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W y k a z  prac szczególnie niebezpiecznych oraz wymagania bhp przy wykonywaniu 

prac szczególnie niebezpiecznych 
 
I. Prace na wysokości. 

1. Pracą na wysokości w rozumieniu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 
września 1997 r. (Dz. U z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) § 105 ust. 1, jest praca wykonywana na 
powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi. 

2. Do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na powierzchni, niezależnie od wysokości, na jakiej 
się znajduje, jeżeli powierzchnia ta: 

 

1) osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub 
ścianami z oknami oszklonymi; 

2) wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed 
upadkiem z wysokości. 

 

3. Na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyżej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi, 
na których w związku z wykonywaną pracą mogą przebywać pracownicy, lub służących jako 
przejścia, powinny być zainstalowane balustrady składające się z poręczy ochronnych 
umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1 m i krawężników o wysokości co najmniej 0,15 m. 
Pomiędzy poręczami i krawężnikiem powinna być umieszczona w połowic wysokości poprzeczka 
lub przestrzeń ta powinna być wypełniona w sposób uniemożliwiający wypadnięcie osób. 

4. Jeżeli ze względu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokości zastosowanie balustrad 
jest niemożliwe, należy stosować inne skuteczne środki ochrony pracowników przed upadkiem z 
wysokości, odpowiednie do warunków wykonywania pracy. 

5« Prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane w sposób nie zmuszający 
pracownika do wychylania się poza poręcz balustrady lub obrys urządzenia, na którym Stoi. 

6. Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyższeniach nie 
przeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokości do 2 m nad poziomem podłogi lub ziemi 
niewymagających od pracownika wychylania się poza obrys urządzenia, na którym stoi, 
albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała grożącej upadkiem z wysokości, 
należy zapewnić, aby: 

1) drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urządzenia były stabilne 
i zabezpieczone przed nieprzewidywalną zmianą położenia oraz posiadały 
odpowiednią wytrzymałość na przewidywane obciążenie; 

2) pomost roboczy spełnia! następujące wymagania: 
- powierzchnia pomostu powinna być wystarczająca dla pracowników, narzędzi i 

niezbędnych materiałów, 
- podłoga powinna być pozioma i równa, trwale umocowana do elementów konstrukcyjnych 

pomostu, 
- w widocznym miejscu pomostu powinny być umieszczone czytelne informacje O wielkości 

dopuszczalnego obciążenia. 
7. Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokości powyżej 2 m 
od otaczającego poziomu podłogi lub terenu zewnętrznego oraz na podestach ruchomych 

 
wiszących należy w szczególności: 

1) zapewnić bezpieczeństwo przy komunikacji pionowej i dojścia do stanowisk pracy; 
2) zapewnić stabilność rusztowań i odpowiednią ich wytrzymałość na przewidywane 

obciążenia: 
3) przed rozpoczęciem użytkowania rusztowania należy dokonać odbioru technicznego 

w trybie określonym w odrębnych przepisach. 



 

8. Rusztowania i podesty powinny spełniać wymagania określone odpowiednio w odrębnych 
przepisach oraz w Polskich Normach. 

9. Przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowań oraz przy pracach na drabinach na wysokości powyżej 2 
m nad poziomem terenu zewnętrznego lub podłogi należy w szczególności: 

1) przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, 
na których mają być wykonywane prace, w tym ich stabilność, wytrzymałość 
na przewidywane obciążenie oraz zabezpieczenie przed nieprzewidywalną zmianą 
położenia, a także stan techniczny stałych elementów konstrukcji lub urządzeń 
mających służyć do umocowania linek bezpieczeństwa; 

2) zapewnić stosowanie przez pracowników, odpowiedniego rodzaju sprzętu chroniącego przed 
upadkiem z wysokości jak: szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną do 
stałych elementów konstrukcji, szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym (do prac w 
podparciu - na słupach, masztach itp..); 

3) zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych przeznaczonych do prac na 
wysokości. 

 
II. Prace w zbiornikach, kanałach i wnętrzach urządzeń technicznych. 

1. Przed wykonywaniem prac w kanale lub studzience należy przewietrzyć dany odcinek kanału, 
po/ostawiając otwarte włazy, oraz wyłączyć ten odcinek kanalizacyjny, a jeżeli to nie jest możliwe 
- maksymalnie ograniczyć spływ ścieków. 

2. Bezpośrednio przed przystąpieniem pracowników do pracy, osoba kierująca pracownikami jest 
obowiązana poinformować ich o: 

 

1) zakresie pracy, jaką mają wykonać; 
2) rodzaju zagrożeń, jakie mogą wystąpić; 
3) niezbędnych środkach ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz o sposobie ich zastosowania; 

 

4) sposobie sygnalizacji między pracującymi wewnątrz kanału a asekurującymi ich na zewnątrz 
kanału; 

5) postępowaniu w razie wystąpienia zagrożenia. 
 

3. pracownik lub pracownicy wykonujący pracę wewnątrz kanału powinni być asekurowani co 
najmniej przez jedną osobę znajdującą się na zewnątrz. Osoba asekurująca powinna być w stałym 
kontakcie z pracownikami znajdującymi się wewnątrz kanału oraz mieć możliwość niezwłocznego 
powiadomienia innych osób mogących w razie potrzeby, niezwłocznie udzielić pomocy. 

