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Au to rzy dzię ku ją p. Jo lan cie Ku rek, współ au tor ce ksią żki Wy tycz ne do oce ny na -
ra że nia i pro fi lak ty ki zdro wot nej pra cow ni ków przy ukła da niu mas bi tu micz nych
na dro gach opra co wa nej przez pra cow ni ków In sty tu tu Me dy cy ny Pra cy i Zdro -
wia Śro do wi sko we go w So snow cu za udo stęp nie nie tre ści ksiąz ki.



WSTĘP

Za kres opra co wa nia
Ob ser wo wa ny w ostat nim okre sie roz wój bu dow nic twa, zwią za ne go z in fra struk tu rą

trans por tu, skut ku je znacz nym wzro stem za trud nie nia w tym sek to rze, w szcze gól no ści
przy pra cach ziem nych, pra cach kon struk cyj nych obiek tów in ży nie ryj nych, ukła da niu no -
wych i re cy klin gu sta rych na wierzch ni bi tu micz nych.

Z uwa gi na ró żno rod ność prac i sto so wa nych tech no lo gii w bu dow nic twie dro go wym
i mo sto wym, z któ rych część wy stę pu je w bu dow nic twie ogól nym, w ni niej szym opra co -
wa niu uwzględ nio ne zo sta ły przede wszyst kim wa run ki bez pie czeń stwa i hi gie ny przy wy -
ko ny wa niu prac cha rak te ry stycz nych dla te go sek to ra bra nży bu dow la nej.

Do bu dow nic twa dro go wo -mo sto we go ma ją za sto so wa nie po sta no wie nia Dy rek ty wy
Ra dy Wspól not Eu ro pej skich z dnia 24 czerw ca 1992 r. w spra wie wdro że nia mi ni mal nych
wy ma gań bez pie czeń stwa i ochro ny zdro wia na tym cza so wych lub ru cho mych bu do wach
(92/57/EWG), któ rej po sta no wie nia zo sta ły za im ple men to wa ne do pra wo daw stwa kra jo -
we go mię dzy in ny mi, roz po rzą dze niem Mi ni stra In fra struk tu ry z dnia 6 lu te go 2003 r.
w spra wie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy pod czas wy ko ny wa nia ro bót bu dow la nych. Za -
gad nie nia w ksią żce do bra no tak, aby by ły od po wie dzią na naj częst sze pro ble my zgła sza -
ne przez pra co daw ców z bra nży.

Spe cy fi ka prac dro go wo -mo sto wych
Bu dow nic two dro go we jest szcze gól nym ro dza jem bu dow nic twa ogól ne go. Pra ce bu -

dow la ne, dro go we, pro wa dzo ne są przy za sto so wa niu spe cy ficz nych i zró żni co wa nych
tech no lo gii w cią gle zmie nia ją cych się wa run kach: na wol nej prze strze ni, w zró żni co wa -
nym te re nie, nie kie dy na kil ku czy kil ku na sto ki lo me tro wych od cin kach, na ob sza rach zur -
ba ni zo wa nych, w cen trach ko mu ni ka cyj nych, do stęp nych dla osób, któ re nie są zwią za ne
z pro ce sem bu dow la nym i czę sto na ra żo ne są na za gro że nia.

Za kres wy ko ny wa nia prac dro go wych jest bar dzo sze ro ki. Wcho dzą w nie go za rów no
pra ce ziem ne, in sta la cyj ne, czy pra ce zwią za ne z ukła da niem mas bi tu micz nych, jak i pra -
ce kon struk cyj ne przy bu do wie mo stów, wia duk tów i tu ne li.

Przy ich wy ko ny wa niu pra cu je wie lu pod wy ko naw ców, nie jed no krot nie spe cja li stycz -
nych firm, któ rzy cza sa mi prze by wa ją na te re nie bu do wy tyl ko kil ka dni.

Są to czyn ni ki, któ re wraz z uwa run ko wa nia mi wy ni ka ją cy mi z pro ce dur prze tar go wych
– zna czą ca część ro bót w tym sek to rze re ali zo wa na jest w opar ciu o za mó wie nia pu blicz -
ne – ma du ży wpływ na or ga ni za cję i pro wa dze nie prac w spo sób za pew nia ją cy bez pie -
czeń stwo i hi gie nę pra cy za trud nio nych przy nich osób.
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ROZDZIAŁ I. 

OR GA NI ZA CJA PRAC BU DOW LA NYCH

Pod sta wy za trud nia nia
Przy stę pu jąc do prac lo gi stycz nych nad re ali zo wa nym za da niem in we sty cyj nym ge ne -

ral ny wy ko naw ca (wy ko naw ca) po wi nien so bie za dać i od po wie dzieć na py ta nie: kto
i na ja kiej pod sta wie bę dzie wy ko ny wał po szcze gól ne za kre sy ro bót?

Od po wiedź na to py ta nie i kon se kwent na re ali za cja przy ję te go za ło że nia rzu to wać bę dą
na wa run ki bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy, pod czas re ali za cji ca łej in we sty cji, okre ślą bo -
wiem re la cje po mię dzy ge ne ral nym wy ko naw cą a pod wy ko naw ca mi i in ny mi pod mio ta mi
za trud nio ny mi przy re ali za cji za da nia i sta no wić bę dą pod sta wę do okre śle nia i wpro wa -
dze nia sku tecz nych pro ce dur eg ze kwu ją cych prze strze ga nie prze pi sów bez pie czeń stwa
na te re nie bu do wy.

Obec ne śro do wi sko praw ne umo żli wia, przy re ali za cji usług bu dow la nych, za trud nia -
nie osób w opar ciu o trzy za sad ni czo ró żne pod sta wy:

1. umo wę o pra cę (ko dek so wą) cha rak te ry zu ją cą się pod po rząd ko wa niem i ści słą, uję -
tą w ra my ko dek su pra cy, re la cją po mię dzy pra co daw cą i pra cow ni kiem,

2. umo wę cy wil no praw ną (zle ce nie lub dzie ło) cha rak te ry zu ją cą się luź nym po wią za -
niem zle ce nio daw cy i zle ce nio bior cy w pro ce sie pra cy, jest to umo wa, w któ rej do mi nu je
re ali za cja okre ślo ne go za da nia, po przez sta ran ne dzia ła nie lub koń co wy re zul tat,

3. umo wę z pod mio tem sa mo za trud nia ją cym się, w któ rej brak jest ja kich kol wiek ele -
men tów kie row nic twa.

Ka żde mu z tych ro dza jów za trud nie nia, sta wia ne są in ne wy mo gi w za kre sie or ga ni za -
cji pra cy, a w kon se kwen cji ina czej wy glą da re ali za cja obo wiąz ku za pew nie nia bez piecz -
nych i hi gie nicz nych wa run ków pra cy, któ rą na le ży prze wi dzieć na eta pie przy go to wa nia
re ali za cji za da nia.

Do ku men ty zwią za ne z pro wa dze niem bu do wy
Wła ści wa or ga ni za cja prac za czy na się od pra wi dło we go za pla no wa nia ro bót, a na stęp -

nie wią że się z wła ści wym ich pro wa dze niem. Po moc ne w tym, już na po cząt ku, jest skom -
ple to wa nie wy ma ga nych pod sta wo wych do ku men tów zwią za nych z bez piecz nym
pro wa dze niem ro bót.

Do ku men ta mi ty mi są np.:
■ Plan bez pie czeń stwa i ochro ny zdro wia (plan bioz) – spo rzą dza go lub za pew nia

spo rzą dze nie, przed roz po czę ciem bu do wy, kie row nik bu do wy w opar ciu o in for ma cję
pro jek tan ta do ty czą cą bez pie czeń stwa i ochro ny zdro wia. Obo wiąz kiem kie row ni ka bu -
do wy jest rów nież suk ce syw ne wpro wa dza nie nie zbęd nych zmian w tym pla nie, wy ni ka -
ją cych z po stę pu wy ko ny wa nych ro bót.

Z pla nem bioz na le ży za po znać wszyst kich pra cow ni ków.
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■ Re gu la min bu do wy – nie jest to do ku ment obo wiąz ko wy, jed nak za le ca ny i przy -
ję ty przez wie lu ge ne ral nych wy ko naw ców w ra mach do brych prak tyk.

Re gu la min bu do wy po wi nien okre ślać obo wiąz ki ge ne ral ne go wy ko naw cy i pod wy -
ko naw ców w za kre sie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy oraz za sa dy:

➙ wstę pu, iden ty fi ka cji i po ru sza nia się osób wcho dzą cych oraz prze by wa ją cych na te -
re nie bu do wy,

➙ wy po sa że nia osób prze by wa ją cych na te re nie bu do wy,
➙ szko le nia i do pusz cza nia do pra cy no wych pra cow ni ków,
➙ ko rzy sta nia przez po szcze gól nych pod wy ko naw ców z urzą dzeń i wy po sa że nia bu -

do wy, w tym pod łą cza nia urzą dzeń do ist nie ją cej in sta la cji elek trycz nej,
➙ ko or dy na cji prac,
➙ re ago wa nia po szcze gól nych szcze bli kie row nic twa bu do wy na stwier dza ne nie pra -

wi dło wo ści w ob sza rze bez pie czeń stwa pra cy.
■ In struk cja bez piecz ne go wy ko ny wa nia ro bót – obo wią zek jej opra co wa nia cią ży

na wy ko naw cy i do ty czy ro bót bu dow la nych, któ re zo sta ły wy szcze gól nio ne w prze pi -
sach pra wa bu dow la ne go, ja ko stwa rza ją ce za gro że nie bez pie czeń stwa i zdro wia lu dzi.
Ta kie przy kła do we pra ce, zwią za ne z pro ce sa mi w bu dow nic twie, wy mie nio ne zo sta ły
w roz dzia le 3, do ty czą cym prac szcze gól nie nie bez piecz nych.

■ Oce na ry zy ka za wo do we go – obo wią zek jej prze pro wa dze nia spo czy wa na pra co -
daw cy. Ry zy ko za wo do we wy stę pu ją ce przy wy ko ny wa nych pra cach, oce nia się w szcze -
gól no ści przy do bo rze wy po sa że nia sta no wisk i miejsc pra cy oraz zmia nie or ga ni za cji
pra cy. Pod czas oce ny ry zy ka za wo do we go uwzględ nia się wszyst kie czyn ni ki śro do wi ska
pra cy, wy stę pu ją ce przy wy ko ny wa nych pra cach oraz spo so by wy ko ny wa nia prac.

Oce na po win na uwzględ niać wa run ki pra cy cha rak te ry stycz ne dla da nej bu do -
wy, co skut ku je ko niecz no ścią ka żdo ra zo we go jej prze pro wa dze nia na no wej bu -
do wie oraz sys te ma tycz ne go do sto so wy wa nia w przy pad ku zmian w or ga ni za cji
pra cy.
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Plan bioz ma być do ku men tem dy na micz nym, sta no wią cym pod sta wo we i ak -
tu al ne źró dło wie dzy na bu do wie, o tech no lo giach i spo so bach re ali za cji za -
da nia in we sty cyj ne go, wy ni ka ją cych z nich za gro żeń oraz przy ję tych
me to dach ich ogra ni cza nia.

In struk cja bez piecz ne go wy ko ny wa nia ro bót po win na okre ślać spo sób za po -
bie ga nia za gro że niom zwią za nym z wy ko ny wa niem ro bót bu dow la nych stwa -
rza ją cych za gro że nia bez pie czeń stwa i zdro wia lu dzi oraz spo sób po stę po wa nia
w przy pad ku wy stą pie nia tych za gro żeń.



■ In struk cje bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy – opra co wa nie i udo stęp nia nie in struk -
cji jest jed nym z pod sta wo wych obo wiąz ków pra co daw cy w dzie dzi nie bez pie czeń stwa
i hi gie ny pra cy.

Źró dłem za pi sów za war tych w in struk cjach po win ny być po sta no wie nia: prze pi sów
bra nżo wych, do ku men ta cji tech nicz no -ru cho wych ma szyn, urzą dzeń i na rzę dzi, kart cha -
rak te ry styk sub stan cji nie bez piecz nych, po sta no wie nia za war te w de cy zjach z od bio rów
urzą dzeń.

W pro ce sie bu dow la nym ko niecz ne jest opra co wa nie in struk cji:
➙ wy ko ny wa nia prac zwią za nych z za gro że nia mi wy pad ko wy mi lub za gro że nia mi

zdro wia pra cow ni ków,
➙ ob słu gi ma szyn i in nych urzą dzeń tech nicz nych; in struk cje te mo gą być za war te

w do ku men ta cjach tech nicz no – ru cho wych ma szyn i urzą dzeń,
➙ po stę po wa nia z ma te ria ła mi szko dli wy mi dla zdro wia i nie bez piecz ny mi,
➙ udzie la nia pierw szej po mo cy.

■ Pro to ko ły prze glą dów i od bio rów – na te re nie wy ko ny wa nych prac po win ny być
do stęp ne ko pie pro to ko łów i de cy zji:

➙ po mia rów sku tecz no ści za bez pie cze nia przed po ra że niem prą dem elek trycz nym oraz
do ku men ty z okre so wej kon tro li sta nu sta cjo nar nych urzą dzeń elek trycz nych; do ko ny wa -
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Oce na ry zy ka za wo do we go po win na czy tel nie i zro zu mia le okre ślać za gro że -
nia oraz przy ję te spo so by ich ogra ni cza nia przy wy ko ny wa niu ro bót na kon -
kret nej bu do wie.

In struk cje po win ny w spo sób zro zu mia ły dla pra cow ni ków wska zy wać: czyn -
no ści, któ re na le ży wy ko nać przed roz po czę ciem da nej pra cy, za sa dy i spo so -
by bez piecz ne go wy ko ny wa nia pra cy, czyn no ści do wy ko na nia po jej
za koń cze niu oraz za sa dy po stę po wa nia w sy tu acjach awa ryj nych, stwa rza ją -
cych za gro że nia dla ży cia lub zdro wia pra cow ni ków.

Pro to kół od bio ru rusz to wa nia po wi nien za wie rać, co naj mniej, in for ma cje do -
ty czą ce użyt kow ni ka rusz to wa nia, prze zna cze nia rusz to wa nia, wy ko naw cy
mon ta żu rusz to wa nia z po da niem imie nia i na zwi ska al bo na zwy oraz nu me ru
te le fo nu, do pusz czal nych ob cią żeń po mo stów i kon struk cji rusz to wa nia, da ty
prze ka za nia rusz to wa nia do użyt ko wa nia, opor no ści uzio mu i ter mi nów ko lej -
nych prze glą dów rusz to wa nia.



ne na pra wy i prze glą dy urzą dzeń elek trycz nych po win ny być od no to wy wa ne w ksią żce kon -
ser wa cji urzą dzeń,

➙ od bio ru rusz to wań – użyt ko wa nie rusz to wa nia jest do pusz czal ne po do ko na niu je -
go od bio ru przez kie row ni ka bu do wy lub upraw nio ną oso bę, co na le ży po twier dzić wpi -
sem w dzien ni ku bu do wy lub w pro to ko le od bio ru tech nicz ne go,

➙ de cy zji Urzę du Do zo ru Tech nicz ne go ze zwa la ją ce na eks plo ata cję urzą dzeń pod le -
ga ją cych do zo ro wi tech nicz ne mu,

■ In ne do ku men ty, jak np. kar ty cha rak te ry sty ki sub stan cji nie bez piecz nych.

Ry zy ko za wo do we przy pra cach bu dow la nych dro go wo -mo -
sto wych

Oce nia nie ry zy ka za wo do we go zwią za ne go z wy ko ny wa ny mi pra ca mi, jest jed nym
z obo wiąz ków pra co daw cy wy ni ka ją cych z prze pi sów pra wa pra cy. Jed nak nie po win no
być ono trak to wa ne wy łącz nie ja ko obo wią zek.

Iden ty fi ka cja za gro żeń
Istot nym ele men tem ana li zo wa nia ry zy ka jest iden ty fi ka cja za gro żeń po prze dzo na ze -

bra niem po trzeb nych do te go in for ma cji. Pra cow ni cy w śro do wi sku pra cy są na ra że ni na od -
dzia ły wa nie wie lu ró żno rod nych czyn ni ków za gra ża ją cych ich zdro wiu, a na wet ży ciu. Wie le
z nich iden ty fi ko wa nych jest in tu icyj nie, część mo że po zo stać nie roz po zna na do mo men tu
wy pad ku przy pra cy lub wy stą pie nia cho ro by za wo do wej. Zna jo mość czyn ni ków wy stę pu -
ją cych w da nym śro do wi sku pra cy jest ko niecz na do pra wi dło wej iden ty fi ka cji za gro żeń.

Czyn ni ki wy stę pu ją ce w śro do wi sku pra cy dzie li my na:
➤ nie bez piecz ne, któ rych dzia ła nie na czło wie ka mo że spo wo do wać uraz,
➤ szko dli we, któ rych dzia ła nie na czło wie ka mo że do pro wa dzić do scho rze nia,
➤ ucią żli we, któ re mo gą po wo do wać ob ni że nie spraw no ści fi zycz nej i psy chicz nej.
Czyn ni ki kla sy fi ku je się w czte rech pod sta wo wych gru pach:
➤ fi zycz ne (np. oświe tle nie, ha łas, drga nia, mi kro kli mat, pro mie nio wa nie pod czer wo -

ne, ul tra fio le to we, pył prze my sło wy, ae ro zo le, po ru sza ją ce się ma szy ny i me cha ni zmy, ru -
cho me ele men ty urzą dzeń tech nicz nych, prze miesz cza ją ce się wy ro by i ma te ria ły,
na ru sze nie kon struk cji, ob ry wa nie się mas i brył, tąp nię cia, po wierzch nie, na któ rych mo żli -
wy jest upa dek, ostrza, ostre kra wę dzie, tem pe ra tu ra po wierzch ni wy po sa że nia tech nicz -
ne go i ma te ria łów, po ło że nie sta no wi ska pra cy w sto sun ku do po wierzch ni zie mi lub
pod ło gi, na pię cie w ob wo dzie elek trycz nym),
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Pra wi dło we osza co wa nie ry zy ka zwią za ne go z wy ko ny wa ny mi pra ca mi, jesz -
cze przed ich roz po czę ciem, jest na rzę dziem eli mi nu ją cym lub zmniej sza ją cym
za gro że nia, a tym sa mym bez po śred nio wpły wa na po pra wę bez pie czeń stwa
pra cy pra cow ni ków. Oce na ry zy ka za wo do we go to pro ces ana li zo wa nia i wy -
zna cza nia do pusz czal no ści ry zy ka.



➤ che micz ne (tok sycz ne, dra żnią ce, ra ko twór cze, mu ta gen ne, upo śle dza ją ce funk cje
roz rod cze),

➤ bio lo gicz ne (ma kro or ga ni zmy – na przy kład gry zo nie i mi kro or ga ni zmy – na przy -
kład bak te rie, wi ru sy),

➤ psy cho fi zycz ne (ob cią że nie sta tycz ne i dy na micz ne, prze cią że nie i nie do cią że nie
per cep cyj ne, ob cią że nie umy słu, ob cią że nie emo cjo nal ne).

Przy iden ty fi ka cji za gro żeń na le ży zwra cać uwa gę na wy stę po wa nie po wy ższych czyn -
ni ków.

