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Wprowadzenie

     Prace ziemne są nieodłącznym elementem każdej budowy. Pole-
gają one na wydobywaniu gruntu naturalnego, jego przemieszczaniu 
na inne miejsce i nadawaniu mu kształtu, zgodnie z wymaganiami 
projektu. Roboty ziemne prowadzi się podczas realizacji: budowli 
podziemnych, fundamentów budowli nadziemnych, instalacji pod-
ziemnych, podłoża pod nawierzchnie, np. dróg, linii kolejowych, lot-
nisk, placów; kształtowania terenu, np. usypywania wałów, nasypów, 
tworzenia sztucznych wzniesień i dolin.

Prowadzenie robót ziemnych odbywa się w konkretnych i okre-
ślonych warunkach, na które składają się: kategoria i rodzaj gruntu, 
warunki wodne, topografia terenu, a także rozmieszczenie wznoszo-
nych obiektów, istniejące na terenie budowy przeszkody, istniejący 
przy terenie budowy układ komunikacyjny oraz terminy wykonania 
wszystkich robót.

 W opracowaniu przedstawiono podstawowe informacje dotyczące 
robót ziemnych w budownictwie, podział robót ziemnych, informacje 
o gruntach budowlanych, maszynach i narzędziach, technologii ro-
bót,  metodach  obliczeń   oraz zasadach prowadzeniach robót ziem-
nych. Roboty ziemne stanowią zbiór procesów technologicznych w 
wyniku których powstają obiekty budowlane wykonane w gruncie lub 
z gruntu budowlanego, wykopy pod obiekty budowlane jako element 
realizacji budowy. Roboty ziemne są na ogół masowe, ciężkie, pra-
cochłonne i charakteryzują się wysokim stopniem zmechanizowania.

W świetle prawa roboty ziemne i roboty budowlane należy rozróż-
nić. Roboty ziemne, szczególnie niwelacja i podnoszenie terenu, nie 
zawsze mają związek z robotami budowlanymi. O pracach niwelacyj-
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nych mówi art.41 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.Prawo Budow-
lane,W myśl przepisów niwelacje  i podnoszenie terenu wchodzą w 
skład prac przygotowawczych, które są uwzględnione w pozwoleniu 
na budowę. Jednak dotychczasowe orzeczenia sądów mają odmien-
ne zdanie na ten temat. Według wyroku sądowego Naczelnego Sądu 
Administracyjnego z 2005 r. niwelacja terenu, wyrównanie poziomu 
gruntu czy tez jego podwyższenie, nie stanowią robót budowlanych 
podlegających prawu budowlanemu i mogą być oceniane w świetle 
naruszenia stosunków wodnych. 

Według Prawa Ochrony Środowiska właściciel nie może zmieniać 
stosunków wodnych na swojej działce ze szkodą dla gruntów sąsia-
dujących. W związku z tymi wymaganiami najlepiej aby plan robót 
ziemnych miał swoje odzwierciedlenie na rysunku planu w granicach 
opracowania projektu. Składa się go wraz z projektem budowlanym i 
uzgadnia.

W literaturze przedmiotu występują różne podziały i klasyfikacje 
robót ziemnych. Generalnie roboty ziemne dzieli się na trzy podsta-
wowe grupy: roboty podstawowe do których zalicza się: makroniwe-
lację, wykopy przestrzenne, wąsko przestrzenne, liniowe, niwelacje 
i ostateczne ukształtowanie terenu,to roboty ziemne wykończeniowe 
do których zalicza się: wyrównanie wykopów przestrzennych, wy-
kopy pod ławy i stropy, nasypy, wyrównanie skarp, makroniwelację, 
aranżację małej architektury, rozkład ziemi roślinnej i darni. 

Ostatnia grupa to roboty przygotowawcze i porządkowe, które po-
legają na: usunięciu darni i ziemi, wycince, karczowaniu, wytyczaniu 
obrysu budowli, odprowadzeniu wód opadowych, porządkach. 

    Podstawowym schematem robót ziemnych jest następująca se-
kwencja: odspojenie gruntu, przemieszczenie odspojonego gruntu i 
ułożenie go w nasypie, odłożenie lub wywiezienie       z terenu budo-
wy. W ramach pojęcia robót ziemnych mieszczą się również pewne 
procesy spoza podanego wyżej schematu, których realizacja wpływa 
istotnie na sprawny przebieg zasadniczych robót ziemnych. Należą 
do nich:

• roboty przygotowawcze, tj. usunięcie przeszkód z powierzchni 
terenu (np. oczyszczenie terenu z drzew i krzewów, rozbiórka 
starej zabudowy), wytyczenie obiektów, odwodnienie tere-
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nu (w przypadku występowania zwierciadła wody gruntowej 
powyżej powierzchni poziomu dna planowanego wykopu), 
wstępne spulchnienie gruntu (w przypadkach koniecznych);

• roboty podstawowe, tj. zdjęcie warstwy ziemi roślinnej, ma-
kroniwelacje oraz wykonanie wykopów szerokoprzestrzen-
nych pod obiekty budowlane, wykopów liniowych pod drogi 
i instalacje, nasypów i zasypki z zagęszczeniem, rozłożenie 
warstwy usuniętej ziemi roślinnej;

• roboty wykończeniowe, tj. wyrównanie dna wykopów szero-
koprzestrzennych, „dokopania” pod ławy i stopy fundamento-
we, wyprofilowanie nasypów  i wyrównanie skarp, zabezpie-
czenie skarp wykopów i nasypów stałych.

Taki podział stanowi właściwe rozróżnienie i podział robót ziemnych. 

Roboty ziemne mogą mieć charakter robót skupionych ,realizowa-
nych na niezbyt rozległym terenie, przykładem jest wykop pod budy-
nek lub liniowych  jak wykopy pod sieci uzbrojenia realizowanych na 
terenie rozległym wydłużonym w planie.
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1. Pojęcia podstawowe i definicje

Przy wykonywaniu robót ziemnych należy dobrze rozumieć nastę-
pujące pojęcia:
Wykop pod obiekt (wykop fundamentowy) – wykop wykonywany 
w celu realizacji posadowienia obiektu budowlanego, np. budynku, 
obiektu inżynierskiego, budowli ziemnej, przewodów instalacyjnych 
(rys.1)
Wykop niwelacyjny – wykop wykonywany w celu zmiany ukształto-
wania istniejącego terenu (rys.2)
Wykop tymczasowy – wykop o przewidywanym okresie użytkowania 
nie dłuższym niż 1 rok
Wykop trwały – wykop o przewidywanym okresie użytkowania 
dłuższym niż 1 rok
Wykop szerokoprzestrzenny – wykop o szerokości dna wykopu więk-
szej od 1,5m
Wykop wąskoprzestrzenny – wykop o szerokości dna wykopu mniej-
szej lub równej 1,5m (rys.3)
Wykop jamisty – wykop o wymiarach dna mniejszych lub równych 
1,5m
Wykop płytki – wykop o głębokości Hw< 1m
Wykop średniogłęboki – wykop o głębokości 0<Hw < 3m (rys.4)
Wykop głęboki – wykop o głębokości Hw> 3m
Wykop otwarty – wykop wykonywany bez obudowy
Wykop o skarpach stabilizowanych – wykop otwarty o skarpach wy-
konywanych w gruncie wzmocnionym (stabilizowanym) np. środka-
mi chemicznymi
Wykop obudowany – wykop o ścianach lub skarpach zabezpieczo-
nych obudową
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Obudowa – konstrukcja zabezpieczająca stateczność ścian lub skarp 
wykopu przed nadmiernymi odkształceniami
Obudowa tymczasowa – obudowa przewidziana do usunięcia po za-
kończeniu robót w wykopie
Obudowa trwała – obudowa przewidziana do pozostawienia w grun-
cie 
Nasypy  to budowle o określonym kształcie wykonywane z gruntu 
budowlanego (np. drogowe, kolejowe).
Wykopy to przestrzeń o określonym kształcie i wymiarach, którą 
uzyskuje się po usunięciu  z danego miejsca gruntu budowlanego. 

Wykopy podzielić można na: 
• szerokoprzestrzenne – ich szerokość i długość w znacznym 

stopniu przekracza głębokość,
• wąskoprzestrzenne – szerokość ≤ 1,5 m, długość i głębokość 

dowolna,
• jamiste – długość i szerokość ≤ 1,5 m.

Ukop to objętość ziemi pozyskiwana (może być z wykopu pod bu-
dynek) potrzebna jako materiał budowlany; tak nazywa się też teren, 
z którego pozyskać można potrzebny grunt.

Odkład to określona objętość gruntu budowlanego przechowy-
wana na placu budowy w celu wykorzystania w późniejszym kresie 
(także teren, na którym przechowuje się grunt do późniejszego wy-
korzystania).

Zwałka to zbędna na terenie budowy objętość wydobytego gruntu 
budowlanego, wywożonego z terenu budowy, a także miejsce, na któ-
re wywozi się niepotrzebny urobek.
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2. Podstawa prawna wykonywania robót 
ziemnych

Podstawowym aktem prawnym regulującym między innymi robo-
ty ziemne  njest Prawo budowlane Dziennik Ustaw z 2006 r., nr 156, 
poz. 1118 z późniejszymi zmianami ,które  określa wiele elementów 
składających się na roboty ziemne. Wg artykułu 43 rozpoczęcie bu-
dowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie 
budowy.  Prace te  mogą być wykonywane tylko na terenie objętym 
pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem. Pracami przygotowawczy-
mi są:

1. wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie; 
2. wykonanie niwelacji terenu; 
3. zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczaso-

wych obiektów; 
4. wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na 

potrzeby budowy.

Wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie

Prawo budowlane mówi, że obiekty budowlane wymagające po 
pozwolenia na budowę podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w tere-
nie, a po ich wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacji powykonaw-
czej, obejmującej położenie ich na gruncie. Dlatego też prace przygo-
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towawcze rozpoczyna wytyczenie obrysu robót ziemnych w terenie.  
Polega to na oznaczeniu palikami, słupkami i deskami charaktery-
stycznych punktów przekroju poprzecznego nasypu lub wykopu (na-
leży wyznaczyć i następnie utrwalić: położenie osi geometrycznej sze-
rokości korony i podstawy, wysokości nasypów, głębokości wykopów 
oraz nachylenie skarp). Dokładność wymaganą podczas wytyczania 
robót ziemnych można uzyskać, posługując sie tyczkami, ruletkami, 
węgielnicami, poziomicami i szablonami desek. W bardziej skompli-
kowanych obrysach robót lub gdy jest wymagana duża dokładność 
(np. wykopy pod instalacje) konieczne jest tycznie obrysu za pomocą 
instrumentów geodezyjnych.

Zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczaso-
wych obiektów

Zagospodarowanie terenu budowy na podstawie art. 41 zaliczyć 
należy do prac przygotowawczych, jednak oprócz charakteru przy-
gotowującego teren, zagospodarowanie prowadzi także do zabezpie-
czenia terenu budowy. Najpełniej zadania związane z wykonaniem 
zagospodarowania terenu budowy określa rozporządzenie ministra 
infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa pra-
cy i ochrony zdrowia (DZ. U. 2003 Nr poz. 401).Według tego roz-
porządzenia "zagospodarowanie terenu budowy" to rozmieszczenie, 
zgodne z przepisami i zasadami wiedzy technicznej, na terenie budo-
wy maszyn i innych urządzeń technicznych, składowisk materiałów i 
konstrukcji budowlanych, dróg kołowych i pieszych, sieci, rurociągów 
i przewodów instalacji oraz obiektów, pomieszczeń i urządzeń admi-
nistracyjnych, socjalnych i sanitarnych, z uwzględnieniem warunków 
usytuowania i użytkowania istniejących i projektowanych obiektów. 
Natomiast w rozdziale 3 tego rozporządzenia (zajmującym się zago-
spodarowaniem terenu budowy) można zauważyć, że pojęcie zago-
spodarowania jest ściśle związane z pojęciem zabezpieczenia terenu 
budowy. Jest to bardzo ważne, gdyż Prawo budowlane w art. 22 na-
kłada na kierownika budowy obowiązek podjęcia wszelkich kroków 
zmierzających do zabezpieczenia terenu budowy, a nie określa wprost 
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i szczegółowo jakie zadania należy w tym celu podjąć. Rozporządze-
nie ministra infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia dookreśla te zadania. Rozdział 3 podaje, ze zagospodarowa-
nie terenu budowy powinno być wykonane co najmniej w następują-
cym zakresie:

1. Ogrodzenia terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych, czyli 
takich miejsc na terenie budowy, które stwarzają zagrożenie 
dla zdrowia i życia ludzi.

2. wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych
3. doprowadzenia mediów tj. wody i energii elektrycznej, odpro-

wadzenia lub utylizacji ścieków
4. urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych.         
5. zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego
6. zapewnienie właściwej wentylacji
7. zapewnienie łączności telefonicznej
8. urządzenie składowisk materiałów i wyrobów

Elementem zagospodarowania terenu budowy jest także budowa-
nie tymczasowych obiektów budowlanych. W Prawie Budowlanym 
w artykule 3 znaleźć można definicję pojęcia „tymczasowy obiekt 
budowlany”. Jest to obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 
użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, prze-
widziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt 
budowlany niepołączony trwale z gruntem. W zależności od potrzeb 
i wymagań przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy budować można 
różne tymczasowe obiekty budowlane, na przykład na pomieszczenia 
dla celów higieniczno - sanitarnych.

O prawach i obowiązkach uczestników procesu budowlanego 
mówi rozdział 3 Prawa budowlanego. Artykuł 17 wymienia uczestni-
ków procesu budowlanego, którymi są: 

1. inwestor; 
2. inspektor nadzoru inwestorskiego; 
3. projektant; 
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4. kierownik budowy lub kierownik robót.

Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, 
z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie: 
• opracowania projektu budowlanego i, stosownie do potrzeb, in-

nych projektów, 
• objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy, 
• opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
• wykonania i odbioru robót budowlanych,

Co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót, które wymagają po-
zwolenia na budowę inwestor musi zawiadomić o planowanym termi-
nie rozpoczęcia robót budowlanych odpowiedni organ oraz projektan-
ta sprawującego nadzór nad wykonaniem robót zgodnie z projektem. 
Do zawiadomienia inwestor zobowiązany jest załączyć oświadcze-
nie kierownika budowy lub robót stwierdzające sporządzenie planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz podjęcie obowiązków kiero-
wania budową (robotami budowlanymi) wraz z zaświadczeniem, że 
dany kierownik budowy posiada odpowiednie, ważne uprawnienia 
budowlane. Zaświadczenie takie wydaje samorząd zawodowy w któ-
rym dany kierownik budowy wpisany jest na listę. W przypadku, gdy 
ustanowiono nadzór inwestorski inwestor załącza także oświadczenie 
inspektora nadzoru budowlanego stwierdzające przyjęcie pełnienia 
obowiązków nadzoru inwestorskiego na robotami budowlanymi wraz 
z odpowiednim zaświadczeniem potwierdzający uprawnienia budow-
lane. Oprócz oświadczeń kierownika budowy i inspektora nadzoru 
inwestorskiego inwestor załącza do zawiadomienia informację zawie-
rająca dane zamieszczone w ogłoszeniu zawierającym dane o bezpie-
czeństwie pracy i ochronie zdrowia.
Nadzór nad robotami powinna pełnić wg artykułu 42 osoba posiada-
jąca uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Do obo-
wiązków kierownika budowy należy prowadzenie dziennika budowy 
lub rozbiórki; umieszczenie na budowie lub rozbiórce, w widocznym 
miejscu, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenie zawierające dane do-
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tyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz odpowiednie 
zabezpieczenie terenu budowy (rozbiórki). 
Gdy w czasie prowadzenia robót budowlanych dochodzi do zmian 
osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne tj. kierownika bu-
dowy lub robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta spra-
wującego nadzór autorski, inspektor powinien niezwłocznie zawia-
domić właściwy organ  o tejże zmianie wraz z podaniem daty, kiedy 
nastąpiła. Tak jak przy zawiadomieniu o rozpoczęciu robót budowla-
nych inwestor załącza do zawiadomienia odpowiednie oświadczenia 
osób przejmujących obowiązki wraz z zaświadczeniami potwierdza-
jącymi posiadane przez nich uprawnienia budowlane.
Inwestor wg art. 47 Prawa budowlanego jest również zobowiązany 
do uzyskania odpowiedniej zgody jeżeli do wykonania prac przygo-
towawczych lub robót budowlanych niezbędne jest wejście do sąsied-
niego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości. Zgodę 
taką wydaje właściciel nieruchomości. Z nim też uwzględniany jest 
przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z obiektów, a tak-
że ewentualna rekompensata z tego tytułu. Inwestor, po zakończeniu 
robót, zobowiązany jest naprawić szkody powstałe w wyniku korzy-
stania z sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu - na zasadach 
określonych w Kodeksie cywilnym.
Wszelkie roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie 
projektu wykonanym zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego 
,warunków technicznych ,rozporządzeń i norm w tym ze względu na 
wiele zagrożeń w robotach ziemnych zgodnie z rozporządzeniu mini-
stra infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia.
Prawo budowlane określa całe postępowanie poprzedzające rozpo-
częcie robót budowlanych, zasady ich wykonywania i postępowania 
po ich zakończeniu, oraz normuje działalność w tym zakresie. Zna-
jomość Prawa budowlanego jest niezbędna w procesie prowadzenia 
wszelkich prac budowlanych. Gdy Prawo budowlane nie dookreśla 
pewnych zagadnień, sięgać wówczas należy do przepisów prawnych, 
obowiązujących podczas wykonywania robót budowlanych. Do naj-
ważniejszych należą:
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-przepisy techniczno-budowlane (tj. warunki techniczne, jakim po-
winny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warun-
ki techniczne użytkowania obiektów budowlanych), 
-przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, 
-przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, 
oraz wiele innych przepisów, norm, opracowań techniczno-budow-
lanych, aprobat technicznych, decyzji administracyjnych, ekspertyz i 
innych dokumentów.

Eurokody w robotach ziemnych.

Eurokody są europejskimi normami technicznymi, dotyczącymi 
wyłącznie projektowania konstrukcji budowlanych, zainicjowanymi 
przed ustanowieniem europejskich norm w Unii Europejskiej.

Przystępując do Unii Europejskiej, Polska zobowiązała się do wpro-
wadzenia eurokodów. Stanowią one kluczowe ogniwo ładu budow-
lanego w państwach Unii Europejskiej. Eurokody są zbiorem zuni-
fikowanych norm międzynarodowych służących do projektowania 
budynków oraz konstrukcji inżynierskich.
Normy Eurokody (w liczbie 59) ujęte są w 10 części, które obejmują: 
• EN 1990 Eurokod O - Podstawy projektowania konstrukcji,
• EN 1991 Eurokod l - Oddziaływania na konstrukcje,
• EN 1992 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji betonowych,
• EN 1993 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych,
• EN 1994 Eurokod 4 - Projektowanie konstrukcji żelbetowych,
• EN 1995 Eurokod 5 - Projektowanie konstrukcji drewnianych,
• EN 1996 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowanych,
• EN 1997 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne,
• EN 1998 Eurokod 8 - Projektowanie konstrukcji na terenach sej-

smicznych,
EN 1999 Eurokod 9 - Projektowanie konstrukcji ze stopów alumi-
niowych.
Eurokody dotyczą projektowania zarówno konstrukcji wykonywa-
nych na miejscu budowy, jak i wyrobów budowlanych będących ele-
mentami konstrukcyjnymi.
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Podstawy projektowania z uwzględnieniem postulatu niezawodności 
budowli metodologiczne zasady projektowania konstrukcji, ujęto w 
PN-EN 1990: 2004 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji. 
Jest to norma wiodąca w projektowaniu konstrukcji budowlanych we-
dług eurokodów, przeznaczona także do stosowania przez: komitety 
opracowujące nowe normy projektowania i związane normy wyrobów 
(badań i wykonania); projektantów i wykonawców, a także właściwe 
władze budowlane. Ponadto PN-EN 1990 jest dokumentem prze-
wodnim w projektowaniu konstrukcji nieuwzględnionych w euroko-
dach od EN 1990 do EN 1999 w celu: oceny oddziaływań i ich kom-
binacji, identyfikacji modelu materiału i zachowania się konstrukcji, 
oceny wartości liczbowych parametrów niezawodności. Podano w 
niej zasady i wymagania dotyczące oceny nośności, użytkowalności 
i trwałości konstrukcji. Przedstawiono przede wszystkim procedury 
działań organizacyjno-prawnych związanych z zapewnieniem nieza-
wodności budowli – określone jako zarządzanie niezawodnością. Są 
to działania zorientowane na jakość w ujęciu procesowym, tj. stoso-
waniu odpowiednich procedur nadzoru i kontroli w całym procesie 
budowlanym.

Wprowadzenie Eurokodów do powszechnego użycia znacząco zmie-
nia proces projektowania, począwszy od zestawiania obciążeń i ich 
kombinacji, obliczania konstrukcji po analizę zagadnień geotechnicz-
nych i fundamentowania.
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3. Dokumentacja projektowa

Zgodnie z artykułem 21 Prawa budowlanego  wszelkie roboty ziemne 
powinny być prowadzone na podstawie projektu.  Projekt budowla-
ny sporządzany jest przez projektanta w sposób zgodny z ustaleniami 
określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na re-
alizację przedsięwzięcia, wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasa-
dami wiedzy technicznej. Do obowiązków projektanta należy między 
innymi uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń roz-
wiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów; wyjaśnia-
nie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań; 
sprawowanie nadzoru autorskiego. 
Projektant zobowiązany jest również uwzględnić w projekcie zasady 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Ponad to projektant sporządza in-
formację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając 
specyfikę obiektu budowlanego. Na podstawie tej informacji kierow-
nik budowy zapewnia sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia.
Projekt zawiera wszelkie potrzebne informacje dotyczące między 
innymi: granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy ist-
niejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia 
terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ ko-
munikacyjny i układ zieleni. Te wszystkie informacje są niezwykle 
istotne w czasie prowadzenia robót ziemnych. Jeśli z projektu wynika, 
że prace będą prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie sieci takich 
jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociągowe i kanali-
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zacyjne, kierownik budowy jest zobowiązany do określenia bezpiecz-
nej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci 
i sposobu wykonania tych robót. 
Projekt budowlany powinien również zawierać wyniki badań geo-
logiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia 
obiektów budowlanych. Wykonywanie robót ziemnych wymaga bo-
wiem znajomości cech gruntu. Głównym parametrem oceny podłoża 
gruntowego jest klasyfikacja gruntów budowlanych uwzględniająca  
współczynnik spulchnienia gruntu. Z kolei wilgotność gruntów ma 
duży wpływ na sposób ich odspajania i związaną z tym pracochłon-
ność oraz na efekty zagęszczania. Rodzaj i kategoria gruntu, a także 
warunki geologiczne i wodne mają również znaczący wpływ na dobór 
odpowiednich maszyn do prac ziemnych. Jeżeli np. z badań geotech-
nicznych wynika, że lustro wody gruntowej znajduje się powyżej dna 
projektowanego wykopu, wówczas należy zaplanować jego obniżenie.
Roboty ziemne  należy również wykonywać na podstawie dokumen-
tacji projektowej. Projekty stanowiące dokumentację projektową po-
winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Doku-
mentacja projektowa powinna zawierać wszystkie dane niezbędne do 
właściwego i bezpiecznego zaplanowania i wykonania wykopu.
Przekazaną przez inwestora dokumentację projektową należy szcze-
gółowo przeanalizować. Jakiekolwiek niejasności lub braki w doku-
mentacji powinny być  wyjaśnione lub uzupełnione przed podjęciem 
robót.
Przy ocenie zakresu dokumentacji należy mieć na uwadze, że do wła-
ściwego zaplanowania i wykonania wykopu potrzebne są w zasadzie 
dane dotyczące: 
• ukształtowania terenu,
• poprzedniego użytkowania terenu,
• warunków gruntowo-wodnych do głębokości 1,0-2,0m (większej 

niż głębokość wykopu),
• informacji o przyległych drogach i budowlach (rodzaj fundamen-

tów, głębokość posadowienia, w pewnych przypadkach również 
stan konstrukcji i odporność na skutki wykonania wykopu),

• położenia, rodzaju i stanu instalacji podziemnych (gaz, elektrycz-
ność, wodociągi, kanalizacja, telekomunikacja),
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• obecności przeszkód w gruncie (stare mury, duże głazy),
• możliwości wystąpienia zabytków archeologicznych,
• obecności gruntów skażonych,
• występujących w terenie ograniczeń z uwagi na drgania, hałas,
• szczególnych wymagań ochrony środowiska.

Zakres dokumentacji projektowej powinien być dostosowany do zło-
żoności i zakresu wykonywanych robót.
W większości przypadków do podjęcia robót wystarcza:
• projekt budowlany,
• dokumentacje geotechniczna lub geologiczno-inżynierska oraz 

geotechniczne warunki posadowienia.

W razie potrzeby dokumentacja projektowa powinna być uzupełniona 
o odpowiednie projekty wykonawcze:
• projekt obudowy wykopu,
• projekt odwodnienia wykopu,
• projekt monitoringu oddziaływań wykopu (budowy) na stan bez-

pieczeństwa obiektów sąsiednich,
• inne, jak np. projekty zabezpieczenia przed uszkodzeniami insta-

lacji podziemnych występujących w obrębie wykopu.
Zakres projektu budowlanego ustala rozporządzenie Ministra Infra-
struktury , zgodnie z którym w odniesieniu do wykopów związanych 
z realizacją zaprojektowanego obiektu, projekt budowlany powinien 
jednoznacznie określać:
• ukształtowanie terenu budowy i występujące aktualnie na terenie 

obiekty i instalacje,
• granice działki, na której zlokalizowany jest obiekt,
• okalizację obiektów i instalacji, pod które ma być wykonywany 

wykop,
• wymiary i usytuowanie elementów konstrukcji części podziem-

nej obiektu lub instalacji wraz z przewidywanymi izolacjami ze-
wnętrznymi, poziom posadowienia fundamentów,
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• zakładane warunki gruntowe w poziomie posadowienia obiektu 
(rodzaj i stan gruntu, w razie potrzeby parametry wytrzymało-
ściowe).

Projekt powinien ponadto określać przewidywany rodzaj wykopu do 
posadowienia obiektu. W przypadkach gdy  projekt przewiduje wy-
konanie wykopu obudowanego, powinien określać rodzaj budowy, jej 
usytuowanie i warunki podparcia. Jeżeli zakładany z projekcie sposób 
wykonania wykopu może mieć istotny wpływ na obiekty sąsiednie 
(budynki lub instalacje), to projekt powinien określać warunki bez-
piecznego wykonania wykopu z uwagi na te obiekty.

Dokumentacja geotechniczna powinna być wykonana zgodnie z 
wymaganiami aktualnych rozporządzeń, warunków technicznych, 
norm ,a geologiczno-inżynierska zgodnie z wymaganiami ustaw i 
rozporządzeń. Zgodnie z obowiązującymi przepisami  dokumentacja 
geologiczno-inżynierska powinna być uzupełniona geotechnicznymi 
warunkami posadowienia. Rozpoznanie geotechniczne na terenie 
projektowanych wykopów powinno obejmować:

a) Rodzaj i stan gruntów w podłożu na terenie robót ziemnych i na 
terenach  sąsiednich, które mogą podlegać oddziaływaniu robót,
b) Układ warstw gruntów w podłożu,
c) Poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz ich okresowe 
wahania,
d) Właściwości fizykomechaniczne gruntów i ich zmienność,
e) Posadowienie istniejących konstrukcji,
f) Geotechniczne warunki posadowienia.

W przypadkach gdy wykonanie wykopu może mieć niekorzystny 
wpływ na tereny i obiekty sąsiednie, odpowiednie rozpoznanie wyko-
nane było również na tych terenach.
Warunki geologiczne, hydrologiczne, hydrogeologiczne i geotech-
niczne na terenie, na którym mają być wykonywane wykopy, powinny 
być rozpoznane w stopniu umożliwiającym właściwe zaprojektowanie 
i bezpieczne wykonanie robót. W szczególności informacje dotyczące 
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gruntów występujących powyżej projektowanego poziomu posado-
wienia obiektu luz docelowego położenia  terenu powinny  umożli-
wiać ocenę stopnia trudności ich odspojenia, przydatności do ponow-
nego wykorzystania (np. przy wykonywaniu zasypek), bezpiecznego 
pochylenia skarp wykopu przy kopaniu.Informacje dotyczące wód 
powierzchniowych i podziemnych powinny być wystarczające do za-
projektowania efektywnego systemu odprowadzania wód powierzch-
niowych bądź regulacji cieków oraz systemu odwodnienia podłoża 
gruntowego.
Roboty ziemne są ściśle związane z gruntem, dlatego też z tego punk-
tu widzenia najistotniejsza dla projektanta jest norma PN-EN-1997 
Eurokod 7: Projektowanie Geotechniczne.
Najważniejsze w projektowaniu jest właściwe rozpoznanie podłoża i 
warunków wodnych. Eurokod 7 część 2 mówi ,że rozpoznanie  pod-
łoża  powinno  dostarczyć  informacji  potrzebnych  do  sporządzenia  
opisu  warunków występujących  w  podłożu,  mających  znaczenie  
dla  proponowanych  prac  i  stworzyć podstawy   do oszacowania pa-
rametrów geotechnicznych istotnych dla wszystkich stadiów budowy.

