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Praca koparką

W cza sie wy ko ny wa nia ko par ką wy ko pów wą sko-

prze strzen nych na le ży wy ko ny wać obu do wę wy łącz-

nie z za bez pie czo nej czę ści wy ko pu lub za sto so wać 

obu do wę pre fa bry ko wa ną, z uży ciem wcze śniej prze-

wi dzia nych urzą dzeń me cha nicz nych. Je że li wy kop 

osią gnie głę bo kość więk szą niż 1 m od po zio mu te re-

nu, na le ży wy ko nać zej ście (wej ście) do wy ko pu. Ko par-

ka w cza sie pra cy po win na być usta wio na w od le-

gło ści od wy ko pu co naj mniej 0,6 m po za gra ni cą 

kli na na tu ral ne go odła mu grun tu. Przy wy ko ny wa niu 

ro bót ziem nych sprzę tem zme cha ni zo wa nym na le ży 

wy zna czyć w te re nie stre fę nie bez piecz ną i od po-

wied nio ją ozna ko wać.

Zabronione jest

Prze by wa nie osób po mię dzy ścia ną wy ko pu a ko par ką, 

na wet w cza sie po sto ju

Skła do wa nie urob ku, ma te ria łów i wy ro bów:

    w od le gło ści mniej szej niż 0,6 m od kra wę dzi wy ko-

pu, je że li ścia ny wy ko pu są obu do wa ne oraz je że-

li ob cią że nie urob ku jest prze wi dzia ne w do bo rze 

obu do wy;

    w stre fie kli na na tu ral ne go odła mu grun tu, je że li 

ścia ny wy ko pu nie są obu do wa ne.

Każ do ra zo we roz po czę cie ro bót w wy ko pie wy ma-

ga spraw dze nia sta nu je go obu do wy lub skarp.

Ruch środ ków trans por to wych obok wy ko pów 

po wi nien od by wać się po za gra ni cą kli na na tu ral-

ne go odła mu grun tu.

Zabroniona jest praca w strefi e niebezpiecznej

Adresy internetowe Państwowej Inspekcji Pracy

OIP Białystok: www.bialystok.oip.pl

OIP Bydgoszcz: www.bydgoszcz.oip.pl

OIP Gdańsk: www.gdansk.oip.pl

OIP Katowice: www.katowice.oip.pl

OIP Kielce: www.kielce.oip.pl

OIP Kraków: www.krakow.oip.pl

OIP Lublin: www.lublin.oip.pl

OIP Łódź: www.lodz.oip.pl

OIP Olsztyn: www.olsztyn.oip.pl

OIP Opole: www.opole.oip.pl

OIP Poznań: www.poznan.oip.pl

OIP Rzeszów: www.rzeszow.oip.pl

OIP Szczecin: www.szczecin.oip.pl

OIP Warszawa: www.warszawa.oip.pl

OIP Wrocław: www.wroclaw.oip.pl

OIP Zielona Góra: www.zielonagora.oip.pl

Ośrodek Szkolenia PIP www.ospip.pl

Uwaga wykopy!



Prace ziemne
Pod sta wo we za sa dy pod czas wy ko ny wa nia 
ro bót ziem nych:

   Miej sca nie bez piecz ne na le ży ogro dzić i umie-

ścić na pi sy ostrze gaw cze;

   Pro wa dze nie ro bót ziem nych w po bli żu in sta-

la cji pod ziem nych, a tak że głę bie nie wy ko pów 

po szu ki waw czych po win no od by wać się ręcz-

nie;

   W cza sie wy ko ny wa nia wy ko pów w miej scach 

do stęp nych dla osób nie za trud nio nych przy 

tych ro bo tach na le ży wo kół wy ko pów po zo-

sta wio nych na czas zmro ku i w no cy usta wić 

ba lu stra dy za opa trzo ne w świa tło ostrze gaw cze 

ko lo ru czer wo ne go;

   Je że li te ren, na któ rym są wy ko ny wa ne ro bo ty 

ziem ne, nie mo że być ogro dzo ny, wy ko naw ca 

ro bót po wi nien za pew nić sta ły je go do zór.

Wy ko ny wa nie wy ko pów nie umoc nio nych 

do zwo lo ne jest przy speł nie niu na stę pu ją-

cych wa run ków:

   wy ko py o ścia nach pio no wych, bez roz par-

cia lub pod par cia, mo gą być wy ko ny wa ne 

tyl ko do głę bo ko ści 1 m w grun tach zwar tych, 

w przy pad ku gdy te ren przy wy ko pie nie jest 

ob cią żo ny w pa sie o sze ro ko ści rów nej głę bo-

ko ści wy ko pu,

   wy ko py o głę bo ko ści więk szej niż 1 m, lecz 

nie więk szej od 2 m moż na wy ko ny wać, je że li 

po zwa la ją na to wy ni ki ba dań grun tu i do ku-

men ta cja geo lo gicz no -in ży nier ska.

Wy ko ny wa nie wy ko pów ze skar pa mi 

o bez piecz nym na chy le niu do zwo lo ne jest 

przy speł nie niu na stę pu ją cych wa run ków:

   w pa sie te re nu przy le ga ją ce go do gór nej 

kra wę dzi skar py, na sze ro ko ści rów nej trzy-

krot nej głę bo ko ści wy ko pu, mu szą być wy ko-

na ne spad ki umoż li wia ją ce ła twy od pływ wód 

opa do wych w kie run ku od wy ko pu;

   na ru sze nie struk tu ry grun tu skar py mu si być 

li kwi do wa ne przez usu wa nie na ru szo ne go 

grun tu, z za cho wa niem bez piecz ne go na chy le-

nia w każ dym punk cie skar py;

   ko niecz ne jest spraw dza nie sta nu skar py 

po desz czu, mro zie lub po dłuż szej prze rwie 

w pra cy.Miej sce ro bót ziem nych na le ży ogro dzić i ozna ko wać

Wykopy

Wy ko py po win ny być za bez pie czo ne ba lu stra da-

mi, po sia da ją cy mi po rę cze znaj du ją ce się na wy so-

ko ści na wy so ko ści 1,1 m nad te re nem i w od le gło-

ści nie mniej szej niż 1 m od kra wę dzi wy ko pu.

W przy pad kach uza sad nio nych wzglę da mi bez pie-

czeń stwa wy kop na le ży do dat ko wo szczel nie 

przy kryć w spo sób unie moż li wia ją cy wpad nię-

cie do wy ko pu. W przy pad ku przy kry cia wy ko pu 

te ren ro bót moż na za miast ba lu strad ozna czyć 

za po mo cą lin lub taśm z two rzyw sztucz nych, 

umiesz czo nych wzdłuż wy ko pu na wy so ko ści 1,1 m 

i w od le gło ści 1 m od kra wę dzi wy ko pu.
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Spo sób za bez pie cze nia ścian wy ko pu 

głębszego niż 4 m po wi nien być 

okre ślo ny szcze gó ło wo 

w spe cjal nie w tym ce lu opra co wa nej

do ku men ta cji pro jek to wej.