Przy kła do wy mi za gro że nia mi po wo do wa ny mi przez czyn ni ki fi zycz ne są:
◆ upa dek z wy so ko ści – pra ca na po mo stach rusz to wań, na ele men tach kon struk cji

obiek tów in ży nie ryj nych,
◆ kon takt z ostry mi lub wy sta ją cy mi ele men ta mi ma szyn, na rzę dzi – pi ły, ob słu ga pi -

la rek, prze ci na rek, wy sta ją ce zbro je nia, ele men ty rusz to wań, de sko wań,
◆ kon takt z ru cho my mi ele men ta mi ma szyn i urzą dzeń – ko par ki, żu ra wie, po de sty

ru cho me, ła do war ki,
◆ po ra że nie prą dem elek trycz nym – eks plo ata cja in sta la cji elek trycz nych, wy ła do wa -

nia at mos fe rycz ne,
◆ po pa rze nie – ukła da nie mas bi tu micz nych, nie któ re pra ce izo la cyj ne, ob słu ga sil ni -

ków spa li no wych,
◆ przy sy pa nie – zie mią w wy ko pie wsku tek utra ty sta tecz no ści skar py,
◆ przy gnie ce nie – utra ta sta bil no ści i no śno ści tym cza so wych kon struk cji wspor czych,

kon struk cji rusz to wań; zda rze nia kwa li fi ko wa ne ja ko ka ta stro fy bu dow la ne,
◆ za gro że nie zwią za ne z prze miesz cza niem się ma szyn, ma te ria łów – przy gnie ce nie,

ude rze nie przez po ru sza ją ce się ma szy ny bu dow la ne, po ru sza ją ce się po jaz dy ko mu ni ka -
cyj ne nie zwią za ne z bu do wą, trans por to wa ny ma te riał, np. gro dzi ce,

◆ za gro że nie zwią za ne z prze miesz cza niem się lu dzi po dro gach ko mu ni ka cyj nych
– mo żli wość po śli zgnię cia się, po tknię cia czy upad ku,

◆ py li ca krze mo wa – wdy cha nie py łu za wie ra ją ce go wol ną krze mion kę, np. przy cię -
ciu pi lar ką ręcz ną kra wę żni ków i kost ki be to no wej.

Przy kła do wy mi za gro że nia mi po wo do wa ny mi przez czyn ni ki che micz ne są:
◆ za tru cie tlen kiem wę gla (tok sycz ne) – pod czas pra cy urzą dzeń za si la nych sil ni ka mi

spa li no wy mi w prze strze niach nie do sta tecz nie wen ty lo wa nych, np. za ni żo nych w sto sun -
ku do po zio mu ota cza ją ce go te re nu,

◆ za gro że nie cho ro bą no wo two ro wą (ra ko twór cze) – na ra że nie na wdy cha nie wie lo -
pier ście nio wych wę glo wo do rów aro ma tycz nych (WWA),

◆ za gro że nie za pa le niem skó ry i opa rze nia mi che micz ny mi (dra żnią ce, uczu la ją ce)
– kon takt z mo krym ce men tem ja ko sub stan cją al ka licz ną.

W ce lu pra wi dło we go zi den ty fi ko wa nia za gro żeń na sta no wi sku pra cy, ko niecz na jest
zna jo mość m.in. re ali zo wa nych za dań na tym sta no wi sku, lo ka li za cji sta no wi ska pra cy,
sto so wa nych środ ków pra cy ta kich jak: ma te ria ły, na rzę dzia, ma szy ny i urzą dze nia. Po -
moc ny mi źró dła mi wie dzy nt. wy stę pu ją cych czyn ni ków i za gro żeń są też in for ma cje za -
war te w do ku men ta cjach tech nicz nych ma szyn i urzą dzeń, kar ty cha rak te ry styk
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sto so wa nych sub stan cji nie bez piecz nych, wy ni ki prze pro wa dzo nych ba dań i po mia rów
po zio mu na ra że nia oraz do ku men ta cje do ty czą ce wy pad ków przy pra cy, ja kie mia ły miej -
sce na ta kich lub po dob nych sta no wi skach pra cy.

Istot ne jest, by pod czas iden ty fi ka cji za gro żeń uwzględ nić wszyst kie wy stę pu ją ce czyn -
ni ki w śro do wi sku pra cy, a nie wy łącz nie zwią za ne z oce nia nym sta no wi skiem pra cy.

Przy pra cach bu dow la nych od dzia łu ją na pra cow ni ka za gro że nia zwią za ne z:
◆ je go sta no wi skiem pra cy,
◆ są sia du ją cy mi sta no wi ska mi pra cy in nych pra cow ni ków (np. emi sja ha ła su, drgań,

za py le nie),
◆ po stę pem ro bót na bu do wie, czy z oto cze niem bu do wy (li nie ener ge tycz ne, li nie

ko mu ni ka cji ko le jo wej, dro go wej, wa run ki wod no -grun to we itp.).

Za le żno ści te ob ra zu je po ni ższy dia gram.

Sza co wa nie ry zy ka i wy zna cza nie je go do pusz czal no ści
Osza co wa nie ry zy ka za wo do we go, zwią za ne go z za gro że nia mi zi den ty fi ko wa ny mi

na sta no wi skach pra cy, po le ga na usta le niu praw do po do bień stwa wy stą pie nia za gro -
żeń oraz cię żko ści szko dli wych na stępstw tych za gro żeń.

Przy kła do we osza co wa nie ry zy ka za wo do we go przed sta wia po ni ższa ta be la.

Do pusz czal ność ry zy ka za wo do we go wy zna cza się bez po śred nio na pod sta wie
je go osza co wa nia, przyj mu jąc ry zy ko ma łe i śred nie ja ko do pusz czal ne oraz ry zy ko
du że ja ko nie do pusz czal ne.
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Praw do po do bień stwo
Cię żkość na stępstw

Mała Średnia Duża

Mało prawdopodobne małe małe średnie

Prawdopodobne małe średnie duże

Wysoce prawdopodobne średnie duże duże



Po dob ne za sa dy obo wią zu ją przy sza co wa niu ry zy ka za wo do we go dla czyn ni ków che -
micz nych oraz ha ła su. Na po trze by te go opra co wa nia, mo żna przy jąć, że praw do po do -
bień stwo i cię żkość na stępstw okre śla po ziom stę że nia sub stan cji che micz nej lub
na tę że nia ha ła su na sta no wi sku pra cy, od nie sio ny do po zio mu okre ślo ne go obo wią zu ją -
cy mi nor ma mi hi gie nicz ny mi.

Dla sub stan cji che micz nych bę dą to war to ści: naj wy ższe go do pusz czal ne go: stę że nia
(NDS), stę że nia chwi lo we go (NDSCh) i stę że nia pu ła po we go (NDSP). Dla ha ła su bę dą to
war to ści po zio mu na ra że nia na ha łas od nie sio ny do 8-go dzin ne go dnia pra cy lub od po -
wia da ją ce mu dzien ne na ra że nie na ha łas, al bo al ter na tyw nie po ziom na ra że nia na ha łas
od nie sio ny do ty go dnia pra cy lub od po wia da ją ce mu na ra że nie ty go dnio we, mak sy mal -
ny po ziom dźwię ku A i szczy to wy po ziom dźwię ku C. W przy pad ku, gdy osza co wa ne ry -
zy ko jest nie do pusz czal ne, nie mo żna roz po cząć pla no wa nej pra cy do cza su zmniej sze nia
ry zy ka do po zio mu do pusz czal ne go. Gdy pra ca już jest roz po czę ta na le ży nie zwłocz nie
pod jąć dzia ła nia w ce lu zmniej sze nia ry zy ka.

Przy ry zy ku osza co wa nym na po zio mie do pusz czal nym na le ży, w za le żno ści od wy ni -
ku, za pla no wać i pod jąć dzia ła nia, któ rych ce lem jest zmniej sze nie ry zy ka bądź za pew nić,
by ry zy ko ma łe po zo sta ło na tym sa mym po zio mie.

Spo so by za po bie ga nia za gro że niom
Dzia ła nia po le ga ją ce na za po bie ga niu za gro że niom kon cen tru ją się w trzech za sad ni -

czych ob sza rach:
1. eli mi na cji wy stę po wa nia za gro żeń po przez wpro wa dza nie zmian tech no lo gii czy sto -

so wa nych ma te ria łów na mniej lub zu peł nie nie szko dli we, na przy kład za sto so wa nie urzą -
dzeń do cię cia ele men tów be to no wych z sys te mem zra sza nia,

2. ogra ni cze niu od dzia ły wa nia za gro żeń na pra cow ni ka, po przez od su nię cie czło wie -
ka z ob sza ru od dzia ły wa nia czyn ni ka po wo du ją ce go za gro że nie (izo la cja sta no wi ska – np.
szczel ne aku stycz nie ka bi ny ope ra to rów sprzę tu cię żkie go, ogra ni cza nie cza su na ra że nia
pra cow ni ka na dzia ła nie czyn ni ka szko dli we go), sto so wa nie ochron zbio ro wych (za bez -
pie cze nia sta no wisk pra cy na wy so ko ści ba lu stra da mi ochron ny mi, siat ka mi bez pie czeń -
stwa) oraz in dy wi du al nych środ ków ochro ny pra cow ni ków, sto so wa nie sys te mu
ostrze ga nia pra cow ni ków o za gro że niach (zna ki bez pie czeń stwa, wi zu al ne lub aku stycz -
ne sy gna ły ostrze gaw cze),

3. pro fi lak ty ce me dycz nej, po przez sys te ma tycz ne pod da wa nie pra cow ni ków ba da -
niom pro fi lak tycz nym na pod sta wie skie ro wań za wie ra ją cych wła ści wą iden ty fi ka cję czyn -
ni ków szko dli wych (ba da nie wy dol no ści płuc, ba da nie au dio me trycz ne słu chu).

Ko or dy na cja ro bót bu dow la nych
Z prze pi sów pra wa pra cy wy ni ka obo wią zek usta no wie nia ko or dy na to ra spra wu ją -

ce go nad zór nad bez pie czeń stwem i hi gie ną pra cy wszyst kich pra cow ni ków za trud -
nio nych w tym sa mym miej scu, gdy jed no cze śnie na bu do wie wy ko nu ją pra cę
pra cow ni cy za trud nie ni przez ró żnych pra co daw ców. Ko or dy na to ra wy zna cza ją wspól -
nie pra co daw cy. Obo wią zek ko or dy na cji ro bót bu dow la nych na bu do wie w za kre sie
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bez pie czeń stwa i ochro ny zdro wia wy ni ka z prze pi sów pra wa bu dow la ne go i re ali zu -
je go kie row nik bu do wy.

Wy zna cza nie nie za le żne go ko or dy na to ra bhp na bu do wach na le ży do do brej prak ty -
ki. Jej wdro że nie na du żych in we sty cjach, jed no znacz nie po twier dza za le żność po pra wy
sta nu bez pie czeń stwa pra cy od po wo ła nia i funk cjo no wa nia ko or dy na to ra.

Ko or dy na to rem bhp nie po win na być słu żba bhp, co wy ni ka z prze pi sów do ty czą cych
za kre su dzia ła nia i obo wiąz ków tej słu żby. Nie mo że ona być ob cią żo na in ny mi za da nia -
mi niż prze wi dzia ny mi prze pi sa mi dla słu żby bhp.

Do za dań ko or dy na to ra bhp na bu do wie na le ży przede wszyst kim:
● do ra dza nie i po ma ga nie nad zo ro wi bu do wy w sto so wa niu wła ści wych środ ków za -

po bie gaw czych za gro że niom pod czas ca łe go trwa nia re ali za cji in we sty cji, 
● ko or dy no wa nie i nad zo ro wa nie re ali za cji prac wy ko ny wa nych jed no cze śnie lub na -

stę pu ją cych jed na po dru giej, w ce lu za pew nie nia bez pie czeń stwa wszyst kim uczest ni -
kom bu do wy,

● wi zy to wa nie te re nu bu do wy, for mu ło wa nie uwag wy ni ka ją cych z wi zy to wa nia oraz
prze ka zy wa nie ich kie row ni ko wi bu do wy i po szcze gól nym wy ko naw com ro bót.

Kwa li fi ka cje – przy go to wa nie pra cow ni ków
Wa run ka mi do pusz cze nia pra cow ni ka do wy ko ny wa nia pra cy jest: po sia da nie przez

nie go od po wied nich zdol no ści, umie jęt no ści, wie dzy, do świad cze nia i kwa li fi ka cji, po -
twier dzo nych do ku men ta mi, nie zbęd nych do spraw ne go i bez piecz ne go wy ko ny wa nia
za dań za wo do wych.

■ Pierw szym z wa run ków ko niecz nych jest po sia da nie przez pra cow ni ka za świad cze -
nia le kar skie go o bra ku prze ciw wska zań do wy ko ny wa nia pra cy na zaj mo wa nych sta no -
wi skach u kon kret ne go pra co daw cy.

Pod sta wą wy da nia orze cze nia jest prze pro wa dze nie ba dań przez le ka rza upraw nio ne -
go do prze pro wa dza nia ba dań pro fi lak tycz nych pra cow ni ków, na pod sta wie skie ro wa nia
wy sta wio ne go przez pra co daw cę, za wie ra ją ce go in for ma cję o wy stę po wa niu czyn ni ków
szko dli wych dla zdro wia i po zio mu ich na ra że nia lub wa run ków ucią żli wych.

W przy pad ku ro bót bu dow la nych nie mo że to być le karz me dy cy ny ogól nej i ro dzin -
nej, po sia da ją cy ogra ni czo ne upraw nie nia (nu mer w ko dzie na pie czę ci – „9”).

Ba da nia le kar skie wstęp ne mo gą być prze pro wa dza ne w okre sie bez po śred nio po prze -
dza ją cym za trud nie nie.

■ Dru gim z wa run ków ko niecz nych jest za po zna nie pra cow ni ka, przed do pusz cze -
niem go do sa mo dziel nej pra cy z ogól ny mi prze pi sa mi bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy,
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Po wo ła nie na bu do wie ko or dy na to ra bhp nie zwal nia pra co daw ców (pod wy -
ko naw ców) z obo wiąz ku za pew nie nia sys te ma tycz nych kon tro li sta nu bez pie -
czeń stwa i hi gie ny pra cy oraz usta le nia spo so bów re je stra cji nie pra wi dło wo ści
i me tod ich usu wa nia.



a ta kże omó wie nie wa run ków pra cy i wy ro bie nie u nie go bez piecz nych na wy ków pod -
czas pra cy na sta no wi sku. Ce le te po win ny wy ni kać z pro gra mów szko leń, któ re ma ją
uwzględ niać or ga ni za cję, ro dzaj i wa run ki wy ko ny wa nych prac.

Szko le nie sta no wi sko we, mi mo że za wie ra trzy ele men ty bez po śred nio zwią za ne z wy -
ko ny wa niem pra cy, tj. po kaz spo so bu wy ko ny wa nia pra cy, prób ne wy ko na nie za da nia
przez pra cow ni ka oraz sa mo dziel ną pra cę pod nad zo rem, nie jest szko le niem za wo do -
wym – uczą cym tech no lo gii. 

Głów nym ce lem te go szko le nia jest za po zna nie pra cow ni ków z czyn ni ka mi śro do wi -
ska pra cy, wy stę pu ją cy mi na ich sta no wi skach pra cy i ry zy kiem za wo do wym zwią za nym
z wy ko ny wa ną pra cą, spo so ba mi ochro ny przed za gro że nia mi, ja kie mo gą po wo do wać
te czyn ni ki oraz me to da mi bez piecz ne go wy ko ny wa nia pra cy na tych sta no wi skach oraz
wy ro bie nie na wy ków bez piecz nej pra cy, a ta kże re ago wa nia na za gro że nia.

Z ra cji wy ko ny wa nia pra cy na kon kret nym sta no wi sku, pod nad zo rem in struk to ra, szko -
le nie to mu si być prze pro wa dzo ne w okre sie za trud nie nia.

Pra cow ni cy po win ni od być in struk taż sta no wi sko wy roz po czy na jąc pra cę na ka żdej no -
wej bu do wie, po zna jąc m.in. za kres pro wa dzo nych ro bót, za gro że nia wy ni ka ją ce z re ali -
zo wa nych za dań, a ta kże przy ję te na bu do wie za sa dy za cho wa nia oraz me to dy eli mi na cji
lub ogra ni cza nia za gro żeń.

In struk taż prze pro wa dza pra co daw ca lub wy zna czo na przez nie go oso ba kie ru ją ca pra -
cow ni ka mi, je że li oso by te po sia da ją od po wied nie kwa li fi ka cje i do świad cze nie za wo do -
we oraz są prze szko lo ne w za kre sie me tod pro wa dze nia in struk ta żu sta no wi sko we go.

Wła ści we przy go to wa nie pra cu ją ce go do pra cy to rów nież umie jęt ność spraw ne go
i bez piecz ne go jej wy ko na nia po le ga ją ca na od po wied nim i od po wie dzial nym uży wa niu
wy po sa że nia tech nicz ne go, prze wi dy wa niu mo żli wo ści wy stą pie nia za gro żeń oraz po -
dej mo wa niu dzia łań w ce lu ich ogra ni cza nia.

Jest to istot ny czyn nik wpły wa ją cy na wy pad ko wość. Przede wszyst kim zmia na men -
tal no ści, a w na stęp stwie zmia na złych na wy ków u pra cow ni ków przy czy nia się w spo sób
za uwa żal ny do zwięk sze nia ich za an ga żo wa nia w po pra wę bez pie czeń stwa pra cy.

Do wy ko ny wa nia prac wy ma ga ją cych do dat ko wych upraw nień mo gą być do pusz cza -
ni wy łącz nie pra cow ni cy po sia da ją cy wła ści we kwa li fi ka cje. Są to np.:

● ope ra to rzy sprzę tu bu dow la ne go (wy szcze gól nie nie w roz dzia le 2 do ty czą cym
sprzę tu bu dow la ne go) – upraw nie nia nada wa ne są oso bom, któ re ukoń czy ły szko le nie
i uzy ska ły po zy tyw ny wy nik spraw dzia nu prze pro wa dzo ne go przez ko mi sję po wo ła ną
przez In sty tut Me cha ni za cji Bu dow nic twa i Gór nic twa Skal ne go w War sza wie,
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Za gro że nia wy stę pu ją ce przy wy ko ny wa niu ro bót dro go wo -mo sto wych uza -
sad nia ją ko niecz ność pod da wa nia się ba da niom le kar skim pro fi lak tycz nym
oraz szko le niom sta no wi sko wym przez oso by świad czą ce te pra ce na pod sta -
wie umów cy wil no praw nych i sa mo za trud nie nia.



● ope ra to rzy urzą dzeń pod do zo ro wych – upraw nie nia te są nada wa ne wy łącz nie przez
Urząd Do zo ru Tech nicz ne go po uzy ska niu po zy tyw ne go wy ni ku z eg za mi nu prze pro wa -
dza ne go przez UDT. Ka te go rie upraw nień do ob słu gi urzą dzeń pod do zo ro wych wraz
z przy pi sa ny mi gru pa mi urzą dzeń i za kre sem tych upraw nień po da no w roz dzia le 2 do ty -
czą cym sprzę tu bu dow la ne go,

● oso by zaj mu ją ce się eks plo ata cją urzą dzeń, in sta la cji i sie ci ener ge tycz nych.
Eks plo ata cją urzą dzeń, in sta la cji i sie ci mo gą zaj mo wać się oso by, któ re speł nia ją wy -

ma ga nia kwa li fi ka cyj ne dla na stę pu ją cych ro dza jów prac i sta no wisk pra cy:
● „E” eks plo ata cji – do któ rych za li cza się sta no wi ska osób wy ko nu ją cych pra ce w za -

kre sie ob słu gi, kon ser wa cji, re mon tów, mon ta żu i kon tro l no -po mia ro wym,
● „D” do zo ru – do któ rych za li cza się sta no wi ska osób kie ru ją cych czyn no ścia mi osób

wy ko nu ją cych pra ce w za kre sie eks plo ata cji oraz sta no wi ska pra cow ni ków tech nicz nych
spra wu ją cych nad zór nad eks plo ata cją urzą dzeń, in sta la cji i sie ci.