Otrzymane informacje pozwalają na ocenę  następujących zagadnień :
• przydatności danej lokalizacji dla proponowanej budowli i ocenę  

poziomu dopuszczalnego ryzyka
• deformacji  podłoża spowodowanego przez budowlę  lub będące-

go wynikiem prac  budowlanych, rozkładu przestrzennego i za-
chowania w czasie;

• bezpieczeństwa  w  odniesieniu  do  stanów  granicznych   osia-
danie  ,  wypór  gruntu, wypiętrzenie, poślizg mas gruntowych i 
skalnych i inne

• obciążeń   przekazanych  na  budowlę   ze  strony  podłoża  (np.  
boczne  parcie  na  pale)  i  zakresu,  w  jakim zależą  one od pro-
jektu budowli i jej konstrukcji;

• metod  posadowienia w tym ulepszenia  podłoża,  możliwości  
wykonania  wykopów,  możliwości  wykonania pali, odwodnienia  
i drenażu

• kolejności  prac fundamentowych
• oddziaływania budowli i jej użytkowania na otoczenie;
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• wszelkich dodatkowych wymaganych zabezpieczeń  konstruk-
cyjnych w tym  zabezpieczenie  i podparcie wykopu, zakotwienie, 
rurowanie pali wierconych, usuwanie przeszkód

• oddziaływania prac budowlanych na otoczenie
• rodzaju i zasięgu zanieczyszczenia podłoża w miejscu lokalizacji 

i w jego sąsiedztwie;
• skuteczności przyjętych  środków w celu powstrzymania lub za-

pobiegania zanieczyszczeniu.

Równie ważne przy tworzeniu projektu jest właściwe rozpoznanie 
warunków wodnych, rozpoznanie  wód gruntowych  niezbędne dla 
projektowania i wykonawstwa. Badania wody gruntowej powinny do-
starczyć informacji na temat:
• głębokości,  miąższości,  zasięgu  i  przepuszczalności  warstw  

wodonośnych  w  podłożu  i  systemów nieciągłości w skałach;
• poziomu zwierciadła wód gruntowych lub powierzchni piezome-

trycznej warstwy wodonośnej, ich zmian w czasie oraz stwierdzo-
nych poziomów wód gruntowych, z podaniem możliwych pozio-
mów ekstremalnych i okresów ich powtarzalności;

• rozkładu ciśnienia wody w porach gruntu;
• składu chemicznego i temperatury wód gruntowych
Metody badawcze służące rozpoznaniu podłoża oraz warunków wod-
nych należy dostosować do przewidywanego rodzaju budowli, metody 
posadowienia, ulepszenia podłoża i głębokości posadowienia. Rozpo-
znanie podłoża następuje etapami:
• badania wstępne mające na celu wybór lokalizacji i koncepcji bu-

dowli 
• badania do celów projektowania
• kontrola i monitoring 

Informacje dotyczące warunków gruntowych i wodnych są kluczowe 
dla prowadzenia robót ziemnych. Już badania wstępne powinny do-
starczyć niezwykle istotnych danych dotyczących chociażby lokaliza-
cji budowy. Z badań tych powinna wynikać:
• ocena ogólnej stateczności i przydatności danego terenu;
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• ocena przydatności danego terenu w porównaniu z terenami al-
ternatywnymi;

• ocena dogodnego położenia budowli;
• oszacowanie  możliwych  skutków  oddziaływania  proponowa-

nych  prac  na  otoczenie,  to  jest  na sąsiadujące budynki, budowle 
i tereny;

• określenie złóż  kruszyw;
• uwzględnienie możliwych metod posadowienia i ulepszania pod-

łoża;
• planowanie  badań   do celów projektowych i kontrolnych, łącznie 

z określeniem  głębokości strefy podłoża, która może mieć zna-
czący wpływ na zachowanie się  budowli;

• rodzaj gruntu lub skały i ich stratyfikacja;
• położenie zwierciadła wód gruntowych albo profil ciśnienia w 

porach gruntu;
• wstępne własności wytrzymałościowych i odkształceniowe grun-

tu lub skały;
• możliwość występowania  agresywnej  wody  gruntowej  lub  za-

nieczyszczonego  gruntu,  co  może być niebezpieczne dla trwa-
łości materiałów budowlanych

Eurokod 7 podaje,  jakie zagadnienia powinny być dodatkowo moż-
liwe do oceny dzięki zawartym w projekcie informacjom. Ustalenie 
parametrów geotechnicznych badanych gruntów i skał pod kątem 
wykorzystania ich jako materiałów budowlanych powinno pozwolić 
na ocenę:
• ich przydatności dla zamierzonego wykonania
• zasięgu złoża
• czy  jest  możliwe  wydobycie  i  obróbka  materiałów  oraz  czy  i  

w  jaki  sposób  odpad  może być odseparowany i usunięty;
• przewidywalnych metod ulepszenia gruntów i skał;
• urabialności  gruntów  i  skał podczas  budowy  i  możliwych  

zmian  ich  własności  w  czasie  transportu,
• rozmieszczania i dalszej obróbki;
• oddziaływania ruchu budowli i ciężkich ładunków na podłoże 

gruntowe;
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• potencjalnych  metod  odwadniania  i/lub  wykonywania  wyko-
pów,  oddziaływania  opadu,  odporności  na wietrzenie i podatno 
ci na kurczenie się , pęcznienie i rozdrabnianie

Z kolei właściwe rozpoznanie warunków wodnych jest konieczne do 
oceny:
• zakresu i charakteru prac prowadzonych w celu obniżenia pozio-

mu wody gruntowej;
• możliwego  ujemnego  oddziaływania  wody  gruntowej  na  wy-

kopy  lub  na  skarpy  (np.  ryzyko  przebicia hydraulicznego, 
nadmiernego ciśnienia spływowego lub erozji);

• wszelkich  niezbędnych  środków  w  celu  ochrony  budowli  (tj.  
izolacja  wodoszczelna,  drenaż i  środki zapobiegające agresywnej 
wodzie);

• skutków obniżenia wód gruntowych, osuszenia, retencjonowania 
itd. na otoczenie;

• zdolności gruntu do absorpcji wody wprowadzonej podczas robót 
budowlanych;

• możliwości wykorzystania  lokalnej  wody  gruntowej  na  potrze-
by  wykonawstwa,  z  uwzględnieniem  jej składu chemicznego

W czasie wykonywania budynków i obiektów inżynierskich należy 
uwzględniać oddziaływania obciążeń które wpływają na konstruk-
cję. Z punktu widzenia robót ziemnych najistotniejsze są obciążenia 
wykonawcze oraz oddziaływania geotechniczne, o których mówi 
Eurokod l - Oddziaływania na konstrukcje. Obciążenia wykonaw-
cze to obciążenia występujące na skutek działań wykonawczych,  ale 
nie występujące po zakończeniu robót. Natomiast o oddziaływaniach 
geotechnicznych mówią wartości charakterystyczne parametrów geo-
technicznych gruntu oraz parcia na grunt, a także wartości graniczne 
przemieszczania fundamentów. 

Obciążenia wykonawcze klasyfikuje się jako obciążenia zmienne. 
Dzieli się je na następujące rodzaje:
• osoby i narzędzia podręczne
• robotnicy, nadzór i goście, możliwie z podręcznymi narzędziami 

lub z innym drobnym sprzętem budowlanym
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• składowanie przedmiotów przenośnych:
• składowanie takich przedmiotów jak materiały budowlane i kon-

strukcyjne, elementy prefabrykowane oraz sprzęt
• sprzęt niestały   usytuowany w pozycji statycznej jak rusztowania, 

maszyny, pojemniki lub w czasie ruchu jak dźwigary, przeciw-
wagi

• ciężkie maszyny i sprzęt przenośny:maszyny i sprzęt głownie na 
kołach lub szynach jak podnośniki widłowe, ciężkie urządzenia 
widłowe

• akumulacja materiałów odpadowych jak niewykorzystane mate-
riały konstrukcyjne, odspojony grunt, materiały z rozbiórki

• obciążenia od części konstrukcji w stanie realizacji

W czasie stadiów wykonywania prac należy również brać pod uwa-
gę oddziaływania geotechniczne takie jak  odkształcenie gruntu pod 
fundamentami konstrukcji. Oddziaływania te ocenia się na podstawie 
wyników badań geotechnicznych. Po ich przeprowadzeniu uzysku-
jemy informację zarówno o bezwzględnych jak i względnych warto-
ściach odkształceń, ich zależności od czasu i możliwego rozrzutu. 

Eurokody wykorzystują i porządkują dotychczasową wiedzę o bez-
piecznym projektowaniu i wznoszeniu obiektów budowlanych, umoż-
liwiają  korzystanie z najnowszych, światowych osiągnięć nauki w tej 
dziedzinie. Wprowadzenie Eurokodów  zmienia proces projektowa-
nia, Można zauważyć jak duży wpływ mają badania gruntu na pro-
ces planowania i wykonywania robót ziemnych. Eurokod uwzględnia 
obciążenia i oddziaływania, konieczne do uwzględnienia na każdym 
etapie wznoszenia konstrukcji budowlanej.
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4. Obsługa geodezyjna i geologiczna robót 
ziemnych

Podczas przygotowań do budowy i w trakcie realizacji inwestycji 
bardzo ważną rolę odgrywają eksperci zajmujący się badaniem gruntu 
oraz pomiarem geodezyjnym terenu. Geolog ma za zadanie zbadać 
jakość gruntu na działce,natomiast geodeta określa granice działki 
i przygotowuje mapę do celów projektowych. Mapa geodezyjna ,sy-
tuacyjno wysokościowa z elementami uzbrojenia oraz dokumentacja 
geotechniczna ,geologiczno-inżynierska  stanowi podstawowy doku-
ment do właściwego zaprojektowania wykonania robót ziemnych.

Obsługa geodezyjna.

Geodezja to dziedzina nauki mająca duże znaczenia w różnych obsza-
rach życia i biznesu. Praca geodety polega na projektowaniu i doko-
nywaniu pomiarów i obliczeń geodezyjnych, sporządzaniu raportów z 
wyników, aktualizacji danych oraz pozostałych zadaniach z dziedziny 
geodezji i kartografii. 
Geodezja zajmuje się opisywaniem kształtu i wymiarów Ziemi, jej 
powierzchni, złóż i infrastruktury podziemnej, wytyczaniem określo-
nych obszarów oraz monitorowaniem przestrzennego zagospodaro-
wania określonego obszaru. Praca geodety ma w związku z tym duże 
znaczenie, nie tylko w ramach samej nauki. Pomiary geodety znajdu-
ją zastosowanie na przykład w budownictwie, zarówno publicznym 
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jak i prywatnym. Tak planowanie, projektowanie jak i realizowanie 
inwestycji, wymaga dokładnego określenia map terenu (w tym wy-
sokościowych; mapa geodezyjna) a następnie wytyczenia gotowego 
projektu w terenie. Na koniec niezbędne jest zweryfikowanie przez 
geodetę poprawności realizowanego projektu. 
   Z informacji w zakresie przepisów prawa dotyczących geodezji 
jednym z najnowszych jest rozporządzenie z 9 listopada 2011 roku 
opisujące standardy techniczne pomiarów geodezyjnych sytuacyjnych 
i wysokościowych. Omówione są zagadnienia ewidencji i podziałów 
gruntów i nieruchomości, ewidencji sieci uzbrojenia terenu, postępo-
wań sądowych, zagospodarowania terenu oraz pomiarów towarzyszą-
cych inwestycjom budowlanym. 
Przed spotkaniem z geodetą należy znać numer działki, aby wskazać 
ja fachowcowi, który ma opracować mapę. Geodeta powinien dokład-
nie wymierzyć działkę i podać aktualne parametry (długość boków 
i rzędne) oraz zamieścić na mapie orientację działki względem kie-
runków świata i sytuację – działkę na mapie w większej skali. Przed 
spotkaniem z geodetą i geologiem warto skonsultować się z architek-
tem, projektantem w kwestii tego, jakie informacje muszą znaleźć się 
na mapie wykonywanej przez geodetę – czy ze względu na specyfikę 
naszej działki (np. ukształtowanie czy planowaną przez gminę drogę) 
nie potrzeba nanieść na nią więcej szczegółów. Warto ustalić z archi-
tektem, który będzie robił projekt zagospodarowania działki, zakres 
opracowania mapy do wykonania przez geodetę. 
Na mapie do celów projektowych powinny znaleźć się sieci uzbroje-
nia terenu, z których będziemy wykonywać przyłącza. Praca geodety 
polega na precyzyjnym określeniu granic działki na podstawie infor-
macji zawartych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Terenu. 
Po uzyskaniu pozwolenia na budowę, geodeta wytycza budynek na 
działce zgodnie z projektem zagospodarowania działki. Natomiast 
do dokumentacji powykonawczej, gdy dom jest już gotowy odbioru, 
nanosi on na mapę budynek oraz wszystkie przyłącza: energetyczne, 
wodno-kanalizacyjne i gazowe. Pomiary geodezyjne muszą być wpi-
sane do dziennika budowy przez geodetę. Geodeta wykonuje pomiary 
inwentaryzacyjne – uwzględniając wszystko, co zostało wzniesione na 
działce. 
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Pierwsze spotkanie z geodetą należy odbyć po spotkaniu z architek-
tem ale przed przystąpieniem do projektu, ponieważ mapa geodezyjna 
do celów projektowych musi zawierać istotne dla architekta informa-
cje. Na ich podstawie wykonuje on projekt zagospodarowania działki, 
który jest potrzebny do pozwolenia na budowę. Druga wizyta geodety 
następuje po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Wtedy wytycza on 
usytuowanie budynku na działce. Współpraca z geodetą trwa przez 
wszystkie etapy budowy – od momentu wyboru działki do zakończe-
nia budowy.  
Do uzyskania pozwolenia na budowę niezbędna będzie mapa sytu-
acyjno-wysokościowa do celów projektowych. Należy ją dołączyć do 
dokumentacji. Projekt usytuowania budynku na działce wykonuje się 
po to, aby ekipa wykonawców mogła zacząć budowę i miała dokładną 
informację, w którym miejscu należy postawić dom. 
Inwestor musi sprawdzić, czy eksperci mają odpowiednie uprawnie-
nia np. pieczątkę i numer licencji, ponieważ tylko ekspert z upraw-
nieniami ma prawo dokonywać badań czy pomiarów, a ich wyniki, 
potwierdzone w danym ośrodku geodezyjno-kartograficznym, są ak-
ceptowane prawnie. 
Najlepiej na inwestora jest zdecydować się na usługi eksperta działają-
cego lokalnie, który dysponuje aktualną dokumentacją kartograficzną 
okolicznych gruntów. Kontakt do nich można znaleźć w Internecie 
(strony lokalnych firm), poprzez znajomych budujących dom albo z 
urzędu – jeśli dysponuje listą specjalistów z danego obszaru. 

Rozpoznanie warunków geologicznych.

Niesłychanie istotne przy realizacji każdej inwestycji jest rozpozna-
nie warunków gruntowych, wstępna ocena warunków posadowienia 
do czego niezbędna jest geologia zwiadowcza.Dokładna znajomość 
warunków gruntowo-wodnych pomaga podjąć właściwe decyzje do-
tyczące posadowienia domu, poziomu posadowienia, ukształtowania 
terenu, odwodnienia ochrony fundamentów , piwnic przed wodą i 
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unikanie  problemów z okresowym zalewaniem działki przez opady 
atmosferyczne ,wody gruntowe i napływowe.
Od warunków gruntowych zależy, czy nie będziemy mieli problemów 
z wykonaniem wykopu ,budową i późniejszą eksploatacją domu. To, 
co znajduje się poniżej fundamentów i wokół nich, ma bowiem bez-
pośredni wpływ na cały budynek, a więc na przykład na to, czy nie 
będzie nierównomiernie osiadał i pękał albo czy jego piwnic nie bę-
dzie zalewała woda.
Dlatego właśnie bardzo istotną sprawą jest dokładne sprawdzenie 
warunków gruntowo-wodnych na działce. Planując budowę, mamy 
dwa wyjścia: albo znaleźć działkę z gruntem nadającym się do po-
sadowienia na niej takiego domu, jaki chcemy, albo - do warunków 
panujących na działce, którą chcemy kupić dostosować sposób funda-
mentowania naszego domu.
Jeśli źle ocenimy grunt, ryzykujemy, że wybierzemy niewłaściwy spo-
sób fundamentowania, czego skutkiem będą w przyszłości kłopoty z 
domem.Jeśli zrobimy to dobrze - mamy szansę wybrać rozwiązania 
nie tylko niepowodujące kłopotów, ale i relatywnie tanie.Nośność 
większości gruntów w Polsce jest wystarczająca do posadawiania do-
mów jednorodzinnych - dla bezpieczeństwa lepiej jednak upewnić się, 
jakie grunty występują na działce. Od tego, jaki grunt jest na terenie 
naszej działki i jaki jest poziom wody gruntowej, będzie też zależało, 
ile zapłacimy za roboty ziemne i fundamentowe.Dobra ocena lokali-
zacja działki i brak komplikacji prawnych nie wystarczą, żeby zdecy-
dować się na jej zakup.Przed podjęciem decyzji o fundamentowaniu 
obiektu należy szczegółowo rozpoznać warunki lokalizacyjne, grun-
towo-wodne.Trzeba jeszcze mieć pewność, że są na niej grunty nośne, 
czyli takie, które bez specjalnych (i kosztownych) zabiegów nadają się 
pod budowę domu.Suchy grunt łatwo poznać po piasku widocznym 
spod rzadkiej roślinności. Typowe rośliny to  kupkówka pospolita,  
koniczyna polna ,kocanka.Gleby mokre są porośnięte bujną, zieloną 
roślinnością. Typowe rośliny to wełnianka, jaskier ostry ,wiązówka 
błotna.
W korzystnych warunkach można zrezygnować z posadowienia domu 
poniżej poziomu przemarzania fundamentów ,wystarczy wtedy zro-
bić to na głębokości 50 cm, w niekorzystnych - trzeba będzie dopłacić 
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za ciężkie izolacje albo nawet specjalny sposób fundamentowania . 
Czasem koszty te robią się tak duże, że najlepszym wyjściem jest po 
prostu rezygnacja z inwestycji na tym terenie.
Najlepiej, jeśli na działce są grunty niespoiste (np. piaski, pospółki). 
Są one mało ściśliwe i dobrze przepuszczają wodę. Osiadają bezpo-
średnio po pełnym obciążeniu fundamentów (osiadanie ustaje prak-
tycznie po zakończeniu budowy).
Gorszym podłożem są grunty spoiste i słaboprzepuszczalne (gliny, 
piaski gliniaste, gliny piaszczyste). Łatwo się zawilgacają, a zamarz-
nięte wypychają budynek w górę - stąd też nazywane są gruntami wy-
sadzinowymi. Osiadanie gruntów spoistych jest długotrwałe (nawet 
do kilku lat). Szczególnie niebezpieczne dla budynku jest osiadanie 
nierównomierne (występuje, gdy podłoże jest zróżnicowane.
Złym podłożem pod fundamenty są też grunty organiczne (np. torfy 
i namuły). Znacznie się odkształcają (a razem z nimi przemieszczają 
się fundamenty i budynki, co szybko prowadzi do zarysowania, a na-
wet pękania ich konstrukcji); poza tym, zawarta w nich woda zawiera 
kwaśne związki humusowe, szkodliwe dla betonu i innych materia-
łów budowlanych. Złe są również grunty nasypowe, złożone bez od-
powiedniego zagęszczenia.
Jeśli poziom wody gruntowej jest wysoki, problematyczne może się 
okazać budowanie domu z piwnicami. Również wykonywanie fun-
damentów poniżej głębokości, na jakiej znajduje się woda gruntowa, 
wymaga zabezpieczenia wykopów przed zalaniem oraz wykonania 
ciężkich izolacji przeciwwodnych (co podnosi koszty budowy). Woda 
gruntowa może podnosić się wysoko tylko okresowo (np. wiosną i 
jesienią). W dokładniejszym sprawdzeniu warunków gruntowo-wod-
nych pomogą badania geotechniczne.
Niektóre grunty w ogóle nie nadają się pod budowę domu. Takim 
przykładem mogą być organiczne torfy i namuły, które nie są w stanie 
przenieść nawet małych obciążeń. Znacznie obciążone - odkształcają 
się, a razem z nimi przemieszczają się fundamenty, co szybko prowa-
dzi do zarysowania budynków, a nawet pękania ich konstrukcji.
Grunty organiczne zwykle można spotkać na terenach, na których 
dawniej znajdowały się różnego rodzaju zbiorniki wodne, strumyki i 
rzeki, natomiast obecnie są to najczęściej bujne łąki.Grunty słabono-
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śne występują też na obszarach zalewowych tarasów rzecznych - tam, 
gdzie w okresie powodzi woda zalewała sąsiadujące z korytem niżej 
położone tereny i osadzała drobne cząstki, które luźno nawarstwione 
tworzą słabe podłoże (mady).
Niebezpieczne bywają też grunty uplastycznione przez wodę opado-
wą lub gruntową. Plastyczne warstwy odkształcają się wraz ze znaj-
dującym się na nich budynkiem.
Słabym podłożem są też grunty nasypowe, czyli takie, które zostały 
przez człowieka przeniesione z miejsca swego naturalnego występo-
wania i złożone bez żadnego zagęszczenia. Najczęściej grunty nasy-
powe znajdują się w różnego typu wyrobiskach i zagłębieniach terenu 
(np. na wyrobiskach dawnych cegielni).
Bardzo często grunty nasypowe utworzone są z gruntów spoistych - 
glin, iłów. Grunty takie trudno poddają się zagęszczaniu, a w kontak-
cie z wodą opadową łatwo się uplastyczniają. Podłoże z takich grun-
tów praktycznie nie nadaje się pod budowę.
Na terenach podmokłych stale lub okresowo, poziom wody gruntowej 
jest wysoki. Może ona znacznie utrudniać wykonanie fundamentów 
(trzeba obniżać jej poziom w wykopie), ponadto powoduje koniecz-
ność stosowania specjalnych izolacji. Poza tym, w pobliżu zbiorników 
wodnych często występują grunty organiczne, czyli torfy lub namuły. 
Grunty te nie nadają się do posadowienia na nich budynku.
Grunt na pochyłym terenie może się przemieszczać. Budowa domu 
na zboczu osuwiskowym możliwa jest jedynie pod warunkiem wyko-
nania trudnych i bardzo kosztownych zabiegów inżynierskich. Geo-
technik na podstawie wyglądu skarpy oraz analizy map geodezyjnych 
- często po konsultacji z geologiem - określa, czy skarpa, na której 
zboczu (lub w jego pobliżu) projektuje się budowę jest stateczna.
Stare wyrobiska pogórnicze , żwirowni często zasypane są gruzem, 
śmieciami lub niezagęszczanym gruntem. Kilkumetrowe warstwy 
luźno usypanego gruntu, obciążone budynkiem, będą się dogęszczać, 
powodując osiadanie budynku i pękanie jego konstrukcji. Budowanie 
na gruntach nasypowych wymaga stosowania specjalnych technik, 
np. posadowienia budynku na palach.
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Jeśli upewniliśmy się już, że grunt znajdujący się na działce nadaje się 
do posadowienia na nim domu, przed jej kupnem sprawdźmy jeszcze, 
czy coś innego nie skomplikuje nam budowy.
Jeśli na działce jest słup energetyczny lub inne urządzenie do prze-
syłu energii, wody czy gazu, sprawdźmy czy ich właściciel (zakład 
energetyczny, przedsiębiorstwo wodociągowe, gazownia itd.) posta-
wił je na działce legalnie. Jeśli tak - powinien mieć stosowną umowę 
z poprzednim właścicielem działki. Jeżeli nie - możemy żądać ich 
usunięcia. Jak wynika z doświadczeń wielu inwestorów, dojście do 
porozumienia z właścicielami urządzeń przesyłowych nie jest łatwe, 
a na pewno nie da się tego załatwić szybko. 
Zanim kupi się działkę, sprawdźmy co można na niej wybudować. 
Informacje o tym znajdziemy w miejscowym planie zagospodarowa-
nia terenu. Jeśli na danym terenie nie ma planu, musimy w urzędzie 
gminy poprosić o wydanie "Warunków zabudowy i zagospodaro-
wania terenu" (wzizt); o ich wydanie może prosić każdy, nie trzeba 
być do tego właścicielem działki.Wymóg zachowania części działki 
jako biologicznie czynnej, może skomplikować prace budowlane (jeśli 
obowiązuje na danym terenie - informacje o tym również znajdziemy 
we wspomnianych dokumentach). Określa on, jaka część terenu może 
zostać zabudowana i utwardzona, a jaka musi pozostać "zielona" - 
w skrajnych sytuacjach może się okazać, że można zabudować tylko 
20% powierzchni działki.
Duże drzewa rosnące na działce, choć są jej ozdobą, mogą też utrud-
niać budowę. Jeśli okaże się, że konieczne jest ich wycięcie, sprawdź-
my w urzędzie gminy, czy będzie to możliwe.
Wśród najbardziej znanych uciążliwości, jakie mogą występować na 
zabudowywanych terenach, są między innymi hałas i drgania (wi-
bracje) oraz bardzo ostatnio dotkliwe zjawiska powodzi i zalewania 
wodami opadowymi. Innym typem zdarzeń są szkody spowodowane 
działalnością górniczą. Kategorie terenów górniczych określa pięcio-
stopniowa skala, przy czym na terenach objętych kategorią I występu-
ją szkody najłagodniejsze, natomiast w przypadku kategorii V w ogóle 
nie zaleca się wznoszenia obiektów.
Szkody górnicze to zjawiska występujące na powierzchni terenu bę-
dące skutkiem eksploatacji górniczej. Do podstawowych typów szkód 
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górniczych zaliczane są przede wszystkim deformacje powierzchni 
(ciągłe i nieciągłe), a także zmiany stosunków wodnych i wstrząsy 
górnicze. W zależności od stopnia deformacji terenu (nachylenia, od-
kształcenia poziomego i promienia krzywizny) ustala się kategorię 
zniekształceń przydatności terenu do zabudowy.
Najczęściej występujące deformacje ciągłe są to tzw. górnicze niecki 
obniżeniowe, których zasięg często wykracza daleko poza front robót 
eksploatacyjnych w kopalni. Drugi typ odkształceń, czyli deformacje 
nieciągłe występują w postaci lokalnych obniżeń terenu (zapadlisk) 
lub liniowych uskoków i szczelin.
Eksploatacja górnicza może mieć także wpływ na zmianę warunków 
wodnych terenu. Najbardziej niepożądanym zjawiskiem jest podnie-
sienie się poziomu wód gruntowych (zmniejszenie głębokości jej wy-
stępowania) wskutek obniżenia poziomu terenu. W efekcie budynek, 
którego posadowienie znalazło się powyżej poziomu wód, może ulec 
podtopieniu.
Według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warun-
ków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytu-
owanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) dopuszcza 
się wznoszenie budynków w zasięgu określonych przepisami zagrożeń 
i uciążliwości pod warunkiem zastosowania środków technicznych 
zmniejszających bądź zwiększających odporność budynku na te za-
grożenia i uciążliwości. Takie działania należy podjąć już w procesie 
planowania budowy i konsekwentnie realizować na dalszych jej eta-
pach. Szczególnie ważny jest wybór materiałów do wznoszenia ścian.
Obiekty na terenach górniczych i pogórniczych, należy projekto-
wać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. Należy przy tym uwzględnić wpływ oddziaływań gór-
niczych - wymuszone odkształcenia, drgania oraz zmianę warunków 
wodnych. Decyzja dotycząca tego, czy na danym terenie można budo-
wać dom, jest podejmowana na podstawie przewidywanego charak-
teru i intensywności oddziaływań szkód górniczych oraz aktualnych 
warunków wodnych i gruntowych.
Przy projektowaniu budynku wznoszonego na tak zwanym trudnym 
terenie powinno się uwzględnić wszystkie niekorzystne uwarunkowa-
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nia podłoża. Pomoże to zapobiegać ewentualnym szkodom, a przez to 
zwiększyć komfort mieszkania.
Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 24.09.1998 r., budynki jedno- 
lub dwukondygnacyjne należą do pierwszej kategorii geotechnicznej. 
Obejmuje ona niewielkie obiekty budowlane, w prostych warunkach 
gruntowych - a dla nich wystarcza sporządzenie dokumentacji geo-
technicznej.
Nie ma więc jednoznacznego przepisu, nakazującego inwestorowi 
przeprowadzenie badania gruntu przed rozpoczęciem budowy. Na 
szczęście nośność większości gruntów w Polsce jest wystarczająca do 
bezpiecznego posadawiania domów jednorodzinnych. Jednakże pro-
blemy tych, którzy zbudowali domy na nieznanym podłożu, a później 
mieli kłopoty np. z pękaniem ścian domu wskazują, że lepiej jednak 
zawczasu dowiedzieć, jakie grunty występują na działce. I to nie tylko 
zanim powstanie projekt domu, ale często nawet zanim działka zo-
stanie kupiona. Po prostu nie opłaca się ryzykować, że nie będzie się 
nadawała do tego, by zbudować na niej dom.
Badania geotechniczne pomagają podjąć decyzję również w następu-
jących kwestiach czy można posadowić budynek płycej, niż jest to 
wymagane ze względu na strefę przemarzania,czy wokół fundamen-
tów można układać drenaż, i czy warto to robić,czy trzeba będzie 
odprowadzać wody opadowe z terenu, gdzie nie ma kanalizacji desz-
czowej.

