu ryzyka i krótkotrwałego czasu pracy albo istniejących okoliczności, których pracodawca nie może 

zmienić [1]. 

Pośród tych urządzeń najbardziej popularne wśród użytkowników, ze względu na małą masę 

i stosunkowo dużą wytrzymałość mechaniczną, są drabiny aluminiowe. Mają one jednak pewne 

ograniczenia w zastosowaniu, np. nie nadają się do prac przy instalacjach elektrycznych (ze względu na 

przewodność elektryczną). 

Powszechnie stosowane są zwłaszcza drabiny aluminiowe: przystawne (rys. 1), rozstawne (rys. 2) 

i uniwersalne (rys. 3). 
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Rysunek 1. Wybrane drabiny przystawne: 

1 – jednoczęściowa, 2 – dwuczęściowa składana, 3 – wysuwana 

 

 

 

 
 

Rysunek 2. Przykład drabiny rozstawnej 

 

 

 

 



 
 

2 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

Rysunek 3. Wybrane drabiny uniwersalne: 

1 – dwuczęściowa, 2 – trzyczęściowa 

 

 

Drabiny te są oferowane do sprzedaży przez wiele firm, zarówno zagranicznych, jak i polskich. 

W związku z pojawieniem się nowych wymagań normatywnych, celem niniejszej publikacji jest 

przedstawienie zaleceń dotyczących budowy i doboru drabin aluminiowych przeznaczonych do różnych 

warunków użytkowania oraz zakresu i częstości ich kontroli [2–4]. W związku z tym jest ona adresowana 

zarówno do użytkowników, jak i do producentów drabin. 

Drabiny rzadko kiedy są kupowane bezpośrednio u producentów, natomiast są szeroko dostępne 

u różnych dystrybutorów, np. w sieciach marketów budowlanych lub w hipermarketach. Dlatego czasami 

trudno jest uzyskać u sprzedawcy aktualne informacje na temat danych technicznych związanych 

z bezpieczeństwem użytkowania kupowanej drabiny (np. doborem urządzenia do planowanych prac). 

Drabiny są istotnym źródłem zagrożeń i z ich użytkowaniem wiąże się wiele wypadków. Według 

danych statystycznych zebranych w USA w 2008 r. na 700 upadków śmiertelnych z wysokości 

zarejestrowanych podczas wykonywania pracy 119 było związanych z upadkami z różnych rodzajów 

drabin [5], natomiast w 2013 r. ponad 175 000 osób w Stanach musiało skorzystać z pomocy w szpitalu na 

skutek urazu spowodowanego upadkiem z drabiny [6]. W Polsce w wypadkach śmiertelnych 

odnotowanych w 2015 r. i zbadanych przez Państwową Inspekcję Pracy 8 pracowników zginęło na skutek 

upadku z drabiny. Zastrzeżenia inspektorów budził stan techniczny sprawdzanych przez nich drabin: np. 

w gospodarstwach rolnych 36% tych sprzętów nie spełniało technicznych wymogów bezpieczeństwa [7]. 

W praktyce przemysłowej parametry mechaniczne drabin mogą ulec znacznemu pogorszeniu w wyniku 

ich intensywnego użytkowania – ma to miejsce np. w magazynach lub na placach budów. Ze względu na 

wysokie ryzyko urazu, jakie niesie upadek z drabiny, trzeba mieć pewność, że rodzaj i parametry 

wybranego urządzenia zapewnią bezpieczne pokonywanie różnicy poziomów oraz będą dostosowane do 

charakteru wykonywanej tymczasowej pracy i dających się przewidzieć w związku z tym obciążeń. 

 

Budowa drabin i możliwe uszkodzenia ich elementów 

 

Sprawdzając stan drabiny i szukając ewentualnych uszkodzeń, zwłaszcza wynikających z intensywnego 

użytkowania, należy zwrócić uwagę elementy szczególnie narażone na uszkodzenia mechaniczne (tab.1).  
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Tabela 1. Elementy budowy drabin szczególnie narażone podczas użytkowania 

Opis elementu Przykładowe umiejscowienie w drabinie 

 

Podłużnica (rys. 4) 

– część boczna drabiny  

służąca do umieszczenia 

szczebli lub stopni 

oraz poprzeczki w ramieniu 

podpierającym drabiny 

 

 

   
 

Rysunek 4. Drabina z zamontowanymi szczeblami w podłużnicach 

 

 

Szczebel (rys. 5) 

– podpora do wspinania się 

o szerokości większej niż 

20 mm i mniejszej niż 80 mm  

 
 