Nie wy ma ga się po twier dze nia po sia da nia kwa li fi ka cji w za kre sie ob słu gi urzą -
dzeń i in sta la cji u użyt kow ni ków eks plo atu ją cych:

● urzą dze nia elek trycz ne o na pię ciu nie wy ższym niż 1 kV i mo cy zna mio no wej nie 
wy ższej niż 20 kW, je że li w do ku men ta cji urzą dze nia okre ślo no za sa dy je go ob słu gi,

● urzą dze nia lub in sta la cje ciepl ne o mo cy za in sta lo wa nej nie wy ższej niż 50 kW.
Przy kła do wy mi urzą dze nia mi nie wy ma ga ją cy mi po sia da nia do dat ko wych kwa li fi ka -

cji pod czas eks plo ata cji, są pom py o mo cy nie wy ższej niż 50 kW czy też sprę żar ki o mo -
cy nie wy ższej niż 20 kW.

Oso by wy ko nu ją ce pra ce spa wal ni cze po win ny po sia dać ukoń czo ne od po wied nie
prze szko le nie teo re tycz ne i prak tycz ne w za kre sie spa wal nic twa, po twier dzo ne eg za mi -
nem oraz do ku men tem upo wa żnia ją cym do wy ko ny wa nia prac spa wal ni czych. Obec nie
wy da wa ne upraw nie nia uwzględ nia ją nu mer nor my we dług któ rej od był się eg za min,
me to dę spa wa nia, ro dzaj złą cza i ro dzaj spo iny.

Na po trze by te go opra co wa nia za naj bar dziej istot ną uzna no me to dę spa wa nia za pi -
sa ną w ko dzie cy fro wym:
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Oso ba pro wa dzą ca eks plo ata cję sie ci elek trycz nej na bu do wie, tj. wy ko nu ją ca:
kon ser wa cje, re mon ty, mon taż i pra ce kon tro l no -po mia ro we mu si speł niać wy -
ma ga nia kwa li fi ka cyj ne w za kre sie eks plo ata cji.

Kod 
cyfrowy Me to da spa wa nia

111(MMA) Spa wa nie łu ko we elek tro dą otu lo ną

114 Spa wa nie łu ko we sa moosło no we

121 Spa wa nie łu kiem kry tym dru tem elek tro do wym



Przy go to wa nie pra cow ni ka do wy ko ny wa nia pra cy to ta kże wy po sa że nie go w od po -
wied nią odzież i obu wie ro bo cze oraz nie zbęd ne środ ki ochro ny in dy wi du al nej. Obo wią -
zek ten spo czy wa na pra co daw cy, któ ry po wi nien skon sul to wać z pra cow ni ka mi dzia ła nia
zwią za ne z przy dzie le niem im środ ków ochro ny in dy wi du al nej oraz odzie ży i obu wia ro -
bo cze go.

Po moc ne w wy bo rze wła ści wych środ ków ochro ny dla pra cow ni ków bę dą do ku men -
ta cje tech nicz ne ma szyn i urzą dzeń czy kar ty cha rak te ry styk sub stan cji nie bez piecz nych.
W do ku men tach tych po da ne są ro dza je za gro żeń oraz spo so by za bez pie cze nia pra cow -
ni ków przed ty mi za gro że nia mi, zaś w kar tach cha rak te ry styk su ge ro wa ne środ ki ochro -
ny. Przy pra cach dro go wych ist nie je obo wią zek sto so wa nia odzie ży ochron nej
od bla sko wej lub ka mi ze lek od bla sko wych, z uwa gi na ko niecz ność by cia do brze wi docz -
ny mi dla ope ra to rów ma szyn dro go wych oraz in nych użyt kow ni ków ru chu dro go we go.

Do star cza ne pra cow ni kom środ ki ochro ny in dy wi du al nej po win ny:
➙ być od po wied nie do ist nie ją ce go za gro że nia i nie po wo do wać sa me z sie bie zwięk -

szo ne go za gro że nia,
➙ uwzględ niać wa run ki ist nie ją ce w da nym miej scu pra cy,
➙ uwzględ niać wy ma ga nia er go no mii oraz stan zdro wia pra cow ni ka,
➙ być od po wied nio do pa so wa ne do użyt kow ni ka – po wy ko na niu nie zbęd nych re -

gu la cji.
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Kod 
cyfrowy Me to da spa wa nia

131 Spa wa nie me to dą MIG (elek tro da to pli wa w osło nie ga zu obo jęt -
ne go – ar gon, hel)

135 Spa wa nie me to dą MAG (elek tro da to pli wa w osło nie ga zu ak tyw -
ne go – CO2)

136 Spa wa nie w osło nie ga zu ak tyw ne go dru tem prosz ko wym

137 Spa wa nie w osło nie ga zu obo jęt ne go dru tem prosz ko wym

141 Spa wa nie me to dą TIG (elek tro da nie to pli wa w osło nie ga zu obo -
jęt ne go – ar gon, hel)

311 Spa wa nie ga zo we ace ty le no wo -tle no we

15 Spa wa nie pla zmo we

Na le ży pa mię tać o pierw szeń stwie do bo ru środ ków ochro ny zbio ro wej
przed środ ka mi ochro ny in dy wi du al nej. Te ostat nie mo gą być sto so wa ne tyl ko
w przy pad ku, gdy za sto so wa nie środ ków ochro ny zbio ro wej jest nie mo żli we
lub nie ogra ni cza w spo sób wy star cza ją cy wy stę pu ją cych za gro żeń.



Na pra co daw cy spo czy wa rów nież obo wią zek za po zna nia pra cow ni ków z za sa da mi
pra wi dło we go sto so wa nia środ ków ochro ny in dy wi du al nej, za war ty mi w in struk cjach
pro du cen tów tych środ ków.

Or ga ni za cja bu do wy
Or ga ni za cja te re nu bu do wy, przy wy ko ny wa niu ro bót dro go wych, znacz nie ró żni się

od or ga ni za cji za mknię tych te re nów bu dów obiek tów ku ba tu ro wych. Z uwa gi na po ło -
że nie bu do wy w te re nie, jej znacz ny ob szar, dy na micz ne zmia ny pro ce su bu do wy, na kła -
da nie się dróg i miejsc pu blicz nych na te ren bu do wy, za sto so wa nie ty po wych roz wią zań
or ga ni za cyj nych jest nie mo żli we. Na le ży jed nak pod jąć ta kie dzia ła nia, by or ga ni za cja te -
re nu bu do wy za pew nia ła bez piecz ne i hi gie nicz ne wa run ki pra cy oso bom za trud nio nym
oraz bez pie czeń stwo oso bom z ze wnątrz.

Za bez pie cze nie te re nu bu do wy
Z uwa gi na brak mo żli wo ści ogro dze nia te re nu bu do wy na le ży go w in ny spo sób za -

bez pie czyć przed mo żli wo ścią wej ścia osób nie upo wa żnio nych, np. po przez ozna ko wa -
nie i za pew nie nie sta łe go nad zo ru, szcze gól nie w cza sie wy ko ny wa nia ro bót.
Spe cy ficz ne go za bez pie cze nia wy ma ga te ren prac pro wa dzo nych w ob sza rach zur ba ni -
zo wa nych, o du żym na tę że niu ru chu i do stę pie osób po stron nych, w tym dzie ci, na przy -
kład przy urzę dach, szko łach, przed szko lach – szcze gó ło we wy tycz ne za miesz czo ne
zo sta ły w roz dzia le 4.

Miej sca i stre fy nie bez piecz ne
Stre fą nie bez piecz ną na bu do wie jest ka żde miej sce, w któ rym wy stę pu ją za gro że nia

dla zdro wia lub ży cia lu dzi. Je śli ist nie je mo żli wość wstę pu na te ren bu do wy osób nie -
zwią za nych z pro wa dzo ną in we sty cją, bar dzo wa żne jest do kład ne za bez pie cze nie i od -
po wied nie ozna ko wa nie wszyst kich miejsc i stref nie bez piecz nych na jej te re nie. Spo sób
za bez pie cze nia ma za pew nić ochro nę nie tyl ko pra cow ni kom, ale i oso bom po stron nym,
mo gą cym znaj do wać się w po bli żu tych miejsc, ta kże w po rze, gdy żad ne pra ce nie są wy -
ko ny wa ne. Miej sca krzy żo wa nia się dróg ko mu ni ka cyj nych bu do wy z na po wietrz ny mi li -
nia mi elek tro ener ge tycz ny mi na le ży za bez pie czyć po przez usta wie nie w od le gło ści 15 m
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Nie pra wi dło wy do bór środ ków ochro ny in dy wi du al nej, a ta kże nie in for mo wa -
nie pra cow ni ków o wła ści wych spo so bach ko rzy sta nia z tych środ ków jest jed -
ną z przy czyn nie sto so wa nia środ ków ochro ny in dy wi du al nej przez
pra cow ni ków w miej scu pra cy.

Do za bez pie cze nia miej sca nie bez piecz ne go nie mo żna użyć ta śmy ostrze gaw -
czej, któ ra jest ele men tem ozna ko wa nia.



od li nii ozna ko wa nych bra mek, wy zna cza ją cych do pusz czal ne ga ba ry ty prze je żdża ją cych
po jaz dów.

Za si la nie te re nu bu do wy
Pod czas pro wa dze nia ro bót dro go wo -mo sto wych nie sto su je się ty po we go za si la nia

bu do wy. Roz dziel ni ce elek trycz ne i roz pro wa dze nie za si la nia przy uży ciu prze wo dów sto -
so wa ne są przede wszyst kim na te re nie za ple cza bu do wy i w je go są siedz twie oraz w miej -
scach, gdzie ro bo ty bu dow la ne pro wa dzo ne są przez dłu ższy okres, na przy kład:
przy czół kach, es ta ka dach, wia duk tach, tu ne lach itp.

Na po szcze gól nych od cin kach ro bót ja ko źró dła ener gii elek trycz nej czę sto sto so wa -
ne są agre ga ty prą do twór cze.

Pod sta wo we za sa dy przy eks plo ata cji urzą dzeń i in sta la cji elek trycz nych:
◆ wy po sa że nie elek trycz ne po win no być tak do bra ne, aby bez piecz nie wy trzy my wa -

ło na ra że nia i wa run ki śro do wi sko we w miej scu za in sta lo wa nia,
◆ wy po sa że nie sta łe, osprzęt i osprzęt izo la cyj ny po win ny mieć sto pień ochro ny co

naj mniej IP44, a roz dziel ni ce elek trycz ne IP43;
➙ pierw sza cy fra ozna cza sto pień ochro ny przed cia ła mi sta ły mi i do stę pem do czę ści

nie bez piecz nych; w tym przy pad ku o śred ni cy 1,0 mm i więk szej oraz dru tem,
➙ dru ga cy fra ozna cza sto pień ochro ny przed wni ka niem wo dy; w tym przy pad ku od -

po wied nio przed bry zga mi wo dy i na try ski wa niem wo dą.
◆ oprzy rzą do wa nie po win no być tak wy ko na ne, by na koń ców kach prze wo dów i ka -

bli nie wy stę po wa ły żad ne na prę że nia me cha nicz ne, je że li po łą cze nia te nie są do te go
przy sto so wa ne,

◆ w ce lu unik nię cia uszko dzeń, ka ble i prze wo dy nie po win ny być ukła da ne w miej -
scach przejść lub prze jaz dów, a gdy jest to ko niecz ne, po win ny być za sto so wa ne do dat -
ko we środ ki ochro ny przed uszko dze nia mi me cha nicz ny mi i przed mo żli wo ścią sty ku
z czę ścia mi sprzę tu bu dow la ne go,

◆ w złą czu lub na po cząt ku ka żdej in sta la cji po win ny znaj do wać się urzą dze nia
do ope ra cji łą cze nio wych i pod sta wo we urzą dze nia za bez pie cza ją ce in sta la cję,

◆ od bior ni ki ener gii po win ny być za si la ne z roz dziel nic wy po sa żo nych w: urzą dze nia
za bez pie cza ją ce przed prą dem prze tę że nio wym, urzą dze nia za pew nia ją ce ochro nę
przed do ty kiem po śred nim i gniaz da wtycz ko we,

◆ gniaz da wtycz ko we po win ny być chro nio ne za po mo cą urzą dzeń ochron nych 
ró żni co wo prą do wych o zna mio no wym na tę że niu prą du za dzia ła nia nie prze kra cza ją -
cym 30 mA, lub za si la ne ob ni żo nym na pię ciem,

◆ w roz dziel ni cach bez uży cia klu cza lub na rzę dzia mo gą być do stęp ne je dy nie gniaz -
da wtycz ko we, rę ko je ści ma new ro we i gu zi ki przy ci sków ste row ni czych,

◆ głów ny wy łącz nik po wi nien być ła two do stęp ny,
◆ wtycz ki o ró żnym prą dzie zna mio no wym i na pię ciu nie po win ny być wza jem nie wy -

mie nial ne aby unik nąć błę dów w po łą cze niach, 
◆ przy łą cze nie prze wo dów do gniazd wtycz ko wych trój fa zo wych po win no być wy -

ko na ne w ta ki spo sób, aby za cho wa na zo sta ła ta sa ma ko lej ność faz,
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◆ do wty czek i gniazd wtycz ko wych prze no śnych na le ży pod łą czać je dy nie prze wo -
dy gięt kie,

◆ gniaz da i wtycz ki ob wo dów bar dzo ni skie go na pię cia po win ny speł niać na stę pu ją -
ce wy ma ga nia:

➙ wkła da nie wty czek do gniazd wtycz ko wych na in ne na pię cia po win no być nie -
mo żli we,

➙ gniaz da wtycz ko we po win ny unie mo żli wiać wkła da nie wty czek na in ne na pię cia,
➙ gniaz da wtycz ko we nie po win ny mieć sty ku ochron ne go.
◆ skład ze sta wu za si la nia po wi nien uwzględ niać wiel kość pla cu bu do wy i spo sób roz -

pro wa dze nia in sta la cji,
◆ li nie na po wietrz ne za si la ją ce bu do wę oraz prze wo dy opo no we na le ży pro wa dzić

jak naj krót szy mi tra sa mi, uni ka jąc krzy żo wa nia z dro ga mi ko mu ni ka cyj ny mi i trans por to -
wy mi,

◆ roz dziel ni ce elek trycz ne, znaj du ją ce się na te re nie bu do wy, na le ży za bez pie czyć
przed do stę pem nie upo wa żnio nych osób,

◆ mon taż in sta la cji po wi nien być do ko ny wa ny przez od po wied nio wy kwa li fi ko wa ne
oso by z za sto so wa niem wła ści wych ma te ria łów,

◆ in sta la cje elek trycz ne po win ny być pod da ne po mia rom i spraw dza ne przed od da -
niem ich do eks plo ata cji oraz po ka żdej mo der ni za cji i prze bu do wie,

◆ sta cjo nar ne urzą dze nia elek trycz ne pod le ga ją okre so wej kon tro li, co naj mniej raz
w mie sią cu, zaś kon tro la sta nu izo la cji tych urzą dzeń po win na być prze pro wa dza na dwa
ra zy do ro ku, a po nad to przed uru cho mie niem urzą dze nia:

➙ po do ko na niu zmian i na praw,
➙ któ re by ło nie czyn ne przez po nad mie siąc,
➙ po je go prze miesz cze niu.

Za ple cze hi gie nicz no -sa ni tar ne 
Pra cow ni cy za trud nie ni przy pra cach dro go wych na ra że ni są na ró żne go ro dza ju czyn -

ni ki, nie tyl ko po wo du ją ce za bru dze nie, ale i od dzia łu ją ce w spo sób szko dli wy na ich or -
ga nizm (np. bio lo gicz ne przy pra cach ziem nych, ra ko twór cze przy ukła da niu mas
bi tu micz nych, fi zycz ne przy cię ciu ele men tów ka mien nych i be to no wych). Ko niecz ne jest
za tem za pew nie nie im od po wied nich po miesz czeń i urzą dzeń hi gie nicz no -sa ni tar nych.

Na te re nie bu do wy po miesz cze nia hi gie nicz no -sa ni tar ne naj czę ściej urzą dza się w spe -
cjal nych kon te ne rach. Na le ży za pew nić:

● szat nie wy po sa żo ne w dwu dziel ne szaf ki ubra nio we od ręb ne dla ka żde go pra cow -
ni ka oraz miej sca do sie dze nia,

● ja dal nie; szat nia i ja dal nia mo że być urzą dzo na w jed nym po miesz cze niu wy łącz nie
w przy pad ku gdy na te re nie bu do wy ro bo ty bu dow la ne wy ko nu je mak sy mal nie 20 pra -
cow ni ków,

● umy wal nie i na try ski,
● ustę py; na roz le głym te re nie ro bót naj czę ściej są sto so wa ne prze no śne ustę py TOI

TOI. Ka bi ny ta kich ustę pów po win ny być wy po sa żo ne w umy wal ki lub w są siedz twie ka -
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bin po win na znaj do wać się rów nież prze no śna umy wal ka. Jest to szcze gól nie wa żne
przy pra cach, przy któ rych wy stę pu je na ra że nie na czyn ni ki bio lo gicz ne czy che micz ne,

● po miesz cze nia do ogrza nia się, w któ rych na le ży za pew nić mi ni mal ną tem pe ra tu -
rę 16°C. Po miesz cze nia te po win ny znaj do wać się w po bli żu miejsc pra cy, by umo żli wić
pra cow ni kom schro nie nie się przed opa da mi at mos fe rycz ny mi, ogrza nie się i zmia nę
odzie ży.

W po miesz cze niach hi gie nicz no -sa ni tar nych do pusz cza się sto so wa nie ła wek, ja ko
miejsc do sie dze nia, pod wa run kiem trwa łe go przy twier dze nia ich do pod ło ża. Pra cow -
ni kom na le ży za pew nić rów nież wo dę zdat ną do pi cia, któ rej miej sca czer pa nia po win ny
znaj do wać się nie da lej niż 75 m od sta no wisk pra cy.

Za pew nie nie pierw szej po mo cy
Re ali za cja obo wiąz ku za pew nie nia spraw ne go sys te mu pierw szej po mo cy oraz środ -

ków udzie la nia pierw szej po mo cy dla pra cow ni ków dro go wo -mo sto wych na bie ra zu peł -
nie in ne go zna cze nia i wy mia ru przy bu do wie in fra struk tu ry dro go wej.

Urzą dze nie punk tów pierw szej po mo cy oraz za pew nie nie ap te czek jest jed nym z ele -
men tów re ali za cji spraw nie funk cjo nu ją ce go sys te mu pierw szej po mo cy.