Obsługa geologiczna

Zadaniem geologa jest ocena warunków gruntowo-wodnych w miej-
scu, na którym ma stanąć przyszły dom. Na podstawie stworzonej 
ekspertyzy geotechnicznej wykonuje on specjalistyczną dokumenta-
cję oraz opinię geologiczno-inżynieryjną. Ta podstawie wyników tych 
badań powstaje projekt fundamentów – parametry geotechniczne 
gruntu wpływają na wybór rodzaju fundamentów. 
Geologa można spytać, jakie sugeruje rozwiązanie dotyczące izolacji 
fundamentów na naszej działce np. czy w przypadku kontaktu fun-
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damentów z wodami gruntowymi należy zastosować ciężką izolację 
fundamentów, czy też wyżej posadowić budynek. Badania geolo-
giczne dopiero niedawno stały się obowiązkowe. Ich wykonanie jest 
szczególnie ważne, gdy grunt na działce jest „niepewny” (np. może się 
podtapiać) lub kiedy inwestor decyduje się na wybudowanie piwnicy. 
Warto wykonać badania geologiczne, gdy teren na działce jest pod-
mokły lub w pobliżu znajduje się zbiornik wodny. Ekspertyza geo-
loga przyda się także w przypadku, gdy działka ma znaczący spadek 
lub jest położona u podnóża góry. Na spotkaniu geolog z pewnością 
poprosi o plan usytuowania budynku na działce i informację o jego 
powierzchni. Inwestor może udać się do eksperta z już wybranym 
projektem. 
Inwestor powinien rozmawiać z geologiem, gdy już wie, w którym 
miejscu na działce ma stanąć dom. Najlepiej umówić się już po kon-
sultacji z architektem czy ekspertem budowy, aby geolog wiedział, 
gdzie ma wykonać odwierty. Wykonanie badania geologicznego, 
wraz z badaniem laboratoryjnym PH wody jest niewielkim kosztem 
w stosunku do całej i8nwestycji nawet takiej jak dom mieszkalny jed-
norodzinny. 
Inwestor, który wie o co pytać i szuka odpowiedzi, jest lepiej przygo-
towany do wyzwań, które czekają go na placu budowy. Przed spotka-
niem z geologiem inwestor jest zobowiązany znać już usytuowanie 
budynku na działce – ekspert musi wiedzieć, w którym miejscu ma 
wykonać odwiert. Planujący budowę powinien wiedzieć, czy chciałby 
dom z piwnicą czy bez – od tego zależy głębokość odwiertów wyko-
nywanych przez geologa. 
Budowanie domu to wieloetapowe zadanie, wymagające dobrej or-
ganizacji i współpracy wielu osób. Do pełni sukcesu i efektywnego 
działania niezbędna jest wiedza na temat kompetencji i obowiązków 
poszczególnych fachowców zaangażowanych w proces budowy oraz 
efektywna komunikacja. 
Badania geologiczne gruntu pod budowę domu przeprowadza się w 
celu doboru fundamentów i zbrojenia, a w przypadku projektów goto-
wych, dopasowania „szablonu” do indywidualnych warunków grun-
towych. 
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Gotowe projekty domów sporządza się standardowo dla podłoża o 
„wystarczającej nośności”. Dlatego też badania i wiercenia geologicz-
ne zlecane są każdorazowo, a w szczególności na terenach: torfowych, 
podmokłych, nasypowych i po rekultywacji. 
Badania gruntu przeprowadzane są przez geotechnika lub geologa. 
Dokumentacja geotechniczna powstaje w oparciu o wiercenia w grun-
cie, które wykonuje się w miejscach, w których zostaną usytuowane 
narożniki przyszłej inwestycji. Otwór wiercenia powinien mieć od 
3 do 5 metrów głębokości. Próbki ocenia się organoleptyczne, a w 
otwory wpuszcza się sondy, za pośrednictwem których sprawdza się 
zagęszczenie każdej warstwy gruntu. Średni koszt wiercenia nalicza 
się od 1 metra głębokości. Średnio, wiercenia geologiczne pod budo-
wę domu jednorodzinnego, kosztują ok 1500zł.

Badania geotechniczne określają: 
• poziom wód gruntowych – może być niski lub wysoki; w przypad-

ku wysokiego poziomu wód gruntowych być może trzeba będzie 
wykonać drenaż paskowy w celu ochrony piwnicy i fundamentu; 

• agresywność chemiczną wód gruntowych – jeśli poziom wód 
gruntowych jest wysoki, należy sprawdzić laboratoryjnie ich 
ewentualny wpływ na beton i stal; 

• kategorię gruntu – czyli: rodzaj podłoża (rodzime, naturalne lub 
antropogeniczne), podtyp (skalisty, mineralny, organiczny) i spo-
istość, czyli sypkość; 

• właściwości fizykomechaniczne – to spoistość poszczególnych 
warstw gruntu, co przekłada się na właściwości fizykomecha-
niczne; 

• zjawiska zboczowe – wykonuje się dla inwestycji zlokalizowanych 
na skarpach, w pobliżu skarp, na zboczach i w pobliżu zboczy; 
badania określają statyczność podłoża, ewentualne prawdopo-
dobieństwo osunięcia i pozwalają wybrać metodę wzmocnienia 
gruntu; 
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Badania geologiczne gruntu pod budowę domu przeprowadza się 
w celu doboru fundamentów i zbrojenia, a w przypadku projektów 
gotowych, dopasowania „szablonu” do indywidualnych warunków 
gruntowych. 

Gotowe projekty domów sporządza się standardowo dla podłoża o 
„wystarczającej nośności”. Dlatego też badania i wiercenia geologicz-
ne zlecane są każdorazowo, a w szczególności na terenach: torfowych, 
podmokłych, nasypowych i po rekultywacji. 

Przed i w trakcie wykonywania budowli ziemnych niezbędne jest 
przeprowadzenie szeregu badań kontrolnych jakości realizowanych 
elementów budowlanych. Ogólne zasady przeprowadzenia badań kon-
trolnych robót i obiektów ziemnych podaje norma PN-B-06050:1999 
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy upewnić o popraw-
ności danych rozpoznania geotechnicznego podłoża gruntowego. 
W szczególności kontrola powinna dotyczyć rodzaju i miąższości  
warstw gruntów zalegających w miejscu robót ziemnych oraz wa-
runków wodno gruntowych w podłożu. Wyniki badań kontrolnych 
należy porównać z dokumentacją geotechniczną, stanowiącą podsta-
wę projektu budowlanego i projektu robót ziemnych,projektem robót 
ziemnych.

Badanie gruntów w wykopach wykonuje się w celu sprawdzenia 
zgodności rzeczywistego rodzaju  i stanu gruntu w założonym pro-
jekcie. Badania tego typu prowadzi się również w miarę potrzeb dla 
oceny zagęszczenia gruntu na dnie oraz skarpach wykopu. Zakres 
badania gruntów na dnie wykopu zależy od rodzaju, rozmiarów oraz 
kategorii geotechnicznej budowli ziemnej lub innej konstrukcji prze-
widzianej do posadowienia w danym wykopie.

Zagęszczenie gruntu w nasypach określa się z reguły na podstawie 
pomiarów:gęstości objętościowej szkieletu gruntowego, wilgotności, 
oporu penetracji, modułu odkształcenia i in.

Należy pamiętać, iż wyniki pomiarów mogą być niemiarodajne 
przy ocenie zagęszczenia gruntów spoistych. 

W trakcie wykonywania budowy ziemnej, w celu sprawdzenia sta-
nu i prawidłowości jej zachowania, w zależności od potrzeby mogą 
być prowadzone następujące pomiary zwierciadła wody gruntowej w 
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podłożu gruntowym, ciśnienia wody w porach gruntu,parametrów 
wytrzymałościowych gruntu,osiadania lub przemieszczenia pozio-
mego podłoża lub nasypu i in.

Zakres i metoda prowadzenia pomiarów powinna być sprecyzo-
wana w projekcie.

Badania podłoża gruntowego należy wykonać zgodnie z wyma-
ganiami i metodyką podaną w normie PN-B-03020:1981. Zaleca się 
przy tym wykorzystywać szczegółowe wytyczne zawarte w wydaw-
nictwie GDDP z 1998r. pt. „Instrukcja badań podłoża gruntowego 
budowli drogowych i mostowych”. Zakres badań powinien umożli-
wiać wydzielenie na podstawie ich wyników warstw geotechnicznych 
z dokładnością odpowiadającą wymaganiom do przeprowadzenia ob-
liczeń nośności i stateczności budowli ziemnych.

Rozpoznanie podłoża zaleca się przeprowadzać stosując badania 
geofizyczne. Przy tym cechy podłoża należy ustalić na podstawie od-
wiertów lub wykopów badawczych, sondować lub innych badań polo-
wych, badań makroskopowych oraz badań laboratoryjnych wykona-
nych wg PN-B-04481:1988. poziom rozpoznania podłoża powinien 
sięgać do głębokości strefy aktywnej zmax  wg PN-B-03020:1981.

Wyniki badań  powinny uwzględnić rozpoznanie właściwości 
gruntów pod kątem możliwości ich wykorzystania jako materiału do 
budowli ziemnych. Liczbę punktów badawczych i odległości między 
punktami  w terenie należy dostosować do warunków geologicznych.
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Wymagana liczna i odległości między punktami pomiarowymi

warunki 
geologiczne

maksymalne 
odległości

między otworami pomiaro-
zwymi

minimalne 
głębokości otworów 

pomiarowych

wzdłuż 
obiektu

w
poprzek 
obiektu

wykop i 
niski

nasyp (do 
3 m)

nasyp (ponad 
3m)

m m

nieskomplikowana 
budowa geologicz-

na i morfologia.
Jednorodne 

warunki gruntowo-
-wodne

200
50 

(min 2 
otwory)

3 4

złożone warunki 
gruntowe

100
30 

(min 3 
otwory)

4 5

Jeżeli na terenie budowy występują grunty bardzo ściśliwe jak na-
muły, kreda, torf, namuły, otwory powinny sięgać co najmniej 3 m po-
niżej dolnej powierzchni tych pokładów. Na terenach osuwiskowych 
liczba otworów, ich rozmieszczenie i głębokość powinny umożliwić 
zlokalizowanie istniejących lub potencjalnych powierzchni poślizgów. 
W miejscach prowadzenia przepustów pod drogami głębokość otwo-
rów powinna wynosić co najmniej 4 m poniżej spodu fundamentu. 
Dopuszcza się zastąpienie wymogu wykonywania pełnej wymaganej 
liczby otworów, jeżeli w miejscach pomiarów wykonane zostaną inne 
badania sprawdzające podłoże, tj. sondowania statystyczne lub dy-
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namiczne, badania presjometryczne .W przypadku gruntów bardzo 
ściśliwych ( ściśliwych module ściśliwości Mo < 5MN/m²) w celu 
uściślenia lokalizacji warstw należy zwiększyć liczbę wierceń, wyko-
pów, sondowań itp.

W sytuacjach występowania czynnych osuwisk, głębokich bagien, 
torfowisk, zjawisk krasowych itp. Badania geologiczno-inżynierskie 
należy przeprowadzić według indywidualnie dobranej metodyki.

Kontrola wykonania nasypów i odkładów.

Kontrola wykonania nasypów i odkładów zarówno w czasie wy-
konywania robót jak i po ich wykonaniu, przeprowadzana jest w za-
leżności od badanych cech, wizualnie, rzez pomiar lub pomiar i obli-
czenie. Nierówności powierzchni należy sprawdzić przez pomiar przy 
użyciu łaty o dł. 3m.

Sprawdzenie w trakcie realizacji budowy prac zakrywanych po-
winno być odnotowane w dokumentach wykonawczych i potwierdzo-
ne przez nadzór. Kontrola po zakończeniu budowy polega na spraw-
dzeniu następujących zapisów i zgodności z :

• wyboru materiału i dostosowania do nich wymagań stawia-
nych danemu typowi materiałowo – konstrukcyjnemu nasypu.

• wymaganiami wykonania pomieszczeń nasypu
• wymaganiami uformowania skarp nasypu
• zachowanie dokładności i wykonania poszczególnych elemen-

tów nasypu
• wymaganiami wykonania odkładów.

Badania wysadzinowości gruntu powinny  obejmować co najmniej :
• badania zawartości drobnych frakcji, kapilarności biernej oraz/

lub wskaźnika piaskowego, lub wskaźnika nośności – na etapie 
projektowania obiektu.

• kontrolę wskaźnika piaskowego – na etapie realizacji prac
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Poszczególne rodzaje badań wykonywać według następujących 
wytycznych:

• skład granulometryczny, wilgotność naturalną i granice 
płynności – zgodnie z metodyką podaną w normie PN-B-
04481:1988

• kapilarnością bierną – zgodnie z metodyką podaną w normie 
PN-B-04493”1960

• wskaźnik piaskowy gruntów gruntów mieszanin żużlowo-
-popiołowych – zgodnie z metodyką podaną w normie PN-
64/8931-01

• zawartość czesci organicznych zaleca się określać metodą che-
miczną ( I.W. Tiurina), przez utlenianie za pomocą dwuchro-
mianu potasu

• zawartość siarczanów dopuszcza się określać dowolną metodą 
zapewniającą uzyskanie wyniku ( wartości bezwzględnej) o 
dokładności nie mniejszej niż ±0,1%

• współczynnik filtracji dopuszcza się określać na podstawie 
uziarnienia gruntu lub materiału ich porowatość ( w tym celu 
można wykorzystać dane empiryczne albo wykonać obliczenia, 
wykorzystując wzory Slichtera lub USBSC); w przypadkach 
wątpliwych należy zastosować metody laboratoryjne według 
odpowiednich szczegółowych wytycznych ( zamieszczonych 
np. w instrukcjach ITB nr 339 z 1996 „ Badania szczelności 
izolacji mineralnych składowisk odpadów”)

• badania przydatności gruntu powinny być wykonane na prób-
kach pobranych z każdej partii pochodzącej z nowego źródła, 
jednak nie rzadziej niż trzy razy na każde nowo rozpoczęte 
5000m³
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5. Ochrona zabytków w robotach ziemnych

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej jest podstawowym aktem 
prawnym, który określa obowiązujący model ochrony zabytków, 
przyjmując jako nadrzędną, zaczerpnięta z ekonomii zasadę zrów-
noważonego rozwoju: zgodnie z artykułem 5: Rzeczpospolita Polska 
strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, za-
pewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo 
obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę 
środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.

Szczegółowe przepisy ochrony zabytków, w tym zabytków arche-
ologicznych, zawarte zostały w ustawie o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku (Dz. U. z 2003 r., Nr 152 
poz. 1568 z późn. zm.) Specyficzne zasady ochrony konserwatorskiej 
w zakresie archeologii dotyczą przede wszystkim zabytków nierucho-
mych, jednak ważnym wyjątkiem dotyczącym ruchomych zabytków 
archeologicznych jest kwestia ich własności. Wszystkie ruchome za-
bytki archeologiczne z terenu Polski, bez względu na sposób odkrycia 
są własnością Skarbu Państwa i bez znaczenia jest czy miejsce ich 
znalezienia znajdowało się na terenie państwowym, czy prywatnym. 
O miejscu przechowywania zabytków archeologicznych decyduje 
Wojewódzki Konserwator Zabytków. Reguluje to ustawa o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami w artykule 35:
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Art. 35.
1. Przedmioty będące zabytkami archeologicznymi odkrytymi, 

przypadkowo znalezionymi albo pozyskanymi w wyniku ba-
dań archeologicznych, stanowią własność Skarbu Państwa.

2. Własność Skarbu Państwa stanowią również przedmioty bę-
dące zabytkami archeologicznymi, pozyskane w wyniku po-
szukiwań, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 12.

3. Miejsce przechowywania zabytków archeologicznych odkry-
tych, przypadkowo znalezionych albo pozyskanych w wyniku 
badań archeologicznych bądź poszukiwań, o których mowa w 
art. 36 ust. 1 pkt 12, określa wojewódzki konserwator zabyt-
ków, przekazując je, w drodze decyzji, w depozyt muzeum lub 
innej jednostce organizacyjnej, za jej zgodą.

4. Przekazanie zabytków archeologicznych muzeum lub innej 
jednostce organizacyjnej może nastąpić w przypadku, gdy jed-
nostka ta zapewni: 

• ich trwałe przechowanie;
• przeprowadzenie inwentaryzacji i odpowiednich prac konser-

watorskich;
• udostępnianie tych zabytków w celach naukowych.
5. Wojewódzki konserwator zabytków może wydać decyzję o 

cofnięciu oddania w depozyt zabytków archeologicznych, je-
żeli muzeum lub inna jednostka organizacyjna nie zapewnia 
warunków, o których mowa w ust. 4.

6. Na wniosek dyrektora muzeum zabytki archeologiczne, będą-
ce w depozycie tego muzeum, mogą być przekazane na jego 
własność na podstawie decyzji wojewódzkiego konserwatora 
zabytków.

Nieruchome zabytki archeologiczne nazywane są przez naukow-
ców stanowiskami archeologicznymi, jednak definicje ustawy nie za-
wierają tego określenia, pozostawiając je w sferze języka akademickie-
go i potocznego.

Polega to na oznaczeniu palikami, słupkami i deskami charak-
terystycznych punktów przekroju poprzecznego nasypu lub wykopu 
(należy wyznaczyć i następnie utrwalić: położenie osi geometrycznej
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Art. 3.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1. zabytek - nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub 

zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego dzia-
łalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zda-
rzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze 
względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub 
naukową;

2. zabytek nieruchomy - nieruchomość, jej część lub zespół nie-
ruchomości, o których mowa w pkt 1;

3. zabytek ruchomy - rzecz ruchomą, jej część lub zespół rzeczy 
ruchomych, o których mowa w pkt 1;

4. zabytek archeologiczny - zabytek nieruchomy, będący po-
wierzchniową, podziemną lub podwodną pozostałością egzy-
stencji i działalności człowieka, złożoną z nawarstwień kultu-
rowych i znajdujących się w nich wytworów bądź ich śladów 
albo zabytek ruchomy, będący tym wytworem;

Przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami na-
dają nieruchomym zabytkom archeologicznym pozycję uprzywilejo-
waną w stosunku do pozostałych zabytkowych obiektów nierucho-
mych. Zgodnie z zapisami Art. 7 ustawy formami ochrony zabytków 
są:

1. wpis do rejestru zabytków;
2. uznanie za pomnik historii;
3. utworzenie parku kulturowego;
4. ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego.

Jednak, zgodnie z wolą ustawodawcy, ochronie prawnej podlega 
każdy zabytek archeologiczny, bez względu na to, czy obejmuje go 
jedna z wymienionych powyżej form ochrony. Uprzywilejowanie to 
wynika przede wszystkim z obowiązków, jakie zostały narzucone od-
krywcy zabytku archeologicznego oraz inwestorowi, który zamierza 
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prowadzić prace na obszarze na którym występują zabytki archeolo-
gicznego bądź też w trakcie prac na taki zabytek natrafił.

Art. 32.
1. Kto, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, 

odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż 
jest on zabytkiem, jest obowiązany:

1)  wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć od-
kryty przedmiot;
2)  zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i 
miejsce jego odkrycia;
3)  niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego kon-
serwatora zabytków, 
a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta 
miasta).

Art. 33.
1. Kto przypadkowo znalazł przedmiot, co do którego istnieje 

przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym, jest 
obowiązany, przy użyciu dostępnych środków, zabezpieczyć 
ten przedmiot i oznakować miejsce jego znalezienia oraz nie-
zwłocznie zawiadomić o znalezieniu tego przedmiotu właści-
wego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to 
możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

W ustawie ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zawarto 
odpowiednie przepisy karne, stosowane w przypadku niedopełnienia 
tych obowiązków, łącznie z odpowiedzialnością karną za zniszczenie 
bądź uszkodzenie zabytku.

Jednocześnie, znalazcy zabytku archeologicznego, który wypełnił 
obowiązki zapisane w Art. 32 p.1 lub 33 p. 1 przysługuje nagroda. 
Warunki i tryb przyznawania nagród określa Rozporządzenie Mini-
stra Kultury z dnia 1 kwietnia 2004 roku, w sprawie nagród za odkry-
cie lub znalezienie zabytków archeologicznych. Koniecznym warun-
kiem przyznania nagrody jest przypadkowość okrycia.
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Odrębny przepis został poświęcony sytuacji prowadzenia robót 
budowlanych, ziemnych, nowych zalesień lub innej zmiany charak-
teru działalności na terenie, na którym znajdują się zabytki archeolo-
giczne. Wynika z niego obowiązek finansowania przez inwestora ba-
dań archeologicznych i ich dokumentacji jeżeli wymaga tego ochrona 
zabytków archeologicznych. Na warunkach określonych w ustawie 
Skarb Państwa udziela inwestorowi na ten cel dotacji. Szczegółowe 
warunki udzielania i rozliczania dotacji na wspomniane badania ar-
cheologiczne określone zostaną w rozporządzeniu przygotowywanym 
aktualnie w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Komentowane powyżej przepisy o finansowaniu badań archeolo-
gicznych obowiązują od dnia 23.07.2009 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr 
97, poz. 804)

Art. 31.
1a. Osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, która zamierza re-
alizować: 

1. roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do 
rejestru lub objętym ochroną konserwatorską na podstawie 
ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
lub znajdującym się w ewidencji wojewódzkiego konserwatora 
zabytków albo 

2. roboty ziemne lub dokonać zmiany charakteru dotychczasowej 
działalności na terenie, na którym znajdują się zabytki arche-
ologiczne, co doprowadzić może do przekształcenia lub znisz-
czenia zabytku archeologicznego

• jest obowiązana, z zastrzeżeniem art. 82a ust. 1, pokryć kosz-
ty badań archeologicznych oraz ich dokumentacji, jeżeli prze-
prowadzenie tych badań jest niezbędne w celu ochrony tych 
zabytków

2. Zakres i rodzaj niezbędnych badań archeologicznych, o których 
mowa w ust. 1a, ustala wojewódzki konserwator zabytków w drodze 
decyzji, wyłącznie w takim zakresie, w jakim roboty budowlane albo 
roboty ziemne lub zmiana charakteru dotychczasowej działalności na 
terenie, na którym znajdują się zabytki archeologiczne, zniszczą lub 
uszkodzą zabytek archeologiczny.
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3. Egzemplarz dokumentacji badań, o których mowa w ust. 1, pod-
lega po ich zakończeniu nieodpłatnemu przekazaniu wojewódzkiemu 
konserwatorowi zabytków.

Art. 82a.
1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa na-

rodowego udziela osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej 
zamierzającej realizować działania, o których mowa w art. 31 
ust. 1a, dotacji na przeprowadzenie badań archeologicznych, 
o których mowa w art. 31 ust. 2, oraz wykonanie ich doku-
mentacji, w przypadku gdy koszt planowanych badań arche-
ologicznych i ich dokumentacji będzie wyższy niż 2% kosztów 
planowanych działań. Przepisy art. 75 i art. 79 stosuje się od-
powiednio.

2. Przepis ust. 1 stosuje się także w przypadku, gdy w trakcie 
realizacji działań, o których mowa w art. 31 ust. 1a, nastą-
pi niespodziewane odkrycie nieznanego wcześniej zabytku 
archeologicznego, po jego wpisaniu do rejestru lub ujęciu w 
ewidencji wojewódzkiego konserwatora zabytków i określeniu 
zakresu oraz rodzaju badań archeologicznych.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy jednym z 
podmiotów zamierzających realizować działania, o których 
mowa w art. 31 ust. 1a, jest jednostka organizacyjna zaliczana 
do sektora finansów publicznych albo działania te będą reali-
zowane z wykorzystaniem środków finansowych Unii Euro-
pejskiej, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego lub Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

4. Wysokość dotacji, o której mowa w ust. 1, równa jest różnicy 
pomiędzy kosztami planowanych badań archeologicznych i 
ich dokumentacji a kosz tami stanowiącymi 2% kosztów pla-
nowanych działań, o których mowa w art. 31 ust. 1a.

5. Rozliczenie dotacji następuje po zakończeniu realizacji dzia-
łań, o których mowa w art. 31 ust. 1a, nie później jednak, niż 
w terminie 5 lat od udzielenia dotacji, na podstawie kosztów 
poniesionych na przeprowadzenie badań archeologicznych i 
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wykonanie ich dokumentacji oraz kosztów poniesionych na 
realizację tych działań. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.

6. Osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, o których mowa 
w ust. 1, jest obowiązana zwrócić w całości albo w części do-
tację wraz z odsetkami w przypadku, gdy koszty poniesione 
na przeprowadzenie badań archeologicznych i wykonanie ich 
dokumentacji nie będą wyższe niż 2% kosztów poniesionych 
na realizację działań, o których mowa w art. 31 ust. 1a, lub gdy 
różnica pomiędzy kosztami poniesionymi na przeprowadze-
nie badań archeologicznych i wykonanie ich dokumentacji a 
kosztami stanowiącymi 2% kosztów poniesionych na realiza-
cję działań, o których mowa w art. 31 ust. 1a, będzie mniejsza 
niż wysokość udzielonej dotacji.

7. W przypadku kiedy rzeczywisty koszt badań przekroczył 
koszty planowanych badań archeologicznych, o których mowa 
w ust. 4, dopuszcza się możliwość refundacji poniesionych 
kosztów w wysokości będącej różnicą pomiędzy uzasadnio-
nymi kosztami rzeczywistymi a kosztami planowanymi na 
podstawie wniosku zaopiniowanego przez wojewódzkiego 
konserwatora zabytków.

8. Dotacja, o której mowa w ust. 1, podlega zwrotowi wraz z 
odsetkami określonymi jak dla zaległości podatkowych w 
przypadku, gdy osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, 
o których mowa w ust. 1, nie rozliczy dotacji w terminie 5 
lat od dnia przekazania dotacji lub gdy dokumentacja badań 
archeologicznych nie zostanie przekazana wojewódzkiemu 
konserwatorowi zabytków w terminie 3 lat od dnia wydania 
pozwolenia na przeprowadzenie badań archeologicznych.

Art. 82b.
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa na-

rodowego, mając na względzie konieczność zapewnienia zgodności 
udzielonej pomocy z zasadami wydatkowania środków publicznych, 
określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb udzielania oraz 
rozliczania dotacji, o której mowa w art. 82a ust. 1 i 2, w tym tryb 
postępowania z wnioskami o udzielenie dotacji, sposób jej rozlicza-
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nia oraz rodzaj dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku i 
rozliczenia dotacji.

