
Pytanie skierowane do CIOP-PIB 
 
 Czy wykonawca podziemnej linii kablowej ma obowiązek zastosowania drabinki umoŜliwiającej 
wejście/wyjście do/z studni kablowej w myśl rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 
(Dz.U. Nr 169 poz. 1650 par. 21.1. z 2003 r.) Głębokość tych studni wynosi 1,2 m. 
 
W odpowiedzi na zadane pytanie informuję: 
Przepisy regulujące ww. zagadnienie to: 
ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  PRACY  I  POLITYKI  SOCJALNEJ z d nia 26 wrze śnia 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpiecze ństwa i higieny pracy (J.t.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169 , poz. 1650; zm.: Dz. U. z 
2007 r. Nr 49, poz. 330, z 2008 r. Nr 108, poz. 690 ) 
§ 21. 1. Do pomieszcze ń i stanowisk pracy poło Ŝonych na ró Ŝnych poziomach powinny prowadzi ć 
bezpieczne doj ścia stałymi schodami lub pochylniami.  
3. Zamocowane na stałe drabiny lub klamry mog ą być stosowane jako doj ścia dodatkowe oprócz 
schodów, a zamiast schodów — tylko w wyj ątkowych przypadkach uzasadnionych wzgl ędami 
uŜytkowymi lub gdy nie ma technicznych mo Ŝliwo ści ich zastosowania . 
 
w powiązaniu z: 
 
ROZPORZĄDZENIEM  MINISTRA  INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2 003 r. w sprawie bezpiecze ństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 
§ 145. 1. W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych 
robotach naleŜy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady, o których mowa 
w § 15 ust. 2, zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. 
2. Poręcze balustrad, o których mowa w ust. 1, powinny znajdować się na wysokości 1,1 m nad terenem i w 
odległości nie mniejszej niŜ 1 m od krawędzi wykopu. 
3. NiezaleŜnie od ustawienia balustrad, o których mowa w ust. 1, w przypadkach uzasadnionych względami 
bezpieczeństwa wykop naleŜy szczelnie przykryć, w sposób uniemoŜliwiający wpadnięcie do wykopu. 
4. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, o których mowa w ust. 3, teren robót moŜna oznaczyć 
za pomocą balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuŜ wykopu na wysokości 1,1 m i 
w odległości 1 m od krawędzi wykopu. 
§ 146. JeŜeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie moŜe być ogrodzony, wykonawca robót 
powinien zapewnić stały jego dozór. 
§ 151. 1. JeŜeli wykop osi ągnie gł ęboko ść większą niŜ 1 m od poziomu terenu, nale Ŝy wykona ć zejście 
(wejście) do wykopu.  
2. Odległo ść pomi ędzy zejściami (wej ściami) do wykopu nie powinna przekracza ć 20 m. 
3. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami słuŜącymi do 
wydobywania urobku jest zabronione. 
§ 162. Zakładanie obudowy lub montaŜ rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na 
głębokości poniŜej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową 
prefabrykowaną. 
§ 164. 1. Pomieszczenia zamknięte, tunele, zbiorniki, studnie, urządzenia techniczne, kanały powinny być 
wyposaŜone w wentylację grawitacyjną lub w razie potrzeby w wentylację mechaniczną. 
2. Urządzenia elektryczne, stosowane w pomieszczeniach, o których mowa w ust. 1, powinny posiadać 
zabezpieczenia chroniące przed poraŜeniem prądem elektrycznym i wybuchem. 
3. Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny być wydzielone, właściwie oznakowane i zabezpieczone 
przed wejściem osób postronnych. 
4. Osoby powinny mieć zapewnioną szybką drogę ewakuacyjną na wypadek zalania, poŜaru lub wystąpienia 
szkodliwych gazów, a takŜe moŜliwość uzyskania niezwłocznie pierwszej pomocy medycznej. 
 
Odpowiadaj ąc na powy Ŝsze pytanie nale Ŝy stwierdzi ć, Ŝe: 
wykonawca podziemnej linii kablowej MA obowi ązek zastosowania drabinki umo Ŝliwiaj ącej 
wejście/wyj ście do/z studni kablowej .   

 
z powaŜaniem: 
mgr Andrzej Dziedzic 
w przypadku wątpliwości podaje kontakt: 

 
Biuro Doradczo-Usługowe BHP Andrzej Dziedzic 
ul. Zazamcze 24; 33-200 D ąbrowa Tarnowska 
tel. / fax.: 14 – 642-26-37, tel. kom.: 0-603-93-93 -15 

e-mail: bhp.andrzej@wp.pl  
            www.bhpdziedzic.pl  

 