Przy re ali za cji in we sty cji zwią za nych z wy ko ny wa niem ro bót dro go wych i mo sto wych
nie zmier nie wa żne jest okre śle nie w sys te mie pierw szej po mo cy:

● okre śle nia lo ka li za cji punk tów pierw szej po mo cy i prze ka za nie tej in for ma cji wszyst -
kim pra cu ją cym,

● spo so bów i środ ków po wia da mia nia ra tow ni ków i słu żb me dycz nych o ko niecz no -
ści udzie le nia pierw szej po mo cy, uwzględ nia jąc za sięg łącz no ści na po szcze gól nych od -
cin kach wy ko ny wa nia ro bót,

● dróg doj ścia i do jaz du ra tow ni ków do po ten cjal ne go miej sca zda rze nia, z uwzględ -
nie niem po ry ro ku i pa nu ją cych wa run ków at mos fe rycz nych,

● spo so bu ewen tu al nej ewa ku acji po szko do wa nych z miej sca zda rze nia w miej sce
udzie la nia pierw szej po mo cy, np. przy pra cach na wy so ko ści czy ro bo tach w ko ry cie rze ki,

● praw do po dob ne go cza su udzie la nia pierw szej po mo cy do chwi li przy by cia słu żb
me dycz nych lub prze wie zie nia po szko do wa ne go na od dział ra tun ko wy, ce lem zgro ma -
dze nia od po wied nie go ro dza ju i ilo ści wy po sa że nia ra tun ko we go, na przy kład: koc ra tun -
ko wy („fo lia ży cia”), koł nie rze or to pe dycz ne,

● ilo ści środ ków ko niecz nych do udzie la nia pierw szej po mo cy w za kre sie wy ni ka ją -
cym z za pi sów kart cha rak te ry styk sub stan cji nie bez piecz nych, na przy kład: wie lo mi nu -
to we go prze my wa nie oka w przy pad ku do sta nia się do nie go: ce men tu, wap na, za pra wy
i mie szan ki be to no wej.

● prze ka za nie słu żbom me dycz nym i ra tun ko wym, na ob sza rze któ rych pro wa dzo ne
są pra ce, ak tu al nych pla nów do jaz dów do po szcze gól nych od cin ków oraz usta le nie spo -
so bu szcze gó ło we go okre śla nia miej sca zda rze nia i spo so bu do tar cia do nie go.
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ROZDZIAŁ II. 

SPRZĘT BU DOW LA NY – MA SZY NY I URZĄ DZE NIA
NA PLA CU BU DO WY

Wy ma ga nia zwią za ne z bez piecz ną eks plo ata cją
Pierw szym i za sad ni czym obo wiąz kiem pra co daw cy użyt ku ją ce go ma szy ny jest wła -

ści wy do bór ma szyn do ro dza ju wy ko ny wa nej pra cy oraz wa run ków jej wy ko ny wa nia.
Pod sta wo we wy ma ga nia zwią za ne z eks plo ata cją ma szyn i urzą dzeń przy wy ko ny wa -

niu ro bót:
■ za po zna nie pra cow ni ków ob słu gu ją cych ma szy ny z do ku men ta cja mi tech nicz no -

-ru cho wy mi lub in struk cja mi ob słu gi tych ma szyn,
■ za pew nie nie sta łe go do stę pu pra cow ni kom ob słu gu ją cym ma szy ny do in struk cji

użyt ko wa nia tych ma szyn,
■ użyt ko wa nie ma szyn i urzą dzeń wy łącz nie w pro ce sach i wa run kach, do któ rych zo -

sta ły prze zna czo ne,
■ prze strze ga nie pa ra me trów pra cy ma szyn i współ pra cu ją ce go z ni mi osprzę tu, w tym

spo so bu je go mon ta żu,
■ za bez pie cze nie sta no wisk pra cy ope ra to rów ma szyn przed wpły wem wa run ków at -

mos fe rycz nych,
■ uwzględ nia nie w or ga ni za cji pra cy sta no wisk pra cy osób współ dzia ła ją cych z ma -

szy na mi, stref za gro że nia ist nie ją cych w nor mal nych wa run kach pra cy, a wy ni ka ją cych
z nie bez pie czeń stwa po wo do wa ne go przez ob ro to we, trans por to we i ru cho me czę ści
tych ma szyn, na przy kład roz kła dar ki mas bi tu micz nych, wal ców, ko pa rek itp.; miej sca te,
na ma szy nach, po win ny być wła ści wie ozna ko wa ne,

■ ma szy ny po win ny po sia dać struk tu rę za bez pie cza ją cą ope ra to ra przed spa da ją cy -
mi ele men ta mi (FOPS) i przed wy wró ce niem (ROPS); ma szy ny na by te przed dniem 1 stycz -
nia 2003 r. nie po sia da ją ce ta kich za bez pie czeń na le ża ło do sto so wać do po wy ższych
wy ma gań w ter mi nie do dnia 1 stycz nia 2006 r.,

Za bez pie cze nia te pod le ga ją sys te ma tycz nym kon tro lom w za kre sie sta nu mo co wań,
po łą czeń śru bo wych. Ist nie je ka te go rycz ny za kaz do ko ny wa nia zmian kon struk cyj nych
tych ele men tów,

■ za in sta lo wa nie na ma szy nie urzą dze nia za bez pie cza ją ce go pra cow ni ka w przy pad -
ku wy stę po wa nia ry zy ka przy gnie ce nia go do pod ło ża przez ele men ty tej ma szy ny,

■ usta le nie za sad ru chu w miej scu po ru sza nia się ma szyn oraz wy ko ny wa nia in nych
prac przez pra cow ni ków,

■ usta le nie za sad ko mu ni ko wa nia się ope ra to rów i kie row ców środ ków trans por tu ze
so bą oraz in ny mi uczest ni ka mi pro ce su wy ko ny wa nej pra cy, uwzględ nia jąc czy tel ność,
jed no znacz ność oraz ich do brą sły szal ność,
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■ przy ję cie pro ce dur w za kre sie bez piecz ne go tan ko wa nia ma szyn na te re nie bu do -
wy. Pro ce du ry po win ny okre ślać m.in.: spo sób do wo zu i prze cho wy wa nia pa li wa, miej sce
tan ko wa nia, ko niecz ne wy po sa że nie w sprzęt p -poż. i sprzęt po moc ni czy, za bez pie cze -
nie przed eklek tycz no ścią sta tycz ną, spo sób po stę po wa nia w przy pad ku wy stą pie nia sy -
tu acji awa ryj nej,

■ prze strze ga nie obo wią zu ją cych za sad sy gna li za cji po mię dzy wy zna czo nym pra cow -
ni kiem (sy gna li stą) oraz ope ra to rem ma szy ny trans por tu bli skie go,

■ sto so wa nie środ ków chro nią cych pra cow ni ków przez za gro że nia mi po wo do wa ny -
mi dzia ła niem ma szyn w przy pad ku gdy pra ca ma szyn mu si prze bie gać w obec no ści pra -
cow ni ków pie szych.

Do pusz cza nie do eks plo ata cji, kon tro la i prze glą dy
Ma szy ny i urzą dze nia pod le ga ją ce do zo ro wi tech nicz ne mu, tzw. pod dozo ro we, mo gą

być uży wa ne wy łącz nie po uzy ska niu de cy zji UDT ze zwa la ją cej na eks plo ata cję.
Ma szy ny i urzą dze nia w cza sie eks plo ata cji pod le ga ją ba da niom tech nicz nym okre so -

wym i do raź nym prze pro wa dza nym przez UDT, a wy ni ki tych ba dań od no to wy wa ne są
w do ku men ta cji eks plo ata cyj nej.

Urzą dze nia pod do zo ro we, w okre sie eks plo ata cji, pod le ga ją prze glą dom kon ser wa cyj -
nym w ter mi nach za le żnych od ty pu ma szy ny.

Ma szy ny i urzą dze nia, któ rych bez piecz ne użyt ko wa nie jest uza le żnio ne od wa run ków,
w ja kich są in sta lo wa ne, na le ży pod dać wstęp nej kon tro li po za in sta lo wa niu, a przed prze -
ka za niem do eks plo ata cji oraz po za in sta lo wa niu w in nym miej scu. Ma szy ny i urzą dze nia
w trak cie użyt ko wa nia pod le ga ją sys te ma tycz nej kon tro li. Na le ży prze pro wa dzać prze -
glą dy zgod nie z za le ce nia mi pro du cen ta, w ter mi nach okre ślo nych w do ku men ta cji tech -
nicz no -ru cho wej.

Po nad to ma szy ny i urzą dze nia na ra żo ne na dzia ła nie wa run ków mo gą cych po wo do -
wać po gor sze nie ich sta nu tech nicz ne go pod da je się kon tro li okre so wej oraz kon tro li
spe cjal nej (po pra cach mo dy fi ku ją cych, od dzia ły wa niu zja wisk przy rod ni czych, wy dłu -
żo nym po sto ju, do zna niu uszko dzeń oraz wy pad ków przy pra cy).

Do dat ko we kwa li fi ka cje do ob słu gi
Do ob słu gi nie któ rych ma szyn i urzą dzeń nie zbęd ne jest po sia da nie do dat ko wych kwa -

li fi ka cji.
■ Kwa li fi ka cje ta kie, w od nie sie niu do ma szyn pod le ga ją cych Urzę do wi Do zo ru Tech -

nicz ne go, tzw. pod do zo ro wych, nada wa ne są przez ten Urząd.
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W przy pad ku wy po ży cza nia urzą dzeń pod le ga ją cych do zo ro wi tech nicz ne mu,
np. po de stów wska za ne jest, by wy po ży cza ją cy za po znał się z tre ścią ostat niej
de cy zji do pusz cza ją cej urzą dze nie do eks plo ata cji.



W po ni ższej ta be li wy szcze gól nio ne zo sta ły ka te go rie upraw nień do ob słu gi urzą dzeń
pod do zo ro wych wraz z przy pi sa ny mi gru pa mi urzą dzeń oraz za kre sem po szcze gól nych
upraw nień.
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Kategorie uprawnień do obsługi urządzeń transportu bliskiego

Grupa Kategoria
Zakres uprawnienia do obsługi

określony poprzez rodzaj
(przeznaczenie) urządzeń

Szczegółowy zakres
- możliwe ograniczenia

Cięgniki II W Wcią gni ki i wcią gar ki ste ro wa ne
z po zio mu ro bo cze go oraz żu ra -
wie sta cjo nar ne warsz ta to we.

Prze zna cze nie urzą dzeń:
– ha ko we ogól ne go prze -
zna cze nia,
– spe cjal ne (z wy szcze gól -
nie niem prze zna cze nia).

I W Wciągniki i wciągarki sterowane z
kabiny oraz wciągniki i wciągarki
według kategorii II W. 

Prze zna cze nie urzą dzeń:
– ha ko we ogól ne go prze -
zna cze nia,
– spe cjal ne (z wy szcze gól -
nie niem prze zna cze nia).

Suwnice II S Suw ni ce ste ro wa ne z po zio mu ro -
bo cze go oraz wcią gni ki i wcią gar ki
we dług ka te go rii II W oraz żu ra wie
sta cjo nar ne warsz ta to we.

Prze zna cze nie urzą dzeń:
– ha ko we ogól ne go prze -
zna cze nia,
– spe cjal ne (z wy szcze gól -
nie niem prze zna cze nia).

I S Suw ni ce ste ro wa ne z ka bi ny oraz
wcią gni ki i wcią gar ki we dług ka te -
go rii I W i suw ni ce we dług ka te go -
rii II S.

Prze zna cze nie urzą dzeń:
– ha ko we ogól ne go prze -
zna cze nia,
– spe cjal ne (z wy szcze gól -
nie niem prze zna cze nia).

Żu ra wie II Ż Żu ra wie:
– sta cjo nar ne,
– prze woź ne,
– prze no śne,
– sa mo jezd ne.

Ro dza je urzą dzeń,
Ty py urzą dzeń,
Ogra ni cze nie udźwi gu.

I Ż Żu ra wie:
– wie żo we oraz szyb ko mon tu ją ce
żu ra wie prze woź ne 

Ro dzaj urzą dzeń; ty py urzą -
dzeń; ogra ni cze nie udźwi -
gu.

– bra mo we,
– pół bra mo we,
– wspor ni ko we szy no we.

Ro dzaj urzą dzeń;
ogra ni cze nie udźwi gu.

Po de sty
ru cho me

II P Po de sty ru cho me:
– wi szą ce,
– masz to we, 
– sta cjo nar ne.

Ro dzaj urzą dzeń; ty py urzą -
dzeń.

I P Po de sty ru cho me prze jezd ne:
– wol no bie żne,
– sa mo jezd ne mon to wa ne na po -
jeź dzie,
– prze woź ne.

Ro dzaj urzą dzeń; ty py urzą -
dzeń.



Do ob słu gi ma szyn bu dow la nych, sto so wa nych przy ro bo tach ziem nych, bu dow la nych
i dro go wych, wy ma ga ne jest po sia da nie do dat ko wych kwa li fi ka cji nada wa nych przez In -
sty tut Me cha ni za cji Bu dow nic twa i Gór nic twa Skal ne go, po uprzed nim od by ciu szko le -
nia i uzy ska niu po zy tyw ne go wy ni ku ze spraw dzia nu prze pro wa dzo ne go przez ko mi sję
po wo ła ną przez ten In sty tut.

Ro dza je ma szyn i urzą dzeń tech nicz nych sto so wa nych przy ro bo tach ziem nych, bu -
dow la nych i dro go wych, do ob słu gi któ rych wy ma ga ne jest po sia da nie do dat ko wych
kwa li fi ka cji wy szcze gól nio ne zo sta ły w po ni ższych ta be lach.

24

Kategorie uprawnień do obsługi urządzeń transportu bliskiego

Grupa Kategoria
Zakres uprawnienia do obsługi

określony poprzez rodzaj
(przeznaczenie) urządzeń

Szczegółowy zakres
- możliwe ograniczenia

Układnice I U Układ ni ce Ty py urzą dzeń.

Dźwi gni ce 
li no to ro we

I L Dźwi gni ce li no to ro we

Wy cią gi 
to wa ro we

I WT Wy cią gi to wa ro we:
– sta cjo nar ne,
– prze woź ne i prze no śne,
– wy cią gi stat ków.

Ro dza je urzą dzeń; ty py
urzą dzeń.

Dźwi gi II D Dźwi gi bu dow la ne:
– to wa ro we oraz wy cią gi to wa ro we
prze woź ne i prze no śne we dług ka -
te go rii I WT,
– to wa ro wo -oso bo we.

Ro dza je urzą dzeń.

I D Dźwi gi to wa ro we ze ste ro wa niem
we wnętrz nym i szpi tal ne.

Urzą dze nia
do ma ni pu -
la cji kon te -
ne ra mi

I K Urzą dze nia do ma ni pu la cji kon te -
ne ra mi. przy pra cach prze ła dun -
ko wych.

Ty py urzą dzeń.

Wóz ki 
jez dnio we
pod no śni -
ko we

III WJO Wóz ki jez dnio we pod no śni ko we
pro wa dzo ne i zdal nie ste ro wa ne.

II WJO Wóz ki jez dnio we pod no śni ko we
z wy łą cze niem spe cja li zo wa nych.

I WJO Wóz ki jez dnio we pod no śni ko we
spe cja li zo wa ne 

Ro dzaj wóz ka spe cja li zo wa -
ne go:
– z ope ra to rem pod no szo -
nym wraz z ła dun kiem,
– ze zmien nym wy się giem.
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Ma szy ny do ro bót ziem nych

Lp Na zwa ma szy ny 
lub urzą dze nia 

Jed nost ka cha rak te ry -
zu ją ca ma szy nę lub

urzą dze nie

Kla sa okre ślo na 
w świa dec twie

III II I

1 Ko par ki jed no na czy nio we po jem ność 
na czy nia m3 do 0,8 do 1,5 wszystkie

typy

2 Ko par ko ła do war ki wszystkie
typy - -

3 Ko par ko spy char ki wszystkie
typy - -

4 Ko par ki wie lo na czy nio we wy daj ność m3/h do 100 do 500 wszystkie
typy

5 Ko par ki dre nar skie moc sil ni ka kW do 175 wszystkie
typy -

6 Ko par ki wie lo na czy nio we 
łań cu cho we - wszystkie

typy - -

7 Spy char ki moc sil ni ka kW do 110 do 220 wszystkie
typy

8 Rów niar ki moc sil ni ka kW do 110 do 220 wszystkie
typy

9 Zgar niar ki po jem ność skrzy ni m3 do 10 do 15 wszystkie
typy

10 Ła do war ki jed no na czy nio we po jem ność 
na czy nia m3 do 2,5 do 5,0 wszystkie

typy

11 Po głę biar ki jed no czer pa ko we
pły wa ją ce

po jem ność 
czer pa ka m3 do 1,5 wszystkie

typy -

12 Po głę biar ki wie lo czer pa ko we
pły wa ją ce wy daj ność m3/h do 75 wszystkie

typy -

13 Po głę biar ki ssą ce 
śród lą do we - wszystkie

typy - -

14 Palownice ∅ pala w mm do 600 wszystkie
typy -

15 Kafary typ maszyny bez klasy

16 Mło ty spa li no we - wszystkie
typy - -

17 Urzą dze nia wi bra cyj ne
do po grą ża nia i wy ry wa nia - wszystkie

typy - -
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Lp Na zwa ma szy ny 
lub urzą dze nia 

Jed nost ka cha rak te ry -
zu ją ca ma szy nę lub

urzą dze nie

Kla sa okre ślo na 
w świa dec twie

III II I

18 Wiert ni ce do ko twi typ ma szy ny bez kla sy

19 Wiert ni ce po zio me z za si la -
czem hy drau licz nym ∅ ru ry w mm do 600 wszystkie

typy -

20 Świ dro usta wia cze słu pów - wszystkie
typy - -

21
Ma szy ny do czysz cze nia 
i re no wa cji ro wów me lio ra cyj -
nych

- wszystkie
typy - -

Maszyny do robót drogowych

1 Ze spo ły ma szyn do pro duk cji
mie sza nek bi tu micz nych wy daj ność m3/h do 60 do 140 wszystkie

typy

2 Ma szy ny do roz kła da nia mie -
sza nek bi tu micz nych

maks. sze ro kość roz -
kła da nia m do 8 wszystkie

typy -

3 Skra piar ki do na wierzch ni bi -
tu micz nych

po jem ność 
zbior ni ka m3 do 7 wszystkie

typy -

4 Re pa ve ry i re mi xe ry typ ma szy ny bez klasy

5 Re mon te ry na wierzch ni - wszystkie
typy - -

6 Re cy kle ry - wszystkie
typy - -

7 Fre zar ki do na wierzch ni dróg sze ro kość 
fre zo wa nia mm do 1200 do 2200 wszystkie

typy

8 Prze ci nar ki do na wierzch ni
dróg - wszystkie

typy - -

9 Na rzę dzia uda ro we ręcz ne ro dzaj za si la nia bez klasy

10
Ma szy ny do pro duk cji, sor to -
wa nia i uszla chet nia nia 
kru szyw

wy daj ność t/h do 100 wszystkie
typy -

11 Ze spo ły ma szyn do pro duk cji
mie sza nek be to no wych *) wy daj ność m3/h do 60 wszystkie

typy -

12 Ma szy ny do roz kła da nia mie -
sza nek be to no wych wy daj ność m3/h do 30 wszystkie

typy -

*) Kwalifikacje operatora w tej specjalności upoważniają do obsługi betoniarek (grupa IV lp. 8).
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Lp Na zwa ma szy ny 
lub urzą dze nia 

Jed nost ka cha rak te ry -
zu ją ca ma szy nę lub

urzą dze nie

Kla sa okre ślo na 
w świa dec twie

III II I

13 Ma szy ny do sta bi li za cji 
grun tów - wszystkie

typy - -

14 Wal ce dro go we ma sa wal ca t do 18 wszystkie
typy -

15 Za gęsz czar ki i ubi ja ki wi bra -
cyj ne - wszystkie

typy - -

16 Sa mo jezd ne ma lo war ki zna -
ków na jezd ni - wszystkie

typy - -

17 Pi ły me cha nicz ne do ścin ki
drzew - wszystkie

typy

18 Od śnie żar ki me cha nicz ne moc sil ni ka kW do 120 do 220 wszystkie
typy

Maszyny do transportu pionowego

1 Żurawie wieżowe montaż bez klasy

Maszyny różne i inne urządzenia techniczne

1 Wie lo za da nio we no śni ki
osprzę tów typ maszyny bez kla sy

2 Wy ła do war ki wa go nów - wszystkie
typy - -

3 Lo ko mo tyw ki wą sko to ro we moc sil ni ka kW do 37 wszystkie
typy -

4 Sprę żar ki prze woź ne wy daj ność m3/min do 10 do 25 wszystkie
typy

5 Elek trow nie po lo we moc kVA do 125 do 250 wszystkie
typy

6 Wie lo za da nio we za si la cze
hy drau licz ne

wy daj ność pomp 
hy drau licz nych l/min.

wszystkie
typy - -

7 Ma szy ny do oczysz cza nia
i izo la cji ru ro cią gów - wszystkie

typy - -

8 Be to niar ki*) - wszystkie
typy - -

*) Nie do ty czy na pę du sil ni ka mi elek trycz ny mi jed no fa zo wy mi oraz sil ni ka mi trój fa zo wy mi o mo -
cy do 1 kW.
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Lp Na zwa ma szy ny 
lub urzą dze nia 

Jed nost ka cha rak te ry -
zu ją ca ma szy nę lub

urzą dze nie

Kla sa okre ślo na 
w świa dec twie

III II I

9 Pom py do mie szan ki be to no -
wej - wszyst kie

ty py - -

10 Agre ga ty tyn kar skie - wszyst kie
ty py - -

11 Po daj ni ki do be to nu - wszyst kie
ty py - -

12 Wóz ki pod no śni ko we na pęd spa li no wy bez kla sy

13 Wóz ki pod no śni ko we aku mu la to ro we bez kla sy

14 Wóz ki plat for mo we na pęd spa li no wy bez kla sy

15 Wóz ki plat for mo we aku mu la to ro we bez kla sy

16 Rusz to wa nia bu dow la no -
-mon ta żo we me ta lo we mon taż bez kla sy



ROZDZIAŁ III.