Rysunek 5. Drabina przystawna ze szczeblami 

 

 

Stopień (rys. 6) 

– podpora do wspinania się 

o szerokości większej niż 

80 mm 

 
 

Rysunek 6. Drabina przystawna ze stopniami 

 



 
 

4 

 

Opis elementu Przykładowe umiejscowienie w drabinie 

 

Podest (rys. 7) 

– najwyżej umieszczona 

powierzchnia przeznaczona 

do stąpania po drabinie 

rozstawnej, różniąca się 

rozmiarem od stopnia 

 

 
 

Rysunek 7. Drabina rozstawna z podestem 

 
 

Stopa (rys. 8) 

– urządzenie umocowane na 

stałe u dołu drabiny 

(w przypadku drabiny 

drewnianej jest to część dolna 

drabiny lub element 

przymocowany od spodu do 

podłużnicy) zabezpieczające 

przed jej poślizgiem 

 

 
 

Rysunek 8. Przykład stopy zamontowanej do podłużnicy 

 
 

Przegub (rys. 9) 

– element drabiny rozstawnej, 

który mocuje oba jej ramiona 

 

 
 

Rysunek 9. Przegub w drabinie rozstawnej z podestem i stopniami 
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Opis elementu Przykładowe umiejscowienie w drabinie 

 

Zabezpieczenie rozstawu 
(rys. 10) 

– element drabiny rozstawnej, 

który zabezpiecza przed 

rozsunięciem się dwóch 

ramion tej drabiny. 

 
Rysunek 10. Zabezpieczenie rozstawu w drabinie rozstawnej 

z podestem i stopniami 

 
 

Haki (1 – rys. 11) 

– elementy służące do oparcia 

dostawianego segmentu 

drabiny na szczeblach/ 

stopniach segmentu drabiny 

znajdującego się poniżej 

 

Urządzenie blokujące 
(2 – rys. 11) 

– urządzenie, które utrzymuje 

haki na stopniach lub 

szczeblach podczas 

użytkowania drabiny 

 

 
 

Rysunek 11. Urządzenie blokujące w drabinie uniwersalnej 

trzyczęściowej ze szczeblami: 

1 – hak, 2 – urządzenie blokujące 

 

 

2 
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Opis elementu Przykładowe umiejscowienie w drabinie 

 

Zabezpieczenia przed 

wysunięciem/ ograniczenie 

wysunięcia drabiny (rys. 12) 

– element ograniczający 

nadmierne przesuwanie się 

względem siebie części 

drabiny uniwersalnej 

 

 
 

Rysunek 12. Zabezpieczenia przed wysunięciem/ ograniczenie wysunięcia 

w drabinie uniwersalnej trzyczęściowej ze szczeblami 

 

 

Elementy złączne 

(rys. 13 i 14) służące do 

mocowania części drabiny 

(taśm, urządzeń blokujących 

itd.) na podłużnicach 

 

 
 

Rysunek 13. Przynitowane zabezpieczenie rozstawu drabiny rozstawnej (taśma) 

 

 
 

Rysunek 14. Drabina rozstawna ze stopniami zamocowanymi do 

podłużnic metodą nitowania 
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Dobór drabin do wykonywanych prac 

zgodnie z wymaganiami przepisów i norm 
 

Dobierając drabiny do planowanych prac, trzeba wziąć pod uwagę zarówno wymagania prawne, jak 

i normatywne. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca powinien dokonać oceny ryzyka, zanim 

podejmie decyzję o zastosowaniu drabin jako sprzętu do tymczasowej pracy na wysokości. Jest to 

dopuszczalne np. jeśli zbyt mała przestrzeń robocza nie pozwala na użycie innego sprzętu zamiast drabin. 

W przepisach prawnych znajdują się wymagania ograniczające zastosowanie drabin – np. w budownictwie 

zabronione jest wykonywanie robót murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych, a dozwolone jest 

wykonywanie robót ciesielskich z drabin wyłącznie do wysokości 3 m [8]. 

Według Ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów [9] drabiny ocenia się 

w szczególności pod względem ich bezpieczeństwa z uwzględnieniem spełniania Polskich Norm. 

Natomiast zgodnie z Ustawą z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji [10] stosowanie PN jest całkowicie 

dobrowolne, a powoływanie norm w przepisach powinno nastąpić po ich opublikowaniu w języku polskim. 