Badania archeologiczne są działaniem, które wymaga pozwolenia 
wojewódzkiego konserwatora zabytków. Reguluje to Art. 36 i Art. 37 
Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami:

Art. 36.
1. Pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga:

1. prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub ro-
bót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru;

2. wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku;
3. prowadzenie badań konserwatorskich zabytku wpisanego do 

rejestru;
4. prowadzenie badań architektonicznych zabytku wpisanego do 

rejestru;
5. prowadzenie badań archeologicznych;
6. przemieszczanie zabytku nieruchomego wpisanego do reje-

stru;
7. trwałe przeniesienie zabytku ruchomego wpisanego do reje-

stru, z naruszeniem ustalonego tradycją wystroju wnętrza, w 
którym zabytek ten się znajduje;

8. dokonywanie podziału zabytku nieruchomego wpisanego do 
rejestru;

9. zmiana przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru lub spo-
sobu korzystania z tego zabytku;

10. umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru urządzeń 
technicznych, tablic, reklam oraz napisów, z zastrzeżeniem 
art. 12 ust. 1;

11. podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do 
naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego 
do rejestru;

12. poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków rucho-
mych, w tym zabytków archeologicznych, przy użyciu wszel-
kiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz 
sprzętu do nurkowania.
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2. Na polskich obszarach morskich pozwolenie na podejmowanie 
działań, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 12, wydaje dyrektor urzędu 
morskiego w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków 
właściwym dla miejsca siedziby urzędu morskiego.
3. Pozwolenia, o których mowa w ust. 1, mogą określać warunki, któ-
re zapobiegną szkodzeniu lub zniszczeniu zabytku.
4. Wojewódzki konserwator zabytków może uzależnić wydanie po-
zwolenia na podejmowanie
działań, o których mowa w ust. 1 pkt 6, 9 i 11, od przeprowadze-
nia, na koszt wnioskodawcy, niezbędnych badań konserwatorskich, 
architektonicznych lub archeologicznych. Egzemplarz dokumentacji 
badań jest przekazywany nieodpłatnie wojewódzkiemu konserwato-
rowi zabytków.
5. Pozwolenia, o których mowa w ust. 1, wydaje się na wniosek oso-
by fizycznej lub jednostki organizacyjnej posiadającej tytuł prawny 
do korzystania z zabytku wpisanego do rejestru, wynikający z prawa 
własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu albo ograni-
czonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.
6. Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych wydaje się na 
wniosek osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej posiadającej ty-
tuł prawny do korzystania z nieruchomości, wynikający z prawa wła-
sności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu albo ograniczo-
nego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.
7. Pozwolenie na prowadzenie badań konserwatorskich i architekto-
nicznych przy zabytku wpisanym do rejestru albo badań archeolo-
gicznych lub poszukiwań ukrytych bądź porzuconych zabytków ru-
chomych, w tym zabytków archeologicznych, wydaje się również na 
wniosek osób fizycznych albo jednostek organizacyjnych zamierzają-
cych prowadzić te badania lub poszukiwania. W przypadku nieuzy-
skania zgody właściciela lub posiadacza nieruchomości na przeprowa-
dzenie tych badań lub poszukiwań przepisy art. 30 ust. 1 i 2 stosuje 
się odpowiednio.
8. Uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na 
podjęcie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru nie 
zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę albo zgłosze-
nia, w przypadkach określonych przepisami Prawa budowlanego.
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Art. 37.
1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodo-
wego określi, w drodze rozporządzenia:

1. tryb i sposób wydawania pozwoleń na prowadzenie prac kon-
serwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych oraz ba-
dań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych 
działań, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 6-12, przy zabyt-
ku wpisanym do rejestru oraz badań archeologicznych;

2. kwalifikacje osób uprawnionych do prowadzenia prac konser-
watorskich, restauratorskich, badań konserwatorskich i archi-
tektonicznych przy zabytku wpisanym do rejestru oraz badań 
archeologicznych;

3. dodatkowe wymagania dla osób wykonujących samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie przy zabytkach nierucho-
mych wpisanych do rejestru;

4. sposób potwierdzania posiadanych kwalifikacji i dodatkowych 
wymagań, o których mowa w pkt 2 i 3;

5. standardy, jakim powinna odpowiadać dokumentacja prowa-
dzonych prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabyt-
ku ruchomym wpisanym do rejestru i badań archeologicznych.

2. W rozporządzeniu należy określić szczegółowe wymagania, jakim 
powinien odpowiadać wniosek i pozwolenie na prowadzenie prac, ro-
bót, badań i działań, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz dokumenta-
cję niezbędną do rozpatrzenia tego wniosku.
3. Przy określaniu kwalifikacji i dodatkowych wymagań osób upraw-
nionych do prowadzenia prac, robót i badań, o których mowa w ust. 1 
pkt 1, niezbędne jest wskazanie wykształcenia oraz wymaganej prak-
tyki zawodowej, które powinny posiadać te osoby.
4. Standardy, o których mowa w ust. 1 pkt 5, ustala się tak, aby po-
szczególne etapy prowadzonych prac konserwatorskich i restaurator-
skich przy zabytkach ruchomych i badań archeologicznych były od-
powiednio udokumentowane.

Przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 9 
czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, re-
stauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i archi-
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tektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do re-
jestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych 
lub porzuconych zabytków ruchomych, określają wymagania, jakim 
musi sprostać osoba aspirująca do prowadzenia prac archeologicz-
nych. Badania archeologiczne mogą być prowadzone przez osoby, 
które posiadają tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu 
wyższych studiów na kierunku archeologia oraz odbyły po ukończe-
niu tych studiów co najmniej 12-miesięczną praktykę zawodową w 
zakresie tych badań.
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6. Nadzór archeologiczny 
 w robotach ziemnych

Nadzór archeologiczny  wymagany jest podczas inwestycji budow-
lanych i prac ziemnych mogących doprowadzić do zniszczenia obiek-
tów archeologicznych wpisanych do narodowego rejestru zabytków. 
Celem nadzoru archeologicznego jest wykrycie, zadokumentowanie a 
co najważniejsze zabezpieczenie zabytków archeologicznych. Nadzór 
archeologiczny jest nakładany przez Konserwatora Zabytków i wyni-
ka z polskiego prawodawstwa.

 Przepisy ustawy o ochronie zbytków i opiece nad zabytkami nie 
przewidują, aby warunkiem prowadzenia nadzoru archeologicznego 
było wcześniejsze uzyskanie stosownego pozwolenia w tym zakresie. 
Nadzór ten jest bowiem sprawowany z urzędu, niezależnie od wnio-
sku jakiegokolwiek podmiotu, w przypadkach wymagających ochro-
ny zabytków oraz opieki nad nimi (art. 91 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 
Nr 162, poz. 1568 ze zm., dalej w skrócie u.o.z.o.z.). Wedle art. 31 
ust. 1a pkt 2 u.o.z.o.z., osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, 
która zamierza realizować roboty ziemne lub dokonać zmiany cha-
rakteru dotychczasowej działalności na terenie, na którym znajdują 
się zabytki archeologiczne, co doprowadzić może do przekształcenia 
lub zniszczenia zabytku archeologicznego, jest obowiązana, z zastrze-
żeniem art. 82a ust. 1, pokryć koszty badań archeologicznych oraz 
ich dokumentacji, jeżeli przeprowadzenie tych badań jest niezbędne 
w celu ochrony tych zabytków. Zgodnie zaś z art. 31 ust. 2 u.o.z.o-
.z. zakres i rodzaj niezbędnych badań archeologicznych, o których 
mowa w ust. 1a, ustala wojewódzki konserwator zabytków w drodze 
decyzji, wyłącznie w takim zakresie, w jakim roboty budowlane albo 
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roboty ziemne lub zmiana charakteru dotychczasowej działalności na 
terenie, na którym znajdują się zabytki archeologiczne, zniszczą lub 
uszkodzą zabytek archeologiczny. Wymogi dotyczące osób przepro-
wadzających badania archeologiczne zostały natomiast określone w 
§ 26 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie prowadzenia prac konserwator-
skich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwator-
skich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpi-
sanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. Nr 
165, poz. 987). Powyższe potwierdza, że wymienione postanowienia 
zaskarżonej uchwały podjęto z istotnym naruszeniem art. 31 i 36 u.o-
.z.o.z. oraz art. 15 ust. 2 pkt 4 u.p.z.p. 

Mając powyższe na uwadze Sąd, na podstawie art. 147 § 1 p.p.s.a, 
orzekł jak w punkcie I sentencji. Orzeczenie o tym, że uchwała w za-
skarżonej części nie może być wykonana znajduje uzasadnienie w art. 
152 p.p.s.a. (punkt II sentencji). " 

"Badania archeologiczne są pozbawione cech naukowości sensu 
stricte wówczas, kiedy ogranicza się je do formalnego porządkowania 
w czasie i przestrzeni faktów archeologicznych, poznanych w nawar-
stwieniach kulturowych."

"Badania archeologiczne są pozbawione cech naukowości sensu 
stricte wówczas, kiedy ogranicza się je do formalnego porządkowania 
w czasie i przestrzeni faktów archeologicznych, poznanych w nawar-
stwieniach kulturowych." 

Wiosna jest szczególnym okresem w harmonogramie prywatnych 
inwestorów budowlanych. Wówczas rozpoczynają się rozmaite inwe-
stycje, których celem najczęściej jest budowa domu jednorodzinnego. 
Tysiące osób, wraz z nadejściem tej pory roku, podejmuje się trudne-
go zadania - budowy wymarzonej siedziby. Zanim jednak będą dys-
ponować wydanym przez urząd stosownym zezwoleniem na roboty 
budowlane, muszą skompletować odpowiednie dokumenty z różnych 
instytucji. Jednym z nich jest zezwolenie konserwatorskie zawierają-
ce zgodę na badania ratownicze bądź nadzór archeologiczny. Wokół 
prac archeologicznych odbywających się na terenie prywatnych posia-
dłości powstało tak dużo legend i mitów, iż wiele osób po prostu boi 
się wpuścić archeologa na obszar budowy. Ludzie wolą budować dom 
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z ominięciem przepisów, ryzykując wysoką karą finansową i później-
szymi kłopotami przy odbiorze budowy przez inspektora. Jednakże 
najpewniejszym sposobem na uniknięcie powyższych problemów jest 
postępowanie zgodnie z przepisami prawa oraz nie dawanie wiary we 
wszystkie zasłyszane, wyolbrzymione i nijak mające się do rzeczywi-
stości opowiadania na temat wstrzymujących prace budowlane arche-
ologów.

Co zatem należy zrobić, aby wszystko wykonać jak najlepiej? Po 
pierwsze analizując dokumenty dotyczące działki, na której ma po-
wstać budynek, należy zwrócić uwagę na zapisy dotyczące niniejsze-
go terenu. Zdarza się bowiem, że na planie zagospodarowania gmi-
ny w miejscu naszego wymarzonego domu pojawia się informacja o 
terenach wpisanych do rejestru zabytków lub też leżących w strefie 
znajdującej się pod opieką urzędu konserwatorskiego. Oznacza to, 
że przed rozpoczęciem budowy inwestor ma obowiązek sprawdzić 
na własny koszt, czy inwestycja nie zagrozi ukrytym w ziemi zabyt-
kom archeologicznym. Podstawę prawną stanowią przepisy zawarte 
w ustawie o ochronie zabytków z 23 lipca 2003 roku i aktach wyko-
nawczych.

W zależności od tego czy mamy do czynienia ze stanowiskiem czy 
obszarem obserwacji archeologicznej, Wojewódzki Urząd Ochrony 
Zabytków (WUOZ) może nakazać przeprowadzenie ratunkowych 
badań archeologicznych lub nadzór archeologiczny. Pierwszy wariant 
wymaga przeprowadzenia systematycznych prac wykopaliskowych, a 
to związane jest z większymi kosztami oraz dłuższym czasem reali-
zacji. W drugim, najczęstszym przypadku nadzór obliguje nas do za-
trudnienia archeologa który, podczas prac ziemnych (wykonywanych 
przeważnie sprzętem mechanicznym), kontroluje i prowadzi doku-
mentację. Nadzór jest zwykle dużo tańszy i ogranicza się jedynie do 
czasu prowadzenia prac ziemnych np. wykop pod fundament i przy-
łącza (woda, kanalizacja, gaz). Obowiązkiem badacza jest zabezpie-
czenie znalezisk oraz opracowanie dokumentacji stanowiska i sporzą-
dzenie raportu o wykopalisku dla konserwatora. Prace te, naukowe i 
papierkowe, zajmują z reguły więcej czasu niż same wykopaliska, ale 
nie wpływają na przebieg robót ziemnych. Jeżeli jednak podczas nad-
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zoru ujawnią się obiekty archeologiczne, inwestor jest zobowiązany 
do przeprowadzenia ratowniczych badań wykopaliskowych.

W momencie, kiedy mamy w ręce zezwolenie na budowę oraz pi-
smo z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, wówczas musi-
my znaleźć archeologa, który po pierwsze zajmie się badaniami, a po 
drugie załatwi formalności związane z konserwatorską stroną przed-
sięwzięcia (pobierze i złoży wniosek o wydanie pozwolenia na pro-
wadzenie prac archeologicznych z aneksami tj.: mapka z naniesionym 
rzutem budynku, oświadczenie o zagospodarowaniu terenu, zgodę na 
przyjęcie ewentualnie znalezionych materiałów przez muzeum lub 
odpowiednią placówkę badawczą). Naszym jedynym zadaniem jest 
uiszczenie opłaty skarbowej. Czas oczekiwania na wydanie pozwole-
nia zależy od urzędu i obejmuje okres 14-30 dni.Gdy już odbierzemy 
pozwolenie możemy rozpocząć prace ziemne. Oczywiście zatrudnia-
jąc archeologa musimy liczyć się z dodatkowymi kosztami, ale są one 
niewielkie. Koszt badań archeologicznych zależy od kilku czynników 
tj.: powierzchnia obszaru objętego badaniami, możliwość użycia cięż-
kiego sprzętu w fazie zdjęcia humusu, koszt analiz potrzebnych do 
opracowania wyników, rodzaj obiektów wchodzących w skład stano-
wiska (cmentarzysko, osada). Należy jednak pamiętać, że archeolodzy 
będą eksplorować jedynie ten fragment terenu na którym ma powstać 
nasz dom, a nie przekopią całej działki.

W tym momencie najczęściej pojawia się pytanie: skąd archeolo-
dzy wiedzą, że w ziemi znajduje się stanowisko archeologiczne? Od-
powiedź jest nieco skomplikowana – otóż nie wiedzą. Na dzień dzi-
siejszy nie ma żadnej w pełni satysfakcjonującej metody sprawdzenia 
co kryje ziemia, bez możliwości jej rozkopania. Tylko wtedy może-
my z całą pewnością powiedzieć, że w danym miejscu znajdowało się 
cmentarzysko czy prehistoryczna osada.

Na jakiej jednak podstawie dany teren jest wpisany do rejestru za-
bytków ochrony. Podstawą takiego wpisu są karty AZP. Archeolo-
giczne Zdjęcie Polski to ogólnopolski program badawczo-konserwa-
torski, prowadzony od 1978 roku. Jest fenomenem na skalę światową i 
wielka szkoda, że tak niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę. Badania 
przeprowadzono na 270 000 km2, co stanowi 87% powierzchni kraju. 
Celem programu jest rozpoznanie metodą badań powierzchniowych 
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i dzięki źródłom, stanowisk archeologicznych na terenie całego kraju 
oraz stworzenie archiwum.

Dla potrzeb AZP obszar kraju został podzielony na prostokątne 
obszary o powierzchni 37,5 km2. Prospekcję terenową przeprowadza 
się wczesną wiosną zanim roślinność przesłoni ziemię, i jesienią po 
zbiorach. W ostatnich latach wykorzystuje się także zdjęcia lotnicze, 
które pomagają identyfikować duże, ziemne struktury takie jak gro-
dziska, kurhany i rowy.

Realizacja programu AZP zaowocowała jak dotąd, odkryciem 
ponad 435 000 stanowisk archeologicznych. Około 60% z nich to 
punkty i ślady osadnicze, czyli miejsca, w których natrafiono na bar-
dzo niewielką ilość zabytków. Reszta to stanowiska archeologiczne o 
charakterze osadniczym, obronnym, produkcyjnym, kultowym oraz 
stanowiska, które są użytkowane do dzisiaj - na terenach miast histo-
rycznych.

Dokumentacja z badań AZP jest przechowywana w  Wojewódz-
kich Urzędach Ochrony Zabytków. Wyniki realizacji programu wy-
korzystywane są jako pomoc badawcza dla naukowców pomagając w 
lokalizacji stanowiska, określaniu jego funkcji i chronologii. Stanowią 
również podstawowe narzędzie służb ochrony zabytków w formuło-
waniu wytycznych dla władz gmin przy ustalaniu planów zagospo-
darowania przestrzennego i ustalaniu stref ochrony konserwatorskiej.

Reasumując, archeologów nie należy się obawiać – gdy już okaże 
się, że nasz wymarzony dom ma powstać na terenie leżącym w ob-
rębie stanowiska, wcale to nie oznacza wstrzymania robót budowla-
nych. Po drugie archeolodzy przystępując do pracy, nie „zedrą” z nas 
skóry, gdyż wynagrodzenie dla nich stanowi ułamek procenta tego, co 
wydajemy na materiały budowlane. 

Włączenie badań archeologicznych w jakikolwiek proces inwesty-
cyjny, w tym związany z eksploatacją złóż kopalin, wciąż spotyka się z 
niechęcią przedsiębiorców. Niewątpliwie wiąże się to z koniecznością 
ponoszenia dodatkowych kosztów, w opinii większości inwestorów – 
bezsensownych – oraz z potencjalnym wydłużeniem czasu realizacji 
inwestycji. Musimy jednakże być świadomi, że dziedzictwo archeolo-
giczne, a więc to, co pozostało po naszych poprzednikach, podlega w 
Polsce ochronie prawnej i jest własnością nas wszystkich.
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Jak każda dziedzina życia społecznego i gospodarczego tak-
że ochrona dziedzictwa archeologicznego podlega uregulowaniom 
prawnym. Podstawowym aktem prawnym jest tu Ustawa o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 
2390; z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875; z 2010 r. Nr 75, 
poz. 474). Ustawa ta od czasu jej uchwalenia była wielokrotnie no-
welizowana, a szczególnie istotne zmiany rozpoczęły się od wyro-
ku Trybunału Konstytucyjnego, który zakwestionował brak udziału 
państwa w ponoszeniu kosztów badań archeologicznych. Skutkiem 
tego, w 2009 roku ukazała się Nowelizacja Ustawy o ochronie zabyt-
ków i opiece nad zabytkami z dnia 22 maja 2009 roku (Dz. U. 2009 
Nr 97, poz. 804).

Następna Nowelizacja ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami z dnia 18 marca 2010 roku (Dz. U. Nr 75, poz. 474) weszła 
w życie 5 czerwca 2010 roku.

Ponadto obowiązuje rozporządzenie ministra kultury z dnia 9 
czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, re-
stauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i archi-
tektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do re-
jestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych 
lub porzuconych zabytków ruchomych. (Dz. U. 2004 Nr 150, poz. 
1579).

Według Ustawy zabytek to nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich 
części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego 
działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarze-
nia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na 
posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową (art. 3 ppkt 
1 Ustawy). Ustawa nie wprowadza żadnej cezury czasowej.
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7. Rozminowanie i prace saperskie w robotach 
ziemnych

Oczyszczanie terenu kraju z przedmiotów wybuchowych i nie-
bezpiecznych pochodzenia wojskowego realizowane jest przez trzy-
dzieści dziewięć patroli rozminowania oraz dwie grupy minersko-
-morskie. Dokonuje się tego na podstawie przepisów ustawy z dnia 
21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo-
spolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, ze zm.), ustawy 
z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami 
mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 163, poz. 1711, ze zm.), ustawy z dnia 22 czerwca 2001 
r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania 
i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami 
i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 
67, poz. 679, ze zm.), ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590, ze zm.) oraz rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych 
zasad udziału pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich 
usuwaniu (Dz. U. Nr 41, poz. 347). 

Patrole rozminowania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 
realizują swoje zadania metodą interwencyjną. Każdy niewypał i 
niewybuch po przyjęciu zgłoszenia jest usuwany w czasie do siedem-
dziesięciu dwóch godzin, przy czym usuwanie przedmiotów niebez-
piecznych w miejscach publicznych (szkoły, drogi publiczne, osiedla 
mieszkaniowe) uważane jest za interwencję pilną, do realizacji w moż-
liwie najkrótszym terminie, lecz nie później niż w czasie 24 godzin. 

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



Rozminowanie i prace saperskie w robotach ziemnych

62

Ponadto Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej mają również obo-
wiązek oczyszczenia z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych 
pochodzenia wojskowego terenów oraz obiektów zaplanowanych do 
przekazania Agencji Mienia Wojskowego. Realizacja tego zadania 
wykonywana jest głównie przez jednostki wojsk inżynieryjnych, 
zgodnie z opracowanymi w rodzajach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej planami. 

Ogółem w 2009 r. na terenie kraju podjęto i zniszczono 346 739 
przedmiotów wybuchowych oraz niebezpiecznych, w tym w gminie 
Gorlice 547 sztuk, co stanowi 0,16% ogólnej liczby zneutralizowa-
nych przedmiotów. W pierwszej połowie br. na ogólną liczbę 116 
987 przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych w gminie Gorlice 
podjęto 7 sztuk, co stanowi marginalną liczbę w zestawieniu z ogólną 
liczbą znalezisk. 

W jednostkach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej nie są 
planowane żadne przedsięwzięcia zmierzające do prowadzenia prze-
szukiwania terenu na terenie gminy Gorlice, gdyż nie wynika to z 
postanowień aktów prawnych oraz wykracza poza kompetencje Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. W dalszym ciągu realizowane 
będzie natomiast interwencyjne oczyszczanie terenu przez patrol roz-
minowania nr 30 stacjonujący w 21. Brygadzie Strzelców Podhalań-
skich w Rzeszowie. 

W przypadku realizacji inwestycji budowlanych  w rejonach, gdzie 
występuje podejrzenie występowania przedmiotów wybuchowych i 
niebezpiecznych, z jednostek wojsk inżynieryjnych można wydzielić 
specjalistyczny zespół do nadzoru saperskiego. 

Podstawę prawną do realizacji zadań specjalistycznych w ramach 
nadzoru saperskiego stanowi art. 11 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 
25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finan-
sowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2009 r. Nr 
67, poz. 570, ze zm.), w oparciu o sporządzoną umowę cywilnopraw-
ną między dowódcą jednostki wojskowej i przedstawicielem władzy 
samorządowej. 

Polskie prawo nakłada na właścicieli nieruchomości oraz inwesto-
rów i wykonawców prac budowlanych szereg zobowiązań związanych 
z zapewnieniem bezpieczeństwa osób przebywających lub wykonu-
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jących różne prace na terenie nieruchomości, a także obowiązków 
związanych z rekultywacją gruntu. Stosowne zapisy zawarte są mię-
dzy innymi w: Prawie Budowlanym (Dz. U. nr 89, poz. 414 z 1994r.), 
Kodeksie Pracy (Dz. U. nr 24, poz. 110 z 1996r.) czy w  Prawie 
Ochrony Środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z 2001r.). Polska ziemia 
zawiera wiele niebezpiecznych pozostałości z czasów wojny. Wcze-
śniejsze wykrycie ich, a następnie usunięcie znakomicie zmniejsza 
ryzyko związane z prowadzeniem wszelkich prac ziemnych. Ponadto, 
właściwe saperskie zabezpieczenie inwestycji zapobiega poważnym 
kosztom związanym z przestojami spowodowanymi występującymi 
na jej terenie niewypałami lub niewybuchami. 

Podczas prowadzenia robót ziemnych konieczne jest wykonanie 
prac  związanych  z saperskim sprawdzaniem terenu i oczyszczaniem 
go z niewypałów, niewybuchów oraz innych przedmiotów niebez-
piecznych. W uzasadnionych przypadkach  konieczny jest również 
nadzór saperski w trakcie prowadzonych inwestycji, który obejmuje:

1. Sprawdzenie terenu na obecność niewybuchów, niewypałów i 
innych przedmiotów niebezpiecznych do głębokości określo-
nej w zawartej umowie.

2. Wydobycie z ziemi oraz usunięcie wykrytych przedmiotów 
z terenu kontrahenta poprzez przekazanie ich wojskowemu 
patrolowi rozminowania lub grupie niszczenia niewybuchów, 
niewypałów i innych przedmiotów niebezpiecznych.

3. Nadzór saperski w trakcie prowadzonych inwestycji.
4. Wykonanie stosownej dokumentacji potwierdzającej spraw-

dzenie i oczyszczenie terenu oraz przekazanie jej kontrahen-
towi.

Nadzór saperski w uzasadnionych przypadkach winien być  reali-
zowany w trakcie inwestycji. Nadzór saperski jest realizowany przez 
stałą obecność saperów  na placu budowy, którzy  nadzorują  robo-
ty ziemne  pod kontem obecności przedmiotów niebezpiecznych. W 
przypadku ich wykrycia natychmiast są one usuwane z terenu budo-
wy. Powoduje to przerwę w pracy wynoszącą czas wydobycia i usu-
nięcia danego przedmiotu. Przy braku nadzoru saperskiego przerwa 
ta jest wielokrotnie dłuższa. Znalezienie przedmiotu niebezpieczne-
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go bez nadzoru saperskiego musi, zgodnie z prawem, spowodować 
przerwanie prac. Następnie należy powiadomić odpowiednie organy 
administracji i Policji, które  zabezpieczają znalezisko do czasu przy-
bycia wojskowego patrolu rozminowania. Przepisy określają czas jego 
przybycia na „do 72 godzin”. Jest to dla Państwa czas pełnego wstrzy-
mania wszelkich prac. Tak więc nadzór saperski zapobiega wielkim 
stratom ponoszonym z powodu przestojów powodujących np. płace-
nie za czas przestoju a w krańcowych przypadkach poważne narusze-
nie reżimów technologicznych i wypłatę kar umownych.

Do prowadzenia prac rozminowania należy używać  profesjo-
nalnych wykrywaczy metali, spełniających wszelkie potrzeby grup 
rozminowania. Czynnikami mającymi zasadniczy wpływ na koszty 
rozminowania i saperskiego sprawdzenia  terenu oraz nadzoru saper-
skiego są:

• powierzchniowy i czasowy zakres robót;
• pokrycie terenu oraz rodzaj gleby;
• zaśmiecenie terenu;
• głębokość sprawdzania i oczyszczania;
• koszty socjalne przewidywane dla utrzymania zespołu /-ów/ 

w terenie wykonywanych prac;
• wielkość „znaleziska” i czas jego usuwania;
Wpływ każdego z wyżej wymienionych czynników na koszty jest 

różny w zależności od rodzaju przewidywanych do wykonania prac 
saperskich. 
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8. Grunty budowlane

Grunty składają się ze szkieletu gruntowego i porów, przy czym 
pory mogą być wypełnione powietrzem, powietrzem i wodą lub 
wodą. Grunty mineralne rodzime, z punktu widzenia spójności mię-
dzycząsteczkowej, można podzielić na spoiste i sypkie. Grunty spo-
iste charakteryzują się przyczepnością między cząstkami. Należą do 
nich grunty pyłowe i iłowe o cząstkach w zasadzie mniejszych od 
0.05 mm. Wysychając grunty te powodują silne wzajemne przywie-
ranie cząstek do siebie i utwardnienie. Grunty sypkie (niespoiste) są 
gruntami nie mającymi spójności między ziarnami zarówno w stanie 
suchym jak i mokrym, a w stanie małego zawilgocenia spójność wy-
stępuje tylko w bardzo nieznacznym stopniu. Należą do nich grunty 
o wymiarach ziaren większych niż 0.05 mm, a więc piaski, żwiry, 
pospółka. Grunty spoiste po wyschnięciu tworzą zwarte bryły, grunty 
sypkie zaś rozsypują się na poszczególne ziarna.

a) cechy charakterystyczne:

Gęstość właściwa szkieletu gruntowego: qs=ms/Vs, [t/m3], gdzie 
ms-masa szkieletu gruntowego próbki gruntu wysuszonej, t, Vs- ob-
jętość szkieletu gruntowego próbki gruntu, m3. Gęstość właściwa 
szkieletu gruntowego ma wartość stałą i wynosi średnio ok. 2.65 t/
m3. Gęstość objętościowa gruntu: q=mm/V [t/m3], gdzie: mm- masa 
próbki gruntu z określoną, np. naturalną wilgotnością, t, V- cał-
kowita objętość próbki gruntu, m3. Gęstość objętościowa szkieletu 
gruntowego: qd=ms/V, [t/m3], gdzie: ms-masa szkieletu gruntowe-
go wysuszonej próbki gruntu, t, V-całkowita objętość próbki gruntu, 
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m3. Porowatość gruntu: jest stosunkiem objętości porów do objęto-
ści całego gruntu; podaje się ją w postaci ułamka lub w procentach. 
Spulchnienie gruntu: polega na tym, że przy odspajaniu powiększa 
on swoją objętość zależnie od rodzaju gruntu oraz sposobu odspo-
jenia (spulchnienie początkowe); w nasypach spulchnienie począt-
kowe zmniejsza się pod wpływem obciążenia warstw dolnych masą 
warstw górnych, pod wpływem opadów atmosferycznych oraz pod 
działaniem maszyn i narzędzi zgęszczających. Proces zmniejszenia 
spulchnienia początkowego przebiega najszybciej za pomocą narzędzi 
mechanicznych (ubijaki, walce wibracyjne, zagęszczarki...) W wyni-
ku tych działań spulchnienie początkowe zanika częściowo pozosta-
jąc w średnich warunkach jako spulchnienie końcowe. Aby określić 
objętość gruntu spulchnionego Vs, należy uwzględnić współczynnik 
spulchnienia, wprowadzając go jako mnożnik do obliczonej objętości 
gruntu rodzimego w wykopie. Wilgotność gruntu: jest to wyrażony 
w procentach stosunek masy wody zawartej w badanej próbce gruntu 
do masy jej szkieletu gruntowego. Wilgotność próbki w oblicza się 
wg.: w=(mm-ms)/ms*100%, [%], gdzie: mm- masa próbki wilgotnej, t, 
ms- masa próbki wysuszonej, t. Wilgotność gruntów ma duży wpływ 
na sposób ich odspajania i związaną z tym pracochłonność oraz na 
efekty zagęszczania; np. grunty gliniaste, które w stanie wilgotnym są 
łatwiej odspajalne niż w stanie suchym. Kąt stoku naturalnego: Grun-
ty sypkie, jak piasek, żwiry, pospółki przy sypaniu nasypu przyjmują 
pochylenie skarpy, którego kąt, jaki tworzy ona z poziomem, zwany 
jest kątem stoku naturalnego. Przy gruntach spoistych (gliny, pyły, 
iły, lessy) duże znaczenie ma znaczna spójność między cząstkami tych 
gruntów, której nie mają lub mają w bardzo małym stopniu grun-
ty sypkie. Jednak wartość tej spójności zależy przede wszystkim od 
stanu ich zawilgocenia. Dlatego też ściany boczne wykopów w tych 
gruntach w stanie suchym mogą zachowywać zbocza pionowe, na-
tomiast przy stanie zawilgoconym mogą występować niebezpieczne 
osuwiska. Dlatego określenie kąta skarpy przy gruntach spoistych 
wymaga specjalnego opracowania.