PRA CE SZCZE GÓL NIE NIE BEZ PIECZ NE

Pra ce szcze gól nie nie bez piecz ne to pra ce, któ rym przy pi sa ny jest ten cha rak ter
w prze pi sach do ty czą cych bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy lub w in struk cjach eks -
plo ata cji urzą dzeń i in sta la cji. Są to też pra ce o zwięk szo nym za gro że niu lub wy -
ko ny wa ne w utrud nio nych wa run kach, uzna ne przez pra co daw cę ja ko szcze gól nie
nie bez piecz ne.

Pra co daw ca jest za tem obo wią za ny do usta le nia i ak tu ali zo wa nia wy ka zu prac szcze -
gól nie nie bez piecz nych, wy stę pu ją cych w re ali zo wa nych pro ce sach pra cy. Obo wią zek ten
ma szcze gól nie istot ne zna cze nie w bu dow nic twie, gdzie wa run ki pra cy pod le ga ją czę -
stym zmia nom.

Przy kła do we ro dza je prac szcze gól nie nie bez piecz nych przy
ro bo tach dro go wo -mo sto wych

Prze pi sy pra wa pra cy czy pra wa bu dow la ne go kwa li fi ku ją nie któ re ro dza je prac ja ko
szcze gól nie nie bez piecz ne. Przy kła do we ro dza je tych prac, któ re mo gą wy stą pić przy wy -
ko ny wa niu ro bót dro go wo -mo sto wych wy szcze gól nio ne w prze pi sach to:

■ pra ce wy szcze gól nio ne w ka ta lo gu prac szcze gól nie nie bez piecz nych, za war te
w ogól nych prze pi sach bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy:

➙ ro bo ty bu dow la ne, roz biór ko we, re mon to we i mon ta żo we pro wa dzo ne bez wstrzy -
ma nia ru chu za kła du pra cy lub je go czę ści,

➙ pra ce w zbior ni kach, ka na łach, wnę trzach urzą dzeń tech nicz nych i w in nych nie -
bez piecz nych prze strze niach za mknię tych,

➙ pra ce przy uży ciu ma te ria łów nie bez piecz nych, w szcze gól no ści sub stan cje i pre -
pa ra ty che micz ne skla sy fi ko wa ne ja ko nie bez piecz ne oraz ma te ria ły za wie ra ją ce szko dli -
we czyn ni ki bio lo gicz ne,

➙ pra ce na wy so ko ści – za pra cę na wy so ko ści uwa ża się pra cę wy ko ny wa ną na po -
wierzch ni znaj du ją cej się na wy so ko ści co naj mniej 1,0 m nad po zio mem pod ło gi lub
zie mi,

■ pra ce wy ko ny wa ne przy urzą dze niach i in sta la cjach ener ge tycz nych w wa run kach
szcze gól ne go za gro że nia dla zdro wia i ży cia ludz kie go, np.:

➙ kon ser wa cyj ne, mo der ni za cyj ne i re mon to we przy urzą dze niach elek tro ener ge tycz -
nych znaj du ją cych się pod na pię ciem,

➙ wy ko ny wa ne w po bli żu nieosło nię tych urzą dzeń elek tro ener ge tycz nych lub ich czę -
ści, znaj du ją cych się pod na pię ciem,

➙ przy wy łą czo nych spod na pię cia, lecz nie uzie mio nych urzą dze niach elek tro ener -
ge tycz nych lub uzie mio nych w ta ki spo sób, że żad ne z uzie mień -uzie mia czy nie jest wi -
docz ne z miej sca pra cy,
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➙ przy opusz cza niu i za wie sza niu prze wo dów na wy łą czo nych spod na pię cia elek tro -
ener ge tycz nych li niach na po wietrz nych w przę słach krzy żu ją cych dro gi ko le jo we, wod -
ne i ko ło we,

➙ zwią za ne z iden ty fi ka cją i prze ci na niem ka bli elek tro ener ge tycz nych,
➙ przy wy łą czo nym spod na pię cia to rze dwu to ro wej elek tro ener ge tycz nej li nii na po -

wietrz nej o na pię ciu 1 kV i po wy żej, je że li dru gi tor li nii po zo sta je pod na pię ciem,
➙ przy wy łą czo nych spod na pię cia lub znaj du ją cych się w bu do wie elek tro ener ge -

tycz nych li niach na po wietrz nych, któ re krzy żu ją się w stre fie ogra ni czo nej uzie mie nia mi
ochron ny mi z li nia mi znaj du ją cy mi się pod na pię ciem lub mo gą cy mi zna leźć się pod na -
pię ciem i prze wo da mi trak cji elek trycz nej,

➙ w wy ko pach wy ko ny wa nych przy na pra wach lub prze glą dach ga zo cią gów lub in -
nych urzą dzeń ga zow ni czych,

■ pra ce, któ re zo sta ły wy mie nio ne w prze pi sach pra wa bu dow la ne go ja ko stwa rza ją -
ce za gro że nie bez pie czeń stwa i zdro wia lu dzi, np.:

➙ pra ce, przy któ rych wy ko ny wa niu wy stę pu je ry zy ko upad ku z wy so ko ści po -
nad 5,0 m,

➙ wy ko ny wa nie wy ko pów o ścia nach pio no wych bez roz par cia o głę bo ko ści więk szej
niż 1,5 m oraz wy ko pów o bez piecz nym na chy le niu ścian o głę bo ko ści więk szej niż 3,0 m,

➙ pro wa dze nie ro bót na obiek tach mo sto wych me to dą na su wa nia kon struk cji na pod -
po ry,

➙ mon taż ele men tów kon struk cyj nych obiek tów mo sto wych,
➙ be to no wa nie wy so kich ele men tów kon struk cyj nych mo stów, ta kich jak przy czół ki,

fi la ry i py lo ny,
➙ fun da men to wa nie pod pór mo sto wych i in nych obiek tów bu dow la nych na pa lach,
➙ wszyst kie ro bo ty bu dow la ne, wy ko ny wa ne na ob sza rze ko le jo wym w wa run kach

pro wa dze nia ru chu ko le jo we go,
➙ ro bo ty zwią za ne z wy ko ny wa niem przejść ru ro cią gów pod prze szko da mi me to da -

mi: tu ne lo wą, prze ci sku lub po dob ny mi.

Wy ma ga nia zwią za ne z or ga ni za cją prac szcze gól nie nie bez -
piecz nych 

W przy pad ku wy stą pie nia prac uzna nych za szcze gól nie nie bez piecz ne, na pra co daw -
cy cią ży obo wią zek zor ga ni zo wa nia ich w spo sób mi ni ma li zu ją cy ry zy ko z ni mi zwią za ne.
Pra co daw ca po wi nien za tem ka żdo ra zo wo okre ślić szcze gó ło we wy ma ga nia przy wy ko -
ny wa niu tych prac, w tym za pew nić:

■ bez po śred ni nad zór nad ty mi pra ca mi wy zna czo nych w tym ce lu osób,
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Wska za ne jest, by szcze gó ło we wy ma ga nia przy wy ko ny wa niu prac szcze gól -
nie nie bez piecz nych zo sta ły okre ślo ne w for mie pi sem nej, a za po zna nie z ni mi
pra cow ni ków po win no zo stać po twier dzo ne na pi śmie.



■ od po wied nie środ ki za bez pie cza ją ce za rów no tech nicz ne, jak i or ga ni za cyj ne,
■ prze pro wa dze nie in struk ta żu pra cow ni ków wy ko nu ją cych te pra ce.
In struk taż przy pra cach szcze gól nie nie bez piecz nych po wi nien obej mo wać:
■ imien ny po dział pra cy,
■ ko lej ność wy ko ny wa nia za dań,
■ wy ma ga nia bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy przy po szcze gól nych czyn no ściach.

Pra co daw ca ma rów nież obo wią zek za pew nie nia, aby do stęp do miejsc wy ko ny -
wa nia prac szcze gól nie nie bez piecz nych mia ły je dy nie oso by upo wa żnio ne i od po -
wied nio po in stru owa ne.
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ROZDZIAŁ IV.

CHA RAK TE RY STYCZ NE PRA CE 
DRO GO WO -MO STO WE

Pra ce pro wa dzo ne w utrud nio nych wa run kach

Pra ce na wy so ko ści
Pra ce na wy so ko ści za li cza ne są do prac szcze gól nie nie bez piecz nych. Obo wiąz kiem

pra co daw cy jest speł nie nie wy ma gań zwią za nych z pro wa dze niem ta kich prac. Jed nym
z nich jest od po wied ni do bór środ ków za bez pie cza ją cych. Jest to nie ła twe w przy pad ku
bu do wy obiek tów in ży nie ryj nych w bu dow nic twie mo sto wym, z uwa gi na nie ty po wość
wy stę pu ją cych kon struk cji. Wy bie ra jąc spo sób za bez pie cze nia pra cow ni ka na le ży kie ro -
wać się za sa dą pierw szeń stwa sto so wa nia środ ków ochro ny zbio ro wej przed in dy wi du -
al ny mi.

Ak tu al nie na ryn ku do stęp ne są ró żne ochro ny zbio ro we.

Ochro ny zbio ro we
Naj prost szym i naj czę ściej sto so wa nym sys te mem ochron nym jest ba lu stra da ochron -

na mon to wa na do po mo stów ro bo czych, czę sto bę dą cych wy po sa że niem sys te mów de -
sko wań. Pra wi dło we ba lu stra dy po win ny mieć wy so kość 1,10 m i skła dać się mi ni mum
z po rę czy gór nej, po śred niej i de ski kra wę żni ko wej (bort ni cy) o wy so ko ści 0,15 m.

Do za bez pie cze nia prac na wy so ko ści sto so wa ne mo gą być rów nież rusz to wa nia
ochron ne, bądź ro bo cze, speł nia ją ce rów no cze śnie funk cje ochron ne i ro bo cze.
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Ba lu stra da ochron na mu si być tak skon stru owa na by speł nia ła wy ma ga nia wy -
trzy ma ło ścio we. Po win na być zmon to wa na w ta ki spo sób, by utrud nio ny był
przy pad ko wy de mon taż jej ele men tów.

Przez rusz to wa nie ro bo cze ro zu mie się kon struk cję bu dow la ną tym cza so wą,
z któ rej mo gą być wy ko ny wa ne pra ce na wy so ko ści, słu żą cą do utrzy my wa nia
osób, ma te ria łów i sprzę tu.
Przez rusz to wa nie ochron ne ro zu mie się kon struk cję bu dow la ną tym cza so wą,
słu żą cą do za bez pie cze nia przed upad kiem z wy so ko ści lu dzi oraz przed mio -
tów.



Rusz to wa nia mo gą być sto so wa ne gdy są zmon to wa ne zgod nie z do ku men ta cją pro du -
cen ta lub pro jek tem in dy wi du al nym oraz do pusz czo ne do eks plo ata cji po uprzed nim od -
bio rze przez kie row ni ka bu do wy lub upraw nio ną oso bę. Rusz to wa nia me ta lo we do dat ko wo
po win ny być mon to wa ne wy łącz nie przez oso by po sia da ją ce do dat ko we kwa li fi ka cje
do mon ta żu rusz to wań. Przy rusz to wa niach me ta lo wych na le ży pa mię tać o bez względ nym
uzie mie niu kon struk cji rusz to wa nia.

In nym spo so bem za bez pie cze nia zbio ro we go są siat ki bez pie czeń stwa. Ist nie ją
czte ry ty py sia tek:

● Typ S – jest to siat ka bez pie czeń stwa z li ną kra wę dzio wą sto so wa na w ukła dzie po -
zio mym do za bez pie cze nia po wierzch ni we wnątrz ob ry su obiek tu bu dow la ne go; ma za -
sto so wa ne głów nie w bu dow nic twie ku ba tu ro wym do za bez pie cza nia prac
przy kon struk cjach da cho wych hal oraz otwo rów w stro pach.

● Typ T – jest to siat ka bez pie czeń stwa za mo co wa na do wspor ni ków – siat ka kra wę -
dzio wa mo co wa na w po zio mie do za bez pie cze nia pra cow ni ków mo gą cych wy paść po za
ob rys obiek tu.

● Typ V – jest to siat ka bez pie czeń stwa z li ną kra wę dzio wą, za mo co wa na do ele men -
tów szkie le to wych ty pu wy się gni ko we go wy su nię tych po za ob rys bu dyn ku.

● Typ U – jest to siat ka bez pie czeń stwa za mo co wa na do kon struk cji utrzy mu ją cej
– siat ka mon to wa na na kra wę dzi obiek tu w ukła dzie pio no wym, np. ja ko wy peł nie nie ba -
lu strad lub rusz to wań.

Z uwa gi na znacz ny koszt te go sys te mu za bez pie cze nia jest on głów nie sto so wa -
ny na du żych in we sty cjach mo sto wych.

Ochro ny in dy wi du al ne
W przy pad ku, gdy nie jest mo żli we za sto so wa nie środ ków ochro ny zbio ro wej al bo środ -

ki te nie za pew nia ją od po wied nie go po zio mu bez pie czeń stwa, pra cow ni ka wy po sa ża się
w środ ki ochro ny in dy wi du al nej, tj. sprzęt chro nią cy przed upad kiem z wy so ko ści. Sprzęt
ten skła da się z trzech ele men tów:

● uprzę ży (sze lek bez pie czeń stwa),
● pod sys te mu łą czą co -amor ty zu ją ce go,
● ele men tów za ko twie nia.
Spe cjal nym roz wią za niem przy sto so wa niu środ ków ochro ny in dy wi du al nej jest sys -

tem an ty upad ko wy Al si per cha.
Sys tem skła da się z żu ra wi ka mon to wa ne go do tu lei za to pio nej w kon struk cji be to no -

wej w cza sie be to no wa nia, lub przy mo co wa nej do kon struk cji sta lo wej. Do żu ra wi ka za -
mo co wa ne jest urzą dze nie sa mo ha mow ne, umiesz czo ne po nad gło wą pra cow ni ka, co
po zwa la na za bez pie cza nie prac wy ko ny wa nych na sto sun ko wo ma łych wy so ko ściach,
z uwa gi na mi ni mal ną prze strzeń po trzeb ną do wy ha mo wa nia spa da nia. Za cze pie nie sze -
lek bez pie czeń stwa do jed ne go wspor ni ka umo żli wia pra cę w prze strze ni o pro mie -
niu 6,5 m. Po nad to ist nie je mo żli wość bez piecz ne go prze miesz cza nia się jed ne go
pra cow ni ka po mię dzy wspor ni ka mi.

33



Ele men ty te go sys te mu ilu stru je ry su nek sche ma tycz ny:

Pra ce pro wa dzo ne nad wo dą
W przy pad ku wy ko ny wa nia prac nad wo dą na le ży prze strze gać za sad wy ni ka ją cych

z wy stą pie nia do dat ko we go za gro że nia z tym zwią za ne go:
● pra cow ni cy, któ rych sta no wi ska pra cy zlo ka li zo wa ne są nad wo dą, po win ni pra co -

wać w ka mi zel kach ra tun ko wych,
● w są siedz twie sta no wisk pra cy na le ży umie ścić ko ła ra tun ko we,
● w po bli żu po win na znaj do wać się przy cu mo wa na łód ka ra tun ko wa wy po sa żo na

w nie zbęd ny sprzęt umo żli wia ją cy prze pro wa dze nie ak cji ra tun ko wej,
● pra ce na le ży wstrzy mać w cza sie du żych opa dów at mos fe rycz nych, spły wu kry, wiel -

kiej wo dy czy wy stą pie nia du żej fa li.

Pra ce pro wa dzo ne w po bli żu i pod czyn ny mi na po wietrz ny -
mi li nia mi ener ge tycz ny mi

W przy pad ku ko niecz no ści wy ko ny wa nia ro bót bu dow la nych z za sto so wa niem ma -
szyn i in nych urzą dzeń tech nicz nych bez po śred nio pod czyn ną li nią na po wietrz ną lub
w jej są siedz twie na le ży uzgod nić bez piecz ne wa run ki wy ko na nia prac z jej użyt kow ni -
kiem – ope ra to rem sys te mu dys try bu cji ener gii elek trycz nej.

Na le ży usta lić czy pra ce ma ją być wy ko ny wa ne pod czyn ny mi li nia mi na po wietrz ny mi,
czy na czas wy ko ny wa nia ro bót ist nie je mo żli wość wy łą cze nia da nej li nii spod na pię cia.
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Elementy systemu

Bosak

Kor pus sys te mu AL SI PER CHA
ob ra ca się o 360o w ce lu umo -
żli wie nia ope ra to ro wi swo bod -
ne go wy ko ny wa nia prac.

Sto żko wa ru ra tra co na
wpusz cza na w słup i słu żą -
ca do ob sa dze nia w jej wnę -
trzu sys te mu AL SI PER CHA.

Czop osiowy

Wcią ga ne urzą -
dze nie z za bez -
pie cze niem

Czerwony
zacisk

Dzwon ochronny

Za wie sie słu żą ce
do prze miesz cza nia
sys te mu za po mo cą
żu ra wia.