W związku z szybkimi zmianami w treści norm dotyczących drabin i publikowaniem nowych, 

nietłumaczonych na język polski wydań, przywoływanie PN w rozporządzeniach ministrów nie skutkuje 

nałożeniem obowiązku stosowania PN. Z tego względu, w obszarze użytkowania drabin nieobjętym 

przepisami bhp, tzw. użytkownicy amatorscy często kupują (kierując się ich niską ceną) drabiny stosowane 

– według deklaracji producentów – do użytku domowego, które nie spełniają wymogów określonych 

w normie PN-EN 131-2+A2:2017-02 dotyczących minimalnej grubości elementów nośnych aluminiowych 

(1,2 mm) oraz nośności (150 kg). Nawet jednak planując zakup drabiny do użytku prywatnego warto 

zastanowić się, czy okaże się ona wystarczająco bezpieczna – przy dokonywaniu wyboru należy wziąć 

pod uwagę intensywność przewidywanych prac domowych i występujące w ich czasie obciążenia. 

W obszarze użytkowania drabin objętym przepisami bhp sytuacja jest inna, ponieważ według Kodeksu 

pracy [11] pracodawca, ponosząc odpowiedzialność za bhp w zakładzie pracy, powinien chronić życie 

i zdrowie pracowników przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W związku z tym 

wskazaniem dla pracodawcy może być wymóg zawarty w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, aby 

stosowane w zakładach pracy drabiny przenośne spełniały wymagania określone w Polskich 

Normach [12]. Jest to także zgodne z interpretacją PKN, która stanowi, że wykonanie wyrobu zgodnie 

z Polską Normą stwarza domniemanie, iż wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa, ponieważ 

odpowiednie osiągnięcia nauki i techniki (zgodnie z dobrą praktyką inżynierską i aktualnym poziomem 

wiedzy) są opisane głównie w Polskich Normach. 

Nowe normy uwzględniają zarówno specyfikę drabin przeznaczonych do nieprofesjonalnego 

wykorzystania, jak i tych stosowanych przez użytkowników profesjonalnych. Ich wydanie zakończyło etap 

prac normalizacyjnych nad koniecznymi zmianami w zakresie wymagań i badań dotyczących drabin. 

W myśl aktualnych zasad testy muszą uwzględniać różne obciążenia podczas użytkowania – zarówno 

statyczne, jak i dynamiczne – a także powinny być wykonywane w warunkach zbliżonych do tych 

występujących podczas użytkowania na stanowisku pracy.  

Badania drabin profesjonalnych i nieprofesjonalnych potwierdzające zgodność z nowymi normami 

wykonują akredytowane laboratoria, w tym Laboratorium Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – 

Państwowego Instytutu Badawczego. Zakres badań omówiono w ulotce stanowiącej załącznik do 

niniejszej publikacji. 

Informacje o przeznaczeniu drabin na użytek profesjonalny i nieprofesjonalny powinny być widoczne na ich 

oznakowaniu. Jest to określone w normie PN-EN 131-3:2018-02; przykład przedstawiono na rysunku 15. 
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   a 

 
 

   b 

 
 

Rysunek 15. Oznakowanie przeznaczenia drabiny: a – użytek profesjonalny, b – użytek nieprofesjonalny 

 

Doboru drabin do różnych warunków użytkowania powinno się dokonywać świadomie. Wybór drabiny 

klasy profesjonalnej jest gwarancją, że wytrzyma ona zwiększone obciążenia statyczne podczas 

użytkowania, a także będzie charakteryzować się większą trwałością w środowisku pracy. 

 

Zakres i częstość kontroli drabin aluminiowych 

 

Każdorazowo przed użyciem drabiny należy dokonać kontroli wizualnej, której zakres, ustalany przez 

pracodawcę, powinien uwzględniać ocenę ryzyka zawodowego związanego z warunkami pracy oraz odstępy 

czasu pomiędzy kontrolami okresowymi. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ogólnych przepisów bhp 

pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje 

bezpieczeństwa i higieny pracy, które powinny wskazywać między innymi czynności, jakie należy 

wykonać przed rozpoczęciem danej pracy z wykorzystaniem drabin. Pracownicy muszą być na tę 

okoliczność odpowiednio przeszkoleni i poinformowani, na które zapisy instrukcji stanowiskowych należy 

zwrócić szczególną uwagę. Pracownik może korzystać z drabiny dopiero po przeprowadzeniu 

odpowiedniego jej sprawdzenia, które nie musi być rejestrowane, ale powinno wykryć oczywiste 

i widoczne wady takich elementów, jak szczeble, podłużnice, ograniczniki rozstawu, stopki, ograniczniki 

wysunięcia, haki i urządzenia blokujące. Pracownik powinien także sprawdzić, czy drabina nie ma 

zanieczyszczeń (np. na zawiasach, stopkach) mogących powodować ryzyko poślizgnięcia użytkownika lub 

destabilizacji drabiny bądź nieprawidłowe jej działanie. Takie samo podejście powinien mieć użytkownik 

drabiny w warunkach domowych. Przy uwzględnianiu zakresu kontroli należy wziąć pod uwagę dane 

z tabeli 1 i 2. 

