
Prace szczególnie niebezpieczne 

1. Pojęcie prac szczególnie niebezpiecznych. 

Przez prace szczególnie niebezpieczne rozumie się:  

•  prace o których mowa w rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej z 

dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy(§ 80 do § 110),  

•  prace określone jako szczególnie niebezpieczne w innych przepisach 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji 

urządzeń i instalacji,  

•  inne prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych 

warunkach, uznane przez pracodawcę jako szczególnie niebezpieczne. 

Prace szczególnie niebezpieczne to prace, gdzie ryzyko wypadkowe jest większe 

niż przy pracach innego rodzaju w związku z :  

•  właściwościami pożarowymi i wybuchowymi surowców, półproduktów lub 

innych substancji używanych w procesie technologicznym, transporcie, 

magazynowaniu itp.  

•  pracą poniżej gruntu czy pod ziemią  

•  pracą na wysokości  

•  pracą z prądem elektrycznym  

•  pracą wewnątrz zbiorników, kanałów, studni,  

•  z mechanicznymi środkami transportu (suwnice, wózki jezdniowe z napędem 

silnikowym, dźwigi, żurawie itp.)  

•  właściwościami żrącymi i toksycznymi surowców, półproduktów lub innych 

substancji używanych w procesie technologicznym, transporcie, 

magazynowaniu itp.  

Pracodawca jest obowiązany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac 

szczególnie niebezpiecznych występujących w zakładzie pracy oraz powinien 

określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, a zwłaszcza zapewnić:  

•  bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób,  

•  odpowiednie środki zabezpieczające,  

•  instruktaż pracowników obejmujący w szczególności:  

•  imienny podział pracy,  

•  kolejność wykonywania zadań,  

•  wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych 

czynnościach.  

Najczęściej na podstawie przepisów prawnych oraz własnych doświadczeń w 

zakresie prowadzenia prac szczególnie niebezpiecznych pracodawca wydaje 

stosowne szczegółowe instrukcje lub zarządzenia co do nadzoru prac, 

przygotowania miejsca pracy i sposobu ich wykonywania na terenie zakładu 

pracy w związku ze specyfiką, profilem produkcji oraz wykorzystaniem do tego 

celu materiałów niebezpiecznych. 

Do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych będą uprawnieni 

pracownicy:  
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•  Bez przeciwwskazań lekarskich  

•  Pełnoletni  

•  Dodatkowo przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa przy tych pracach  

•  Posiadający dodatkowe uprawnienia wymagane przy niektórych rodzajach 

prac szczególnie niebezpiecznych (używanie do pracy aparatów tlenowych i na 

sprężone powietrze, używanie odzieży gazoszczelnej, obsługa środków 

transportu mechanicznego itd.)  

2. Wybrane prace szczególnie niebezpieczne. 

2.1 Prace na wysokości. 

Praca na wysokości to praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na 

wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem gruntu lub podłogi. Do pracy na 

wysokości nie zalicza się pracy na powierzchni, niezależnie od wysokości, na 

jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta:  

•  osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi 

ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi,  

•  wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące 

pracownika przed upadkiem z wysokości.  

 

Na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyżej 1,0 m nad poziomem 

podłogi lub ziemi (a), na których w związku z wykonywaną pracą mogą 

przebywać pracownicy, lub służących jako przejścia, powinny być:  

•  zainstalowane balustrady składające się z poręczy ochronnych umieszczonych 

na wysokości co najmniej 1,1 m (b),  

•  krawężniki o wysokości co najmniej 0,15 m(c),  

•  pomiędzy poręczą i krawężnikiem (d) powinna być umieszczona w połowie 

wysokości poprzeczka lub przestrzeń ta powinna być wypełniona w sposób 

uniemożliwiający wypadnięcie osób.  

W przypadku, gdy poczynania techniczne i organizacyjne nie mogą zapewnić 

pełnego bezpieczeństwa pracy na wysokości,  

należy bezwzględnie stosować właściwe środki ochrony indywidualnej, a przede 

wszystkim sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości, tj.: szelki 

bezpieczeństwa stosowane w połączeniu z linką mocowaną do uchwytu, a 



często także z urządzeniem samohamownym tzw. aparatem bezpieczeństwa) 

lub amortyzatorem włókienniczym oraz hełmy ochronne. Wybór właściwego 

sprzętu oraz zakres jego stosowania powinien być uzależniony od rodzaju 

robót, a także od stopnia zagrożenia zdrowia i życia na stanowisku pracy.  