System deskowania



Wy ko naw ca ro bót po wi nien wcze śniej, w opar ciu o pro jekt bu dow la ny oraz plan BIOZ,
usta lić ro dzaj sprzę tu, ja ki ma być wy ko rzy sty wa ny do ro bót i je go pa ra me try pra cy, miej -
sca skła do wa nia ma te ria łów, prze bieg dróg ko mu ni ka cyj nych i trans por to wych w ob rę -
bie li nii; in for ma cje te są nie zbęd ne do dal sze go uzgad nia nia wa run ków pra cy pod czyn ną
li nią. Wa run ki bez piecz nej pra cy mo gą być opra co wa ne w for mie in struk cji. Na le ży w niej
za wrzeć m.in. in for ma cje do ty czą ce:

● za gro żeń,
● mi ni mal nych od le gło ści prze wo dów fa zo wych od po zio mu zie mi w miej scu wy ko -

ny wa nia pra cy,
● wy zna cze nia do pusz czal nych mak sy mal nych pio no wych wy się gów dzia ła nia sprzę tu,
● do dat ko wych środ ków za bez pie cze nia sprzę tu,
● wy zna cze nia, na pod sta wie po wy ższych da nych, stref w miej scu pro wa dze nia prac

i okre śle nia szcze gó ło wych wa run ków pra cy i nad zo ru w po szcze gól nych stre fach w tym
sprzę tu mo żli we go do uży cia i je go pa ra me trów pra cy.

Prze pi sy okre śla ją mi ni mal ne od le gło ści sy tu owa nia sta no wisk pra cy, skła do wisk wy -
ro bów i ma te ria łów lub ma szyn i urzą dzeń bu dow la nych od na po wietrz nych li nii ener ge -
tycz nych li czo ne w po zio mie od skraj nych prze wo dów:

3 m – dla li nii o na pię ciu zna mio no wym do 1 kV,
5 m – dla li nii o na pię ciu zna mio no wym po wy żej 1 kV, lecz nie wy ższy m niż 15 kV,
10 m – dla li nii o na pię ciu zna mio no wym po wy żej 15 kV, lecz nie wy ższym niż 30 kV,
15 m – dla li nii o na pię ciu zna mio no wym po wy żej 30 kV, lecz nie wy ższy m niż  110 kV,
30 m – dla li nii o na pię ciu zna mio no wym po wy żej 110 kV.

Pra ce pro wa dzo ne nad lub w po bli żu trak cji ko le jo wej
W przy pad ku prac wy ko ny wa nych w są siedz twie trak cji ko le jo wej wy stę pu je nie tyl ko

za gro że nie zwią za ne z na pię ciem w trak cji, lecz do dat ko wo za gro że nia ge ne ro wa ne przez
ruch ko le jo wy. Przy te go ty pu pra cach na le ży bez względ nie uzgod nić wa run ki i pro ce du -
ry bez piecz ne go wy ko ny wa nia prac z za rzą dza ją cym sie cią trak cyj ną i z za rzą dza ją cym
da nym szla kiem.

W ra mach do stęp nych me tod, sto so wa ne są ró żne roz wią za nia, na przy kład:
– w za kre sie za gro żeń zwią za nych z trak cją: okre so we lub od cin ko we wy łą cze nie na -

pię cia w trak cji ko le jo wej, sto so wa nie ba rier izo lu ją cych w miej scach na ra że nia na po ra -
że nie prą dem,

– w za kre sie ru chu ko le jo we go: ogra ni cze nie pręd ko ści po jaz dów na szla ku z rów no -
cze sną sy gna li za cją dźwię ko wą sto so wa ną przez nad je żdża ją ce po jaz dy, cza so we wstrzy -
my wa nie ru chu na szla ku.

Za sto so wa nie kon kret nej me to dy za le ży od cza su wy ko ny wa nia prac, ich lo ka li za cji i ro -
dza ju oraz szla ku ko le jo we go, przy któ rym pro wa dzo ne są pra ce.

Przy pra cach w ob sza rze ru chu ko le jo we go, oprócz sy gna łów wy sy ła nych przez
nad je żdża ją ce po cią gi, ko niecz ne jest za sto so wa nie blo kad unie mo żli wia ją cych bez -
po śred nie wej ście pra cu ją cych na to ry. Szcze gó ło we pro ce du ry są sfor ma li zo wa ne
i okre śla ne przez za rzą dza ją ce go da nym szla kiem.
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Pra ce ziem ne

Ogól ne za sa dy pro wa dze nia prac ziem nych
Pod sta wą do pro wa dze nia prac ziem nych jest pro jekt okre śla ją cy po ło że nie in sta la cji

i urzą dzeń pod ziem nych, mo gą cych zna leźć się w za się gu pro wa dzo nych ro bót.
W do ku men ta cji pro jek to wej po win no być okre ślo ne rów nież bez piecz ne na chy le nie

ścian wy ko pów, m.in. w przy pad ku, gdy ro bo ty ziem ne są wy ko ny wa ne w grun cie na wod -
nio nym lub ila stym, czy osu wi sko wym, gdy te ren przy skar pie wy ko pu ma być ob cią żo ny
w pa sie rów nym głę bo ko ści wy ko pu, np. po przez po ru sza ją ce się po jaz dy oraz sprzęt bu -
dow la ny, od kład urob ku, bądź skła do wa nie ma te ria łów a ta kże, gdy głę bo kość wy ko pu
wy no si wię cej niż 4 m.

Po nad to w do łą czo nej do pro jek tu in for ma cji bez pie czeń stwa i ochro ny zdro wia, spo -
rzą dza nej przez pro jek tan ta, po wi nien być do bra ny i okre ślo ny spo sób za bez pie cze nia
skarp wy ko pów. Do pro wa dze nia ro bót ziem nych nie zbęd na jest rów nież do ku men ta cja
geo lo gicz no-in ży nier ska.

Na eta pie pla no wa nia i przy go to wa nia ro bót ziem nych wy ko naw ca po wi nien:
◆ do kład nie usta lić z nad zo rem tech nicz nym bu do wy miej sce i spo sób pro wa dze nia

ro bót, aby unik nąć ko li zji z tra sa mi in sta la cji i urzą dzeń pod ziem nych,
◆ ozna ko wać tra sy in sta la cji i urzą dzeń pod ziem nych oraz okre ślić bez piecz ną od le -

głość od nich, w po ro zu mie niu z wła ści wą jed nost ką, w któ rej za rzą dzie lub użyt ko wa niu
znaj du ją się te in sta la cje,

◆ do ko nać wy bo ru spo so bów za bez pie cze nia skarp wy ko pów w za le żno ści od wa -
run ków (skar po wa nie, obu do wa tra dy cyj na, obu do wy pre fa bry ko wa ne, ścian ki szczel ne
i za bez pie cze nia in ne spe cja li stycz ne).

Przy do bo rze od po wied niej kon struk cji obu do wy po win no się uwzględ nić ro dzaj, ga -
ba ry ty i pa ra me try tech nicz ne prze wi dy wa ne go sprzę tu do ro bót ziem nych, ro dzaj i tech -
no lo gię prze wi dy wa nych ro bót bu dow la nych, za kła da ne tem po re ali za cji ro bót,
za go spo da ro wa nie pa sa ro bo cze go na czas trwa nia ro bót,

◆ wy zna czyć dro gi dla środ ków trans por tu i po ru sza ją ce go się sprzę tu, tak by prze -
bie ga ły po za gra ni cą kli na na tu ral ne go odła mu grun tu przy wy ko pach oraz na na sy pach,

◆ do ko nać wła ści we go do bo ru sprzę tu do wy ko ny wa nych ro bót uwzględ nia jąc pa -
ra me try pra cy sprzę tu ta kie jak: wy daj ność, moc sprzę tu, za kre sy ro bo cze, do sto so wa nie
do ka te go rii grun tu, wa run ków po ru sza nia się po te re nie (głów nie po chy ło ściach),

◆ wy zna czyć i ozna ko wać stre fy nie bez piecz ne zwią za ne z pra cą sprzę tu,
◆ za pew nić sta ły do zór na te re nie ro bót ziem nych wy ko ny wa nych w związ ku z bu do -

wą dróg, w przy pad ku gdy te ren ten nie mo że być ogro dzo ny,
◆ z uwa gi na wy stę po wa nie, przy ro bo tach ziem nych, za gro żeń czyn ni ka mi bio lo gicz -

ny mi, za pew nić urzą dze nia hi gie nicz no -sa ni tar ne.
Wy ko ny wa nie prac po win no być nie zwłocz nie prze rwa ne w przy pad ku od kry cia in sta -

la cji lub nie zi den ty fi ko wa nych przed mio tów. Dal sze po stę po wa nie mu si być wów czas
usta lo ne z nad zo rem tech nicz nym bu do wy. Jest to szcze gól nie istot ne z uwa gi na nie wy -
pa ły, któ re na dal są od ko py wa ne pod czas prac ziem nych.
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Bez wy ko po wa bu do wa pod ziem nych prze wo dów
Wraz z pro wa dze niem in we sty cji dro go wych czę sto wy stę pu je ko niecz ność wy ko na -

nia ro bót to wa rzy szą cych, np. zwią za nych z prze kła da niem in fra struk tu ry. W po ło wie lat
dzie więć dzie sią tych na stą pił roz wój wpro wa dza nych i sto so wa nych no wo cze snych tech -
no lo gii bez wy ko po wych (głów nie me tod ste ro wa nych). Bez wy ko po wa bu do wa sie ci pod -
ziem nych i tu ne li po le ga na wpro wa dze niu pod po wierzch nię zie mi, cią gu rur lub
prze wo dów ka blo wych bez wy ko ny wa nia wy ko pów li nio wych. Je dy ny mi wy ko pa mi, któ -
re wy stę pu ją w tech no lo giach bez wy ko po wych są wy ko py punk to we: po cząt ko wy i do -
ce lo wy (ko mo ra star to wa i ko mo ra do ce lo wa).

Ak tu al nie wy ró żnia się pięć grup me tod bez wy ko po wej bu do wy pod ziem nych prze -
wo dów:

1. prze ci ski pneu ma tycz ne prze bi ja kiem, tzw. kre tem (Im past Mo ling);
2. pneu ma tycz ne wbi ja nie rur sta lo wych (Im past Ram ming);
3. prze ci ski hy drau licz ne (Pi pe Jac king);
4. mi kro tu ne lo wa nie (Mi cro tu ne ling).
5. prze wier ty ste ro wa ne (Gu ided Bo ring) oraz wier ce nia kie run ko we (Di rec tio nal Dril -

ling).
Me to dy bez wy ko po we są znacz nie bez piecz niej sze niż me to dy tra dy cyj ne bu do wy sie -

ci, szcze gól nie w trud nym te re nie i na znacz nych głę bo ko ściach. Za gro że nia wy stę pu ją -
ce przy ich sto so wa niu wią żą się m.in. z ko niecz no ścią pro wa dze nia ro bót nie kie dy
w bar dzo głę bo kich wy ko pach punk to wych. Istot ny jest pra wi dło wy do bór obu do wy tych
wy ko pów oraz wła ści we jej wy ko na nie, szcze gól nie w ko mo rze star to wej, w któ rej lo ka li -
zu je się ze spo ły urzą dzeń do prze py cha nia (np. si łow ni ków, blo ku opo ro we go, pły ty den -
nej i to ro wi ska).

Pro blem stwa rza rów nież bez piecz ny spo sób zej ścia pra cow ni ka do ko mo ry, trans por -
tu wbu do wy wa nych ele men tów oraz wy do by wa ne go urob ku czy wy ko ny wa nia sa mych
prac na ma łej prze strze ni, w tym np. łą cze nia prze py cha nych rur (spa wa nie), a ta kże wen -
ty lo wa nia sta no wi ska pra cy w ko mo rze. In ne za gro że nia zwią za ne są bez po śred nio z eks -
plo ato wa ny mi ma szy na mi i urzą dze nia mi, na przy kład ha łas, du że ci śnie nie w in sta la cjach.
Po zo sta łe za gro że nia wy ni ka ją z za sto so wa nej me to dy oraz ro dza ju uży wa nych środ ków.
W te go ty pu pra cach bar dzo wa żne jest za pla no wa nie i przy go to wa nie spo so bu udzie la -
nia pierw szej po mo cy i ewa ku acji pra cow ni ków z ko mór w sy tu acji za gro żeń.

Pra ce zwią za ne ze sta bi li za cją grun tu
W ce lu ulep sze nia pod ło ża grun to we go i uzy ska nia war stwy pod bu do wy o od po wied -

nich pa ra me trach czę sto wy ko nu je się sta bi li za cję grun tu. Przy kła do wą tech no lo gią jest
sta bi li za cja pod ło ża as fal tem spie nio nym, spo iwa mi hy drau licz ny mi, wap nem dro go wym,
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ce men tem. As falt spie nio ny ja ko le pisz cze jest wy twa rza ny przez wtrysk nie wiel kiej ilo ści
zim nej wo dy do go rą ce go as fal tu, któ ry po przez pa ru ją cą wo dę zwięk sza swo ja ob ję tość
na wet do 20 ra zy, two rząc de li kat ną mgieł kę lub pia nę, któ ra wią że ma te riał.

Spo iwa hy drau licz ne wy twa rza ne są na ba zie klin kie ru ce men to we go i prze pa lo nych
łup ków wę glo wych oraz po pio łów flu idal nych ze spa la nia wę gla ka mien ne go, w skład
któ rych głów nie wcho dzi dwu tle nek krze mu SiO2, tle nek wap nia CaO, tój tlen ki alu mi -
nium Al2O3, że la za F2O3 oraz siar ki SO3. Czę sto do dat ka mi są wap no oraz związ ki gip su.
W tym przy pad ku, oraz w przy pad ku sta bi li za cji pod ło ża grun to we go ce men tem lub wap -
nem, na przy go to wa ne pod ło że za po mo cą roz sy py wa czy, roz kła da ny jest sta bi li za tor,
któ ry na stęp nie jest mie sza ny z grun tem ro dzi mym na głę bo kość do oko ło 0,45 – 0,60 m
za po mo cą grun to mie sza rek. Ostat nią fa zą jest za gęsz cza nie i pro fi lo wa nie wy ko na nej
sta bi li za cji przy uży ciu wal ca i rów niar ki.

Za gro że nia che micz ne. Sub stan cje sto so wa ne w pro ce sie wzmac nia nia i sta bi li za cji
pod ło ża grun to we go, tj. ce ment (klin kier ce men tu por t landz kie go) i wap no (wo do ro tle -
nek wap nia) dro go we kwa li fi ko wa ne są do sub stan cji nie bez piecz nych ja ko pro duk ty dra -
żnią ce, dzia ła ją ce na dro gi od de cho we i skó rę, mo gą ce po wo do wać po wa żne uszko dze nia
oczu oraz uczu le nia w kon tak cie ze skó rą.

Ce ment mo że ne ga tyw nie wpły wać na zdro wie po przez kon takt ze skó rą i wdy cha nie
py łu. Kon takt z mo krym ce men tem mo że po wo do wać po pa rze nia che micz ne i za pa le nie
skó ry, ja ko wy nik re ak cji pod ra żnie nio wej i aler gicz nej. Głów ną przy czy ną po pa rze nia che -
micz ne go jest al ka licz ność mo kre go ce men tu. Bez po śred ni kon takt oczu z ce men tem po -
wo du je po wa żne i nie od wra cal ne opa rze nia che micz ne oczu, a ta kże me cha nicz ne
uszko dze nie ro gów ki. Dłu ższy kon takt mo kre go ce men tu ze skó rą mo że skut ko wać gwał -
tow nym wy kształ ce niem się ostre go opa rze nia lub owrzo dze nia. Za pa le nie skó ry ob ja -
wia się obrzę kiem, za czer wie niem i po pę ka niem skó ry.

Pod ra żnie nio we za pa le nie skó ry wy wo ła ne jest fi zycz ny mi wła ści wo ścia mi ce men tu,
po wo du ją cy mi me cha nicz ne, kon tak to we pod ra żnie nie skó ry, zaś aler gicz ne spo wo do -
wa ne jest uczu le niem na sze ścio war to ścio wy chrom (chro mian VI), znaj du ją cy się w ce -
men cie. Ce ment mo że pod ra żniać krtań i układ od de cho wy.

Wa żnym ele men tem za po bie ga nia za pa le niu skó ry jest ob my wa nie jej cie płą wo dą
z my dłem, a na stęp nie jej su sze nie. Wska za ne jest by pra cow ni cy mie li mo żli wość umy -
cia ca łych przed ra mion. W na ra że niu na ce ment, nie do pusz czal ne jest wy ko ny wa nie pra -
cy w mo krej odzie ży.

W przy pad ku kon tak tu z ocza mi, w ra mach po mo cy przed le kar skiej, za le ca się płu kać
je du żą ilo ścią czy stej wo dy przez okres oko ło 45 mi nut. Do płu ka nia oczu wska za ne jest
uży cie wo dy izo to nicz nej (0,9% NaCl).

Wap no hy dra ty zo wa ne (wo do ro tle nek wap nia) jest sub stan cją żrą cą i dra żnią cą. Wią -
że się z biał ka mi, two rząc biał cza ny, zaś z tłusz cza mi my dła. Wy wo łu je opa rze nia che micz -
ne błon ślu zo wych i skó ry, cze go efek tem są mar twi cze uszko dze nia w miej scach kon tak tu
z tkan ką. Sil ny efekt dra żnią cy po wo du je utra tę na pię cia na czyń krwio no śnych i za ha mo -
wa nie czyn no ści ser ca.
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W kon tak cie z ocza mi po wo du je za czer wie nie nie i łza wie nie z mo żli wo ścią wy stą pie -
nia opa rze nia che micz ne go. W przy pad ku kon tak tu z ocza mi w ra mach po mo cy przed le -
kar skiej, za le ca się płu kać je du żą ilo ścią czy stej wo dy przez okres oko ło 10-15 mi nut.

Dzia ła nia pro fi lak tycz ne przy wy stę po wa niu na ra że nia na po wy ższe sub stan cje che -
micz ne po win ny po le gać m.in. na:

– sto so wa niu ubrań ochron nych, w tym bluz z dłu gi mi rę ka wa mi i spodni z dłu gi mi no -
gaw ka mi, a w przy pad ku gdy ko niecz ne jest klę ka nie na za pra wie ce men to wej lub be to -
no wej – sto so wa nie sprzę tu ochron ne go wo do od por ne go (wo do od por nych spodni
i ochra nia czy ko lan),

– sto so wa niu środ ków ochro ny in dy wi du al nej w po sta ci: układ od de cho wy – ma ski
prze ciw py ło we, oczy – oku la ry ochron ne ty pu go gle,

– sto so wa niu do dat ko wych środ ków ogra ni cza ją cych na ra że nie w po sta ci kre mów
ochron nych,

– in for mo wa niu pra cow ni ków o za gro że niach ich zdro wia.

In ne pra ce in ży nie ryj ne
Przy wy ko ny wa niu ro bót dro go wo -mo sto wych wy stę pu ją jesz cze in ne wy so ko spe cja -

li stycz ne pra ce, np. zwią za ne ze wzmac nia niem grun tu me to da mi: jet gro uting, pa lo wa -
nia, wi bro flo ta cji czy wi bro wy mia ny. Ka żda z tych me tod po cią ga za so bą za gro że nia
cha rak te ry stycz ne dla da nej tech no lo gii. Dla te go istot ne jest do kład ne sto so wa nie się
do za sad bez pie czeń stwa po da nych w in struk cjach eks plo ata cji sto so wa ne go sprzę tu,
a ta kże wy zna cza nie stref nie bez piecz nych i prze strze ga nie za ka zu prze by wa nia w tych
stre fach w cza sie wy stę po wa nia za gro żeń.