Kontrolę charakteryzującą się większym poziomem szczegółowości (stosownie do warunków 

użytkowania i rodzaju drabiny) powinno się przeprowadzać, z wykorzystaniem tabeli 2, w zakresie 

i terminach określonych przez pracodawcę według zaleceń producenta. Jest to zgodne z zapisami 

rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 

użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. Powinna dokonywać tego wyznaczona osoba 

z nadzoru, mająca wymagane w tym zakresie odpowiednie przeszkolenie. Norma PN-EN 131-3:2018-02 

zawiera informację, że naprawy i przeglądy okresowe drabin powinny być przeprowadzane przez 

kompetentne osoby (mające odpowiednie umiejętności, zdobyte np. podczas szkolenia 
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przeprowadzonego przez producenta) zgodnie z wytycznymi producentów tych urządzeń. Norma 

zaleca również, aby naprawy i wymiany części w przypadkach koniecznych były wykonywane 

w porozumieniu z producentem lub dystrybutorem drabin. 

Wspomniane rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy stanowi, że oprócz okresowego 

sprawdzania drabin powinno się dokonywać kontroli także w szczególnych okolicznościach mogących 

powodować pogorszenie bezpieczeństwa związanego z tymi urządzeniami, będących efektem prac 

modyfikacyjnych, zjawisk przyrodniczych, wydłużonego czasu postoju lub niebezpiecznych uszkodzeń, a także 

wypadków przy pracy. Istnieje również konieczność dokumentowania wyników przeprowadzanych kontroli, 

które powinny być przechowywane do dyspozycji zainteresowanych organów, zwłaszcza nadzoru i kontroli 

warunków pracy, przez okres 5 lat od dnia zakończenia kontroli. Ponadto w takim samym zakresie powinny być 

przeprowadzane kontrole drabin przed ich przekazaniem do eksploatacji po raz pierwszy oraz przed 

zastosowaniem na każdym kolejnym stanowisku pracy lub w innym miejscu ich użytkowania. Zakres 

kontroli wstępnych, okresowych i specjalnych powinien być szerszy niż w przypadku opisanego wyżej 

sprawdzenia przed rozpoczęciem pracy.  

Przy przeprowadzaniu kontroli okresowych należy wziąć pod uwagę możliwość zużycia eksploatacyjnego 

sprawdzanych drabin. W czasie tych kontroli powinien być dokumentowany także stan oznakowań 

(napisów, piktogramów) producenta zawierających ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa 

użytkowania.  

Tabela 2 zawiera przykładowe zestawienie, jakie można wykorzystać do sporządzenia dokumentu 

z wynikami kontroli wstępnej, okresowej bądź specjalnej w odniesieniu do drabin przedstawionych na 

rysunkach 1, 2 i 3, objętych normami [2–4]. 

 

Podsumowanie 
 

Wprowadzenie nowych norm oznacza podział dostępnych na rynku drabin na dwie klasy: 

 drabiny profesjonalne – przeznaczone do użytkowania w środowisku pracy,  

 drabiny nieprofesjonalne – przeznaczone do użytku prywatnego (domowego). 

Ponadto dostępne są na rynku drabiny określane przez producentów jako tzw. „do użytku domowego” 

(niespełniające parametrów technicznych określonych w normie PN-EN 131-2+A2:2017-02). Jeżeli 

użytkownik, kierując się kryterium cenowym, zdecyduje się na zakup takiej drabiny, to musi mieć 

świadomość, że takie urządzenie nadaje się tylko do sporadycznego wykorzystania i przenoszenia małych 

obciążeń. Wybierając drabinę do użytku prywatnego, warto zastanowić się, czy drabina nieprofesjonalna 

będzie wystarczająco bezpieczna w obliczu planowanych prac domowych – należy wziąć pod uwagę ich 

intensywność i wiążące się z nimi obciążenia. W tym zakresie można także poradzić się sprzedawcy, który 

w świetle obowiązujących przepisów będzie musiał znać treść aktualnych norm europejskich dotyczących 

sprzedawanych drabin, żeby móc udzielać informacji zarówno przedstawicielom firm, jak i osobom 

prywatnym. 