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



Grunty budowlane

67

b) klasyfikacja gruntów:

Podstawowym problemem mechaniki gruntów, istotnym dla wy-
konywania robót ziemnych, jest klasyfikacja gruntów. Klasyfikacja 
gruntów dotyczyć może różnych ich właściwości. Najbardziej zwią-
zana z technologią robót ziemnych jest klasyfikacja gruntów pod 
względem trudności odspojenia. Grunty sklasyfikowano na 16 kate-
gorii. Kategorie I-V odnoszą się do gruntów, które mogą być odspa-
jane różnymi narzędziami oraz maszynami budowlanymi, pozostałe 
kategorie VI-XVI obejmują grunty począwszy od kredowych zwar-
tych, poprzez średnio twarde skały, aż do skał bardzo twardych, od-
spajanych wyłącznie za pomocą mat. wybuchowych. Dla ułatwienia 
ustalania kategorii gruntu z punktu widzenia trudności odspojenia 
sporządzony został tzw. "Wykaz gruntów z podziałem na kategorie 
w zależności od trudności odspojenia”. Korzystając z tego wykazu ze-
stawionego alfabetycznie (104 rodzaje gruntu), można niezwłocznie 
odnaleźć odpowiadające im kategorie z punktu widzenia trudności 
odspojenia.

c) właściwości gruntów ze względu na wykonywanie robót ziem-
nych

Prawidłowość projektowania i realizacji budowli ziemnych, niezależ-
nie od ich rodzaju, wymaga znajomości podstawowych parametrów 
gruntów, takich jak struktura, skład, właściwości fizyczne i chemicz-
ne, właściwości wytrzymałościowe itp. [3].
Grunt budowlany to część skorupy ziemskiej znajdująca się bezpo-
średnio pod budowlą.   W Polsce 98% terenu kraju zalegają grunty 
I-IV kategorii. W tablicy poniżej podano niektóre wybrane rodzaje 
gruntów przyporządkowane do danej kategorii, uwzględniającej sto-
pień trudności odspojenia i wydobycia urobku [1].
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Kategoria Charakterystyka i 
rodzaj gruntu

Średnia 
gęstość 
objętościowa 
[t/m3]

Narzędzia 
wystarczające 
do odspajania 
gruntu

Średnie 
spulchnie-
nie począt-
kowe [%]

I piasek suchy, gleba 
uprawna zaorana, torf 
bez korzeni

1,0-1,6 narzędzia 
ręczne (np. 
łopaty)

5-30

II piasek wilgotny, 
gliniasty, żwir luźny,  
nasypy z piasku, torf z 
korzeniami do 30mm 
grubości

1,1-1,8 jw.(dodatko-
wo motyki lub 
oskardy)

15-25

III piaski gliniaste, pyły i 
lessy, rumosz skalny, 
gliny bez głazów, 
nasypy zleżałe, mady i 
namuły rzeczne, torf z 
korzeniami ponad 30 
mm grubości

1,4-2,0 maszyny 
budowlane 
do robót 
ziemnych

25-35

IV lessy suche zwarte, gli-
ny ciężkie i zwałowe z 
głazami (głazy do 50 
kg - nie więcej niż do 
10% objętości gruntu), 
iłołupki miękkie, na-
sypy zleżałe z gruzem 
lub tłuczniem

1,9-2,1 maszyny 
budowlane do 
robót ziem-
nych (także 
ciężkie)

25-35

Tab. 1. Przykładowe rodzaje i kategorie gruntów [Praca zbiorowa pod 
redakcją Włodzimierza Martinka: Technologia robót budowlanych, 
Oficyna Wydawnicza politechniki Warszawskiej, Warszawa,2010]

Należy zwrócić uwagę na grunty kategorii I-IV, gdyż one głównie 
stanowią materiał do wykonywania budowli ziemnych; właściwo-
ści techniczne tych gruntów zmieniają się znacznie w zależności od 
stopnia ich wilgotności. Powoduje to z kolei zmniejszenie wydajności 
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maszyn i sprzętu ze względu na oblepianie, zmniejszanie stopnia na-
pełnienia     itp. [3].
Grunty kategorii V-X są słabo podatne na odspajanie – to różnego ro-
dzaju skały, których odspojenie wymaga zastosowanie specjalistycz-
nego sprzętu lub technologii, np. ostrzałów.
Parametry gruntów określane są poprzez badania laboratoryjne. Do 
najważniejszych parametrów gruntów, wpływających na wydajność 
maszyn budowlanych do robót ziemnych, należą:
-gęstość właściwa szkieletu gruntowego wyrażona przez stosunek 
masy wysuszonej próbki do jej objętości;
-gęstość objętościowa, czyli stosunek masy do objętości gruntu w sta-
nie rodzimym;
-współczynnik spulchnienia, czyli przyrost objętości gruntu w czasie 
jego obróbki, wyrażony wzorem:

gdzie: 
Vs – objętość gruntu po obróbce (odspojenie, wydobyciu),
Vr – objętość gruntu w stanie rodzimym;
• współczynnik spoistości, który jest odwrotnością współczynnika 

spulchnienia;
• wilgotność gruntu, czyli stosunek masy wilgoci w gruncie do su-

chej masy gruntu:

gdzie: 
ms – masa suchego gruntu,
mw – masa wilgoci w gruncie;
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• kąt stoku naturalnego, czyli kąt pod jakim układa się po roz-
kruszeniu. Wartość tego kąta jest podstawą określania bez-
piecznego nachylenia skarp wykopów budowlanych, które to 
nachylenie zależy także od: kategorii gruntu (normalnej wil-
gotności), obciążenia skarp, szerokości i głębokości wykopu; 
np. dla kategorii I gruntów, skarp nieobciążonych, szerokości 
ponad 3 m oraz głębokości powyżej 5 m nachylenie zbocza 
skarpy powinno wynosić 1:1,5 [1].

W tablicy poniżej przedstawiono bezpieczne pochylenia skarp wy-
kopów.

K a t e g o r i a 
gruntu nor-
malnej wil-

gotności

Skarpy nieobciążone
Skarpy obcią-

żone
szerokość dna

do 3 m ponad 3 m

głębokość głębokość

do 3 m 
h : l

ponad 3 m 
h : l

do 5 m 
h : l

ponad 5 m 
h : l

do 3 m 
h : l

ponad 5 m 
h : l

I
II
III
IV

V-XVI

1:1,25
1:1

1:0,67
1:0,5
1:0,1

1:1,5
1:1,25
1:0,75
1:0,67
1:0,2

1:1,5
1:1,25
1:0,75
1:0,67
1:0,2

1:1,25
1:1,25
1:0,67
1:0,5
1:0,2

1:1,25
1:1

1:0,67
1:0,5
1:0,2

1:1,5
1:1,25
1:0,75
1:0,67
1:0,35

Tab. 2. Bezpieczne nachylenie skarp wykopów w zależności od głębo-
kości wykopu, obciążenia skarpy i kategorii gruntu 
[Martinek W., Książek M., Jackiewicz-Rek W.:Technologia robót 
budowlanych. Ćwiczenia projektowe, Oficyna Wydawnicza
Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2007]
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9. Podział robót ziemnych

Roboty ziemne to roboty budowlane polegające na wydobywaniu 
gruntu naturalnego, jego przemieszczaniu na inne miejsce i nadawa-
niu mu kształtu, zgodnie z wymaganiami projektu. Roboty ziemne 
prowadzi się podczas realizacji budowli podziemnych np. zbiorników, 
tuneli, schronów

fundamentów budowli nadziemnych, instalacji podziemnych, np. 
rurociągów, kabli,podłoża pod nawierzchnie, np. dróg, linii kolejo-
wych, lotnisk, placów,kształtowania terenu, np. usypywania wałów, 
nasypów, tworzenia sztucznych wzniesień i dolin.

Ponadto roboty ziemne, nie związane z budownictwem, wystę-
pują np. w górnictwie odkrywkowym, podczas wznoszenia obiektów 
związanych z obronnością kraju, kształtowania wysypisk odpadów 
komunalnych, przemysłowych.
Biorąc po uwagę kształt i rozmiary zajętego pasa terenu rozróżnia się:

• roboty ziemne liniowe - wykonywane na wąskim i długiem 
pasie terenu, np. roboty ziemne związane z budową drogi, 
układaniem torowisk, rurociągów lub kabli pod powierzchnią 
terenu.

• roboty ziemne powierzchniowe - wykonywane w celu dosto-
sowywania powierzchni terenu do potrzeb przyszłej zabudo-
wy, np. pod lotnisko, place miejskie

• wykopy budowlane - niezbędne do wykonywania podziem-
nych części budynków lub innych obiektów budowlanych oraz 
posadowienia ich fundamentów (zależnie od wymiarów planie 
rozróżnia się wykopy szerokoprzestrzenne-o wszystkich bo-
kach dłuższych niż 2 metry oraz wykopy wąskoprzestrzenne 
w których jeden z boków jest dłuższy niż 2 metry
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Wykopy i nasypy

Roboty ziemne możemy podzielić na wykopy i nasypy zależnie od 
tego, czy wykonuje się je niżej, czy powyżej istniejącej powierzchni 
terenu. Zarówno wykopy, jak i nasypy mogą występować jako stałe, 
docelowe elementy ukształtowania terenu i jako czasowe , przezna-
czone do wykonywania określonych robót budowlanych czy instala-
cyjnych w wykopie lub do rozprowadzania ziemi z nasypu po zakoń-
czeniu budowy.

Zarówno wykopy, jak i nasypy mają określony kształt geometrycz-
ny, umożliwiając obliczenie ilości ziemi przeznaczonej do przemiesz-
czenia podczas robót ziemnych. Wielkościami charakterystycznymi 
określającymi wykop są: szerokość i długość wykopu na powierzch-
ni, szerokość i długość dna wykopu, głębokość oraz nachylenie skarp 
(ścian bocznych) w stosunku do poziomu. W nasypie wyróżniamy na-
stępujące wielkości: szerokość i długość podstawy nasypu, szerokość i 
długość korony nasypu, wysokość i nachylenie skarp.
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10. Narzędzia i maszyny do robót ziemnych

a) Narzędzia do ręcznego wykonywania robót ziemnych

Do ręcznego odspajania gruntu używa się, zależnie od spoisto-
ści, łopat, szpadli (rydli), kilofów (oskardów) i motyk. Do ręcznego 
odspajania gruntów bardzo spoistych, kamienistych i skalistych lub 
zamarzniętych stosuje się łomy i kliny wbijane w grunt młotami lub 
młoty pneumatyczne z różnymi wymiennymi końcówkami.

b) Maszyny do robót ziemnych

• spycharka - stosowana do odspajania, przemieszczania i roz-
ścielania gruntów oraz oczyszczania terenu z krzewów i pni. 
Spycharki mogą być lekkie na podwoziach zwykłych ciągni-
ków rolniczych, lub ciężkie na podwoziach gąsiennicowych. 
Praca spycharki polega na: odspojeniu gruntu przez ścinanie 
lemieszem, uformowaniu wału z urobku przed lemieszem, 
przesunięciu na pchanie przed maszyną urobionego gruntu na 
miejsce odkładania lub kształtowania nasypu,  podniesieniu 
lemiesza i rozścieleniu przesuniętego urobku w postaci war-
stwy o żądanej grubości oraz powrocie do pozycji wyjściowej.

• zgarniarka - służą one do odspajania, przemieszczania, roz-
ścielania i wyrównywania urobku. Zgniatarka składa się z szu-
fli, zespołu jezdnego oraz ciągnika kołowego lub gąsiennico-
wego, który może być przyczepiony lub na stałe, przegubowo 
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połączony z maszyną. Praca zgarniarki polega na: skrawaniu 
gruntu nożem z jednoczesnym napełnianiem szufli urobkiem, 
podniesieniu szufli, transporcie urobku na miejsce przezna-
czenia, rozścielenia urobku opuszczoną szuflą.

• równiarka - jej podstawowym zadaniem jest wyrównywanie 
terenu, profilowanie nasypów, kształtowanie koryt pod roboty 
drogowe oraz usuwanie zewnętrznych warstw ziemi roślinnej. 
Równiarki podobnie jak zgarniarki, mogą być przyczepne lub 
samobieżne. Ich części robocze to zrywak i lemiesz. Zrywak 
spulchnia grunt, a lemiesz przesuwa go, z tym że lemiesz może 
przyjmować położenie skośne w stosunku do osi podłużnej 
maszyny, dzięki czemu odrzuca urobek na bok.

• koparka - służy do odspajania i wydobywania gruntu i jed-
nocześnie do ładowania go na samochody lub odkładania na 
miejsce składowania. Najczęściej spotykanym typem koparki, 
stosowanej do wykopów w budownictwie jest  koparka łyż-
kowa przedsiębierna, która odspaja grunt przez naruszenie 
struktury, zębami stalowymi, umieszczonymi na roboczej 
krawędzi łyżki i jednocześnie ruchem łyżki przed siebie i (lub) 
do góry napełnia ją urobkiem. 

Wyróżniamy także inne rodzaje koparek:

• koparki zbierakowe
• koparki chwytakowe
• koparki wieloczerpakowe
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11. Technologia robót ziemnych

11.1. Roboty przygotowawcze

• rozbiórka istniejącej zabudowy
• usunięcie lub przełożenie wszystkich napowietrznych linii 

elektroenergetycznych i łącznościowych
• wycinanie i karczowanie małowartościowej zieleni
• zabezpieczenie przed zniszczeniem przez maszyny robocze te 

elementy zagospodarowania terenu, które są przeznaczone do 
adaptacji lub wykorzystania w czasie budowy

• zdjęcie warstwy ziemi roślinnej (hamusu)
• obniżanie lustra wody gruntowej, jeżeli z badań geologicznych 

wynika, że jest położone powyżej dna projektowanego wyko-
pu

Wytyczanie robót ziemnych

Wytyczenie obrysu robót ziemnych w terenie polega na oznacze-
niu palikami, słupkami i deskami charakterystycznych punktów prze-
kroju poprzecznego nasypu lub wykopu; tak więc trzeba wyznaczyć i 
następnie utrwalić: położenie osi geometrycznej szerokości korony i 
podstawy, wysokości nasypów, głębokości wykopów oraz nachylenie 
skarp. Dokładność wymaganą podczas wytyczania robót ziemnych 
można uzyskać, posługując sie tyczkami, ruletkami, węgielnicami, 

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



Technologia robót ziemnych

76

poziomicami i szablonami desek. W bardziej skomplikowanych ob-
rysach robót lub gdy jest wymagana duża dokładność (np. wykopy 
pod instalacje) konieczne jest tycznie obrysu za pomocą instrumentów 
geodezyjnych.

11.2. Wykonywanie wykopów

Metoda czołowa

Do wykonywania wykopów tą metodą stosuje się koparki, które 
mogą pracować na krawędzi wykopu lub, co korzystniejsze, na jego 
dnie. Sposób ten polega na kopaniu  od razu na przewidzianą głębo-
kość i szerokość wykopu. Jeżeli szerokość wykopu jest większa niż za-
sięg łyżki koparki, to maszyna musi się przemieszczać w w wykopie w 
kierunku poprzecznym lub kilkakrotnie pokonywać długość wykopu, 
co zmniejsza szybkość i sprawność prowadzenia robót.

11.3. Umacnianie skarp wykopów

Wykopy stałe, czyli w przyszłości nie do zasypania, muszą mieć 
skarpy o takim nachyleniu nawet w warunkach niekorzystnych za-
pewni nie osuwanie się ziemi do wykopu.

Skarpy wykopów tymczasowych, przeznaczonych do zasypania po 
zakończeniu robót, staramy się ukształtować tak, aby nadać im moż-
liwie najbardziej bezpieczne nachylenie. 

Umocnienia wykonuje się jako deskowanie ażurowe, deskowanie 
pełne lub ścianki szczelne. W wykopach wąskich i długich, zwanych 
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wykopami wąskoprzestrzennymi, deskowania sąsiednich ścian wy-
kopu rozpiera się między sobą, natomiast w wykopach szerokoprze-
strzennych deskowania podpiera się lub kotwi w gruncie.

Wykonanie wykopu rozpieranego polega na kopaniu warstwami 
grubości równej dwóm lub trzem szerokościom desek. Po wykopaniu 
warstwy zakłada się deskowanie poziome (ażurowe lub pełne) oraz 
nakładki i rozpiera rozporami, po czym wykopuje się grunt na całą 
wysokość wykonanego wykopu, w poprzednie rozbiera. W ten sposób 
kopie się kolejne warstwy gruntu, zabezpiecza ściany wykopu i roz-
piera je, aż do uzyskania żądanej głębokości wykopu.

Do wykopów w gruntach nawodnionych stosuje się ścianki szczel-
ne. Dawniej wykonywano jes z profilowanych desek i bali, obecnie 
stosuje się prawie wyłącznie profile stalowe, zwiane grodzicami. Pro-
file te, dzięki odpowiednio ukształtowanym krawędziom, łączy się 
ze sobą-wsuwając jeden w drugi-co zapewnia szczelność całej obu-
dowy i jednocześnie umożliwia pionowe wbijanie kolejnych elemen-
tów ścianki. Elementy o zaostrzonych końcach wbija się ręcznie lub 
mechanicznie w grunt przed rozpoczęciem robót ziemnych, tak aby 
odciąć przyszły wykop od napływu wody

11.4. Wykonywanie nasypów

Do wykonywania nasypów najlepiej nadają się rozkruszone i roz-
drobnione skały, grunty kamieniste, żwiry, pospółki i piaski. Nasypy 
wykonuje się przeważnie warstwami poziomymi lub skośnymi. Wy-
konywanie nasypu warstwami poziomymi jest najbardziej prawidło-
we, szczególnie jeśli korona nasypu ma być obciążona, np. drogą lub 
torowiskiem. Sposób ten polega na nanoszeniu gruntu na teren nasy-
pu warstwami poziomymi grubości zależnej od rodzaju sprzętu słu-
żącego do nanoszenia. Nanoszenie przez maszynę kolejnej warstwy 
powoduje już wstępne zagęszczenie (ciężarem maszyny) poprzednio 
ułożonej warstwy, co jest warunkiem zapewniającym uzyskanie pra-
widłowej struktury gruntu w  nasypie.
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Jeśli nasyp nie będzie po zakończeniu robót obciążony, jego dłu-
gotrwałe osiadanie jest dopuszczalne, to wykonuje się go warstwa-
mi skośnymi. Sposób ten, polegający na wysypywaniu nawiezionego 
gruntu z samochodu od razu na całą wysokość nasypu, jest szybszy i 
łatwiejszy w wykonaniu, ale uniemożliwia prawidłowe, warstwowe 
zagęszczanie gruntu i  dobór rodzaju gruntu w poszczególnych czę-
ściach nasypu.

Po usypaniu nasypu i jego zagęszczeniu pozostają skarpy w stanie 
surowym; wymagają one wykończenia, tj. wyprofilowania i wykona-
nia nawierzchni zabezpieczającej skarpy przed niszczącym działa-
niem opadów, wiatru, zadeptywaniem.Profilowanie, czyli ostateczne 
dokładne ukształtowanie powierzchni nasypu, wykonuje się przeważ-
nie ręcznie, nanosząc i rozprowadzając warstw hamusu, jeżeli nasyp 
ma być obsadzony roślinnością, lub czystego piasku pod umocnienia 
z kamienia lub betonu.Wybór materiału na umocnienie powierzchni 
nasypu zależy od nachylenia skarp oraz od tego, jakie czynniki będą 
na tę powierzchnię oddziaływać. Materiał na umocnienie to np. tra-
wa, darnia z łąk, kamienie polne, kamienie ciosane, cegła klinkiero-
wa,płyty betonowe.

11.5. Odwadnianie wykopów

Najprostszym sposobem odwodnienia terenu, na którym prowadzi 
się roboty ziemne, jest wykonanie rowów terenowych, zapewniają-
cych grawitacyjne odprowadzenie wód deszczowych poza rejon ob-
jęty robotami. 

Ponadto należy zapobiegać zdzieraniu wody odpadowej na dnie 
wykopu. Można temu zapobiec, jeśli na dnie wykopu zostanie wy-
konana sieć rowków o niewielkim spadku w kierunku narożnika wy-
kopu, a powierzchnia dna wykopu-ukształtowana z lekkim pochy-
leniem w kierunku rowków. W narożniku wykopu gdzie następuje 
odprowadzenie przez rowki wód z dna wykopu, należy wykonać stu-
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dzienkę zbiorczą, z której, zależnie od intensywności opadów, wybie-
ra się wiadrami lub wypompowuje mechanicznie zbierającą się wodę.

Jeżeli napływ wód gruntowych do wykopu jest bardzo intensyw-
ny lub odbywa się przez warstwy o znacznej przepuszczalności, co 
powoduje wypłukiwanie gruntu do wykopu, to trzeba obniżyć lustro 
wody gruntowej tworząc w rejonie wykopu lej depresyjny i dalej pro-
wadzić roboty ziemne w gruncie suchym.

Za pomocą studni rurowych lub igłofiltrów można obniżyć po-
ziom wody gruntowej do 2 m i utrzymać go przez cały czas wyko-
nania robót ziemnych, a następnie budowlanych i izolacyjnych poni-
żej naturalnego poziomu wody. Należy jednak pamiętać, że z chwilą 
odłączenia pomp poziom wody gruntowej podniesie się ponownie do 
stanu wyjściowego. Aby temu zapobiec, można-poza obrysem budo-
wanego obiektu od strony, z której napływa woda lub też dookoła 
całej jego podziemnej części-wykonać drenaż. Jest to sieć rurek cera-
micznych, ułożonych w rowkach wypełnionych żwirem i pospółką, 
odprowadzających grawitacyjnie wodę gruntową poza teren robót.

Nie wolno zapominać o konieczności zapewnienia odbioru wody 
odpompowywanej z wykopu, studni depresyjnych lub napływającej 
z drenażu. Najprościej jest doprowadzić tę wodę do istniejącej w po-
bliżu sieci kanalizacji deszczowej lub do rowów melioracyjnych albo 
innych powierzchniowych cieków wodnych.
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12. Zasady prowadzenia robót ziemnych

Wykopy pod fundamenty należy trzeba wykonać jak najszybciej. 
Wówczas minimalizuje się ryzyko osunięcia, rozluźniania i zamarza-
nia. Najpopularniejszym urządzeniem stosowanym do robót ziem-
nych jest koparko-ładowarka -spycharka Jest uniwersalna i wydajna. 
Dla budynków nie podpiwniczonych jednorodzinnych podkop moż-
na wykonać jednego dnia. Odbiór nie zostanie dokonany pomyślnie, 
jeśli wykop nie będzie posiadał odwodnienia. Mogą to być zwykłe 
rowki prowadzące do większego zagłębienia na działce. Każdy odbiór 
należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgod-
nie z kontraktem i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych ro-
bót budowlanych za ich zgodność z projektem budowlanym, 
wymaganiami SST oraz poleceniami Inżyniera Kontraktu.

2. Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie pro-
jektu, określającego położenie instalacji i urządzeń podziem-
nych, mogących się znaleźć w zasięgu prowadzonych robót. 
Jeżeli teren, na którym wykonywane są roboty ziemne nie 
może być ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić 
jego stały dozór.

3. Przed rozpoczęciem wykonywania robót ziemnych w bez-
pośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, 
telekomunikacyjne, wodociągowe i kanalizacyjne, Kierownik 
Budowy jest zobowiązany do określenia bezpiecznej odległo-
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ści, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i 
sposobu wykonania tych robót. 

4. Bezpieczną odległość Projektant ,Kierownik Budowy ustala 
w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub 
użytkowaniu znajdują się te instalacje. Miejsca tych robót na-
leży oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić.

5. Podczas wykonywania robót ziemnych w razie przypadkowe-
go odkrycia lub naruszenia instalacji niezwłocznie przerywa 
się pracę i ustala z właściwą jednostką zarządzającą daną in-
stalacją dalszy sposób wykonywania robót. Jeżeli podczas wy-
konywania robót ziemnych zostaną odkryte przedmioty trud-
ne do identyfikacji, przerywa się dalszą pracę i zawiadamia się 
osobę nadzorującą roboty ziemne.

6. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne 
należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. Prowadzenie 
robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także 
głębienie wykopów poszukiwawczych powinny odbywać się 
ręcznie.

7. W miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych 
robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas 
zmroku i w nocy ustawić balustrady składające się z deski kra-
wężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umiesz-
czonej na wysokości 1,1 m oraz w odległości nie mniejszej niż 
1 m od krawędzi wykopu. Wolną przestrzeń między deską 
krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób zabezpiecza-
jący pracowników przed upadkiem z wysokości. Dodatkowo 
balustrady takie powinny być zaopatrzone w czerwone światło 
ostrzegawcze.
Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasad-
nionych względami bezpieczeństwa, wykop należy szczelnie 
przykryć w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do niego. W 
przypadku przykrycia wykopu zamiast balustrad teren robót 
można oznaczyć za pomocą balustrad z lin lub taśm z tworzyw 
sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 1,1 
m i w odległości 1 m od krawędzi wykopu.
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8. Wykopy o ścianach pionowych nie umocnionych, bez rozpar-
cia lub podparcia, mogą być wykonywane tylko do głębokości 
1 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wyko-
pie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości 
wykopu. Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1 
m, ale nie większej niż 2 m, można wykonywać, jeżeli pozwa-
lają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno-
-inżynierska. Zabezpieczenie ażurowe ścian wykopów można 
stosować tylko w gruntach zwartych. Jednak stosowanie za-
bezpieczenia ażurowego ścian wykopów w okresie zimowym 
jest zabronione.

9. Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robót ziemnych: 
tworzenie nawisów przy wykonywaniu wykopów, włączanie 
mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napełniania 
naczynia roboczego gruntem,przebywanie osób w zasięgu 
działania naczynia roboczego maszyny roboczej, przemiesz-
czanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczających 
dopuszczalny stopień, określony w jej dokumentacji technicz-
no-ruchowej, wykonywanie tych robót pod czynnymi napo-
wietrznymi liniami energetycznymi w odległości mniejszej 
niż określają to odrębne przepisy,przebywanie osób w kabinie 
pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie załadun-
ku jego skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie została 
konstrukcyjnie wzmocniona.

10. W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym 
nachyleniu należy:w pasie terenu przylegającego do górnej 
krawędzi skarpy, na szerokości równej trzykrotnej głębokości 
wykopu, wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ wód 
opadowych w kierunku od wykopu;likwidować naruszenie 
struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, z zacho-
waniem bezpiecznego nachylenia w każdym punkcie skarpy; 
sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej 
przerwie w pracy.

11. W czasie wykonywania koparką wykopów wąsko przestrzen-
nych należy wykonywać obudowę wyłącznie z zabezpieczonej 
części wykopu lub zastosować obudowę prefabrykowaną, z 
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użyciem wcześniej przewidzianych urządzeń mechanicznych. 
Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu 
terenu, należy wykonać zejście (wejście) do wykopu. 

Odległość między zejściami-wejściami do wykopu nie powin-
na przekraczać 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie 
po rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami służą-
cymi do wydobywania urobku jest zabronione.
 
Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowa-
nym należy wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną i odpo-
wiednio ją oznakować. Koparka w czasie pracy powinna być 
ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6 m poza 
granicą klina naturalnego odłamu gruntu. Przebywanie osób 
pomiędzy ścianą wykopu a koparką jest zabronione nawet w 
czasie postoju.

12. Jeżeli roboty odbywają się w wykopie wąskoprzestrzennym 
jednocześnie z transportem urobku, wykop musi zostać przy-
kryty szczelnym i wytrzymałym zabezpieczeniem. Pojemniki 
do transportu urobku powinny być załadowane poniżej górnej 
krawędzi. 

13. Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione 
w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeże-
li ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku 
jest przewidziane w doborze obudowy;w strefie klina natural-
nego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane 
W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpiecze-
nie należy demontować od dna wykopu i stopniowo je usuwać, 
w miarę zasypywania wykopu.
Zabezpieczenie można usuwać jednoetapowo z wykopów wy-
konanych:
w gruntach spoistych - na głębokości nie większej niż 0, 5 m;
w pozostałych gruntach - na głębokości nie większej niż 0,3 
m. Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wyko-
nanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości poniżej 
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1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami 
osłonowymi lub obudową prefabrykowaną.

14. Roboty ziemne, w zależności od potrzeb, można prowadzić 
następującymi metodami:mechaniczną, polegającą na wyko-
naniu czynności zasadniczych i pomocniczych z zastosowa-
niem różnego rodzaju sprzętu, ręczno-mechaniczną, w której 
odspojenie i załadowanie gruntu do środków wydobywczych 
następuje ręcznie, transport zaś na odkład lub środki trans-
portowe mechaniczne, za pomocą transporterów taśmowych 
, wyciągów skipowych, lekkich żurawi itp.ręczną w której 
wszystkie czynności są wykonane siłą mięśni ludzkich i za 
pomocą narzędzi, w niektórych przypadkach również meto-
dą hydromechaniczną, polegającą na odspajaniu, transporcie 
i osadzaniu gruntu w planowanym miejscu przy użyciu stru-
mienia wody pod odpowiednim ciśnieniem. Dobór metody 
lub wykonanie robót jednocześnie kilkoma metodami zależy 
od ilości robót i warunków, w jakich mają być prowadzone.

15. Przy robotach ziemnych, niezależnie od przestrzegania da-
nych zawartych w projekcie, należy także przestrzegać na-
stępujących ogólnych zasad i warunków technicznych:przy 
wykonywaniu wykopów sposobem zmechanizowanym pod 
fundamenty lub instalacje podziemne zatrzymuje się kopanie 
na poziomie ok. 20 cm powyżej żądanej rzędnej; warstwę tę 
usuwa się ręcznie przed rozpoczęciem robót fundamentowych 
lub montażowych, aby uchronić grunt w poziomie posadowie-
nia przed wpływem warunków atmosferycznych oraz groźbą 
nieumyślnego spulchnienia przez osprzęt maszyn budowla-
nych, spody wykopów pod fundamenty, w przypadku nie-
umyślnego przekopania, nie mogą być zasypane gruzem, lecz 
powinny być wypełnione np. betonem lub piaskiem stabilizo-
wanym cementem; dotyczy to również wykopów do wszyst-
kich rodzajów instalacji, które muszą zachować szczelność.
Wykopy powinny być wykonywane w jak najkrótszym cza-
sie i możliwie szybko wykorzystane, aby uniknąć osuwania 
się skarp,zasypanie gotowych fundamentów ,powinno nastą-
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pić zaraz po ich wykonaniu, aby nie dopuścić do naruszenia 
struktury gruntu pod fundamentami wskutek działania wa-
runków atmosferycznych,
Do zasypania wykopów i fundamentów należy używać grun-
tów z tych wykopów, odpowiednio je zagęszczając, chyba 
że projekt przewiduje zasypkę np. piaskiem rzecznym, przy 
zasypywaniu wykopów grunt trzeba zagęszczać warstwami 
grubości nie przekraczającej 20 cm- przy zagęszczeniu ręcz-
nym i 50 cm – przy zagęszczeniu mechanicznym, nie wolno 
używać do zasypania wykopów gruntów zamarzniętych, tor-
fów, darniny i innych materiałów uniemożliwiających prawi-
dłowe zagęszczenie.

16. Nachylenie skarp wykopów tymczasowych należy ukształ-
tować zgodnie z danymi zamieszczonymi w tablicach w za-
leżności od rodzaju gruntu, głębokości wykopu i obciążenia 
naziomu,nie należy wykonywać wykopów bez skarp lub roz-
parcia ściankami przy głębokościach:

            h> od 1,0 m- w gruntach piaszczystych i żwirach,
            h> od 1,25 m- w gruntach gliniasto-piaszczystych,
            h> od 1,50 m- w gruntach gliniastych i iłach,

przy powiększaniu skarp i nasypów trzeba pamiętać o oczysz-
czeniu starych skarp (z darniny i ziemi roślinnej oraz wszyst-
kich innych elementów gliniastych), zeschodkowaniu; dopie-
ro po wykonaniu tych czynności można nasypywać świeży 
grunt, starannie go zagęszczając,
należy unikać prowadzenia robót ziemnych w warunkach zi-
mowych ze względu na duży koszt tych prac.
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13. Zasady obliczania mas ziemnych

Aby wyjaśnić zasady obliczania objętości mas ziemnych wykopów 
pod obiekty kubaturowe należy zapoznać się  podstawowymi pojęcia-
mi związanymi z wykonywaniem robót ziemnych,  właściwościami 
gruntów istotnych z uwagi na prowadzenie robót ziemnych, rodzajów 
budowli ziemnych, jak również z charakterystycznymi wielkościami 
wykopu, zasadami wykonywania wykopów,  sposobami wyznaczania 
posadowienia budowli oraz zasadami określania ilości robót ziem-
nych, w tym również wykopu pod fundament.
Przedmiarowanie to pomiar robót w jednostkach miary zależnych od 
rodzaju wykonywanych prac. Procedurę tą powinny poprzedzać kla-
syfikacje wykopów, gruntów i określenie sposobu zabezpieczeń ścian 
wykopów i nasypów. 
Roboty kubaturowe (inaczej przestrzenne) – to wszelkie wykopy i na-
sypy mierzone w m3. 
Roboty liniowe - wykopy i nasypy wąskoprzestrzenne (takie jak: dro-
gi, linie kolejowe, wały ochronne, instalacje itp.) Wykonywane są jako 
czasowe lub stałe. Jednostką mary jest także m3. Wyjątek stanową 
roboty energetyczne, które mierzy się w metrach. 
Roboty powierzchniowe wykonuje się na powierzchni placu budowy 
(dotyczy małych głębokości). Jednostką miary jest m2. Roboty ziem-
ne towarzyszące określa się roboty przygotowawcze, pomiary, wykoń-
czenia, roboty specjalistyczne i porządkowe. 
Ilość robót ziemnych wynika z różnicy między stanem istniejącym 
powierzchni terenu           a stanem, jaki przewidział projektant. Do 
obliczeń niezbędny jest zapis powierzchni ziemi przed robotami (plan 
warstwicowy lub zapis rzędnych). Obliczanie ilości mas ziemnych            
w budownictwie dotyczy:
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• objętości zdejmowanego humusu,
• objętości ziemi przy niwelacji (zwykle stosuje się metodę pryzm o 

podstawie trójkątnej lub metodę pryzm o podstawie kwadratowej 
– tzw. metodę kwadratów),

• objętości ziemi w wykopie pod budynek,
• objętości ziemi w robotach liniowych [1].

13.1. Obliczanie objętości zdejmowanej ziemi 
roślinnej

Objętość zdejmowanej ziemi roślinnej (humusu), do odkładu i 
późniejszego wykorzystania lub wywiezienia z terenu budowy, okre-
śla się wzorem:

Vh = P · g [m3]

gdzie:
P – pole powierzchni na jakiej zalega humus [m3],
g – grubość warstwy humusu [m] [1].

13.2. Obliczanie objętości ziemi przy niwelacji

Metoda pryzm o podstawie trójkątnej.

Metoda pryzm o podstawie trójkątnej charakteryzuje się dużą do-
kładnością. Rozpatrywany teren, w odniesieniu do którego należy 
wykonać obliczenia ilości przemieszczanych mas ziemnych, dzielony 
jest na trójkąty prostokątne równoramienne. Dla każdego wierzchoł-
ka trójkąta trzeba obliczyć rzędną terenu. Dla każdego fragmentu te-
renu liczona jest ilość gruntu, jaki zalega na danym trójkątnym obsza-
rze ponad projektowanym poziomem terenu, bądź ilość gruntu, jaka 
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jest potrzebna, by wypełnić dany teren, jeżeli znajduje się on poniżej 
projektowanego poziomu terenu [1].
W przypadku trójkątów nieprzeciętych niweletą (projektowanym po-
ziomem terenu) objętość gruntu równa jest objętości graniastosłupa:

gdzie:
hi – różnica między rzędną terenu w wierzchołkach trójkąta a ni-
weletą (wartość dodatnia - ponad rzędną niwelety, lub ujemna – 
pod rzędną niwelety),
a – długość boku trójkąta [1].

W przypadku trójkątów przeciętych niweletą (tzn. takich, w któ-
rych przebiega niweleta, więc część terenu znajduje się nad niweletą 
– wykop, a część pod niweletą – nasyp) obliczenia należy wykonać wg 
następujących wzorów:

Vw = Vr  - Vn  [m
3]

  

gdzie:
Vw – objętość ziemi w wykopie,
Vn – objętość ziemi w nasypie [1].
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Należy obliczyć Vr – objętość ziemi w rozpatrywanym „trójkącie” 
(Vr jest różnicą między objętością wykopu a objętością nasypu w da-
nym trójkącie i oblicza się ja wg wzoru:

gdzie:
hi – różnica między rzędną terenu w wierzchołkach trójkąta a ni-
weletą (wartość dodatnia - ponad rzędną niwelety, lub ujemna – 
pod rzędną niwelety),
a – długość boku trójkąta [1].
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Rys. 6. Metoda pryzm o podstawie trójkątnej: a) przykładowy 
podział terenu na trójkąty, b) trójkąty przecięte niweletą, c) trójkąt, 
całość w wykopie 
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Metoda pryzm o podstawie kwadratowej.

Metoda pryzm o podstawie kwadratowej (zwana często metodą 
kwadratów) charakteryzuje mniejsza dokładność w porównaniu z me-
todą pryzm o podstawie trójkątnej. Przygotowując się do obliczenia 
objętości mas ziemnych w wykopach i nasypach ta metodą, należy 
podzielić teren na kwadraty o boku 20-100 m (im mniejsze kwadraty, 
tym większa dokładność obliczeń, a wielkość boku kwadratu zależy 
od ukształtowania terenu). Dla każdego z wierzchołków kwadratu 
należy określić rzędną (w odniesieniu do rzędnej niwelety) [1].

Rys. 7. Metoda pryzm o podstawie kwadratowej: a) sposób podziału 
terenu na kwadraty, 
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b) niweleta dzieli kwadrat na dwa trapezy, c) niweleta dzieli kwadrat 
na pięciokąt i trójkąt

Obliczenia objętości ziemi przeprowadza się dla następujących przy-
padków:

• Kwadrat jest przecięty niweletą w taki sposób, że powstają w te-
renie dwa trapezy (jeden w wykopie, drugi w nasypie). Wówczas 
objętość ziemi w wykopie – Vw               oraz   w nasypie – Vn 
obliczyć należy następująco:

gdzie:
a – długość boku kwadratu,
hi – różnica między rzędną terenu w odpowiednich wierzchoł-
kach, a niweletą [1].

• Kwadrat jest przecięty niweletą w taki sposób, że powstają w 
terenie dwie figury: pięciokąt i trójkąt (odpowiednio w wyko-
pie lub w nasypie). Wówczas objętość ziemi w nasypie – Vn 
oraz w wykopie Vw obliczyć należy następująco:
(Vr – obliczane jak w metodzie pryzm o podstawie trójkątnej)
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• Kwadrat znajduje się w całości w nasypie lub w wykopie:

W celu przeprowadzenia obliczeń dla wszystkich kwadratów na-
leży posłużyć się tabelą, w której pokazane będą ogólne ilości mas 
ziemnych w wykopie i nasypie w odniesieniu do rozpatrywanego te-
renu.

Obliczanie objętości  wykopu pod budynek.

Określając objętość ziemi, którą należy usunąć z wykopów tym-
czasowych pod budowę trzeba pamiętać, że pierwszą czynnością 
powinno być ustalenie wymiarów wykopów. Wymiary wykopów za-
leżą od wymiarów fundamentów budowli, którą mamy posadowić, 
głębokości jej posadowienia oraz przyjętego sposobu zabezpieczenia 
skarp wykopu. W przypadku skarp pionowych wymiary wykopu w 
poziomie terenu i poziomie posadowienia są jednakowe. Zwykle jest 
to wymiar rzutu fundamentów powiększony z każdej strony o stałą 
wartość c, która przy przewidywaniu układania na ścianach izolacji 
przeciwwilgociowej wynosi 0,8 m, a w przypadku braku tej izolacji 
0,6 m. Wymiary wykopu muszą być również powiększone o grubość 
przewidywanej konstrukcji zabezpieczającej [1]. W przypadku zabez-
pieczenia skarp przez ich bezpieczne pochylenie, wymiary wykopu w 
poziomie posadowienia odpowiadają wymiarowi rzutu fundamentów. 
Wymiary wykopu w poziomie terenu ustala się, dodając do wymia-
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rów w poziomie posadowienia poszerzenia wynikające z głębokości 
wykopu i tangensa przyjętego bezpiecznego pochylenia skarp, od-
czytanego z odpowiednich tablic. Objętość ziemi w wykopach pod 
budowle można oczywiście obliczyć za pomocą znanych wzorów ze 
stereometrii, ale uwzględniając fakt, że większość budowli ma rzut 
zbliżony do prostokąta lub stanowiący kombinację prostokątów, moż-
na także zastosować wzór Simsona, ustalony dla budowli o rzucie pro-
stokątnym [1].

Jeżeli A1 – powierzchnia wykopu na dnie

A1 = a · b

i A0 – powierzchnia na poziomie ½ głębokości wykopu

to objętość wykopu wynosi

co po rozwinięciu przedstawia wzór
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Rys. 8. Wykop pod budynek – dane do wzoru Simsona

Rys. 9. Schemat wykopu szerokoprzestrzennego: A,B – wymiary 
obiektu w poziomie stropu nad piwnicami; a,b – wymiary wykopu 
z poziomu terenu; c,d – wymiary dna wykopu; l – szerokość skarpy 
wykopu; h – głębokość wykopu (wysokość skarpy wykopu); 
1/m – pochylenie skarpy wykopu zależne m.in. od kategorii gruntu i 
głębokości wykopu;    
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s – grubość ściany budynku; τ – szerokość ławy fundamentowej; F – 
przy skarpach pionowych umacnianych i ścianach: nieizolowanych F 
= 0,6 m, izolowanych F = 0,8 m 

Ustalenie sposobu zabezpieczenia ścian wykopów i nasypów

Uwzględniając kategorię gruntu, głębokość wykopu, warunki te-
renowe na budowie i uwarunkowania technologiczne, można określić 
sposób zabezpieczenia ścian wykopu lub nasypu.W gruntach suchych 
i nieobciążonych przy wykopie w pasie o szerokości równej głębokości 
wykopu można wykonać ściany pionowe bez zabezpieczenia (tabela 
1).

Tabela 1

Lp Charakterystyka gruntu
Glębokość 
ściany pionowej 
wykopu [m]

1. Grunty luźne, suche małospoiste kategorii I–II 1,00

2. Grunty twardoplastyczne półzwarte kategoria III 1,25

3. Grunty spoiste, zwarte, kategoria IV 1,50

4. Skały zwarte odspojone mechanicznie, kategoria V–X 2,00

Wykopy fundamentowe o głębokości większej niż głębokości po-
dane w tabeli 1 muszą mieć ściany zabezpieczone w sposób naturalny 
lub sztuczny. Naturalnym sposobem zabezpieczenia są ściany ze skar-
pami. Pochylenie skarpy określa się stosunkiem głębokości wykopu 
„h” do rzutu skarpy na płaszczyznę poziomą „m” (rys.7).
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Kategoria

gruntu

Skarpy nieobciążone

Skarpy obciążone

Szerokość na dnie

do 3,0 m ponad 3,0 m 

głębokość [m] głębokość [m] głębokość [m]

do 3,0 ponad 3,0 do 3,0 ponad 3,0 do 3,0 ponad 3,0

I 1:1,25 1:1,5 1:1,25 1:1,5 1:1,25 1:1,5

II 1:1 1:1,25 1:1 1:1,25 1:1 1:1,25

III 1:0,67 1:0,75 1:0,5 1:0,67 1:0,67 1:0,75

IV 1:0,5 1:0,67 1:0,35 1:0,50 1:0,5 1:0,67

V-X 1:0,1 1:0,2 1:0,1 1:0,2 1:0,2 1:0,35

Rys. 7. Określenie szerokości rozkopu wg [6]

Praktyczne wielkości pochylenia skarpy wykopów czasowych 
można ustalić w zależności od kategorii gruntu oraz wymiarów wy-
kopu (tabela 2).

Tabela 2

Stateczność skarp i dna wykopu głębszego niż 6 m zawsze powinna być 
sprawdzona obliczeniowo. Sztucznym zabezpieczeniem ścian wykopów jest 
umocnienie za pomocą deskowania.[6]
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14. Rodzaje budowli ziemnych

Technologia robót ziemnych polega na wykonaniu wykopów i nasypów o 
różnych formach i wymiarach przez odspojenie i wydobycie urobku z wyko-
pu, przemieszczenie go na wskazane miejsce i uformowanie nasypu zgodne-
go z celem i przeznaczeniem budowli ziemnej [3].
Budowle ziemne dzieli się na trzy grupy w zależności od ich przeznaczenia. 
Są to:

• budowle ziemne czasowe ulegające zasypaniu po zrealizowaniu robót 
budowlanych lub instalacyjnych, spośród których należy wymienić:

• wykopy pod obiekty mieszkalne, przemysłowe, elementy linii komuni-
kacyjnych, np. podpory mostów, przepustów itp.,

• rowy do instalacji elektrycznych, gazowych, wodociągowych, kanaliza-
cyjnych oraz innych urządzeń podziemnych,

• budowle ziemne stałe, którym nadaje się określone trwałe kształty i 
wymiary; należą do nich:

• podtorza linii komunikacyjnych,
• ziemne urządzenia hydrotechniczne,
• elementy makroniwelacyjne,
• budowle ziemne, a raczej roboty plantacyjne, mające na celu przygo-

towanie powierzchni terenu dla przyszłych obiektów przez uzyskanie 
wymaganych poziomów, zebranie warstwy ziemi roślinnej itp. [3].
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15. Wyznaczanie posadowienia budowli

Wytyczenie konturów obiektów budowlanych w terenie polega na wyzna-
czeniu i trwałym oznaczeniu na gruncie wszystkich charakterystycznych 
punktów i osi geometrycznych [3].
Na rysunku poniżej pokazano charakterystyczne wielkości wykopu oraz spo-
sób wyznaczania konturu wykopu.

Rys.1. Wielkości charakterystyczne wykopu.
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Rys. 2. Wyznaczanie konturu wykopu 

Do zakresu robót przygotowawczych, poprzedzających realizację zasadni-
czych robót ziemnych należy m.in. karczowanie istniejących drzew i krze-
wów, a także przygotowanie terenu pod budynek i dokładne wyznaczenie 
położenia tego budynku. Podczas pomiarów geodezyjnych wbijane są paliki, 
które jednak ulegają zniszczeniu w trakcie robót ziemnych. Przed rozpoczę-
ciem wykopów pod budynek, w celu odtworzenia punktów w terenie, wy-
konuje się ławy ciesielskie (drutowe), których słupki muszą być zagłębione 
na ok. 1,5 m w grunt i ustawione klinem odłamu skarpy wykopu. Rozpięcie 
drutów między palikami na ławach ciesielskich pozwala odtworzyć położe-
nie charakterystycznych punktów budynku [1].
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Rys. 3. Wyznaczenie posadowienie budowli za pomocą ław drutowych.
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16. Zasady wykonywania wykopów

Metoda wykonywania wykopów lub ukopów powinna być dobrana do 
zakresu robót, rodzaju, rozmiarów , głębokości wykopów, ukształtowania 
terenu, rodzaju gruntów oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Wykopy 
mogą być obudowane, nie obudowane ze skarpami lub kombinowane ze 
skarpami  obudowane w dolnej części. Sposób ich wykonania powinien być 
zgodny z projektem.

Przystępując do wykonania wykopów lub ukopów należy sprawdzić poziom 
wody gruntowej w miejscu wykonywania robót i ustalić ciśnienie spływowe, 
które  może powodować utrudnienia w wykonywaniu robót w efekcie naru-
szenia równowagi skarpy wykopu, ukopu lub zbocza.

W przypadku prowadzenia robót wykopowych poniżej zwierciadła wody 
gruntowej, obniżenie poziomu wody powinno być wykonane zgodnie z pro-
jektem.

Odsłonięte podczas wykonywania wykopów źródła wody należy ująć za 
pomocą rowów, korytek lub drenów i odprowadzić rowami stokowymi poza 
teren robót. Szczególną uwagę należy zwrócić na występowanie w podłożu 
gruntów ekspansywnych.

Wykopy tymczasowe powinny być wykonywane bezpośrednio przed wyko-
naniem przewidzianych w nich robót i zlikwidowane zaraz po ich zakończe-
niu. Dno i skarpy lub ściany wykopów stałych należy trwale umocnić.Dno 
ukopu należy wykonać ze spadkiem od 2%do 3% w kierunku przewidywane-
go spływu wody. Dno i skarpy ukopu lub wykopu powinno harmonizować z 
otoczeniem według wytycznych zawartych w projekcie. Sposób rekultywacji 
powinien być uzgodniony z organami administracji terenowej. Na dnie i 
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skarpie wykopu lub ukopu należy odtworzyć warstwę humusu i obsiać trawą 
oraz ewentualne  obsadzić roślinami.

Wykopy mogą być wykonywane ręcznie oraz maszynami. Ręczne odspajanie 
urobku należy stosować w następujących przypadkach:

• odspajanie gruntów w sąsiedztwie instalacji podziemnej oraz w przy-
padku wykopów poszukiwawczych;

• w strefie dna wykopu, jeżeli użycie maszyn mogłoby pogorszyć warunki 
gruntowe;

• w szczególnych przypadkach, uzasadnionych względami ekonomiczny-
mi [1].

Ze względu na przyrost przestrzeni wykopu, może on być prowadzony 
dwiema metodami:

• metodą warstwową (od boku lub od środka), gdy maszyna, np. zgar-
niarka, zdejmuje kolejne warstwy gruntu, pogłębiając wykop;

• metodą głębokiego wcięcia (w robotach komunikacyjnych), gdy ma-
szyna – koparka – wykonuje wykop do zadanej głębokości z jednego 
poziomu [1].

Metodę warstwową realizuje się następującymi sposobami:

• sposób podłużny (przelotowy), najwygodniejszy ze względu na możli-
wość swobodnego ruchu maszyn i środków transportowych; urządzenia  
zdejmują kolejne warstwy gruntu, który może być wywożony samocho-
dami wywrotkami;

• sposób poprzeczny, tam gdzie teren jest znacznie pochylony;

• sposób czołowy, stosowany w przypadku wykopów pod budynki, głów-
nie przy zastosowaniu koparek [1].
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Rys. 4. Sposób podłużny wykonywania wykopów: a) przekrój podłużny, b) 
rozkład pionowy rozkopów.

 

Rys. 5. Poprzeczny sposób wykonywania wykopów: a) wykop i nasyp leżą 
bezpośrednio przy sobie, b) z urobku tworzone są odkłady po obu stronach 
wykopu [Praca zbiorowa pod redakcją Włodzimierza Martinka: Technolo-
gia robót budowlanych, Oficyna Wydawnicza politechniki Warszawskiej, 
Warszawa, 2010]

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



Zasady wykonywania wykopów

105

Zasady zabezpieczenia wykopów i ukopów

Realizowane budowle ziemne należy trwale zabezpieczyć przed działaniem 
czynników atmosferycznych i wystąpieniem innych niekorzystnych proce-
sów. Skarpy, dno wykopu czy tez koronę nasypu należy umocnić po ich wy-
konaniu. Umocnienia można wykonywać odcinkami.Jeżeli nie jest możliwe 
wykonanie trwałego zabezpieczenia zaraz po wykonaniu zrealizowanego 
obiektu, do chwili  wykonania właściwego należy tymczasowo zabezpieczyć 
skarpy oraz dno wykopów lub koronę nasypów przed działaniem wpływów 
atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. Odnoś się to 
również do dłuższych przerw roboczych. W przypadku rozmycia, erozji lub 
innego uszkodzenia warstwy zewnętrznej, gdy nie zastosowano zabezpiecze-
nia lub okazało się ono mało skuteczne, należy ją usunąć.

Po długiej przerwie roboczej przed wykonaniem umocnień konieczne jest 
sprawdzenie parametrów obiektu i w przypadku odstępstwa od założeń pro-
jektowych przywrócenie stanu i wymiarów zgodnych z projektem.
Wykopy o głębokości przekraczającej 4 m należy wykonywać stopniami  ( 
piętrami), przy tym z każdego stopnia powinny być przewidziane miejsca 
wyjazdu dla środków transportu oraz odprowadzenie  wody uniemożliwiają-
cej jej spływanie na stopnie położone niżej. Przy ręcznym odspajaniu gruntu 
zaleca się wykonywanie stopni o wysokości nie większej niż 1,5m.
 Ściany wykopów należy odpowiednio kształtować lub obudować tak, aby 
nie nastąpiło obsunięcie gruntu; należy przy tym uwzględnić wszystkie od-
działywania i wpływy, które mogłyby naruszać stateczność gruntu. Statecz-
ność ścian lub skarp wykopów i ukopów powinna być zachowana w każdej 
porze roku. Ściany wykopu nie mogą być podkopywane; powstałe nawisy jak 
również odsłonięte przy wydobywaniu gruntu głazy narzutowe, resztki bu-
dowli, fragmenty nawierzchni dróg itp., które mogą spaść lub ześlizgnąć się, 
należy niezwłocznie usunąć. 
     W przypadku wykonywania wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie ist-
niejących obiektów, a w szczególności gdy ich głębokość jest większa niż 
głębokość posadowienia tych konstrukcji, należy zastosować środki zabez-
pieczające przed osiadaniem i odkształcaniem tych konstrukcji. Minimalna 
odległość krawędzi dna wykopu od pionowej ściany fundamentu konstrukcji 
posadowionej powyżej dna wykopu, jeśli nie przewiduje się specjalnych za-
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bezpieczeń, powinna być obliczona w projekcie. 
     Jeżeli wykonywane są wykopy fundamentowe dla dwóch lub kilku kon-
strukcji położonych blisko siebie , roboty  ziemne należy rozpoczynać od 
wykopu dla konstrukcji posadowionej głębiej.W przypadku, gdy przewiduje 
się obniżenie zwierciadła wody gruntowej poniżej dna i wykop wykonywany 
pod wodą stanowi wstępną fazę robót, należy go wykonać do głębokości o 
ok. 50 cm  mniejszej niż projektowana głębokość dna i dokończyć oraz wy-
konać ewentualne zabezpieczenia dopiero przy obniżonym zwierciadle wody 
gruntowej.

Wymiary wykopów w planie powinny  być dostosowane do:

• wymiarów fundamentów w planie lub średnicy przewodu

• głębokości wykopu

• zakresu i technologii robót, które mają być wykonywane w wykopie

• rodzaju gruntu i sposobu zabezpieczenia ścian wykopu ( obudowa, bez-
pieczne nachylenie skarp)

• szerokość potrzebnej przestrzeni roboczej

Szerokość przestrzeni roboczej w wykopach obudowanych nie powinna być 
mniejsza nić 0,50 m, a w przypadku gdy na ścianach konstrukcji ma być 
wykonywana izolacja – nie mniejsza niż 0,80 m.Minimalna szerokość dna 
wykopu dla przewodów podziemnych o głębokości od 1,0 – 1,25 m bez  
przestrzeni roboczej powinna wynosić 0,60 m, a w przypadku układania 
rurociągów  i drenaży co najmniej po 0,30 m z każdej strony układanego 
przewodu.

W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu należy wykonywać 
wykopy do głębokości mniejszej od projektowanej co najmniej o 20 cm a w 
wykopach wykonywanych mechanicznie od 30 do 60 cm w zależności od 
rodzaju gruntu. Pozostawiona warstwa powinna być usunięta bezpośrednio 
przed wykonaniem fundamentów lub ułożeniem urządzeń instalacyjnych.