4. Pracownik wchodzący do wnętrza kanału (zbiornika) powinien być wyposażony w odpowiednie 
środki ochrony indywidualnej, a w szczególności: 

 

1) szelki bezpieczeństwa z linką umocowaną do odpowiednio wytrzymałego elementu 
konstrukcji zewnętrznej, 

2) hełm ochronny i odzież ochronną, 
3) sprzęt izolujący ochronny układu oddechowego. 

5. Wyposażenie w środki ochrony indywidualnej osoby asekurującej powinno być takie, jak 
wyposażenie pracowników wchodzących do wnętrza zbiornika. 

6. Niestosowanie ochron układu oddechowego jest dopuszczalne wyłącznie w warunkach, gdy 
zawartość tlenu w powietrzu zbiornika wynosi co najmniej 18% oraz gdy w powietrzu tym nie 
występują substancje szkodliwe dla zdrowia w stężeniu przekraczającym najwyższe dopuszczalne 
stężenia czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ani nie istnieje 
niebezpieczeństwo ich wystąpienia podczas przebywania pracownika w zbiorniku. 

7. Decyzję o niestosowaniu przez pracowników ochron układu oddechowego w związku ze 
spełnieniem warunków, o których mowa, może podjąć jedynie osoba kierująca pracownikami. 

8. W czasie przebywania pracowników wewnątrz zbiornika wszystkie włazy powinny być otwarte, a 
jeżeli nie jest to wystarczające do utrzymania wymaganych parametrów powietrza w zbiorniku - 
należy w tym czasie stosować stały nadmuch powietrza. 

9. Wnętrze zbiornika powinno być oświetlone przy użyciu źródła światła elektrycznego o 
bezpiecznym napięciu. 



 

10. Jeżeli istnieje możliwość powstania stężeń wybuchowych w zbiorniku, należy zastosować 
środki zapobiegające wybuchowi. 

 
III. Roboty ziemne. 

1. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 
ostrzegawcze. 

2. Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów 
poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie. 

3. W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych 
robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady, o 
wysokości 1,1 m i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu zaopatrzone w światło 
ostrzegawcze koloru czerwonego. 

4. Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa 
wykop należy szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do wykopu. 

5. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren robót można oznaczyć za pomocą 
balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucznych umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 1,1 m 
i w odległości 1 m od krawędzi wykopu. 

6. Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca 
robót powinien zapewnić stały jego dozór. 

7. Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być 
wykonywane tylko do głębokości 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie 
nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. 

8. Wykopy bez umocnień, o głębokości większej niż 1 m, lecz nie większej od 2 m, można 
wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno-inżynierska. 

 

9. Zabezpieczenia ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach zwartych. Stosowanie 
zabezpieczenia ażurowego ścian wykopów w okresie zimowym jest zabronione. 

10.Niedopuszczalne jest używanie elementów obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem. 
11. W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnie z 

odrębnymi przepisami, należy: 
a) w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej trzykrotnej 

głębokości wykopu, wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ wód opadowych w 
kierunku od wykopu; 

b) likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, z zachowaniem 
bezpiecznego nachylenia w każdym punkcie skarpy; 

c) sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy. 
12. W czasie wykonywania koparką wykopów wąskoprzestrzennych należy wykonywać 

obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowę 
prefabrykowaną, zużyciem wcześniej przewidzianych urządzeń mechanicznych 

13.Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście 
(wejście) do wykopu. 

14.Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20 m. 
15.Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami 

służącymi do wydobywania urobku jest zabronione. 
16.Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp. 
17.Jeżeli roboty odbywają się w wykopie wąskoprzestrzennym jednocześnie z transportem urobku, 

wykop przykrywa się szczelnym i wytrzymałym zabezpieczeniem. 
 

18. Pojemniki do transportu urobku powinny być załadowane poniżej ich górnej krawędzi. 
19. Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 
 

a) w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane 
oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy. 

b) w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 



 

20. Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina 
naturalnego odłamu gruntu. 

21. W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować od dna 
wykopu i stopniowo usuwać je, w miarę zasypywania wykopu. 

22. Zabezpieczenie można usuwać jednoetapowo z wykopów wykonanych: 
 

a) w gruntach spoistych - na głębokości nie większej niż 0,5 m; 
b) w pozostałych gruntach - na głębokości nie większej niż 0,3 m. 

 

23. Podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu powinno być prowadzone zgodnie z 
dokumentacją projektową oraz instrukcją bezpieczeństwa, opracowaną przez wykonawcę. 

24. Teren, na którym odbywa się podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu powinien być 
prze/ cały c/as procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, oświetlony o zmroku i 
w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany. 

 

25.Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na 
głębokości poniżej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub 
obudową prefabrykowaną. 

26.W czasie wykonywania robót ziemnych nie należy dopuszczać do tworzenia się nawisów gruntu. 
 

27. Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6 m poza 
granicą klina naturalnego odłamu gruntu 

28. Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie 
strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. 

29. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione 


