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1. Wprowadzenie 
Niniejsza instrukcja obsługi  zawiera obowiązujące procedury właściwego wejścia na 
dach Stadionu PGE Narodowy w Warszawie oraz bezpiecznej pracy na nim. 

Obejmuje ona membranę dachu garażu, dachu składanego jak również membranę dachu 
stałego oraz dach szklany.  

Wszelkie prace powinny być wykonane zgodnie z procedurami wymienionymi w niniej-
szej instrukcji.   

Prace mogą być wykonywane jedynie przez przeszkolone i wykwalifikowane osoby.  

2. Krótki opis dachu 
Dach Stadionu składa się z trzech części: 

- dachu głównego, stałego nad trybunami 

- dachu wewnętrznego, składanego nad płytą boiska 

- dachu garażu ( dla membrany dachu wewnętrznego). 

Dach główny na swojej krawędzi obwodowej wewnętrznej sąsiaduje z dachem szklanym. 

Membrany dachu głównego i składanego wykonane są z tkanin powlekanych odpornych 
na ścieranie i warunki atmosferyczne.   Jednakże,  membrana ta może zostać przecięta, 
podarta i zniszczona np. przez nagły nacisk wywierany przez ostry lub ciężki przedmiot.  
Jest także wrażliwa na dziurawienie i palenie.  Należy,  zatem bardzo ostrożnie obcho-
dzić się z tym materiałem, aby uniknąć jego przypadkowego uszkodzenia.   

Membrana dachu głównego podzielona jest na  72  segmenty osiami numerowanymi od   
R010 do R720.  Membrana ta przymocowana jest do konstrukcji stalowej za pomo-
cą listew mocujących, nierdzewnych opasek stalowych oraz profili mocujących, zabez-
pieczających przed ssaniem wiatru. Szczeliny pomiędzy poszczególnymi panelami poszy-
cia pokryte są  fartuchami uszczelniającymi,  zapewniającymi szczelność. 

Membrana dachu wewnętrznego podzielona jest na 60 segmentów. 

Dach szklany podzielony jest 60 osiami – podobnie jak dach wewnętrzny. 

Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracujących na dachu zainstalowane są linki do, któ-
rych pracownicy musza się przypinać. 

3. Dostęp na dach 
Wszystkie drogi dostępu na dach  muszą być udostępnione w celu jego obsługi i konser-
wacji konstrukcji.  Dostęp jest ograniczony tylko do czterech punktów.  

Dostęp do dachu  wymaga specjalnego szkolenia w zakresie pracy na wysokości. 

Jedynie wykwalifikowany personel jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli oraz 
pracy na dachu.  
Na dach można dostać się jedynie z budowli trybun, korzystając z przewidzianych do te-
go tras.  Drogą dostępu do membrany prowadzi przez pomost obwodowy catwalk oraz 
przez cztery włazy zamontowane do powłoki dachu w rejonach osi R70, R300, R430, 
R660. W rejony te można się dostać z poziomu -2 na poziom +4 windami przy klatkach 
K1 i K12. 
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Klucze do wyłazów na drodze do dachu znajdują się w Pomieszczeniu Ochrony, nr.  pom. 
B2.083 i mogą być wydane tylko upoważnionym osobom znajdującym się na liście osób 
upoważnionych lub przez Kierownika Ochrony na podstawie zezwoleń na prace. 

Przemieszczanie się osób obsługi pomiędzy włazami, a zewnętrznym obszarem dachu 
stałego ( nad trybunami) odbywa się po złączach pomiędzy poszczególnymi panelami 
membran. Chodzenie po powierzchniach paneli nie jest dozwolone za wyjątkiem przy-
padków spowodowanych koniecznością konserwacji lub napraw.  

Ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia - przebicia lub przetarcia radialnego far-
tucha uszczelniającego szczelinę ponad liną radialną, do którego może dojść w przypad-
ku chodzenia po główkach śrub znajdujących się pod fartuchem, należy bezwzględnie 
przestrzegać procedury poruszania się po fartuchach radialnych. 

Patrz ZAŁĄCZNIK NR 1 (strona 6). 

Po każdorazowym wejściu/zejściu, wszystkie drzwi, włazy itd. muszą zostać prawidłowo 
zamknięte, w celu uniemożliwienia dostępu do dachu osobom nieuprawnionym. Wszel-
kie klucze muszą zostać zwrócone do operatora obiektu. 

Klucze musi zwrócić ta sama osoba, która klucze wcześniej pobrała. 

4. Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa w czasie wykonywania prac na 
dachu  

Poniżej przedstawiono ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa,  które dotyczą 
wszystkich  prac na membranie dachu i wszystkich systemach z nim związanych (ukła-
dzie napędowym, membranie garażu, czujnikach pogodowych), jak również,   pod-
czas wszystkich procedur operacyjnych w czasie pracy sytemu.  
 

Wszystkie osoby pracujące  na  dachu  muszą bezwzględnie  przestrzegać następujących 
zasad   bezpieczeństwa: 

- Bezpieczeństwo jest sprawą nadrzędną. 

- Z niniejszą instrukcją musi zapoznać się każda osoba przygotowującą się do pra-
cy na dachu stadionu  

- Wszystkie drogi dostępu na dach muszą być wolne i puste.  

- Tylko osoby uprawnione i przeszkolone są upoważnione do wstępu na dach.  

- Nikt nie może wejść na dach zanim nie zostanie przeszkolony przez uprawniane-
go inspektora bezpieczeństwa pracy. 

- Wszelkie prace na konstrukcji dachu (włączając system napędowy, membranę 
garażu, czujniki pogodowe, czujniki obciążenia itd.) muszą być przeprowadzone 
przez osoby posiadające doświadczenie w pracy na wysokości.  