            

Szelki z linką bezpieczeństwa ograniczają poruszanie się pracowników do 

obszaru wyznaczonego długością linki. Linka z urządzeniem samohamownym 

umożliwia zbliżanie się do krawędzi płaszczyzny, na której wykonywane są 

prace i jednocześnie zabezpiecza przed upadkiem z wysokości i musi być tak 

dobrana jej długość aby pracownik w chwili upadku z wysokości nie uderzył w 

powierzchnię ziemi lub podłogi . Długość linki bez wyżej wymienionego 

urządzenia nie może być większa niż 1m . 

 

Przy pracach na drabinach, rusztowaniach i innych podwyższeniach nie 

przeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokości do 2 m nad poziomem podłogi lub 

ziemi nie wymagających od pracownika wychylania się poza obrys urządzenia, 

na którym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała grożącej 

upadkiem z wysokości, należy zapewnić, aby:  

o drabiny, rusztowania, pomosty i inne urządzenia były stabilne i 

zabezpieczone przed nie przewidywaną zmianą położenia oraz posiadały 

odpowiednią wytrzymałość na przewidywane obciążenie,  

o pomost roboczy spełniał następujące wymagania:  

• powierzchnia pomostu powinna być wystarczająca dla 

pracowników, narzędzi i niezbędnych materiałów,  

• podłoga powinna być pozioma i równa, trwale umocowana do 

elementów konstrukcyjnych pomostu,  

• w widocznym miejscu pomostu powinny być umieszczone 

czytelne informacje o wielkości dopuszczalnego obciążenia.  

o zapewnić bezpieczeństwo przy komunikacji pionowej i dojścia do 

stanowiska pracy,  

o zapewnić stabilność rusztowań i odpowiednią ich wytrzymałość na 

przewidywane obciążenia,  

o przed rozpoczęciem użytkowania rusztowania należy dokonać odbioru 

technicznego.  

2.2 Prace poniżej gruntu. 

Przepisy dotyczące prac poniżej gruntu dotyczą przede wszystkim:  

•  prac przy instalacjach poniżej gruntu jak studzienki, osadniki i kanały 

ściekowe  



•  prace ziemne np. wykopy pod fundamenty, rurociągi itp. Do instalacji 

podziemnych należą urządzenia, do których wejście pracowników wiąże się z 

niebezpieczeństwem upadku, zatrucia, wybuchu. Ważniejsze instalacje 

podziemne to:  

•  oczyszczalnie ścieków  

•  kanały, studzienki i osadniki. 

Wchodzenie do wszelkich pomieszczeń technologicznych zagłębionych powinno 

być poprzedzone badaniami czystości powietrza na obecność substancji 

szkodliwych, wybuchowych i zawartości tlenu. Zabronione jest wprowadzanie 

ludzi do kanałów i studzienek o średnicy mniejszej niż 1 m. 

Przy pracach w kanałach, osadnikach i studzienkach należy:  

•  zapewnić stałą łączność między pracownikami w kanale lub studzience a 

osobami ich ubezpieczającymi  

•  zabezpieczyć pracowników przed nagłym podniesieniem się poziomu ścieków,  

•  pracownicy powinni być wyposażeni w odpowiednie środki ochrony osobistej: 

szelki bezpieczeństwa, linki bezpieczeństwa, linki asekuracyjne odpowiedniej 

długości, aparaty powietrzne  

•  nad włazem powinno znajdować się mechaniczne urządzenie do ewakuacji 

poszkodowanych w razie wystąpienia zagrożenia zdrowia lub życia,  

•  wyposażyć pracowników w urządzenia do wykrywania i kontroli przekroczenia 

stężeń substancji szkodliwych i niebezpiecznych,  

•  co najmniej dwie osoby powinny na powierzchni ubezpieczać pracownika 

pracującego w zagłębieniu  

•  teren wokół studzienki po zdjęciu włazu powinien zostać wygrodzony.  

2.3 Prace w zbiornikach, wnętrzach urządzeń technicznych 

oraz innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych. 

Podjęcie i prowadzenie pracy w zbiornikach może nastąpić jedynie na podstawie 

pisemnego pozwolenia wydanego w trybie ustalonym przez pracodawcę. Przy 

pracach w zbiornikach należy zapewnić stały nadzór. Osoba wydająca polecenie 

wykonania takiej pracy po-winna sprawdzić, czy przygotowania organizacyjne i 

techniczne zapewniają bezpieczeństwo pracownikom podczas wykonywania 

pracy. W czasie pracy w zbiorniku należy zapewnić możliwość udzielenia 

pracownikowi natychmiastowej pierwszej pomocy w razie nagłej potrzeby lub 

wypadku. 



