
PRACE W WYKOPIE

Jeżeli 
na jakieś pytanie 
odpowiesz „NIE”, 
zastanów się  
i podejmij 
niezbędne działania, 
aby Twoje 
miejsce pracy 
było bezpieczne.

Sprawdź warunki pracy
� Czy je steś ubra ny w odzież ro bo czą, ka mi zel kę ochron ną rę ka wi ce i peł ne 

bu ty z an ty po śli zgo wą po de szwą, wkład ką an ty prze bi cio wą i pod no skiem?

� Czy otrzy ma łeś od po wied nie do obo wiąz ków środ ki ochron ne (hełm, rę ka wi -
ce an ty wi bra cyj ne, ochron ni ki słu chu)?

� Czy skar py w wy ko pie są za bez pie czo ne przed osu nię ciem po przez bez piecz -
ne na chy le nie ścian lub obu do wę?

� Czy uro bek jest skła do wa ny w od le gło ści mi ni mum 60 cm od kra wę dzi 
wy ko pu?

� Czy masz za pew nio ne wła ści we zej ście do wy ko pu?

� Czy ko par ka jest usy tu owa na w bez piecz nej od le gło ści od kra wę dzi wy ko pu
i od Two je go sta no wi ska pra cy? 

Bezpieczne nachylenie
skarp wykopu.

Bezpieczne zejście do wykopu.

Pracownik 
może pracować 
wyłącznie w wykopie 
zabezpieczonym przed 
osunięciem gruntu.

Zabezpieczenie krawędzi
wykopu.

Przejście nad wykopem 
musi być zabezpieczone
balustradami.



Odzież ro bo cza i ochron na

Do prac w wy ko pie mo że przy stą pić pra cow nik ubra ny
w odzież ro bo czą, do sto so wa ną do po ry ro ku, rę ka wi ce ro -
bo cze, ka mi zel kę ochron ną oraz peł ne bu ty z po de szwą an -
ty po śli zgo wą, wkład ką an ty prze bi cio wą i pod no skiem chro -
nią cym pal ce. Pracow nik po wi nien być wy po sa żo ny ta kże w:
� hełm ochron ny z ak tu al ną da tą wa żno ści okre ślo ną

przez pro du cen ta,
� ochronniki słuchu np. przy ob słu dze za gęsz cza rek,
� rę ka wi ce ochron ne an ty wi bra cyj ne np. przy ob słu -

dze ubijaków.
Przed przy stą pie niem do pra cy pra cow nik po wi nien zo stać
pod da ny in struk ta żo wi sta no wi sko we mu i za po zna ny z in -
struk cja mi bez piecz nej ob słu gi urzą dzeń wy ko rzy sty wa -
nych w pra cy.

Za bez pie cze nie przed przy sy pa niem

� Do wy ko pu mo żna wejść wy łącz nie wte dy, gdy jest on
za bez pie czo ny przed osu nię ciem się grun tu po przez
obu do wę ścian lub skar po wa nie tj. bez piecz ne na chy -
le nie ścian wy ko pu.

� Wy ko py o ścia nach pio no wych o głę bo ko ści po wy -
żej 1 m po win ny być obu do wa ne. 

� Je że li wy kop jest płyt szy, a w pa sie rów nym je go głę bo -
ko ści nie ma ob cią żeń np. od urob ku, ścia ny mo gą nie
być obu do wa ne.

� Obu do wa po win na wy sta wać min. 15 cm po nad te ren.
� Kąt na chy le nia skarp po wi nien być po da ny przez kie -

row ni ka ro bót lub kie row ni ka bu do wy na pod sta wie
norm lub do ku men ta cji pro jek to wej.

� Zaw sze przed roz po czę ciem ro bót w wy ko pach, a ta kże
po opa dach desz czu na le ży spraw dzić stan skarp lub
obu do wę.

� Wszel kie na ru sze nia struk tu ry grun tu, np. roz war stwie -
nia czy na wi sy na le ży li kwi do wać po zo sta jąc w bez -
piecz nej od le gło ści.

� Obu do wę wy ko pu na le ży wy ko ny wać wy łącz nie z za -
bez pie czo nej czę ści wy ko pu.

� Roz po ry po win ny być trwa le przy mo co wa ne do obu -
do wy.

Wy ko ny wa nie wy ko pu

� Pod czas pra cy ko par ki pra cow ni cy nie po win ni prze by -
wać w wy ko pie w stre fie pra cy urzą dze nia.

� Pra ce w wy ko pach w po bli żu in sta la cji pod ziem nych lub
pra ce po szu ki waw cze po win ny od by wać się ręcz nie.

� Uro bek na le ży skła do wać w od le gło ści mi ni mum 60 cm
od kra wę dzi wy ko pu.

� Prze strzeń mię dzy wy ko pem a urob kiem nie mo że być
wy ko rzy sty wa na ja ko dro ga dla pra cow ni ków. 

Pra ca w wy ko pie

Do wy ko pów głęb szych niż 1 m wcho dzić na le ży po spe -
cjal nie do te go ce lu prze zna czo nych zej ściach dra bi nach
lub scho dach. Zej ścia po win ny znaj do wać się co 20 m.

Je że li ja ko zej ście sto so wa na jest dra bi na, to na le ży ją sta -
bil nie usta wić i za bez pie czyć przed prze wró ce niem. Dra bi -
na mu si mieć wy trzy ma łą kon struk cję i po win na wy sta wać
po nad te ren na bez piecz ną wy so kość (za sa dą jest mi ni -
mum 75 cm).

Do brą prak ty ką jest pra ca w ze spo łach dwu oso bo wych
w wy ko pach o głę bo ko ści większej niż 2 m.

Za sy py wa nie wy ko pu

� Za sy py wa nie wy ko pów po win no od by wać się war stwa -
mi, co 30-50 cm.

� Obu do wę ścian na le ży de mon to wać od dna wy ko pu
i stop nio wo ją usu wać w mia rę za sy py wa nia.

� Każdą z zasypywanych warstw należy za gę ścić.
� Za gęsz czar kę me cha nicz ną lub ubi jak mo że ob słu gi wać

wy łącz nie oso ba po sia da ją ca ksią żecz kę ope ra to ra wy -
da 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.

� Pra cow ni cy nie po win ni prze by wać w po bli żu pra cu ją -
cej za gęsz czar ki, po nie waż mo gą być na ra że ni na ura zy
stóp oraz nad mier ny ha łas emi to wa ny przez urzą dze nie.

Nie wol no!
�   Cho dzić po roz po rach. 

�   Do pusz czać do two rze nia na wi sów i pod ko py wa -
nia skarp.

�   Prze by wać po mię dzy ły żką ko par ki a ścia ną wy ko -
pu (na wet pod czas po sto ju ko par ki) oraz znaj do -
wać się w za się gu pra cy ko par ki i in nych ma szyn
prze zna czo nych do prac ziem nych.

�   Pra co wać w wy ko pie pod czas trans por to wa nia
ma te ria łów.

�   Uży wać ma szyn do ro bót ziem nych nie wy po sa żo -
nych w spraw ne czuj ni ki na pię cia pod czyn ny mi li -
nia mi ener ge tycz ny mi.

Pa mię taj!
�   1 m3 grun tu wa ży po nad 1,5 to ny. 
�   Wej ście do wy ko pu na wet na kil ka mi nut, np. w ce lu

po łą cze nia rur, mo że od by wać się wy łącz nie w za -
bez pie czo nej czę ści wy ko pu. 

�   W każdej fazie robót pracownicy powinni znajdować
się w obudowanej części wykopu.
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