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Temat: BHP przy remontach i konserwacji sieci 
 
Obowiązują tutaj przepisy Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 
października 1993 r. w sprawie bezpieczeostwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych. (Dz. U. z 1993 r nr 437) , paragraf 2 - prace w kanałach ściekowych. 
 
Rozdział 2. Prace w kanałach ściekowych 
 
§ 5. środki techniczno-organizacyjne zapewniające bezpieczeostwo i higienę pracy 
1. Prace w kanałach ściekowych powinny byd prowadzone z zastosowaniem niezbędnych środków techniczno-
organizacyjnych, zapewniających bezpieczeostwo i higienę pracy, przewidzianych w projekcie organizacji robót 
lub w instrukcji technologicznej. 
2. Projekt organizacji robót sporządza się dla robót remontowych, których nie przewidziano w instrukcjach 
technologicznych. W projekcie organizacji robót należy określid: przewidywane metody pracy, liczbę 
pracowników zatrudnionych wewnątrz kanałów i liczbę osób stanowiących ich ubezpieczenie, a w razie 
potrzeby skład brygady ratunkowej oraz stosowany sprzęt roboczy i ratunkowy. 
§ 6. Czyszczenia kanałów i kontrola ich stanu technicznego 
1. Wprowadzanie ludzi do kanału o wysokości lub średnicy poniżej 1 m jest zabronione. 
2. Czyszczenie kanałów, o których mowa w ust. 1, lub kontrola stanu technicznego powinny byd prowadzone 
przy użyciu sprzętu specjalistycznego. 
§ 7. Zabezpieczenie pracowników przed rozpoczęciem robót kanale 
Przed rozpoczęciem robót w kanale należy zabezpieczyd pracowników przed nagłym: 
1) podniesieniem się poziomu ścieków, 
2) przekroczeniem dopuszczalnych stężeo substancji szkodliwych i niebezpiecznych dla życia lub zdrowia. 
§ 8. Forma uzgodnienia terminów pracy w kanale z jego użytkownikami 
Terminy pracy w kanale powinny byd uzgodnione z użytkownikami kanału w formie pisemnej w celu 
ograniczenia lub wstrzymania odprowadzania ścieków w okresie trwania robót. 
§ 9. łącznośd pomiędzy pracującymi wewnątrz kanałów 
Przy pracach w kanałach należy zapewnid stałą łącznośd pomiędzy pracującymi wewnątrz kanałów a osobami 
ubezpieczającymi. 
§ 10. Skład brygady do pracy w kanale 
Brygada wyznaczona do pracy w kanale powinna składad się co najmniej z czterech osób, z których najwyżej 
dwie mogą pracowad w kanale, a pozostałe osoby powinny stanowid ich ubezpieczenie. 
§ 11. Otwieranie włazu studzienki rewizyjnej i otworu włazowego studzienki 
1. Otwarcie włazu studzienki rewizyjnej znajdującej się w jezdni lub chodniku może nastąpid po uprzednim 
zabezpieczeniu terenu robót od każdej strony ruchu. 
2. Otwór włazowy studzienki należy zabezpieczyd kratką i oznaczyd go czerwoną chorągiewką ostrzegawczą. W 
porze nocnej i w miarę potrzeby należy stosowad oświetlenie ostrzegawcze. 
3. Otwierania pokryw studzienek należy dokonywad za pomocą haków lub podnośników, wykonanych 
z materiałów nieiskrzących. 
4. Do oświetlania kanałów należy używad hermetycznie zamkniętych elektrycznych lamp akumulatorowych 
o napięciu do 25 V lub bateryjnych latarek o konstrukcji przeciwwybuchowej. Dopuszcza się używanie 
oświetlenia zasilanego z sieci elektrycznej o napięciu nie przekraczającym 12 V. 
5. Odmrażanie pokryw włazowych przy użyciu otwartego ognia oraz palenie tytoniu podczas otwierania włazu 
i pracy w kanale jest zabronione. 
§ 12. Czynności przed wejściem do kanału lub studzienki rewizyjnej 
1. Przed wejściem do kanału lub studzienki rewizyjnej należy przewietrzyd kanał, zdejmując pokrywy włazowe 
co najmniej z dwóch studzienek, po obydwu stronach studzienki kontrolowanej. 
2. Po zakooczeniu wietrzenia kanału należy sprawdzid, za pomocą analizatorów chemicznych albo lampy 
bezpieczeostwa, czy nie występują substancje szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne. 
3. Pokrywy włazowe mocowane na zawiasach należy zabezpieczyd przed samoczynnym zamknięciem. 
4. Gdy wietrzenie naturalne okaże się nieskuteczne, należy przewietrzyd kanał stosując wentylację 
mechaniczną. 
§ 13. Sprawdzanie stanu technicznego stopni lub klamer złazowych 
Podczas schodzenia do kanału należy sprawdzad stan techniczny stopni lub klamer złazowych. 