 

Prace w zbiornikach mogą być podjęte i prowadzone po spełnieniu 

następujących wymagań:  

•  zbiornik należy opróżnić i wstępnie oczyścić przez przemycie, przedmuchanie 

parą lub gazem obojętnym oraz przedmuchanie powietrzem; przedmuchiwanie 

zbiornika tlenem jest niedopuszczalne,  

•  jeżeli praca w zbiorniku może być związana z zagrożeniem pożarowym, 

należy stosować niezbędne środki ochrony przeciwpożarowej,  

•  odłączyć dopływ do zbiornika materiałów, substancji i czynników z innych 

zbiorników, przewodów, aparatury itp.,  

•  znajdujące się we wnętrzu zbiornika grzejniki, urządzenia ruchome i inne 

mogące stworzyć zagrożenie należy odłączyć od źródeł zasilania,  

•  na czas trwania prac w zbiorniku należy wyłączyć z ruchu lub unieruchomić 

tory kolejowe, zwrotnice, przenośniki, miejsca zsypu itp., znajdujące się nad 

zbiornikiem,  

•  bezpośrednio przed przystąpieniem do pracy wewnątrz zbiornika powietrze w 

zbiorniku należy zbadać na zawartość tlenu oraz gazów i par substancji 

toksycznych i palnych,  

•  temperatura powietrza w zbiorniku powinna być równa temperaturze 

otoczenia,  

•  zapewnienie niezbędnych środków ochrony zbiorowej lub/i indywidualnej.  

Bezpośrednio przed przystąpieniem pracowników do pracy w zbiorniku osoba 

kierująca pracownikami jest obowiązana poinformować ich o:  

•  zakresie pracy, jaka mają wykonać,  

•  rodzaju zagrożeń, jakie mogą wystąpić,  

•  niezbędnych środkach ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz o sposobie ich 

stosowania,  

•  sposobie sygnalizacji między pracującymi wewnątrz zbiornika a 

asekurującymi ich na zewnątrz zbiornika,  

•  postępowaniu w razie wystąpienia zagrożenia. 

Pracownik lub pracownicy wykonujący pracę wewnątrz zbiornika powinni być 

asekurowani co najmniej przez jedną osobę znajdującą się na zewnątrz. Osoba 

asekurująca powinna być w stałym kontakcie z pracownikami znajdującymi się 

wewnątrz zbiornika oraz mieć możliwość niezwłocznego powiadomienia innych 

osób mogących, w razie potrzeby, niezwłocznie udzielić pomocy.  



 

Pracownik wchodzący do wnętrza zbiornika powinien być wyposażony w 

odpowiednie środki ochrony indywidualnej, a w szczególności:  

•  szelki bezpieczeństwa z linką umocowaną do odpowiednio wytrzymałego 

elementu konstrukcji zewnętrznej,  

•  hełm ochronny i odzież ochronną,  

•  sprzęt izolujący ochronny układu oddechowego. Wyposażenie w środki 

ochrony indywidualnej osoby asekurującej powinno być takie, jak wyposażenie 

pracowników wchodzących do wnętrza zbiornika.  

Niestosowanie ochron układu oddechowego jest dopuszczalne wyłącznie w 

warunkach, gdy zawartość tlenu w powietrzu zbiornika wynosi co najmniej 18% 

oraz gdy w powietrzu tym nie występują substancje szkodliwe dla zdrowia w 

stężeniu przekraczającym najwyższe dopuszczalne stężenie czynników 

szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ani nie istnieje niebezpieczeństwo 

ich wystąpienia podczas przebywania pracownika w zbiorniku. Decyzję o 

niestosowaniu przez pracowników ochron układu oddechowego w związku ze 

spełnieniem warunków może podjąć jedynie osoba kierująca pracownikami.  

W czasie przebywania pracowników wewnątrz zbiornika wszystkie włazy 

powinny być otwarte, a jeżeli nie jest to wystarczające do utrzymania 

wymaganych parametrów powietrza w zbiorniku - należy w tym czasie 

stosować stały nadmuch powietrza. Wnętrze zbiornika powinno być oświetlone 

przy użyciu źródła światła elektrycznego o bezpiecznym napięciu. Jeżeli istnieje 

możliwość powstania stężeń wybuchowych w zbiorniku, należy zastosować 

środki zapobiegające wybuchowi.  

2.4 Prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych. 

Materiałami niebezpiecznymi są w szczególności substancje i preparaty 

chemiczne stwarzających zagrożenia dla zdrowia lub życia. 

Pracodawca jest obowiązany informować pracowników o właściwościach 

fizycznych, chemicznych i biologicznych stosowanych w zakładzie pracy 

materiałów, półfabrykatów i wyrobów gotowych oraz o stopniu ich szkodliwości 

dla zdrowia pracowników, a także o sposobach bezpiecznego ich stosowania 

oraz postępowania z nimi w sytuacjach awaryjnych. 