Nie zaleca się przekraczać projektowanej głębokości wykopu, a następnie 
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dosypywać gruntu do odpowiedniej głębokości.Nie należy doprowadzać do 
zalania wodami opadowymi lub innymi dna wykopów fundamentowych.

W przypadku wykonywania wykopu o głębokości większej niż przewidywa-
na, należy zastosować odpowiednie środki zapewniające wymaganą nośność 
podłoża w poziomie posadowienia konstrukcji ( np. odpowiednio zagęsz-
czona lub stabilizowana spoiwem podsypka piaskowo-żwirowa albo warstwa 
chudego betonu).

Składowanie ukopanego gruntu

Ukopany grunt powinien być niezwłocznie przetransportowany na miej-
sce przeznaczenia lub odkład  przewidziany do zasypania wykopu po jego 
zabudowaniu. Nadmiar gruntu należy  zużyć do wyrównania terenu, zasypa-
nia dołów lub rozplanowań.

Składowanie wykopanego gruntu bezpośrednio przy wykonywanym wy-
kopie jest dozwolone tylko w przypadku wykopu obudowanego. Przy tym 
obudowa wykopu powinna przenieść napór spowodowany obciążeniem tere-
nu odkładem gruntu składowanym w zasięgu klina odłamu ściany. 

Odkłady gruntu powinny być wykonane w postaci nasypów o wysokości 
do 2-2,5 m o nachyleniu skarp 1-1,5  przy czym kąt nachylenia skarpy od-
kładu wydobytego gruntu nie powinien być większy niż kąt jego stoku natu-
ralnego i spadku korony od 2% do 5 %.

Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu, z 
pozostawieniem między krawędzią wykopu a stopą odkładu, w przypadku 
wykopów pod przewody wodociągowe, kanalizacyjne i inne, wolnego pasa 
terenu o szerokości co najmniej 1m dla komunikacji.

W przypadku braku możliwości zapewnienia powyższych warunków 
wydobyty grunt należy wywieźć na odkład stały lub przesunięty tak, aby 
odległość od podnóża nachylonej skarpy odkładu tymczasowego do górnej 
krawędzi wykopu była równa głębokości wykopu. Przy czym minimalna 
odległość uzależniona jest od rodzaju gruntu i wynosi:dla gruntów przepusz-
czalnych  - nie mniej niż 3 m,dla gruntów o współczynniku filtracji k10 < 10 
m/s – nie mniej niż 5 m.

W terenie o małym pochyleniu odkłady można wykonać z obu stron 
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wykopu. Na odcinkach zagrożonych przez zawiewanie budowli śniegiem 
odkłady wykonuje się od strony najczęściej wiejących wiatrów, w odległości 
od 20 do 30 m od krawędzi wykopu.Zaleca się formować odkłady gruntu 
wzdłuż ciągów komunikacyjnych w celu wykorzystania ich jako bariery izo-
lujące akustycznie. 

Przy pochyleniu terenu do 20% odkłady wskazane jest wykonywać od 
górnej strony wykopu w celu ochrony od napływających wód stopowych, 
jeżeli obliczanie wykaże dostateczną stateczność zbocza. W terenie o po-
chyleniu większym niż 20% zaleca się lokalizować odkłady poniżej wykopu. 
Odkład i rozplanowany nadmiar gruntu należy obsiać trawą i obsadzić krze-
wami, ewentualnie drzewami.

Zasypywanie wykopów i rozbiórka obudowy ścian wykopu.

Jeśli projekt nie podaje innego rozwiązania, wykop zaleca się zasypać grun-
tem uprzednio wydobytym z tego wykopu, bezpośrednio po zakończeniu 
robót. Przy tym dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadów budow-
lanych a zasypka nie powinna być zmarznięta, jak również zanieczyszczona 
takimi materiałami jak : torf, darnie, korzenie, odpady budowlane itp.
Zasypywanie wykopu należy wykonać warstwami, które po ułożeniu powin-
ny być zagęszczone, do wskaźnika zagęszczenia określonego w projekcie. 
Grubość zagęszczanej warstwy nie powinna być większa niż:15 cm – przy 
zagęszczeniu ręcznym,30 cm – przy zagęszczeniu mechanicznym
Nasypywanie warstw gruntu i ich zagęszczenie w pobliżu ścian obiektów 
powinno być dokonane w taki sposób, aby nie spowodowało uszkodzenia 
ściany lub izolacji wodochronnej albo przeciwwilgociowej, jeśli taka została 
wykonana.
Jeśli w zasypywanym wykopie znajduje się przewód lub rurociąg, to użyty 
materiał i sposób zasypania nie powinien spowodować uszkodzenia lub 
przemieszczenia przewodu ani uszkodzenia izolacji ( wodochronnej, prze-
ciwwilgociowej, cieplnej).Zasypka przewodu do powierzchni terenu lub 
wymaganej rzędnej powinna być wykonana według projektu. Jeżeli nie zo-
stał podany w projekcie wskaźnik zagęszczenia, to powinien on wynosić co 
najmniej 1.
Przy prowadzeniu prac w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej i 
występowaniu trudności z osiągnięciem wskaźnika zagęszczenia gruntu 
równego co najmniej 1 zastąpić należy górną warstwę zasypki wzmocnioną 
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podbudową drogi.
Uzyskanie odpowiedniego wskaźnika zagęszczenia gruntu wymaga 
zachowania optymalnej wilgotności gruntu, określonej w normie PN-
-86/B-02480. wilgotność zagęszczonego gruntu powinna być równa opty-
malnej lub wynosić co najmniej 80% jej wartości. Odchylenie wskaźnika 
zagęszczenia gruntu nie powinno być większe niż 2%.
Rozbiórkę obudowy ścian lub karp wykopów należy przeprowadzać etapo-
wo, w miarę zasypywania wykopu, rozpoczynanego od jego dna.
Obudowę ścian wykopów można wysuwać jednorazowo na wysokość nie 
większą niż:50 cm – z wykopów w gruntach spoistych,30 cm – z wykopów 
w innych gruntach.
Pozostawienie obudowy jest dopuszczalne tylko w przypadku trudności 
technicznych z  jej usunięciem lub wówczas, gdy usuwanie elementów 
obudowy zagraża bezpieczeństwu pracy lub mogłoby naruszyć konstrukcję 
obiektu wykonywanego lub sąsiadującego z budową.

Wymiary wykopów i nienaruszalność gruntu w dnie wykopu.

Wymiary wykopów w planie powinny  być dostosowane do:
• wymiarów fundamentów w planie lub średnicy przewodu
• głębokości wykopu
• zakresu i technologii robót, które mają być wykonywane w wykopie
• rodzaju gruntu i sposobu zabezpieczenia ścian wykopu ( obudowa, bez-

pieczne nachylenie skarp)
• szerokość potrzebnej przestrzeni roboczej

Szerokość przestrzeni roboczej w wykopach obudowanych nie powinna być 
mniejsza nić 0,50 m, a w przypadku gdy na ścianach konstrukcji ma być 
wykonywana izolacja – nie mniejsza niż 0,80 m.Minimalna szerokość dna 
wykopu dla przewodów podziemnych o głębokości od 1,0 – 1,25 m bez  
przestrzeni roboczej powinna wynosić 0,60 m, a w przypadku układania 
rurociągów  i drenaży co najmniej po 0,30 m z każdej strony układanego 
przewodu.
W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu należy wykonywać wykopy 
do głębokości mniejszej od projektowanej co najmniej o 20 cm a w wyko-
pach wykonywanych mechanicznie od 30 do 60 cm w zależności od rodzaju 
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gruntu. Pozostawiona warstwa powinna być usunięta bezpośrednio przed 
wykonaniem fundamentów lub ułożeniem urządzeń instalacyjnych.
Nie zaleca się przekraczać projektowanej głębokości wykopu, a następnie 
dosypywać gruntu do odpowiedniej głębokości.Nie należy doprowadzać do 
zalania wodami opadowymi lub innymi dna wykopów fundamentowych.
W przypadku wykonywania wykopu o głębokości większej niż przewidywa-
na, należy zastosować odpowiednie środki zapewniające wymaganą nośność 
podłoża w poziomie posadowienia konstrukcji ( np. odpowiednio zagęsz-
czona lub stabilizowana spoiwem podsypka piaskowo-żwirowa albo warstwa 
chudego betonu).
Ukopany grunt powinien być niezwłocznie przetransportowany na miejsce 
przeznaczenia lub odkład  przewidziany do zasypania wykopu po jego zabu-
dowaniu. Nadmiar gruntu należy  zużyć do wyrównania terenu, zasypania 
dołów lub rozplanowań.
Składowanie wykopanego gruntu bezpośrednio przy wykonywanym wyko-
pie jest dozwolone tylko w przypadku wykopu obudowanego. Przy tym obu-
dowa wykopu powinna przenieść napór spowodowany obciążeniem terenu 
odkładem gruntu składowanym w zasięgu klina odłamu ściany. 
Odkłady gruntu powinny być wykonane w postaci nasypów o wysokości do 
2-2,5 m o nachyleniu skarp 1-1,5  przy czym kąt nachylenia skarpy odkładu 
wydobytego gruntu nie powinien być większy niż kąt jego stoku naturalnego 
i spadku korony od 2% do 5 %.Wydobyty grunt powinien być składowany z 
jednej strony wykopu, z pozostawieniem między krawędzią wykopu a stopą 
odkładu, w przypadku wykopów pod przewody wodociągowe, kanalizacyjne 
i inne, wolnego pasa terenu o szerokości co najmniej 1m dla komunikacji.
W przypadku braku możliwości zapewnienia powyższych warunków wydo-
byty grunt należy wywieźć na odkład stały lub przesunięty tak, aby odległość 
od podnóża nachylonej skarpy odkładu tymczasowego do górnej krawędzi 
wykopu była równa głębokości wykopu. Przy czym minimalna odległość 
uzależniona jest od rodzaju gruntu i wynosi dla gruntów przepuszczalnych  - 
nie mniej niż 3 m,dla gruntów o współczynniku filtracji k10 < 10 m/s – nie 
mniej niż 5 m.
W terenie o małym pochyleniu odkłady można wykonać z obu stron wyko-
pu. Na odcinkach zagrożonych przez zawiewanie budowli śniegiem odkłady 
wykonuje się od strony najczęściej wiejących wiatrów, w odległości od 20 do 
30 m od krawędzi wykopu.
Zaleca się formować odkłady gruntu wzdłuż ciągów komunikacyjnych w 
celu wykorzystania ich jako bariery izolujące akustycznie. 
Przy pochyleniu terenu do 20% odkłady wskazane jest wykonywać od gór-
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nej strony wykopu w celu ochrony od napływających wód stopowych, jeżeli 
obliczanie wykaże dostateczną stateczność zbocza. W terenie o pochyleniu 
większym niż 20% zaleca się lokalizować odkłady poniżej wykopu. Odkład 
i rozplanowany nadmiar gruntu należy obsiać trawą i obsadzić krzewami, 
ewentualnie drzewami.

Odwodnienie terenu i wykopu.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wybudować lub przygoto-
wać niezbędne drogi dojazdowe do terenu i na terenie budowy oraz ewen-
tualnie wyznaczyć objazdy dla ruchu drogowego. Drogi dojazdowe należy 
oznakować jak miejsca niebezpieczne, wymagające szczególnej ostrożności. 
Zarówno wykonywane roboty ziemne i budowlane, jak i same obiekty 
budowlane należy zabezpieczyć przed destrukcyjnym działaniem wód po-
wierzchniowych i gruntowych. Prace te należy zrealizować zgodnie z pro-
jektem rowów stokowych i innych urządzeń odwodnieniowych dla danego 
terenu budowy. Odsłonięte podczas wykonywania prac ziemnych źródła 
wody należy ująć za pomocą rowów i drenów. Wody opadowej źródlane 
napływające w miejsce wykonywanych robót należy odprowadzić rowami 
poza teren budowy. Jeżeli jest to niezbędne, należy wykonać odwodnienie 
wgłębne podłoża gruntowego.
Zbiorniki i cieki wodne znajdujące się na terenie robót ziemnych powinny 
być osuszone, przełożone lub uregulowane przed przystąpieniem do robót 
podstawowych. Prace należy wykonać zgodnie z odrębnym projektem. Od-
wodnienie wgłębne podłoża gruntowego, tymczasowe lub stałe, powinno 
być wykonane na podstawie odrębnego projektu.
Kolejność przeprowadzania prac związanych z wykonaniem nasypów, wyko-
pów i kształtowaniem urządzeń odwadniających powinna zabezpieczać stałe 
odprowadzenie wód powierzchniowych i gruntowych.
W przypadku konieczności obniżenia zwierciadła wody gruntowej, należy 
je przeprowadzić w taki sposób, aby nie została naruszona struktura gruntu 
w podłoży wykonywanej konstrukcji, a także podłożu sąsiednich obiektów 
oraz aby na skutek wytworzonej depresji nie wystąpiły nadmierne osiadania 
podłoża budowli istniejących w sąsiedztwie.
System odwodnienia powinien zapewnić spełnienie następujących podsta-
wowych zadań:utrzymanie bez znaczących wahań poziomów wody i ciśnień 
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w porach gruntu przewidzianych w projekcie,zapewnienie stałego odpływu 
określonej ilości wody,całkowite usunięcie wody z wykopu poza obszar wy-
kopów

Wybór systemu odwodnienia i wymaganą dla niego wydajność należy ustalić 
na podstawie obliczeń. Urządzenia do odprowadzania wód powierzchnio-
wych ( rowy odwadniające opaskowe, stokowe itd.) lub osuszenie terenu 
należy wykonać przed rozpoczęciem właściwych robót ziemnych.Efektyw-
ność odwodnienia należy sprawdzać przez monitorowanie poziomu wody 
gruntowej, ciśnień w porach gruntu i przemieszczeń podłoża gruntowego. 
Zgromadzone dane powinny być analizowane i interpretowane w celu okre-
ślenia wpływu odwodnienia na warunki na budowie i na zachowanie się 
realizowanych oraz sąsiednich konstrukcji. Urządzenia odwadniające powin-
ny być kontrolowane i konserwowane przez cały okres ich eksploatacji.

Odwodnienia wgłębne przewidziane jako stałe powinny być wyposażone 
w urządzeniach do automatycznej sygnalizacji przerw w działaniu , pompy 
rezerwowe oraz dwa niezależne źródła zasilania w energię.

Prace związane z zabezpieczeniem odprowadzenia wód powierzchniowych 
powinny obejmować:

• wykonanie rowów opaskowych lub podłużnych oraz ewentualnie rowów 
stokowych lub poprzecznych ( w podłożu pod budowlą) o przekroju i 
spadku zapewniającym odprowadzenie wód przesączających się od wód 
opadowych.

• nadanie spadku powierzchni od 0 do 1% zależnie od rodzaju gruntu, z 
zachowaniem zasady: mniejszy spadek w przypadku gruntów bardziej 
przepuszczalnych.

• w razie konieczności – wypełnienie rowów poprzecznych materiałem 
dobrze przepuszczalnym, tj. pospółką lub drobnym żwirem.

• wykonanie zbiorczego odprowadzenia wód.

Jeżeli dno wykopu znajduje się poniżej poziomu posadowienia fundamen-
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tów istniejących blisko budowli, przy odwadnianiu wykopu należy zachować 
szczególną ostrożność.Odległość w planie miedzy krawędzią dna rowu od-
wadniającego a krawędzią dna wykopu lub obiektu powinna być obliczona, 
lecz nie powinna być mniejsza niż 1,20m.

Rowy stokowe wykonywane np. w celu ochrony skarp wykopów lub stoków 
przed erozją spowodowaną przez wody powierzchniowe, uniknięcia nad-
miernego zawilgocenia skarp oraz zapobiegania spływom gruntu powinny 
być:
-możliwie płytkie, z głębokością rowów nie przekraczającą 40 cm.
-przystosowane do przejmowania wód opadowych
-szczelnie w celu ograniczenia infiltracji wód przez dno i skarpy rowu
-odsunięte od górnej krawędzi skarpy wykopu lub nasypu o co najmniej 3 m 
w gruntach suchych i zawartych i o 4 m w gruntach wilgotnych i luźnych, 
ale nie mniej niż o odległość równą wysokości skarpy
-starannie wykonane i okresowo przeczyszczane.

Do rowów stokowych nie należy podłączać innych rowów, a woda powinna 
być z nich odprowadzana w sposób nie powodujący zagrożenia wykonywa-
nia robót ziemnych lub realizowanych innych obiektów.Jeżeli rowy odwad-
niające wykonywane są w gruntach o wskaźniku osiadania zapadowego imp 
>0,02, to dno i skarpy rowów powinny być zagęszczone przez ubicie oraz 
umocnione np. przez odarniowanie.Odprowadzenie wody z rowów stoko-
wych do studzienek zbiorczych w wykopie należy wykonać tylko w miej-
scach odpowiednio zabezpieczonych przez rozmyciem.
Podczas wykonywania rowów odwadniających należy sprawdzić czy nie sta-
ną się one przyczyną niekorzystnego dla robót ziemnych nawodnienia grun-
tu w miejscach, w których występują grunty przepuszczalne nienawodnione, 
albo czy nie spowodują powstania szkód na terenach sąsiednich.Spadek 
podłużny dna rowu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu lub umoc-
nienia rowu oraz chronionych robót ziemnych lub obiektów i nie powinien 
być mniejszy niż 0,2%.
Drenaż poziomy stosowany jest niezależnie od rodzaju gruntu w:
-środowisku gruntowo-wodnym agresywnym, przy przewidywanym stałym 
obniżeniu  zwierciadła wody gruntowej poniżej projektowanych funda-
mentów pod obiekty i podłoża przewodów w celu zapewnienia skutecznej 
ochrony przewodu i obiektów na przewodzie.
-środowisku gruntowo-wodnym przy przewidywanym stałym, częściowym 
lub całkowitym obniżeniu zwierciadła wody gruntowej w celu zmniejszenia 
lub likwidacji naporu wody.
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Rodzaj i materiał, z którego wykonywane są dreny oraz osypka filtracyjna 
powinny być dostosowane do głębokości ułożenia drenów, stopnia agresyw-
ności i środowiska i powinny być zgodne z projektem.
Zmiany przekroju i spadku drenażu powinny być wykonane w studzienkach 
kontrolnych umieszczonych w odległości od 25 do 50 m oraz w miejscach 
charakterystycznych uwzględnionych w projekcie.Wyloty drenażu powinny 
być wyprowadzone do odbiorników powyżej maksymalnego poziomu wody 
zgodnie z projektem. Ostatnia suska drenarska powinna być wypuszczona 
do rury ochronnej  ( kanalizacyjnej) o długości  od 1 do 2 m.
Wyloty położone poniżej maksymalnego poziomu wody lub wprowadzone 
do kanalizacji ogólnospławnej wymagają zastosowania automatycznych za-
worów zwrotnych.
Wyloty doprowadzone do studni czerpalnej wymagają zaopatrzenia jej w 
samoczynne włączającą się pompę.
Uziarnienie osypki filtracyjnej i grubość osypki powinny być zgodne z 
projektem uwzględniającym dopływ wody przy najwyższych stanach wód 
gruntowych i skład gruntu taki, aby nie spowodować jego rozmycia i prze-
noszenia drenaży.Stałe obniżenie zwierciadła wody powinno być zgodne 
z projektem i powinno wynosić co najmniej 0,5 m poniżej dna wykopu ( 
podłoża naturalnego). Natomiast odchylenie obniżenia zwierciadła wody 
gruntowej nie powinno być mniejsze niż 5 cm.
Drenaż pionowy powinien być stosowany do tymczasowego obniżenia wody 
gruntowej przy głębokościach do 20m. rodzaj drenażu oraz sposoby jego 
wykonania powinny być zgodne z projektem.

Odbiór robót ziemnych.

Odbiór materiałów przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robót 
ziemnych powinien być wykonany na podstawie wyników rozpoznania 
geotechnicznego lub geologiczno-inżynierskiego i badania kontrolnego 
przeprowadzonego przed rozpoczęciem eksploatacji złoża lub jego części a 
najpóźniej przed ich wbudowaniem.

W przypadku , gdy materiał złoża zostaje uznany za nieprzydatny do wyko-
nania danego rodzaju robót ziemnych, można go użyć tylko wówczas, gdy 
istnieje możliwość poprawienia jego właściwości zgodnie z wymaganiami.
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Odbiór częściowy należy przeprowadzić w przypadku robót ulegających 
zakryciu przed przysypaniem do następnej fazy (części) robót, uniemożliwia-
jącej dokonanie odbioru poprzednio wykonanych w terminach późniejszych. 
Odbioru częściowego należy dokonać na podstawie wyników odpowiednich 
badań i kontroli.

Odbiór końcowy robót ziemnych należy przeprowadzać po ich zakończeniu 
i powinien być dokonywany na podstawie dokumentacji z protokołami od-
biorów częściowych częściowych oceną aktualnego stanu wykonania robót.

W razie konieczności przy odbiorze końcowym mogą być przeprowadzane 
dodatkowe badania. Po dokonaniu odbioru końcowego należy sporządzić 
dokumentację powykonawczą.

Jeżeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory częściowe robót 
oraz odbiór końcowy wykazują spełnienie wymagań określonych w projek-
cie, w niniejszych wytycznych i przytaczanych normach to wykonane roboty 
ziemne uznać należy za zgodne z wymaganiami.

W sytuacji jeżeli choćby jedno badanie lub kontrola czy odbiór dał wynik 
negatywny i nie zostały dokonane poprawki doprowadzające stan robót 
ziemnych do ustalonych wymagań oraz gdy dokonany odbiór końcowy 
robót dął wynik negatywny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z 
wymaganiami. 

Roboty ziemne uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem, wytyczny-
mi czy normami należy poprawić w ustalonym podczas odbioru terminie.

Roboty ziemne, które po wykonaniu poprawek nadal wykazują brak zgod-
ności z wymaganiami, należy ocenić pod względem bezpieczeństwa kon-
strukcji, trwałości i jakości. Wadliwie wykonane obiekty należy rozebrać 
a następnie wykonac ponownie albo uznać za mające obniżoną jakość i 
uwzględnić skutki tego obniżenia dla konstrukcji.

W przypadku wykonanych wykopów oraz podłoży, w których wynik oceny 
wykazuje rozbieżność między rzeczywistymi warunkami wodno-grunto-
wych, a przyjętymi w projekcie, odbiór może być dokonany pod warunkiem 
uwzględnienia tej różnicy, zarówno w projekcie robót ziemnych, jak i w 
projekcie konstrukcji, która ma być posadowiona na ocenianym podłożu i po 
przedstawieniu oceny skutków zmian dla robót lub konstrukcji.
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BHP przy robotach  ziemnych.

Zarówno roboty ziemne jak i budowlane muszą być przeprowadzane bez-
piecznie, w sposób określony w projekcie organizacyjnym robót i instruk-
cjach stanowiskowych. Oto co powinien zawierać projekt robót ziemnych: 
- aktualny plan sytuacyjny z warstwicami, oznaczonymi reperami (punkty 
nawiązania), obiektami, budowlami i urządzeniami (naziemnymi i podziem-
nymi) 
• rozpoznanie warunków geologicznych i wodno-gruntowych adekwatne 

do rodzaju inwestycji 
• przekroje terenu wraz z projektowaną bryłą 
• bilans i rozdział mas ziemnych 
• wykaz maszyn i rozpisany plan pracy 

• zestawienie środków transportowych 
• ustalenie tras, którymi będą się poruszały maszyny do urobku gruntu 

Ponadto teren trzeba ogrodzić. Jeśli nie został całkowicie ogrodzony, należy 
umieścić tabliczkę ostrzegawczą o następującej treści: „Zakaz wstępu oso-
bom nieupoważnionym”, a niebezpieczne obszary oznakować i ogrodzić. 
Przygotowanie terenu pod roboty ziemne wiąże się często z  wycinką drzew 
i wyburzeniami. Osoby zajmujące się tym i inni uczestnicy powinni być do-
brze zapoznani z terenem i usunąć przeszkody, które mogą utrudnić uciecz-
kę w razie niebezpieczeństwa. Te i inne wymagania dostępne są w formie 
przepisów bhp Robót ziemnych.
Wykonywanie prac ziemnych niesie ze sobą wiele zagrożeń, którym należy 
przeciwdziałać. W związku z tym Prawo budowlane w Artykule 21a naka-
zuje kierownikowi budowy sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. Artykuł ten wymienia wiele robót  stwarzających szczególnie wy-
sokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Są to w 
szczególności: przysypanie ziemią lub upadek z wysokości; prace prowadzo-
ne w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych; 
roboty stwarzające ryzyko utonięcia pracowników; prace prowadzone w 
studniach, pod ziemią i w tunelach; wykonywane przez kierujących po-
jazdami zasilanymi z linii napowietrznych; wymagające użycia materiałów 
wybuchowych. 
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Zasady przeciwdziałające tym zagrożeniom ujęte są w rozporządzeniu mini-
stra infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia.Rozdział 10 tego rozporządzenia poświęcony jest robotom 
ziemnym. Zaleca się w nim między innymi:

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągo-
we i kanalizacyjne powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika 
budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od ist-
niejącej sieci, i sposobu wykonywania tych robót.

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogro-
dzić i umieścić napisy ostrzegawcze.

Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także 
głębienie wykopów poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie.

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób nieza-
trudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na 
czas zmroku i w nocy ustawić balustrady, zaopatrzone w światło ostrzegaw-
cze koloru czerwonego.

Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogro-
dzony, wykonawca robót powinien zapewnić stały jego dozór.

Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podpar-
cia, mogą być wykonywane tylko do głębokości 1 m w gruntach zwartych, 
w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości 
równej głębokości wykopu.

Wykopy bez umocnień, o głębokości większej niż 1 m, lecz nie większej od 
2 m, można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i doku-
mentacja geologiczno-inżynierska.

Niedopuszczalne jest używanie elementów obudowy wykopu niezgodnie z 
przeznaczeniem.

W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, 
zgodnym z przepisami odrębnymi, należy:

• w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości 
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równej trzykrotnej głębokości wykopu, wykonać spadki umożliwiające 
łatwy odpływ wód opadowych w kierunku od wykopu;

• likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony 
grunt, z zachowaniem bezpiecznego nachylenia w każdym punkcie 
skarpy;

• sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w 
pracy.

W czasie wykonywania koparką wykopów wąskoprzestrzennych należy wy-
konywać obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu 

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 
osób urządzeniami służącymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego 
obudowy lub skarp.

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:

• w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany 
wykopu są obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane 
w doborze obudowy;

• w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są 
obudowane.

W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy de-
montować od dna wykopu i stopniowo usuwać je, w miarę zasypywania 
wykopu.

Zabezpieczenie można usuwać jednoetapowo z wykopów wykonanych:

• w gruntach spoistych – na głębokości nie większej niż 0,5 m;

• w pozostałych gruntach - na głębokości nie większej niż 0,3 m.

W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do two-
rzenia się nawisów gruntu.
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Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie po-
stoju, jest zabronione.

Pomieszczenia zamknięte, tunele, zbiorniki, studnie, urządzenia techniczne, 
kanały powinny być wyposażone w wentylację grawitacyjną lub w razie po-
trzeby w wentylację mechaniczną.

Urządzenia elektryczne, stosowane w pomieszczeniach, powinny posiadać 
zabezpieczenia chroniące przed porażeniem prądem elektrycznym i wybu-
chem.

Osoby powinny mieć zapewnioną szybką drogę ewakuacyjną na wypadek 
zalania, pożaru lub wystąpienia szkodliwych gazów, a także możliwość uzy-
skania niezwłocznie pierwszej pomocy medycznej.

W czasie prowadzenia robót ziemnych metodą bezodkrywkową należy 

zapewnić osobom bezpieczne połączenie podziemnych stanowisk pracy ze 
stanowiskami pracy zlokalizowanymi na powierzchni terenu, za pomocą 
szybów i tuneli, obudowanych w sposób uwzględniający parcie ziemi i wód 
gruntowych.

Temperatura powietrza w miejscu pracy nie powinna przekraczać 301 K 
(28°C).

Tymczasowa obudowa wykopów i wyrobisk podziemnych nie powinna być 
eksploatowana dłużej niż 2 lata, jeżeli projekt zabezpieczeń nie przewiduje 
inaczej.
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17. Przegląd specjalnych metod posadowienia 
budynków i budowli na słabych gruntach

W związku z powiększaniem się siedlisk ludzkich, coraz częściej wyko-
rzystuje się w celach budowlanych grunty, które do tej pory uważane były 
za takie które nie nadają się do posadowienia. Powstają nowe osiedla w 
miastach, wielko powierzchniowe obiekty przemysłowe, które inwestorzy 
chcą usytuować najbliżej miast lub ich centrów, gdzie najczęściej „dobre” 
gruntu zostały już zagospodarowane. Powstaje, więc pytanie jak posadowić 
dany obiekt na gruntach słabych. Stosuje się wtedy wzmacnianie gruntów 
słabych, wymianę ich lub posadowienie pośrednie, w zależności od kon-
kretnych warunków gruntowo-wodnych, konstrukcyjnych, obszarowych czy 
finansowych.