Pra ce re mon to wo -bu dow la ne pro wa dzo ne w pa sach dro go -
wych oraz miej scach pu blicz nych

Wy ko ny wa nie prac w ob sza rach zur ba ni zo wa nych, przy zmie nia ją cym się cha rak te rze
pro wa dzo nych ro bót po wo du je, że w ob rę bie pla cu bu do wy na stę pu je ko li zja ru chu po -
jaz dów bu do wy, w tym sprzę tu oraz po jaz dów ru chu lo kal ne go. Do raź nie sto so wa ne
ozna ko wa nia nie za wsze roz wią zu ją pro blem ste ro wa nia ru chem, a nie jed no krot nie ich
szyb kie zmia ny, sta no wią ce pró bę do sto so wa nia do bie żą cych po trzeb, wpro wa dza ją kon -
flikt po mię dzy użyt kow ni ka mi ru chu.

1. Pra ce wy ko ny wa ne na czyn nych dla ru chu od cin kach dróg:
Ro bo ty w pa sie dro go wym – w za le żno ści od ro dza ju i za kre su – pro wa dzi się przy:
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➙ za mknię tym ru chu na dro dze lub
➙ wy łą cze niu z ru chu dro go we go czę ści jezd ni, pa sa ru chu jezd ni al bo je go czę ści lub
➙ ogra ni czo nej pręd ko ści po jaz dów po ru sza ją cych się na re mon to wa nym od cin ku

jezd ni, w przy pad ku gdy ro bo ty są pro wa dzo ne na po bo czu dro gi, w ro wie lub na przy -
dro żnych skar pach.

Do tych cza so we do świad cze nia wska zu ją, że wy ko naw cy oba wia ją się wy stę po wać
do za rząd ców dróg o wy łą cza nie z ru chu re mon to wa nych lub mo der ni zo wa nych od cin -
ków dróg, cho ciaż tech nicz nie mo żli we są ta kie roz wią za nia. W przy pad ku bra ku mo żli -
wo ści cał ko wi te go wy łą cze nia ru chu na le ży roz wa żać mo żli wo ści al ter na tyw ne, np.:
czę ścio we wy łą cze nie z po zo sta wie niem ru chu ko mu ni ka cji miej skiej i po jaz dów uprzy -
wi le jo wa nych lub w miej scach naj bar dziej new ral gicz nych: wzmo żo ny ruch pie szych, lo -
ka li za cja bu dyn ków uży tecz no ści pu blicz nej, np. szko ły. Ta kie roz wią za nia pro cen tu ją
szyb szym i bez piecz niej szym wy ko ny wa niem ro bót w miej scach pu blicz nych.

Pra ce dro go we pro wa dzo ne w pa sie dro go wym wy ma ga ją uzgod nie nia z wła ści wym
or ga nem za rzą dza ją cym ru chem na da nej dro dze. Ko niecz ne jest też opra co wa nie pro -
jek tu or ga ni za cji ru chu. Pro jekt ten po wi nien za wie rać m.in. opis wy stę pu ją cych za gro -
żeń i utrud nień zwią za nych z pro wa dzo ny mi ro bo ta mi oraz spo so by ozna ko wa nia zmian
w or ga ni za cji ru chu. Pro jekt pod le ga opi nii ko men dan ta wła ści wej jed nost ki Po li cji i za -
rzą du dro gi. W przy pad ku ro bót zwią za nych z utrzy ma niem dro gi, nie wy ma ga ją cych cał -
ko wi te go za mknię cia jezd ni dla ru chu, któ re wy ma ga ją zmian w or ga ni za cji ru chu je dy nie
w cza sie ich wy ko ny wa nia, mo żli we jest opra co wa nie pro jek tu uprosz czo ne go, któ ry nie
pod le ga opi nii Po li cji.

Przy wy ko ny wa niu ro bót na le ży sto so wać od po wied nie zna ki dro go we i urzą dze nia
ostrze gaw czo -za bez pie cza ją ce, a w przy pad ku pro jek tu or ga ni za cji ru chu mu szą one być
zgod ne z przy ję ty mi za ło że nia mi pro jek to wy mi w za kre sie ty pu i cza su sto so wa nia. Oso -
by wy zna czo ne do kie ro wa nia ru chem po win ny od być od po wied nie szko le nie prze pro -
wa dza ne w ośrod kach ru chu dro go we go, a pod czas wy ko ny wa nia czyn no ści po sia dać
wi docz ne ozna ko wa nie. W wa run kach ogra ni czo nej wi docz no ści miej sce pra cy ma szyn
ro bo czych oświe tla się.

Za bez pie cze nie te re nu prac w miej scach pu blicz nych przed do stę pem osób po -
stron nych

W ra zie pro wa dze nia prac w miej scu, do któ re go ma ją do stęp oso by nie bio rą ce udzia -
łu w pro ce sie pra cy, pra co daw ca jest obo wią za ny za sto so wać środ ki nie zbęd ne do za pew -
nie nia sku tecz nej ochro ny ży cia i zdro wia tym oso bom.

Dla te go przy pro wa dze niu prac w miej scach pu blicz nych na le ży w szcze gól no ści:
1. Przej ścia i miej sca nie bez piecz ne oświe tlić i ozna ko wać zna ka mi ostrze gaw czy mi lub

zna ka mi za ka zu.
W cza sie wy ko ny wa nia wy ko pów, w miej scach do stęp nych dla osób po stron nych, 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
ochron ne za opa trzo ne w świa tło ostrze gaw cze ko lo ru czer wo ne go.
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Nie za le żnie od usta wie nia ba lu strad, w przy pad kach uza sad nio nych wzglę da mi bez -
pie czeń stwa, wy kop na le ży szczel nie przy kryć, w spo sób unie mo żli wia ją cy wpad nię cie
do wy ko pu. W ta kim przy pad ku za miast ba lu strad, te ren ro bót mo żna 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,

2. Stre fę nie bez piecz ną ogro dzić i ozna ko wać w spo sób unie mo żli wia ją cy do stęp oso -
bom po stron nym.

Przy wy ko ny wa niu ro bót ziem nych sprzę tem zme cha ni zo wa nym na le ży wy zna czyć
i od po wied nio ozna ko wać stre fę nie bez piecz ną.

Wiel kość stre fy za le żna jest od ro dza ju sprzę tu, np. dla ko pa rek – jest to krąg wo kół tej
ma szy ny do kąd mo gą do się gnąć jej czę ści ru cho me, na to miast pod czas pra cy z uży ciem
osprzę tu po wo du ją ce go mo żli wość od rzu tu ma te ria łu stre fa ta po win na uwzględ niać
ewen tu al ny mo żli wy za sięg te go od rzu tu, a tym sa mym mu si być znacz nie więk sza niż
dla ko par ki.

Pod czas eks plo ata cji sprzę tu cię żkie go wszyst kie oso by po win ny być od su nię te po za
stre fę nie bez piecz ną lub od po wied nio za bez pie czo ne.

Pod czas za gęsz cza nia grun tu urzą dze nia mi wi bra cyj ny mi miej sca pra cy ma ją być ozna -
ko wa ne prze no śny mi za po ra mi,

3. Wy zna czyć cią gi ko mu ni ka cyj ne dla pie szych.
Nie wy zna cze nie lub nie pra wi dło we wy zna cze nie cią gów ko mu ni ka cyj nych dla pra cow -

ni ków oraz pie szych pro wa dzi do prze cho dze nia osób w bez po śred niej stre fie za gro że -
nia, spo wo do wa nej na przy kład przez pra cu ją cy sprzęt, po ru sza ją ce się po jaz dy.

W wie lu przy pad kach do dat ko wym za gro że niem dla użyt kow ni ków jest emi sja czyn -
ni ków szko dli wych po wsta ją cych w pro ce sie pra cy, ta kich jak np.: ha łas i py ły, w tym za -
wie ra ją ce wol ną krze mion kę. Fakt ten po wi nien być uwzględ nio ny przy pla no wa niu
dzia łań w za kre sie bez pie czeń stwa pro wa dzo nych ro bót.

Ty po wą pra cą, pod czas któ rej do śro do wi ska wy dzie la ją się znacz ne ilo ści py łu za wie -
ra ją ce go wol ną krze mion kę, jest me cha nicz ne prze ci na nie ele men tów be to wych, na przy -
kład: kost ki, kra wę żni ków, kształ tek, rur. Sza cun ko we da ne, opi sa ne w do stęp nej
li te ra tu rze, wska zu ją, że przy cię ciu kra wę żni ków chod ni ko wych na wol nym po wie trzu
przy za sto so wa niu pi ły spa li no wej bez zra sza nia, do at mos fe ry emi to wa ny jest pył za wie -
ra ją cy 33% wol nej kry sta licz nej krze mion ki, na po zio mie dwa na ście ra zy prze kra cza ją cym
naj wy ższe do pusz czal ne stę że nie. Wdy cha nie bar dzo drob ne go py łu krze mion ki kry sta -
licz nej mo że do pro wa dzić do roz wo ju py li cy krze mo wej. Po wo du je ona po wsta nie blizn
na tkan ce płuc nej i mo że pro wa dzić do trud no ści w od dy cha niu.

Przy dłu go trwa łym na ra że niu, naj czę ściej no to wa nym scho rze niem jest krze mi ca po -
stę pu ją ca. Jest ona roz sia nym guz ko wa tym zwłók nie niem tkan ki płuc nej, i po wo du je ob -
ni że nie wy dol no ści płuc, co ob ja wia się krót kim od de chem utrud nia ją cym lub wręcz
unie mo żli wia ją cym cho dze nie na wet na krót kie od le gło ści lub po scho dach. Symp to my
cho ro bo we roz wi ja ją się na wet po usta niu na ra że nia i są nie od wra cal ne. Z krze mi cą mo -
że się ta kże wią zać rak płuc, któ ry po ja wia się praw do po dob nie ja ko ko lej ny etap
po zwłók nie niu tkan ki płuc nej.
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Dla te go też tak wa żne są dzia ła nia ogra ni cza ją ce po ziom na ra że nia, nie tyl ko za wo do -
we go, na pył krze mion ki kry sta licz nej.

Przy pro wa dze niu prac w te re nie zur ba ni zo wa nym z wy ko rzy sta niem sprzę tu i środ -
ków trans por tu na le ży uwzględ nić wy so kość prze bie ga ją cych li nii elek trycz nych i te le -
tech nicz nych, np. przy pod nie sio nej skrzy ni ła dun ko wej sa mo cho du do star cza ją ce go
ma sę bi tu micz ną pod czas cy klu jej roz kła da nia.

Pra ce zwią za ne z ukła da niem mas bi tu micz nych na dro gach
Pra ce zwią za ne z ukła da niem mas bi tu micz nych na dro gach, wy ko ny wa ne są w spe cy -

ficz nych i bar dzo trud nych wa run kach, spo wo do wa nych wzglę da mi tech no lo gicz ny mi;
ko niecz nością za cho wa nia wy so kiej tem pe ra tu ry ukła da nych mas (130°C – 170°C),
przy uwzględ nie niu wy ma ga nych tem pe ra tur oto cze nia (+5°C przy gru bo ści war stwy
≥ 8 cm, +10°C przy gru bo ści war stwy ≤ 8 cm).

Z po wy ższych wzglę dów pra ce te pro wa dzo ne są głów nie w se zo nie wio sen no -let nim,
a więc przy wy so kich tem pe ra tu rach po wie trza i sil nym na sło necz nie niu. Do dat ko wo tech -
no lo gia na rzu ca ko niecz ność rów no cze sne go wy ko rzy sty wa nia cię żkie go sprzę tu trans -
por to we go i bu dow la ne go, ge ne ru ją ce go pod czas pra cy do dat ko we za gro że nia, np.
che micz ne po cho dzą ce ze spa lin sil ni ków (tok sycz ne i ra ko twór cze), czy fi zycz ne, ta kie
jak ha łas i drga nia. Po ni żej omó wio ne zo sta ną naj bar dziej cha rak te ry stycz ne za gro że nia
wy stę pu ją ce przy tych pra cach.

Za gro że nia che micz ne
Szko dli we sub stan cje che micz ne mo gą po wo do wać za tru cia ostre o bez po śred nim

gwał tow nym prze bie gu oraz ry zy ko po wsta nia za truć prze wle kłych o znacz nie od le głych
w cza sie skut kach. Dzia ła nie prze wle kłe roz wi ja się na sku tek ku mu la cji środ ka tru ją ce go
w or ga ni zmie lub jest wy ni kiem uszko dzeń mor fo lo gicz nych w ob rę bie na rzą dów. Dla te -
go istot na jest iden ty fi ka cja po ten cjal nych za gro żeń i pod ję cie dzia łań mi ni ma li zu ją cych
ich skut ki.

Po ten cjal ny mi czyn ni ka mi che micz ny mi, stwa rza ją cy mi za gro że nie dla pra cow -
ni ków za trud nio nych bez po śred nio przy wbu do wy wa niu mas bi tu micz nych są:

◆ dy my as fal tu
Źró dłem emi sji dy mów as fal tu jest go rą ca ma sa as fal to wa o tem pe ra tu rze ok. 160°C.

Dy my te, wy stę pu ją ce w po wie trzu sta no wisk pra cy, w stę że niach prze kra cza ją cych nor -
ma ty wy hi gie nicz ne, mo gą po wo do wać pod ra żnie nie oczu oraz ukła du od de cho we go.
Czyn ni ki wy stę pu ją ce w dy mach as fal tów to mię dzy in ny mi wie lo pier ście nio we wę glo -
wo do ry aro ma tycz ne (WWA) oraz in ne sub stan cje o dzia ła niu dra żnią cym i uczu la ją cym,
jak wę glo wo do ry aro ma tycz ne: ksy len, ety lo ben zen, bu ty lo ben zen. Sub stan cje te, w wa -
run kach na ra że nia za wo do we go, dzia ła jąc na skó rę po wo du ją re ak cje skór ne: wy syp ki,
za czer wie nie nia, uczu le nia.

Ba da nia tok sy ko lo gicz ne i epi de mio lo gicz ne wy ka za ły bo wiem wy raź ną za le ż-
ność po mię dzy eks po zy cją na te związ ki, a wzro stem ry zy ka po wsta nia no wo -
two rów.
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◆ wie lo pier ście nio we wę glo wo do ry aro ma tycz ne (WWA)
Głów nym źró dłem emi sji WWA w pro ce sie ukła da nia na wierzch ni dro go wych są as fal -

ty wy ko rzy sty wa ne ja ko le pisz cza w mie szan kach mi ne ral no -as fal to wych. Na wiel kość tej
emi sji ma wpływ po cho dze nie i ro dzaj as fal tu. W wy ni ku ba dań stwier dzo no, że as fal ty
mo dy fi ko wa ne po li me ra mi emi tu ją wię cej WWA niż nie mo dy fi ko wa ne. Naj więk sze na ra -
że nie po wo du ją le pisz cza po cho dze nia wę glo we go; obec nie nie sto so wa ne, jed nak ro -
bot ni cy dro go wi mo gą mieć z ni mi kon takt pod czas od na wia nia sta rych na wierzch ni.
Do dat ko wym źró dłem WWA są spa li ny z sil ni ków ma szyn wy ko rzy sty wa nych do bu do wy
dróg oraz z sil ni ków prze je żdża ją cych po jaz dów ru chu pu blicz ne go.

WWA sta no wią gru pę po nad 100 związ ków, o zbli żo nych wła ści wo ściach fi zy ko -che -
micz nych, z któ rych w po wie trzu ozna cza się 9. Związ ki te nie wy stę pu ją po je dyn czo, lecz
za wsze w mie sza ni nie.

Za wskaź nik gru py, ze wzglę du na si łę dzia ła nia ra ko twór cze go oraz po wszech -
ność wy stę po wa nia, uzna ny zo stał ben zo/a/pi ren.

WWA mo gą być wchła nia ne do or ga ni zmu trze ma dro ga mi:
➙ przez układ od de cho wy (na ra że nie in ha la cyj ne), do któ re go wni ka ją w po sta ci par,

ae ro zo li lub za ab sor bo wa ne na cząst kach py łu, naj czę ściej re spi ra bil ne go; mo gą osa dzać
się w ukła dzie od de cho wym, bądź usu wa ne trans por tem rzę sko wo -ślu zo wym, tra fić
do ukła du po kar mo we go. Jest to głów na dro ga wchła nia nia WWA się do or ga ni zmu,

➙ przez układ po kar mo wy, gdzie tra fia ją wraz z za nie czysz czo ną żyw no ścią,
➙ przez skó rę (na ra że nie der mal ne); na ra że nie tą dro gą ma miej sce głów nie w wa run -

kach eks po zy cji za wo do wej po przez bez po śred ni kon takt.
Wchła nia nie WWA wzra sta wraz ze wzro stem obec no ści tłusz czów w prze wo dzie

po kar mo wym.
WWA ła two prze ni ka ją przez bło ny bio lo gicz ne, a wchło nię te do or ga ni zmu, są szyb ko

prze no szo ne przez krwio obieg do tka nek i na rzą dów, gdzie są za trzy my wa ne – głów nie
w ner kach i wą tro bie, ale rów nież w nad ner czach czy śle dzio nie. Wchło nię te włą cza ją się
do pro ce sów me ta bo licz nych, co pro wa dzi do mu ta cji i w na stęp stwie do cho ro by no wo -
two ro wej. WWA wy ka zu ją po nad to dzia ła nie tok sycz ne, po wo du jąc uszko dze nia nad ner -
czy, ukła du chłon ne go, krwio twór cze go i od de cho we go. Dzia ła nie dra żnią ce WWA
pro wa dzi do na mna ża nia ko mó rek, a to z ko lei do pro ce sów roz ro sto wych.

Dwa ze zi den ty fi ko wa nych WWA, są sub stan cja mi fo to tok sycz ny mi – wzrost tok sycz -
no ści jest wy ni kiem po chła nia nia pro mie nio wa nia w za kre sie nad fio le tu i pro mie nio wa -
nia wi dzial ne go (UV -VIS). Głów nym czyn ni kiem, bio rą cym udział w prze mia nach WWA,
jest pro mie nio wa nie sło necz ne.

Wy ni ki po mia rów szko dli wych sub stan cji che micz nych, prze pro wa dzo ne pod czas przy -
go to wa nia mas as fal to wych oraz ro bót dro go wych, prze pro wa dzo nych w ró żnych ośrod -
kach kra jo wych i za gra nicz nych wy ka za ły, że w dy mach as fal tów wy stę pu je ben zo/a/pi ren
na po zio mie od 0,004 do 1,3 μg/m3. Ba da nia wy ka za ły rów nież, że w dy mach emi to wa -
nych pod czas po kry wa nia as fal tem na wierzch ni dróg obec nych jest trzy na ście WWA.

Po mi mo nie stwier dze nia prze kro czeń do pusz czal nych war to ści WWA na sta no wi skach
pra cy, zwią za nych z wy ko ny wa niem na wierzch ni dróg, nie mo żna wa run ków pra cy uznać
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za bez piecz ne z uwa gi na praw do po dob ne ich dzia ła nie ra ko twór cze, gdyż na wet w bar -
dzo ni skich stę że niach nie po zo sta ją bez zna cze nia dla zdro wia.