Materiały o nieznanych właściwościach, do czasu ich zbadania, mogą być 

stosowane tylko w warunkach laboratoryjnych, do celów badawczych i 



doświadczalnych, przy zastosowaniu wzmożonych środków ostrożności. 

Materiały niebezpieczne należy przechowywać w miejscach i opakowaniach 

przeznaczonych do tego celu i odpowiednio oznakowanych. W czasie 

transportu, składowania i stosowania materiałów niebezpiecznych należy 

stosować odpowiednie środki ochrony zbiorowej i indywidualnej - chroniące 

pracowników przed szkodliwym lub niebezpiecznym działaniem tych 

materiałów. Zbiorniki, naczynia i inne opakowania służące do przechowywania 

materiałów niebezpiecznych powinny być:  

•  oznakowane w sposób określony w odrębnych przepisach,  

•  wykonane z materiału nie powodującego niebezpiecznych reakcji 

chemicznych z ich zawartością i nie ulegającego uszkodzeniu w wyniku 

działania znajdującego się w nich materiału niebezpiecznego,  

•  wytrzymałe i zabezpieczone przed uszkodzeniem z zewnątrz odpowiednio do 

warunków ich stosowania,  

•  odpowiednio szczelne i zabezpieczone przed wydostawaniem się z nich 

niebezpiecznej zawartości lub dostaniem się do ich wnętrza innych substancji, 

które w kontakcie z ich zawartością mogą stworzyć stan zagrożenia,  

•  wypełnione w sposób zapewniający wolną przestrzeń odpowiednio do 

możliwości termicznego rozszerzania się cieczy w warunkach przechowywania, 

transportu i stosowania.  

Przechowywanie materiałów niebezpiecznych w pojemnikach i opakowaniach 

służących do środków spożywczych jest niedopuszczalne. Przy przechowywaniu 

ciekłego materiału niebezpiecznego w stałych zbiornikach należy:  

•  stosować odpowiednie zabezpieczenia przed rozlewaniem i 

rozprzestrzenianiem się zawartości zbiornika w razie jego uszkodzenia, jak np. 

wanny, rynny, koryta, zbiorniki rezerwowe,  

•  zapewnić urządzenie do bezpiecznego pomiaru ilości cieczy zawartej w 

zbiorniku,  

•  uniemożliwić dostęp osób niepowołanych do miejsc, w których znajdują się 

zbiorniki,  

•  zapewnić urządzenia zapewniające sygnalizację o zagrożeniach, odpowiedni 

sprzęt i środki gaśnicze, środki neutralizujące.  

Pracodawca jest obowiązany ustalić i podać do wiadomości pracowników 

warunki, jakie powinny być spełnione przed wejściem pracowników do 

pomieszczeń. Jeżeli w wyniku awarii mogą wydzielać się substancje toksyczne 

lub palne, w ilościach mogących stworzyć zagrożenie wybuchem, pracodawca 

powinien zapewnić awaryjną wentylację wyciągową uruchamianą od wewnątrz i 

z zewnątrz pomieszczeń - zapewniającą wymianę powietrza dostosowaną do 

przeznaczenia pomieszczeń zgodnie z właściwymi przepisami i Polskimi 

Normami. 

Pracodawca jest obowiązany poinformować pracowników o możliwości 

powstania nieprzewidzianych sytuacji, podczas których mogłyby wystąpić 

poważne zagrożenia dla zdrowia lub życia, związane z występowaniem 

czynników. W razie powstania zagrożeń do czasu usunięcia tych zagrożeń 

należy:  

•  dopuścić do pracy w warunkach zagrożeń jedynie pracowników niezbędnych 

do usunięcia awarii, zapewniając im odpowiednie do tych prac środki ochrony 

indywidualnej oraz ograniczając do minimum czas przebywania w tych 

warunkach,  



•  pracownikom nie zatrudnionym przy pracach zakazać wstępu do zagrożonych 

miejsc.  

W pomieszczeniach, w których występuje niebezpieczeństwo oblania 

pracowników środkami żrącymi lub zapalenia odzieży na pracowniku, powinny 

być zainstalowane wodne natryski ratunkowe do obmycia całego ciała oraz 

oddzielne urządzenia do płukania oczu, powinny umożliwiać ich natychmiastowe 

uruchomienie samoczynne. Natryski i urządzenia powinny być zasilane wodą nie 

ogrzewaną i działać niezawodnie bez względu na warunki atmosferyczne. 

 

 

 

    

 