§ 14. Stosowanie środków ochrony dróg oddechowych 
Każde wejście do kanału wymaga zastosowania przez pracowników odpowiednich środków ochrony dróg 
oddechowych. 
§ 15. Odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej 
Pracownicy zatrudnieni przy robotach w kanałach powinni posiadad odzież i obuwie robocze oraz środki 
ochrony indywidualnej przewidziane dla tych stanowisk w katalogach ochron indywidualnych i zakładowych 
tabelach norm wyposażenia. 
§ 16. Urządzenia do wykrywania i sygnalizacji obecności gazu i zapalona lampa bezpieczeostwa 
Pracownicy wykonujący roboty w kanale powinni posiadad przy sobie urządzenia do wykrywania i sygnalizacji 
obecności gazu oraz zapaloną lampę bezpieczeostwa. 
§ 17. Podręczna apteczka, latarki elektryczne, linka asekuracyjna 
Przy stanowisku pracy obok włazu powinny znajdowad się: podręczna apteczka, zapasowe latarki elektryczne 
i odpowiedniej długości linka asekuracyjna zakooczona zatrzaśnikami, chyba że projekt organizacji robót lub 
instrukcja technologiczna przewiduje inny sposób ewakuacji zatrudnionych w kanale. 
§ 18. Urządzanie mechaniczne do ewakuacji poszkodowanych 
Nad włazem powinno znajdowad się urządzanie mechaniczne do ewakuacji poszkodowanych w razie 
wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia. 
§ 19. Utrata łączności z pracownikami zatrudnionymi w kanale 
Pracownicy czuwają nad bezpieczeostwem zatrudnionych w kanale powinni znad ich nazwiska, a w razie utraty 
łączności z nimi - niezwłocznie przystąpid do akcji ratunkowej. 
§ 20. Zakaz opuszczania stanowiska przez czuwających przy włazie 
Pracownikom czuwającym przy włazie nie wolno opuszczad swego stanowiska przez cały czas pracy w kanale. 
§ 21. Wezwanie pracowników dopuszczenia kanału w razie zbliżania się burzy lub ulewnego deszczu 
W razie zbliżania się burzy lub ulewnego deszczu, pracownicy czuwający przy włazach kanałów 
ogólnospławnych lub burzowych powinni wezwad pracujących w kanale do opuszczenia go. 
§ 22. Obowiązki po zakooczeniu pracy lub na okres przerw w pracy 
Po zakooczeniu pracy lub na okres przerw w pracy należy usunąd z kanału sprzęt, narzędzia i materiały, a teren 
robót uporządkowad i usunąd zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników i osób postronnych. 
§ 23. Postępowanie przed wejściem do studzienek rewizyjnych i w czasie pracy w nich 
Przed wejściem do studzienek rewizyjnych i w czasie pracy w nich należy postępowad tak, jak przy czyszczeniu 
kanałów. 
§ 24. Transport zanieczyszczeo stałych, wydobywanych z kanału i usuwanych na zewnątrz 
Transport zanieczyszczeo stałych, wydobywanych z kanału i usuwanych na zewnątrz, nie powinien zagrażad 
bezpieczeostwu pracownika przebywającego w studzience. 
§ 25. Czyszczenie mechaniczne lub hydrodynamiczne kanałów i wpustów ulicznych 
Czyszczenie mechaniczne lub hydrodynamiczne kanałów i wpustów ulicznych powinno się odbywad zgodnie 
z instrukcją opracowaną przez zakład eksploatujący daną sied kanalizacyjną lub dokumentację techniczno-
ruchową urządzenia opracowaną przez producenta urządzenia. 
§ 26. Płukanie kanału urządzeniem hydrodynamicznym 
Podczas płukania kanału urządzeniem hydrodynamicznym obsługa urządzenia oraz inni pracownicy nie mogą 
znajdowad się wewnątrz kanału. 
 

Praca domowa: 

Zapoznaj się z treścią rozporządzenia i odpowiedz na pytania: 

1. Jakie wymagania należy spełnid  przy otwieraniu włazów studzienek rewizyjnych(  §11 ) 

2. Wymieo  czynności związane z bhp przy wchodzeniu do kanału lub studzienki rewizyjnej ( §12 )  