Dzia ła nia pro fi lak tycz ne, przy wy stę po wa niu na ra że nia na po wy ższe sub stan cje che -
micz ne, po win ny po le gać m.in. na:

– ozna cze niu po zio mu stę żeń WWA na sta no wi skach pra cy,
– sto so wa niu wszel kich mo żli wych za bez pie czeń i środ ków tech nicz nych ogra ni cza ją -

cych emi sję WWA do śro do wi ska pra cy (np. po przez prze strze ga nie za le ca nej tem pe ra -
tu ry, pod czas ope ra cji z as fal tem na go rą co, sto so wa niu do dat ków po zwa la ją cych
na ob ni że nie tem pe ra tu ry wbu do wy wa nych mas),

– wy po sa że niu ma szyn pra cu ją cych przy ukła da niu as fal tów, w ka bi ny izo lu ją ce pra -
cow ni ków od stre fy wy dzie la nia dy mów,

– in for mo wa niu pra cow ni ków o za gro że niach ich zdro wia,
– ogra ni cza niu licz by pra cow ni ków pra cu ją cych w na ra że niu do nie zbęd ne go mi ni mum,
– za opa try wa niu pra cow ni ków w od po wied nie środ ki ochro ny in dy wi du al nej (ubra nia

ro bo cze, środ ki ochro ny dróg od de cho wych, rę ka wi ce),
– sza co wa niu wiel ko ści ry zy ka za wo do we go zwią za ne go z na ra że niem na czyn ni ki ra -

ko twór cze i mu ta gen ne,
– kon tro lo wa niu sta nu zdro wia pra cow ni ków po przez pro wa dze nie do ku men ta cji prac

wy ko ny wa nych w na ra że niu, pro wa dze niu ba dań pro fi lak tycz nych pra cow ni ków (np. ba da -
nia pra cow ni ków na ra żo nych na dzia ła nie ben zo/a/pi re nu prze pro wa dza się co 1-2 la ta),

– je śli jest to mo żli we, prze pro wa dze niu mo ni to ro wa nia bio lo gicz ne go na ra żo nych
pra cow ni ków na WWA (po przez ozna cze nie 1-hy drok sy pi re nu w mo czu ba da nych). 

Ha łas
Źró dła mi ha ła su na sta no wi skach pra cy, zwią za nych z wy ko ny wa niem na wierzch ni dro -

go wych są ma szy ny i urzą dze nia sto so wa ne w tech no lo gii pro ce su bu do wy dróg, ta kie
jak roz ście ła cze mas bi tu micz nych, rów niar ki, wal ce, ła do war ki, ko par ki, ko par ko -ła do war -
ki, fre zar ki, a ta kże sprzęt po moc ni czy (mło ty pneu ma tycz ne, ubi ja ki, za gęsz czar ki, pi ły
do as fal tu, pi ły do be to nu). Do dat ko wym źró dłem na ra że nia jest sprzęt trans por to wy.

Ha łas dzia ła na or ga nizm w sfe rze słu cho wej i po za słu cho wej. Oprócz szko dli we go dzia -
ła nia na na rząd słu chu wpły wa on rów nież na układ hor mo nal ny czło wie ka, zmie nia prze -
mia nę ma te rii oraz bio che mizm krwi, tka nek i na rzą dów, co kla sy fi ku je go ja ko stre so ra.

W ce lu ogra ni cze nia na ra że nia pra cow ni ków na ha łas na le ży:
– ekra no wać źró dła dźwię ku, suk ce syw nie wy mie niać uszko dzo ne ele men ty ma szyn

i urzą dzeń,
– skra cać czas pra cy pra cow ni ków pra cu ją cych w na ra że niu na ha łas, wpro wa dzać prze -

rwy w cza sie pra cy umo żli wia ją ce od po czy nek w re jo nie o ni skim po zio mie ha ła su,
– sto so wać pro fi lak ty kę zdro wot ną (ba da nia oto la ryn go lo gicz ne i au dio me trycz ne

prze pro wa dza ne w ra mach ba dań pro fi lak tycz nych okre so wych wy ko nu je się przez pierw -
sze 3 la ta pra cy w ha ła sie co rok, a na stęp nie co 3 la ta),

– wy po sa żać pra cow ni ków w środ ki ochro ny in dy wi du al nej – ochron ni ki słu chu pra -
wi dło wo do bra ne do ro dza ju ha ła su.
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Drga nia
Eks po zy cja na drga nia me cha nicz ne (wi bra cje), wy stę pu je pod czas kon tak tu okre ślo -

nych czę ści cia ła z drga ją cym przed mio tem. W za le żno ści od miejsc wni ka nia drgań do or -
ga ni zmu roz ró żnia się dwa ro dza je od dzia ły wa nia drgań:

◆ ogól ne, gdy wni ka nie drgań na stę pu je przez no gi, ple cy, mied ni cę lub bo ki cia ła,
◆ miej sco we, gdy wni ka nie na stę pu je przez rę ce.
Na ra że nie na drga nia ogól ne mo że wy stę po wać u ope ra to rów sprzę tu dro go we go, np.

ope ra to ra wal ca sta lo wo -gu mo we go pod czas za gęsz cza nia grun tu, ope ra to ra ko par ko -
-ła do war ki ko ło wej pod czas prac ziem nych.

Na ra że nie na drga nia miej sco we mo że wy stą pić u pra cow ni ków uży wa ją cych ręcz nych
na rzę dzi wi bra cyj nych, np. za gęsz cza rek, ubi ja ków, pił spa li no wych.

Dłu go trwa łe na ra że nie na drga nia mo że wy wo łać za bu rze nia funk cjo no wa nia or ga ni -
zmu i do pro wa dzić do trwa łych zmian cho ro bo wych. W przy pad ku na ra że nia na drga nia
ogól ne mo że dojść do uszko dze nia ukła du kost ne go (naj czę ściej od ci nek lę dźwio wy lub
szyj ny krę go słu pa) oraz na rzą dów we wnętrz nych (zmia ny w czyn no ściach ukła du po kar -
mo we go – żo łąd ka, prze ły ku, a ta kże za bu rze nia w ukła dzie krą że nia). Na ra że nie na drga -
nia miej sco we mo że spo wo do wać przede wszyst kim zmia ny w ukła dach: krą że nia,
ner wo wym i kost no -sta wo wym. Ze spół tych zmian zo stał na zwa ny ze spo łem wi bra cyj -
nym i uzna ny za cho ro bę za wo do wą.

Pro fi lak ty ka dla osób na ra żo nych na drga nia po le ga na:
– do sto so wy wa niu kon struk cji i spo so bu ob słu gi ma szyn i na rzę dzi do wy mo gów (np.

zgod no ści z wy mo ga mi er go no mii, in sta lo wa nie wi bro izo la to rów),
– wy po sa ża niu pra cow ni ków w środ ki ochro ny in dy wi du al nej – rę ka wi ce an ty wi bra -

cyj ne; na le ży jed nak pa mię tać, że ma ją one ogra ni czo ną sku tecz ność ochron ną,
– skra ca niu eks po zy cji na drga nia (prze rwy w pra cy),
– stwo rze niu wa run ków kom for tu ciepl ne go (rę ka wi ce, odzież w zim nym mi kro kli ma cie),
– pro fi lak ty ce me dycz nej: pierw sze ba da nia okre so we osób pra cu ją cych w na ra że niu

na drga nia miej sco we wy ko nu je się po ro ku pra cy a na stęp ne co 3 la ta. Na le ży eli mi no -
wać z dal sze go na ra ża nia oso by, u któ rych po ja wi ły się ob ja wy od po wia da ją ce skut kom
wi bra cji, za nim te ob ja wy spo wo du ją trwa łe na stęp stwa.

Pa to ge ne za roz wo ju cho ro by wi bra cyj nej okre śla prze ciw wska za nia do pra cy w na ra -
że niu na drga nia, któ ry mi są cho ro by na czy nio we z krę gu cho rób tkan ki łącz nej (ko la ge -
no zy), cho ro by ner wów ob wo do wych, cu krzy ca.

45

W sys te mach cza su pra cy, w któ rych na stę pu je wy dłu że nie do bo we go wy mia -
ru cza su pra cy, czas pra cy pra cow ni ków za trud nio nych na sta no wi skach pra cy,
na któ rych wy stę pu ją prze kro cze nia naj wy ższych do pusz czal nych stę żeń lub
na tę żeń czyn ni ków szko dli wych dla zdro wia nie mo że prze kro czyć 8 go dzin
na do bę. Za czas nie prze pra co wa ny, w związ ku ze zmniej sze niem z te go po wo -
du wy mia ru cza su pra cy, pra cow nik za cho wu je pra wo do wy na gro dze nia.



Mi kro kli mat
Wa run ki ukła da nia mas bi tu micz nych na dro gach w tem pe ra tu rach do dat nich, przy sła -

bym wie trze lub po go dzie bez wietrz nej, do dat ko wo przy wy so kich tem pe ra tu rach po wie -
trza, wsku tek sil ne go na sło necz nie nia i pro mie nio wa nia go rą cych mas as fal to wych mo gą
pro wa dzić u pra cow ni ków za trud nio nych przy tych pra cach do nad mier ne go ob cią że nia
ter micz ne go. W go rą cym śro do wi sku, cie pło wy zwa la ne wsku tek pra cy mię śni sta no wi ba -
last, któ re go or ga nizm mu si się bez względ nie po zbyć. Przy usu wa niu nad mia ru cie pła po -
przez po ce nie, ser ce i układ krą że nia speł nia funk cję trans por to wą po mię dzy ukła dem
po kar mo wym, któ rym do star cza na jest wo da, a skó rą, przez któ rą wo da jest wy pro wa dza -
na. Ob cią że nie ser ca i ukła du krą że nia jest tym więk sze, im więk szy jest ba last ciepl ny.

Pra ca wy ko ny wa na w ta kich wa run kach wią że się z ry zy kiem uszko dze nia zdro wia, ob -
ni że niem wy dol no ści fi zycz nej, psy chicz nej i wy daj no ści pra cy.

Do bez po śred nich skut ków pra cy w go rą cym mi kro kli ma cie na le żą:
◆ udar ciepl ny, spo wo do wa ny po ra że niem ośrod ka ter mo re gu la cji (ośro dek od de cho -

wy w pniu mó zgu, wzbu dza ją cy ru chy od de cho we oraz ser ca) i prze kro cze niem mo żli wo -
ści ter mo re gu la cyj nych or ga ni zmu, co sta no wi za gro że nie dla ży cia (wzra sta tem pe ra tu ra
we wnętrz na cia ła po wy żej 41°C),

◆ wy czer pa nie ciepl ne spo wo do wa ne utra tą wo dy i so li w wy ni ku po ce nia się; skut -
kiem mo gą być bó le i za wro ty gło wy, nud no ści, za bu rze nia ukła du krą że nia, nie wy dol -
ność ser ca, omdle nia,

◆ bo le sne skur cze mię śni spo wo do wa ne za bu rze nia mi rów no wa gi wod no -elek tro li -
to wej,

◆ od wod nie nie spo wo do wa ne nie do sta tecz nym uzu peł nia niem wo dy utra co nej przez
po ce nie się (w ce lu utrzy ma nia rów no wa gi ciepl nej wy dzie la się oko ło 1l po tu na go dzi -
nę pra cy), co po wo du je przy spie sze nie czę sto tli wo ści tęt na i upo śle dze nie ter mo re gu la -
cji, ob ni ża jąc zdol ność do pra cy.

Po mia ry mi kro kli ma tu na sta no wi skach pra cow ni ków dro go wych wy ko ny wa ne
są rzad ko. Orien ta cyj nie mo żna przy jąć za wy tycz ny mi GUS, że mi kro kli mat go rą cy
wy stę pu je wte dy gdy tem pe ra tu ra su cha po wie trza wy no si 30°C, a wil got ność
względ na po wie trza 65%.

Pro fi lak ty ka pra cow ni ków na ra żo nych na go rą cy mi kro kli mat, po win na obej mo wać:
– akli ma ty za cję do go rą ce go śro do wi ska, po przez wy ko ny wa nie prac po cząt ko wo

w skró co nych okre sach (pierw sze 2 dni 35% cza su zmia ny ro bo czej, ko lej ne 2 dni – 50%,
ko lej ne 2 dni – 65%, po ty go dniu pra ca w wy mia rze 100% zmia ny ro bo czej). Po prze rwa -
niu pra cy na kil ka ty go dni pra cow nik po wi nien przejść po now ną akli ma ty za cję,

– czę ste od po czyn ki,
– sto so wa nie ochron nej, od dy cha ją cej odzie ży ro bo czej,
– mo żli wość uzu peł nia nia utra co nej wo dy po przez do stęp do na po jów w miej scu pra cy,
– pro fi lak ty kę me dycz ną: ba da nia okre so we osób na ra żo nych na dzia ła nie mi kro kli ma -

tu go rą ce go wy ko nu je się co 3 la ta, a w przy pad ku osób po wy żej 45 ro ku ży cia co 2 la ta.
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Na tu ral ne pro mie nio wa nie UV
Pro mie nio wa nie sło necz ne ko rzyst nie wpły wa na zdro wie czło wie ka, jed nak przy zbyt

in ten syw nym na tę że niu sta je się szko dli we. Szcze gól nie nie bez piecz ne jest pro mie nio -
wa nie ul tra fio le to we (UV), dzia ła ją ce na ze wnętrz ne czę ści cia ła: skó rę i oczy. Nad miar UV
pro wa dzi do przed wcze sne go sta rze nia się skó ry, po wsta wa nia zmian przed no wo two ro -
wych i no wo two ro wych w skó rze, sta nów za pal nych ro gów ki i spo jów ki oka, zmęt nie nia
so czew ki (za ćmy) oraz upo śle dze nia ukła du im mu no lo gicz ne go (od por ność or ga ni zmu),
co skut ku je więk szą skłon no ścią do za cho ro wań.

Na ra że nie na na tu ral ne pro mie nio wa nie UV po da wa ne jest w ostrze że niach me te oro -
lo gicz nych ja ko in deks UV. W przy pad ku, gdy in deks ten prze kra cza 6, na le ży sto so wać
ochro ny skó ry i oczu. Przy kła do wo w Pol sce w mie sią cach maj -sier pień śred nia war tość
in dek su wy no si ok. 4,5 – 5 jed no stek, na to miast mak sy mal nie mo że prze kra czać 10 jed -
no stek.

W przy pad ku ko niecz no ści pra cy w na ra że niu na in ten syw ne pro mie nio wa nie sło necz -
ne w mie sią cach maj -sier pień, ko niecz ne jest sto so wa nie ochron oso bi stych w po sta ci ko -
szul z dłu gim rę ka wem, wy ko na nych z tka nin o od po wied nim współ czyn ni ku ba rie ro wo ści
(UPF po wy żej 40), na kryć gło wy oraz kre mów ochron nych z fil tra mi UV o współ czyn ni ku
co naj mniej 40.
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Pro mie nio wa nie UV dzia ła nie tyl ko bez po śred nio na skó rę i oczy, ale po wo du -
je rów nież wzrost tok sycz no ści kil ku wie lo pier ście nio wych wę glo wo do rów aro -
ma tycz nych (WWA).
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PODSUMOWANIE

Mi lio ny me trów sze ścien nych prze miesz cza nych grun tów i trans por to wa nych kru szyw, pra ca czę -
sto prze kra cza ją ca 8 go dzin na do bę w skraj nie ró żnych wa run kach at mos fe rycz nych, od zim ne go li -
sto pa do we go desz czu po let nie upa ły, czę sto da le ko od do mu, ska za nie na ho te lo wy po kój lub
kil ku go dzin ny do jazd po pra cy do do mu – to wa run ki pra cy znacz nej licz by osób za trud nio nych w fir -
mach dro go wo -mo sto wych.

Au to rzy opra co wa nia, któ re kie ro wa ne jest do pra co daw ców i osób za trud nio nych w pod mio -
tach dzia ła ją cych na ryn ku ro bót dro go wych i mo sto wych, zda ją so bie spra wę, że po ru szo ne za -
gad nie nia i pro ble my sta no wią je dy nie nie wiel ki ob szar za gro żeń, z ja kimi w co dzien nej pra cy
mie rzą się Ad re sa ci.

Za mia rem au to rów nie by ło do ko na nie ca ło ścio wej iden ty fi ka cji i oce ny stop nia na ra że nia za trud -
nio nych oraz wska za nie wszyst kich mo żli wych roz wią zań pre wen cyj nych – z uwa gi na ro dzaj pro wa -
dzo nych prac, za awan so wa nie tech nicz ne wy ko naw ców dzia ła ją cych w opi sy wa nym sek to rze,
przyj mo wa ne jed nost ko we i wy so ce spe cja li stycz ne i ró żno rod ne tech no lo gie – za da nie ta kie z gó -
ry ska za ne by ło by na nie po wo dze nie.

Opra co wa nie to sta no wi pró bę od po wie dzi na py ta nia za da wa ne przez pra co daw ców, z za kre su
iden ty fi ka cji, eli mi na cji lub ogra ni cze nia dzia ła nia ty po wych za gro żeń za wo do wych pra cow ni ków
bu dow la nych bra nży dro go wo -mo sto wej. Ce lo wo po mi nię to w nim za gro że nia bio lo gicz ne i psy -
cho fi zycz ne, a skon cen tro wa no się na wy bra nych za gro że niach fi zycz nych i che micz nych.

Na ko niec chce my za dać jed no za sad ni cze py ta nie i spró bo wać na nie od po wie dzieć:
Jak to się dzie je, że po mi mo za awan so wa nych tech no lo gii, wy so kich kwa li fi ka cji ope ra to rów

sprzę tu, du że go do świad cze nia za wo do we go, co raz now sze go i bar dziej za awan so wa ne go wy -
po sa że nia tech nicz ne go licz ba wy pad ków w bu dow nic twie, w tym w bu dow nic twie dro go wo -
-mo sto wym, wzra sta?

Spró buj my po szu kać od po wie dzi w in nych dzia łach go spo dar ki, przede wszyst kim prze my śle ma -
szy no wym, któ ry kie dyś przo do wał w nie chlub nych ran kin gach.

Roz wią za niem, choć nie w 100% sku tecz nym, pro ble mu pra cy na ob ra biar kach bez osłon, by ło in -
sta lo wa nie osłon z za awan so wa ny mi blo ka da mi unie mo żli wia ją cy mi wy ko ny wa nie pra cy bez za bez -
pie cze nia. Za sto so wa nie ta kie go roz wią za nia tech nicz ne go w znacz nym stop niu ogra ni czy ło po ku sy
pra cy bez osłon i uod por ni ło sta no wi sko pra cy na lek ce wa że nie za bez pie czeń.

Nie ste ty, w bu dow nic twie przy więk szo ści prac, np. na rusz to wa niach, po mo stach, wszę dzie tam,
gdzie ist nie je re al ne za gro że nie wy pad ko we z uwa gi na po ło że nie sta no wi ska pra cy, przy gnie ce nie,
itp., ta kich blo kad tech nicz nych nie spo sób wy ko nać.

Lek ce wa żą ce po dej ście do za bez pie czeń zwy cię ża, po ku sa pra cy z ry zy kiem, cza sa mi sil niej sza
od zdro we go roz sąd ku, ka że pod jąć pra cę w wa run kach re al ne go za gro że nia, a to już bar dzo bli sko
od wy pad ku.

Ko niecz ne jest za tem pod ję cie pró by za stą pie nia blo kad tech nicz nych, któ rych w wie lu przy pad -
kach na sta no wi skach pra cy w bu dow nic twie nie spo sób sto so wać, sku tecz nymi blo ka da mi w sfe rze
or ga ni za cji pra cy i za cho wań ludz kich.

Do ta kich roz wią zań za li czyć mo żna na przy kład wpro wa dza nie za sad sa mo kon tro li na ka żdym
po zio mie or ga ni za cji (pra cow ni ków, bry gad, kie row nictw, pod wy ko naw ców), po łą czo ne z sys te mem
rze tel nych szko leń i pro mo wa nia bez piecz nych za cho wań, któ re pro wa dzą do zmia ny men tal no ści
i spo so bu my śle nia o bez pie czeń stwie – śro dek ochro ny zbio ro wej lub in dy wi du al nej nie jest dla
prze ło żo ne go czy kon tro lu ją ce go, lecz dla mo jej ochro ny.

Au to rzy
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