Przedstawione w publikacji i zawarte w normach zmiany parametrów technicznych drabin 

przeznaczonych do użytku profesjonalnego i nieprofesjonalnego stanowią również wyzwanie dla 

laboratoriów badawczych, które powinny uzupełnić lub zmienić swoje wyposażenie, aby skutecznie 

włączyć się do współpracy z organami nadzoru rynku w celu usunięcia urządzeń niespełniających 

wymagań bezpieczeństwa i potencjalnie mogących powodować groźne w skutkach upadki z wysokości. 

Należy się również spodziewać, że organy kontrolujące rynek w Polsce będą zwracały 

uwagę na adekwatność parametrów technicznych, jakie rzeczywiście spełniają sprzedawane 

drabiny, do deklarowanego przez ich producentów profesjonalnego i nieprofesjonalnego 

zastosowania drabin.  



 
 

10 

 

Tabela 2. Przykładowa lista do kontroli wstępnych, okresowych i specjalnych aluminiowych drabin 

rozstawnych, przystawnych i uniwersalnych (zakres ustalany przez pracodawcę) 

 

 

 

Dane kontrolowanej drabiny 

Producent (Sprzedawca)/Typ  

Data nabycia  

Nr inwentaryzacyjny drabiny  

Miejsce/wydział  

Rodzaj drabiny Przystawna  

Rozstawna  

Uniwersalna dwuczęściowa  

Uniwersalna trzyczęściowa  

Klasa drabiny Profesjonalna  

Nieprofesjonalna  

Sposób przechowywania drabiny  

 

 

Liczba gwarantowanych cykli eksploatacyjnych 

(wejść i zejść) wynikających z klasy drabiny 

uniwersalnej lub rozstawnej 

25 000 wejść i zejść (drabina 

profesjonalna) 

 

5000 wejść i zejść (drabina 

nieprofesjonalna) 

 

Procent zużycia drabiny uniwersalnej lub rozstawnej 

wynikający z gwarantowanych cykli eksploatacyjnych 

(wejść i zejść) 

 

Liczba szczebli/stopni na poszczególnych ramionach 

dostępowych 

 

 

 

 
Wyniki sprawdzenia elementów drabiny 

Podłużnice skręcenie  

zgięcie  

pęknięcie  

wgniecenie  

ostre krawędzie  

inne wady: 

Szczeble/stopnie/podest 

 

odkształcenie  

luzy (wyczuwane ręką)  

pęknięcie  

ostre krawędzie  

poluzowane połączenia 

z podłużnicami 

 

wyłamania  

braki  

inne wady: 

Stopy starcie powierzchni 

antypoślizgowych 

 

pęknięcie zamocowania  

poluzowanie zamocowania  

inne wady: 

Przegub drabiny stosowanej jako rozstawna poluzowanie  

pęknięcie  

odkształcenie  

złamanie  

zacięcia podczas ruchu  

korozja  

inne wady: 
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Zabezpieczenie rozstawu drabiny stosowanej jako 

rozstawna (linki, taśmy, łańcuszki) 

przetarcie  

pęknięcie   

rozdarcie   

wystrzępienie  

poluzowanie mocowania do 

podłużnicy 

 

inne wady: 

Urządzenia blokujące złamania  

pęknięcia  

odkształcenia  

poluzowanie  

korozja  

inne wady: 

Zabezpieczenia przed wysunięciem/ 

ograniczenie wysunięcia drabiny 

odkształcenie  

złamanie  

pęknięcie  

korozja  

nieprawidłowe ustawienie po 

wysunięciu drabiny 

 

inne wady: 

 

Elementy złączne poluzowanie  

ścięcie  

rozciągnięcie  

korozja  

poluzowanie  

rozprostowanie  

wypadnięcie  

z zamocowania 

 

inne wady: 

Oznakowanie i informacje na drabinie  

(zgodnie z PN-EN 131-3) 

niekompletne  

nieczytelne  

inne wady: 

 

 

 
Podsumowanie wyników kontroli 

Imię nazwisko osoby upoważnionej  

Data kontroli  

Wynik kontroli Drabina dopuszczona do użytku  

Drabina do naprawy  

Drabina do złomowania  

Uwagi pokontrolne 

 

Data następnej kontroli  
*W pustych komórkach tabeli wpisywać odpowiednie dane lub tak/nie/nd (nie dotyczy) 
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Załącznik 

Ulotka dotycząca badania drabin zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 131-2+A2:2017-02 

 

Źródła ilustracji: normy [2–4] i materiały własne autora  
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