W przypadku pytań
lub wątpliwości skontaktuj
się z najbliższym specjalistą
BHP lub wejdź na:
www.skanska.pl/bhp,
one.skanska/bhp

Prace ziemne

3.
Standard pracy

Standard ten:
•

zawiera wymagania
wynikające z prawa
i norm polskich
oraz wewnętrznych
uregulowań Skanska S.A.

•

jest obligatoryjny dla
wszystkich jednostek
Skanska S.A.

•

pomaga zapewnić
bezpieczne i skuteczne
praktyki podczas prac.

Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia
bezpieczeństwa w trakcie przygotowania oraz prowadzenia prac ziemnych.
Ziemne prace budowlane to nasypy i wykopy. Ich ścianom należy zapewnić równowagę
podczas robót i w trakcie eksploatacji. Zagrożenia związane z pracami ziemnymi są często
bagatelizowane, przy czym największe zagrożenia stwarzają wykopy niezabezpieczone.
W przypadku załamania się gruntu osoby w wykopie nie mają szans na ucieczkę. Niniejszy
standard określa główne działania podczas przygotowania i prowadzenia robót ziemnych.

1. Prace ziemne należą do szczególnie
niebezpiecznych.
2. Planowanie, przygotowanie i odpowiednie
prowadzenie prac ziemnych jest
niezbędnym warunkiem zapewnienia
bezpieczeństwa ich wykonawcom.
3. Wszystkie rodzaje prac ziemnych powinny
być nadzorowane przez kompetentne
i przeszkolone osoby.
4. W związku z występującymi zagrożeniami
zatrudnieni przy pracach ziemnych
muszą być kompetentni oraz poddawani
systematycznym, specjalistycznym
badaniom lekarskim, szkoleniom
i instruktażom.
5. Obszar prowadzenia prac ziemnych
należy właściwie wygrodzić, oznakować
i zabezpieczyć przed dostępem osób
postronnych, a w porze nocnej lub przy
słabej widoczności dodatkowo oświetlić.
6. Przed rozpoczęciem prac ziemnych należy
zidentyﬁkować zagrożenia z nimi związane
i na ich podstawie dokonać Oceny Ryzyka
dla Zadania.
7. Prace ziemne należy prowadzić w oparciu
o Instrukcję Bezpiecznego Wykonywania
Robót (IBWR), określającą metodykę
i bezpieczne sposoby ich realizacji oraz
położenie instalacji i urządzeń podziemnych
mogących znaleźć się w zasięgu
prowadzonych prac.
8. IBWR powinna uwzględniać warunki
terenowe oraz klasę gruntu.
9. Rozpoczęcie prac ziemnych
w bezpośrednim sąsiedztwie sieci
ciepłowniczych, elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych, gazowych czy
wodno-kanalizacyjnych należy poprzedzić
określeniem bezpiecznych odległości,
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w jakich mogą być one realizowane oraz
sposobów bezpiecznego ich wykonania.
10. Wszelkie uzgodnienia co do organizacji prac
ziemnych w sąsiedztwie różnego rodzaju
sieci należy prowadzić z ich właścicielem lub
administratorem.
11. Zabezpieczenia krawędzi wykopów należy
wykonywać w postaci barier ochronnych lub
ich nakrycia.
12. Należy wykonywać i utrzymywać
bezpieczne zejścia do wykopów oraz
przejścia nad nim. Powinny być one
wyposażone w obustronne bariery lub
poręcze.
13. Ściany wykopów zabezpiecza się poprzez
odpowiednie do potrzeb nachylenie
skarp lub zastosowanie specjalnie
zaprojektowanych lub dobranych rozwiązań
technicznych w postaci obudów, ścianek,
grodzi, kesonów.
14. Ściany nasypów lub składowisk urobku
należy zabezpieczać poprzez ich właściwe
nachylenie oraz wygrodzenie stref
niebezpiecznych.
15. Należy ustanowić szczegółowe zasady pracy
urządzeń i maszyn w pobliżu wykopów.
16. Należy ustanowić szczegółowe zasady
dotyczące składowania urobku w pobliżu
skarp wykopów.
17. Podgrzewanie lub rozmrażanie gruntu
należy prowadzić zgodnie z IBWR.
18. W związku z możliwością wystąpienia
sytuacji wypadkowych, awaryjnych lub
konieczności ratowania pracowników,
należy opracować, wdrożyć i utrzymywać
plan działania i instrukcje awaryjne.
19. W Skanska S.A. obowiązują standardy
szczegółowe dla każdego z rodzaju prac
ziemnych.

