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 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I ODŚNIEŻANIA ŚWIETLIKA  
1. Prace związane z konserwacją i odśnieżaniem świetlika (dachu) mogą wykonywać 

wyłącznie osoby spełniające określone wymagania zdrowotne, które precyzuje rozpo-

rządzenie ministra zdrowia i opieki zdrowotnej z dnia 30.05.1996 r. (DU 69 poz. 332 

z późn. zm.).  

 

2. Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić czy istnieje bezpieczne wejście i zej-

ście z dachu.  

 

3. Osoby wykonujące pracę na dachu powinny posiadać odpowiedni sprzęt uniemoż-

liwiający upadek z wysokości (uprząż, szelki bezpieczeństwa, linki, kaski, itp.), w 

warunkach zimowych dodatkowo odzież chroniącą przed zimnem i obuwie zapobie-

gające upadkowi na śliskiej powierzchni.  

 

4. Konserwacje (mycie) świetlika powinno się przeprowadzać wg potrzeb użytkow-

nika obiektu, w szczególności w przypadkach gdy powstałe zabrudzenia uniemożli-

wiają spełnianie podstawowej funkcji świetlika, związanej z doświetlaniem pomiesz-

czeń.  

 

5. Odśnieżanie świetlika (dachu) powinno się przeprowadzać po każdych opadach 

śniegu, aby nie doprowadzić do osadzenia się na nim zbyt grubej i ciężkiej jego war-

stwy.  

 

6. Przed spodziewanymi opadami śniegu należy wyznaczyć obrys świetlików tycz-

kami sygnalizacyjnymi o wysokości min. 1 m.  

 

7. Zaleca się mycie świetlika ciepłą woda z mydłem, używając do tego celu miękkiej 

szmatki lub gąbki. Następnie szybę należy spłukać ciepłą wodą i osuszyć. Należy 

unikać mycia silnie nagrzanych przez słońce szyb.  

 

8. Podczas konserwacji świetlika nie należy stosować środków czyszczących zawie-

rających jakiekolwiek dodatki ścierne, silnie alkaliczne lub niesprawdzone rozpusz-

czalniki chemiczne. Nie wolno też nigdy zdrapywać zanieczyszczeń ostrzem żyletki 

czy innymi ostrymi narzędziami.  
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9. W celu uniemożliwienia uszkodzenia powierzchni, świetlik należy odśnieżać tylko 

i wyłącznie za pomocą odpowiednio długich mioteł o miękkim włosiu.  

 

10. Nie wolno odrywać lub kruszyć pokrywy lodu znajdującej się na powierzchni 

świetlika.  

 

11. Bezwzględnie nie wolno chodzić po przekryciu świetlika.  

 

12. Śnieg lub śmieci należy zrzucić z dachu (łopatami lub za pomocą zsypu) w taki 

sposób, aby nie stwarzać zagrożenia życia i zdrowia osób oraz chronić mienie znaj-

dujące się w sąsiedztwie budynku, na którym wykonywane są prace.  
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