- Prace na dachu mogą być przeprowadzone jedynie przez wykwalifikowanych 
pracowników, którzy zostali przeszkoleni do przeprowadzenia tego rodzaju prac.   

- Przed przeprowadzeniem prac urządzenia elektryczne muszą być wyłączone 
spod napięcia i sprawdzone.  
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- Po odłączeniu systemu od napięcia niektóre elementy elektryczne (np. regulator 
częstotliwości) mogą być wciąż pod napięciem. Należy, zatem upewnić się, że 
napięcie nie występuje na wszystkich elementach i podzespołach elektrycznych.   

Uwaga: Wszystkie osoby przebywające na dachu oraz pomoście catwalk muszą 
pracować w uprzęży ochronnej i być przypięte do lin (stanowisk) asekuracyjnych.  

- Przy pracach w rejonie dachu szklanego używać kładek opartych na ramkach 
konstrukcji stalowej, zabronione jest stawanie bezpośrednio na szybach. Szyby 
pod stanowiskami pracy należy zabezpieczyć materiałem amortyzującym, zabez-
pieczającym przed pęknięciami szkła przy upadku jakiegokolwiek narzędzia lub 
materiału. 

- Przed wejściem na dach lub wykonywaniem jakiejkolwiek pracy na dachu, pra-
cownicy muszą podpisać oświadczenie, w którym potwierdzają, iż zostali poin-
formowani o metodach przeprowadzenia kontroli, konserwacji, czyszczenia, jak 
również o zasadach bezpieczeństwa pracy.  

- Każda osoba jest odpowiedzialna za swoje własne bezpieczeństwo. Bezpieczeń-
stwo jest odpowiedzialnością każdego pracownika.  

- Wszyscy pracownicy muszą poznać zasady bezpieczeństwa na danym stanowi-
sku pracy, zanim tam się udadzą.  

- Na membranach nie wolno ustawiać drabin oraz rusztowań. 

- Na powierzchni jednego segmentu membrany nie powinno równocześnie 
pracować więcej niż 3 osoby. 

- Na całej powierzchni dachu obowiązuje ścisły zakaz palenia. 
- Bezwzględny zakaz konsumpcji alkoholu oraz narkotyków: Pracownicy wykonu-

jący inspekcję oraz konserwację nie mogą być pod wpływem alkoholu ani narko-
tyków.   

- Osobisty sprzęt ochronny musi być używany w czasie przebywania na dachu 
oraz pomoście catwalk: twarde kaski ochronne, okulary ochronne, obuwie BHP, 
kamizelki odblaskowe oraz uprzęże (PPE) za każdym razem i przez cały czas 
trwania pracy na dachu.  Obuwie (czyste buty, z białymi, nieślizgającymi się i 
miękkimi podeszwami) powinny być ubierane/zdejmowane przed samym 
wejściem/zejściem z dachu membranowego. 

- Wszyscy inspektorzy oraz pracownicy pracujący na dachu powinni nosić tylko 
czyste buty, z miękką nieślizgającą się podeszwą, które powinny być zało-
żone przed samym wejściem na dach.  Podeszwy muszą być sprawdzone 
przed wejściem na dach, aby upewnić się, iż nie wystaje z nich nic, co mo-
głoby uszkodzić membranę.  

- Nie należy ciągnąć żadnych narzędzi ani urządzeń po powierzchni membrany, 
ponieważ może to doprowadzić do jej przypadkowego uszkodzenia.  

- Dozwolone jest chodzenie po membranie. Jednakże należy zachować ostroż-
ność, ponieważ materiał pokrywający membranę staję się bardzo śliski z chwilą, 
gdy dochodzi do zawilgocenia powierzchni.  Stąd każdy pracownik, który znajdu-
je się na dachu, musi mieć na sobie pełną uprząż oraz lonże, za pomocą, których 
pozostaje przypięty do łączników i lin asekuracyjnych. 
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- Należy unikać chodzenia po wszelkiego rodzaju fartuchach uszczelniających 
z wyjątkiem radialnych fartuchów uszczelniających , po których można się po-
ruszać przestrzegając zasad opisanych w dalszej części instrukcji. 

- Nie wolno przeprowadzać prac w czasie złych warunków atmosferycznych. 

- Zakazuje się składowania na powierzchni zadaszenia wszelkich ostrych przed-
miotów. 

- Osoby przebywające na dachu nie powininy mieć przy sobie żadnych ostrych 
przedmiotów (Noże, kleszcze itp.). 

- Narzędzia wszelkiego rodzaju powinny być przenoszone w miękkich workach / 
torbach, których nie należy kłaść bezpośrednio na powierzchniach membran.   
Należy je położyć i zabezpieczyć w obrębie radialnego fartucha uszczelniające-
go. 

- W pobliżu membran zabrania się obróbki mechanicznej metali (cięcie, szlifowa-
nie, itp.). 

- Przed rozpoczęciem prac z użyciem wody należy usunąć z dachu wszelkie nie-
zabezpieczone połączenia elektryczne. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 : Zasady poruszania się po fartuchu uszczelniającym liny radialnej. 

 

1. WSKAZANA metoda przemieszczania się.   Nie ma niebezpieczeństwa uszkodzenia fartu-
cha uszczelniającego przez główki śrub. 

 
 
 
2.  ZAKAZANA metoda przemieszczania się.  Chodzenie po spoinach i graniczących z nimi 
skręconymi profilami mocującymi grozi przebiciem fartucha uszczelniającego przez główki 
śrub i jest przez to zabronione. 

 
 
 
3. ZAKAZANA metoda przemieszczania się.  Chodzenie po spoinach i graniczących z nimi 
skręconymi profilami mocującymi grozi przebiciem fartucha uszczelniającego przez główki 
śrub i jest przez to zabronione. 

 