1. Wymiana gruntów

Przy niewielkiej miąższości warstwy słabej, do głębokości 2 - 3 m pod po-
ziomem terenu, najbardziej opłacalnym sposobem podwyższenia wytrzyma-
łości gruntu jest wymiana tej warstwy. Ten sposób okazuje się szczególnie 
przydatny w przypadku warstw pochodzenia organicznego (torfy) lub w 
przypadku gruntów pylastych bardzo zanieczyszczonych domieszkami or-
ganicznymi. Natomiast przy słabych warstwach uformowanych z gruntów 
mineralnych (luźnych, drobnych, nawodnionych piaskach, glinach mięk-
koplastycznych lub płynnych) najczęściej stosuje się metody zmierzające do 
zwiększenia ich nośności bez uciekania się do wymiany. 

Wymiana taka polega na wybraniu z wykopu nienośnego gruntu i wypeł-
nieniu go różnoziarnistym piaskiem zagęszczanym warstwami. Grubość 
zagęszczanych warstw zależy od wydajności zagęszczarki. Zazwyczaj układa 
się warstwy o grubości 0,3 - 1,0 m. Gdy grubość słabej warstwy nie jest 
duża, można użyć np. piasku stabilizowanego cementem. Grubość warstwy 
piasku ustala się w zależności od lokalnych warunków geologicznych. Jeżeli 
pod słabą warstwą występuje grunt o dużej nośności, większej od spodzie-
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wanej nośności gruntu wymienionego, to grubość tej warstwy powinna być 
równa odległości między podstawą fundamentu a stropem warstwy nośnej. 

Natomiast, jeżeli pod słabą warstwą występuje grunt o nośności mniejszej 
od nośności warstwy piasku, to grubość jej musi być taka, aby naprężenia 
w stropie warstwy rodzimej po wybudowaniu obiektu były mniejsze od do-
puszczalnych. Wymieniona warstwa gruntu musi być należycie zagęszczona. 
Jeżeli zalega ona poniżej poziomu wody gruntowej, roboty można wykonać 
bez obniżania poziomu zwierciadła wody gruntowej i sypać piasek wprost do 
wody tylko wtedy, gdy po wykonaniu nasyp będzie należycie  zagęszczony 
wibratorami głębinowymi. Piasek sypany „na sucho\" powinien być ukła-
dany warstwami o miąższości 15-20 cm oraz należycie ubijany i polewany 
wodą, aby piasek został jedynie zawilgocony, a nie całkiem nawodniony. Je-
żeli przy wykonywaniu nasypu w suchych dołach dysponuje się wibratorami 
wgłębnymi można zagęścić piasek za pomocą hydrowibracji. Po wykonaniu 
wymiany gruntu należy koniecznie sprawdzić zagęszczenie gruntu metodą 
Proctora. Należy zwrócić szczególne uwagę na równomierne zwibrowanie 
pod całym fundamentem. 

2.Metoda wymiany dynamicznej

Powszechna na świecie i znana w Polsce jest metoda dynamicznej wymiany. 
Stosuje się ją w gruntach organicznych, nawodnionych gruntach spoistych, 
na wysypiskach śmieci, wzmocnienie pozwala na rezygnację z wymiany 
gruntu. Jest ona pochodną metody Dynamicznej Konsolidacji znanej jako 
„Metoda Menarda”. Dynamiczna wymiana polega na wykonaniu gruncie 
wielkośrednicowych kolumn z materiału okruchowego. Tzw. słupy wymiany 
dynamicznej, formowane są przez ubijanie ciężarem o masie od 15 do 30 
ton spadającym z wysokości 10-30 m. Na powierzchni terenu lub w płytkim 
wykopie, układa się warstwę kruszywa naturalnego, może to być żwir, po-
spółka lub kruszywo łamane, istnieje możliwość wykorzystania materiałów 
dostępnych lokalnie takich jak: żużel, spieki, odpady kopalniane, materiały 
z rozbiórki itp., po czym następuję rozpoczęcie ubijana. Kolejne uderzenia 
wprowadzają materiał na żądaną głębokość. Po wprowadzeniu kruszywa na 
pewną głębokość dosypuje się go i ponownie następuje proces ubijania. Ko-
lejne fazy powtarzane do momentu uformowania słupa wymiany dynamicz-
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nej do żądanej rzędnej. Typowy rozstaw słupów na planie siatki to od 4,5 x 
4,5 m do 7,0 x 7,0 m (zależnie od wartości obciążenia i warunków grunto-
wych), średnica słupów najczęściej stosowana to 2,0 - 2,5m, natomiast głę-
bokość to 5,0 - 7,0 m. Metodę tą stosuje się, gdy słabe grunty spoiste (gliny, 
iły, pyły) lub organiczne zalegają do głębokości 7,0 m p.p.t. 

Kolumny, w zależności od podatności gruntu, mogą mieć średnicę 1200 
- 3000 mm, Stosowane są również ubijaki z pochylonymi ścianami, które 
powodują dodatkowo rozpieranie gruntu i polepszenie jego parametrów 
wytrzymałościowych między kolumnami.

Do zalet tej metody należą niski koszt, prostota wykonania, niezawodność 
oraz szybkość postępu prac. Wady natomiast to ograniczona głębokość 
słabej warstwy, szkodliwość wstrząsów na sąsiednie budowle. Jednak, jak 
pokazało doświadczenie, podczas stosowania tej metody przy budowie Trasy 
Siekierkowskiej w Warszawie, w budynkach oddalonych o 15m od miejsca 
wzmacniania gruntu wstrząsy nie wywołały żadnych negatywnych skutków.

3. Metoda konsolidacji dynamicznej

Metoda Konsolidacji Dynamicznej stosowana na świecie od 1969 roku, 
której idea jest wyjątkowo prosta, zakłada ulepszenie słabego podłoża za po-
mocą uderzeń o dużej energii. W wyniku działania fali uderzeniowej grunt 
ulega zagęszczeniu zróżnicowanemu w zależności od jego stanu, struktury i 
głębokości zalegania. Energia przekazywana jest na podłoże za pomocą wie-
lokrotnych uderzeń odpowiednio ukształtowanych ciężarów o masie od 10 
do 40 ton spadających z wysokości 5 - 40 m. 

Projektując wzmocnienia należy uwzględnić indywidualne warunki każdego 
projektu. Dobranie odpowiedniego rodzaju metody zagęszczenia należy 
wykonać po dokładnej analizie parametrów ulepszanego gruntu, a także głę-
bokości zalegania i geometrii warstw, a także wymaganego po zakończeniu 
prac stopnia konsolidacji. 

Przed rozpoczęciem prac, w projekcie wstępnym, należy przyjąć rozmiesz-
czenie punktów uderzeń oraz innych parametrów technologicznych. Osta-
tecznie jednak założenia wstępne weryfikowane są dopiero w wyniku prób 
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przeprowadzonych w terenie. 

Opisany wyżej sposób wzmacniania podłoża gruntowego umożliwia za-
stosowanie posadowienia bezpośredniego budynków nawet przy bardzo 
małej nośności gruntów zalegających na poziomie posadowienia. Metoda 
zagęszczania dynamicznego stosowana jest także do ulepszania istniejących 
nasypów nienadających się do posadowienia budowli z uwagi na ich dużą 
ściśliwość i małą nośność. 

Zalety to: prostota wykonania, niezawodność, niski koszt wykonania, duża 
prędkość postępu prac, bardzo opłacalna w gruntach o dużej zawartości 
wody oraz w gruntach gdzie występuje konieczność dogęszczenia poniżej 
poziomu wód gruntowych, wady natomiast stanowią: ograniczona miąż-
szość słabej strefy (<6m), szkodliwe oddziaływania wstrząsów na konstrukcje 
obiektów i ludzi.

4. Wibroflotacja

Jednym ze sposobów polepszenia parametrów geotechnicznych gruntu jest 
wibroflotacja. Stosuje się ją do zagęszczania luźnych gruntów drobno i gru-
boziarnistych, niespoistych jak piaski, żwiry, frakcje mieszane. Zagłębianie 
wibroflotatora  w gruncie niespoistym powoduje powstanie wolnej prze-
strzeni wypełnianej sukcesywnie kruszywem (żwir lub kruszywo łamane) 
tworzącym kolumnę kamienną lub żwirową. Podczas formowania w słabym 
podłożu kolumn z kruszywa, kamienie są wciskane w otaczający grunt 
wzmacniając go, a duża przepuszczalność kolumny pozwala na szybki od-
pływ wyciskanej z gruntu wody i zmniejszenie ciśnienia porowego. Wytwo-
rzenie w podłożu stosunkowo sztywnych kolumn powoduje zmniejszenie 
jego ściśliwości i osiadań oraz przyspieszenie konsolidacji.

Typowa głębokość kolumn to najczęściej 3 – 6 m, ale może też osiągać na-
wet 40m. Kolumny żwirowe poprawiają parametry podłoża – przede wszyst-
kim modułu odkształcenia sztywności i nośności granicznej.

Naciski pionowe są przejmowane przez kolumny i przez grunt pomiędzy 
nimi – proporcjonalnie do stosunku ich powierzchni i sztywności. Kolum-
ny żwirowe pełnią także rolę drenów pionowych, co znacznie przyspiesza 
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konsolidację podłoża w przypadku zastosowania ich w wilgotnych gruntach 
spoistych. 

Obciążone kolumny zachowują się jak podatne słupy. Pod obciążeniem 
osiowym osiadają i odkształcają się poprzecznie - \"pęcznieją\", wzbudzając 
odpór otaczającego słabego gruntu, który przeciwdziała nadmiernym od-
kształceniom. 

Kolumny mogą być formowane w gruncie o wystarczającej wytrzymałości. 
W gruntach bardzo słabych np. w silnie nawodnionych torfach opór boczny 
jest zbyt mały, by uformować kolumnę, a wprowadzony materiał rozpływa 
się i miesza ze słabym gruntem, nie zapewniając sztywności osiowej kolum-
ny. 

Nie zaleca się stosowania kolumn żwirowych w przypadku, gdy grubość 
warstw gruntów organicznych przekracza 3m oraz gdy spójność (cu) jest 
większa od 15 kPa.

1. Zagłębianie - drgający wibrator, przy pomocy płuczki wodnej, zagłębia 
się w grunt do planowanej głębokości. Drobne frakcje gruntu są przy 
tym wynoszone na powierzchnię przez wypływającą wodę. Po osiągnię-
ciu planowanej głębokości zmniejsza się dopływ wody.

2. Zagęszczanie - zagęszczanie gruntu wykonuje się od dołu do góry. Stre-
fa oddziaływania wibratora osiąga średnicę do 5 m. Przyrost zagęszcze-
nia poznaje się po zwiększonym poborze prądu przez wibrator.

3. Wypełnianie - wokół wibratora tworzy się lej na skutek osiadania grun-
tu, który wypełnia się materiałem dowiezionym (A) lub rodzimym (B). 
Zasyp stanowi do 10% zagęszczanej objętości.

4. Zakończenie - po wykonaniu wibroflotacji poziom roboczy wyrównuje 
się a następnie dodatkowo zagęszcza wibratorem powierzchniowym.
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 5. Wibrowymiana

Metoda ta jest stosowana w gruntach o różnorodnej strukturze jak: torfy, 
namuły, niekontrolowane nasypy budowlane o strukturze mineralno-
-organicznej. Otwory o średnicy ok. 0,6 m wykonywane są przy pomocy 
wibracji, strumienia wody i powietrza pod dużym ciśnieniem i uzupełniane 
kruszywem, tworząc kolumny kamienno-żwirowe w istniejącym gruncie. 
Zagęszczanie wykonywane jest ruchem posuwisto-zwrotnym od dołu do 
góry, z określonym postępem pionowym. Poziom zagęszczenia zależy od 
parametrów technicznych użytego wibratora, rodzaju gruntu i przyjętego 
rozstawu punktów.

W zależności od właściwości podłoża i intensywności zagęszczania osią-
ga się zmniejszenie objętości gruntu o 10%. Liczbę punktów i głębokość 
zagęszczenia ustala się biorąc pod uwagę rodzaj podłoża, typ konstrukcji, 
kształt fundamentu i wymagany stopień poprawy podłoża. Przy optymal-
nym zagęszczeniu możliwe jest osiągnięcie znacznych nacisków na podłoże, 
dochodzących nawet do 1000 kPa. Dla kontroli osiągniętego stopnia za-
gęszczenia wykonuje się statyczne lub dynamiczne sondowania gruntu.

1. Przygotowanie - podczepiony od masztu wibrator śluzowy ustawia się 
w oznaczonym punkcie za pomocą jednostki gąsienicowej, która jest 
podpierana hydraulicznie. Pojemnik na kruszywo jest zaopatrywany 
przez ładowarkę. 

2. Napełnianie - pojemnik z kruszywem jest wciągany na maszt i opróż-
niany przez śluzę do zasobnika w rurze prowadzącej. Po zamknięciu 
śluzy kruszywo przemieszcza się przy udziale sprężonego powietrza w 
kierunku wylotu w ostrzu wibratora. 

3. Zagłębianie - wibrator rozpycha i penetruje w grunt do przewidzianej 
głębokości, przy udziale wypływu powietrza i docisku maszyny podsta-
wowej. 

4. Budowanie - budowanie kolumny następuje ruchem posuwisto-zwrot-
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nym. Podciąganiu wibratora towarzyszy wypływ kruszywa w zwolnioną 
przestrzeń pod ostrzem, wspomagany sprężonym powietrzem. Powrót 
powoduje rozpychanie i zagęszczanie kruszywa. 

5. Zakończenie - po wykonaniu kolumn należy dodatkowo zagęścić po-
wierzchniowo dno wykopu i ewentualną podsypkę pod fundamentem 
lub warstwę wyrównawczą usypaną na powierzchni roboczej.

6. Mikrowybuchy

Wzmocnienie gruntów metodą mikrowybuchów bazuje na wykorzystaniu 
ogromnej energii uwalnianej podczas eksplozji materiałów wybuchowych, 
których ilość i jakość podlega procesowi projektowania dla określonych 
warunków gruntowych. Metoda ta pozwala na szybkie i efektywne wzmoc-
nienie podłoża złożonego z gruntów organicznych oraz zagęszczenie grun-
tów niespoistych. Po chwilowym upłynnieniu początkowo luźnego gruntu 
następuje szybkie rozproszenie ciśnienia wody w porach gruntu i ułożenie 
cząstek gruntu w nowej bardziej zagęszczonej konfiguracji. Końcowy stan 
zagęszczenia jest wynikiem redukcji wysokiej, niepożądanej ściśliwości grun-
tu i polepszeniu jego właściwości mechanicznych. Wynikiem zastosowania 
metody jest redukcja osiadania obciążonego podłoża od obciążeń eksploata-
cyjnych do poziomu znacznie niższego niż dopuszczone przez polskie i za-
graniczne normy budowlane. Ostateczne skonsolidowanie gruntu następuję 
średnio po około dwóch miesiącach od momentu wzmocnienia. Do zalet 
tej metody należą: wysoka efektywność realizacji prac, (10 mln m3 podłoża 
gruntowego na miesiąc), niskie koszty, możliwość uzyskiwania doskonałych 
parametrów wytrzymałościowych podłoża oraz kontroli jakości wzmacnia-
nia podłoża, praktycznie nieograniczona głębokość wzmocnienia, znacznie 
przyspiesza prędkość konsolidacji. Wadą jest natomiast zagrożenie dla sąsia-
dujących obiektów, które jednak może być zminimalizowane poprzez odpo-
wiednie planowanie oraz monitorowane próbne eksplozje.

7. Kolumny

W Polsce wykonuje się kilka typów kolumn. Należą do nich:
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•  Kolumny KSS  kolumny żwirowe,

•  Kolumny DSM – kolumny cementowo – gruntowe, 

•  Kolumny VSS – kolumny scementowane,

•  Kolumny FSS – kolumny betonowe zagęszczane,

•  Kolumny BRS – kolumny betonowe, 

•  Kolumny C-W – kolumny wapienno – cementowe.

Kolumny KSS wykonywane są jako odmiana wibrowymiany. Wykonywane 
są one za pomocą wibratora wgłębnego z wewnętrznym podawaniem kru-
szywa.
Kolumny DSM (ang. Deep Soil Mixing) jest stosowana do wzmacniania 
słabego podłoża gruntowego, który po wymieszaniu z cementem przybiera 
formę tzw. cementogruntu. Wgłębne mieszanie gruntu polega na wprowa-
dzeniu w podłoże specjalnego mieszadła zamontowanego na żerdzi wiertni-
czej. Kształt i wielkość mieszadła zależą od rodzaju wzmacnianego gruntu. 
Wiercenie odbywa się bez wstrząsów i jest wspomagane wypływem zaczynu 
cementowego z odpowiednio rozmieszczonych na mieszadle dysz. Po osią-
gnięciu projektowanej rzędnej wiercenia następuje formowanie kolumn 
DSM, których średnica wynosi najczęściej 60 lub 80 cm. Odpowiednio ob-
racane i podciągane do góry mieszadło zapewnia równomierne wymieszanie 
zaczynu z gruntem. Skład i ilość pompowanego zaczynu dostosowuje się do 
wymaganych właściwości cementogruntu, w oparciu o projektowane funk-
cje kolumn. Podwyższoną szczelność osiąga się przez dodanie do zaczynu 
np. bentonitu. W technologii kolumn DSM praktycznie nie ma wydobycia 
urobku. Cały proces formowania kolumn DSM jest w pełni kontrolowany.
Kolumny scementowane (VSS) i betonowe zagęszczane (FSS) wykonuje się 
techniką wibrowymiany. Kolumny VSS uzyskują wewnętrzną wytrzymałość 
dzięki podawaniu zaczynu cementowego w trakcie formowania kolumny, 
który wiąże z kruszywem. Kolumny FSS wykonuje się z betonu ubijane-
go klasy B10 do B15. Odpowiednio dobrany skład i konsystencja betonu 
powodują, że zachowuje się on w dużym stopniu jak kruszywo w trakcie 
wibrowymiany. W związku z tym w obu typach kolumn uzyskuje się efekt 
dodatkowego wzmocnienia otaczającego gruntu, jaki towarzyszy drganiom i 
naciskowi wibratora wgłębnego. 
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Ze względu na sztywność trzonu kolumny VSS i FSS zachowują się w pod-
łożu podobnie jak pale. Typowe nośności zewnętrzne wynoszą od 400 do 
700 kN i są osiągane przy niewielkich zagłębieniach wibratora w grunt no-
śny dzięki uformowaniu poszerzonej stopy żwirowej. Nośność wewnętrzna 
kolumny zależy od klasy betonu i jest dobierana w ten sposób, aby przewyż-
szała nośność zewnętrzną. W wielu przypadkach kolumny VSS i FSS moż-
na łatwo łączyć z kolumnami z samego kruszywa (KSS). 
Kolumny BRS wykonywane są na całej długości trzonu z pompowanego be-
tonu konstrukcyjnego B25. Nośność podstawy polepsza się dzięki kilkakrot-
nemu wyciąganiu i wciskaniu wibratora w nośne podłoże. Trzon kolumn 
BRS ma wysoką wytrzymałość i betonowany jest w czasie jednostajnego 
podciągania wibratora do góry. Po wykonaniu kolumnę BRS można dodat-
kowo zazbroić. Przy wykonywaniu kolumny BRS nie zagęszcza się gruntu 
wokół jej trzonu. Dużą nośność zewnętrzną osiąga się dzięki wzmocnieniu 
gruntu wokół podstawy kolumny za pomocą wibratora wgłębnego. Średnica 
kolumn BRS wynosi 40 - 60 cm i jest mniejsza od innych kolumn wykony-
wanych w technologii wibrowymiany (KSS, VSS, FSS). 
Przy korzystnych warunkach formowania poszerzonej stopy w gruncie no-
śnym kolumny BRS mogą przenosić obciążenia do 800 kN.

Kolumny wapienno-cementowe wykonuje się specjalnymi palownicami, 
wyposażonymi w teleskopową żerdź rurową i dwa zbiorniki na wapno i ce-
ment. W początkowej fazie palownica wkręca żerdź, zakończoną specjalnym 
wiertłem-mieszadłem, na żądaną głębokość. Po jej osiągnięciu, mieszadło 
zmieniając kierunek obrotu, powoli jest wyciągane na powierzchnię z jed-
noczesnym wydmuchiwaniem z otworów umieszczonych na końcu żerdzi 
zbiorników pod ciśnieniem suchej mieszanki wapienno-cementowej i mie-
szania z jej gruntem rodzimym.
Kolumny wykonuje się zwykle w odległości osiowej od 1,0 do 1,50 m. Stan-
dardowe średnice wynoszą 500 mm i 600 mm. Podstawową ideą metody jest 
stworzenie poprzez uformowanie kolumn
wraz z otaczającym je, wzmocnionym gruntem mniej lub bardziej sztywnego 
bloku. Nadrzędnym celem jest polepszenie parametrów wytrzymałościo-
wych bloku. Wymiernymi parametrami są tu polepszenie wytrzymałości na 
ścinanie, wilgotności gruntu i modułu odkształcenia. 
O nośności bloku decyduje wytrzymałość gruntu bezpośrednio zeskalonego 
w obrębie samych kolumn, jak i nośność bloku jako całości, determinowa-
nego odstępem osiowym pomiędzy kolumnami wapienno-cementowymi i 
polepszeniem własności fizyko-mechanicznych gruntu pomiędzy nimi. 
Kolumny wapienne i wapienno-cementowe stosuje się przede wszystkim 
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jako tanią i bardzo efektywną metodę wzmacniania gruntów spoistych i or-
ganicznych. Metoda jest szczególnie przydatna dla obiektów o rozłożonym 
w planie obciążeniu, takich jak nasypy drogowe i kolejowe o obiekty kubatu-
rowe o równomiernym nacisku na fundamenty płytowe. 
Metoda kolumn jest szczególnie przydatna do: redukowania osiadań, w tym 
zwłaszcza osiadań nierównomiernych, przyspieszania procesu konsolidacji, 
a tym samym okresu występowania osiadań, stabilizacji zboczy i wykopów. 
Kolumny wapienno-cementowe są również stosowane jako obudowy wy-
kopów pod instalacje. Zastępują one tutaj obudowy ze ścianek szczelnych i 
grodzic. Przy wykonaniu kolumn również w obrębie dna wykopu eliminuje 
się konieczność odwodnienia oraz wykonywania osobnych fundamentów 
pod instalacje lub rury. 

Pale to jedna z popularniejszych metod posadawiania pośredniego na sła-
bych gruntach. Obecnie na rynku istnieje wiele rodzajów pali , które różnią 
się od siebie nie tylko budową , ale również sposobem ich montażu:
•  Pale prefabrykowane wbijane
•  Pale wbijane Vibro 
•  Pale wbijane Vibrex
• Pale wbijane Franki
•  Pale wiercone Wolfsholza
•  Pale wiercone w rurze obsadowej
•  Pale wwiercane CFA
•  Pale wkręcane Atlas
•  Pale wkręcane Tubex
•  Pale wbijane z rur stalowych zamkniętych
•  Pale wbijane lub wwibrowywane  z rur stalowych otwartych
•  Pale VDW

Pale prefabrykowane wbijane.
Tego typu pale wykonuje się o przekrojach pełnych, z otworami i o przekro-
jach rurowych. Długość pali o przekrojach pełnych i z otworami dochodzą 
do 30 m, nośność do około l500 kN. Zaleca się stosowanie do ich wykona-
nia betonu o bardzo wysokiej wytrzymałości, zbrojenie zaś z wysokowar-
tościowej stali żebrowanej. Przy dużej wytrzymałości beton jest sprężysty, 
słabo tłumi energię uderzenia młota, co wpływa korzystnie na skuteczność 
wbijania. Pal taki jest ponadto odporny na zarysowania. W przypadku 
większych długości możliwe jest wykonywanie pali z odcinków łączonych o 
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długości do 10 m. Podstawy pali mogą być zaostrzone lub tępe. Wbijane w 
grunt są za pomocą kafarów spalinowych, hydraulicznych lub wolnospado-
wych. 
Do zalet należą: łatwość i szybkość wykonania, niezdeformowane zbroje-
nie, umieszczone centralnie i zabezpieczone przed korozją dzięki właściwej 
otulinie betonowej, formowanie odbywa się w warunkach sprzyjających 
uzyskaniu betonu o dobrej jakości, nie ma niebezpieczeństwa wypłukania 
niestwardniałego cementu przez wodę gruntową, małe niebezpieczeństwo 
przerwania trzonu pala w czasie osadzania w gruncie, możliwość ponownego 
wbijania w przypadku, gdy pale zostaną uniesione z gruntem wypieranym 
wskutek zagłębiania w nim grupy pali. Natomiast wady to: duży ciężar, 
niezbędny ciężki sprzęt do wbijania, kosztowny transport, często do mani-
pulacji przygotowujących pale do wbijania, potrzebne są dźwignice o dużym 
udźwigu, prefabrykacja wymaga specjalnego terenu, dysponowania formami, 
urządzeniami do zagęszczania betonu itd., uciążliwość w dostosowywaniu 
pali prefabrykowanych do zmian warunków gruntowych w miejscu ubijania 
(skracanie lub przedłużanie), wstrząsy i hałasy męczące ludzi i szkodliwe dla 
sąsiednich obiektów budowlanych. 

Pale wbijane Vibro. 

Pale te produkowane są o średniej i dużej nośności. W gruncie wykazują 
małe osiadania. Są stosowane głównie w gruntach niespoistych średnioza-
gęszczonych i zagęszczonych o Id ≤ 0,75. Pale Vibro wykonuje się wbijają 
rurę stalową ze stalowym szczelnym butem w podstawie (kafar spalinowy 
lub hydrauliczny), następnie wprowadza się szkielet zbrojenia pala do su-
chego wnętrza  rury stalowej, po czym następuje wypełnienie wnętrza rury 
betonem i wyciąganie rury za pomocą wyciągarki i wibratora, co powoduje 
zagęszczenie betonu i dogęszczenie gruntu wokół pala.

Pale wbijane Vibrex. 

Pale Vibrex wykonuje się analogicznie jak pale Vibro do momentu wypeł-
nienia rury suchym betonem. Następny etap to czynności zmierzające do 
spęcznienie dolnego odcinka pala. Rura zostaje wyciągnięta na wysokość 3 
- 4 m za pomocą wyciągarki i wibratora, po czym następuje dopełnienie rury 
betonem i ponowne wbijanie rury kafarem. Dla lepszego efektu spęcznienia 
dolnego odcinka pala można ewentualne powtórzenie wyciąganie rury i 
dopełnianie jej betonem. Po wypełnieniu rury suchym betonem ostateczne 
wyciąga się rurę za pomocą wyciągarki i wibratora. 
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Pale „Vibrex” podobnie jak prefabrykowane wykazują dużą nośności i bar-
dzo małe osiadania. Mają zastosowanie głównie w gruntach niespoistych 
luźnych i średniozagęszczonych.

Pale wbijane Franki .

Pale te wykonuje się przy użyciu stalowej rury, w której umieszcza się tzw. 
suchy beton (korek). Rurę z korkiem wbija się na wymaganą głębokość za 
pomocą bijaka wolno-spadowego, a następnie betonowy korek wybijany jest 
z rury obsadowej. Wprowadza się zbrojenia do wnętrza  rury i cały czas do 
rury dodaje się beton ubijając go „babą”. Końcowe czynności to podciąganie 
rury wyciągarką i ubijanie betonu o konsystencji wilgotnej bijakiem. 

Stosowana rura obsadowa wykonywana jest z blachy o grubości 20 - 30 mm. 
Zbrojenia pala stanowi 6 - 8 sztuk prętów podłużnych o ø 16 - 2O mm i 
uzwojenie ø 16 mm, co 15 cm. Długość pali: 8,5 – 12 m, przy przedłużaniu 
do 18 m. Pale Franki można stosować jako kotwiące (największe pochylenie 
pala wynosi 4:1). 

Pale Franki stosowane są pod ciężkie budowle. Nośność 600 - l500 kN. W 
gruncie wykazują małe osiadania. Są stosowane głównie w gruntach niespo-
istych średniozagęszczonych i zagęszczonych o Id ≤ 0,75. 

Zalety pali Franki to duża nośność (nawet do 2,0 MN), małe osiadanie 
pojedynczych pali pod obciążeniem, zmechanizowane, szybkie wykonaw-
stwo, znaczna odporność betonu na działanie czynników agresywnych, 
łatwość dostosowania długości pala do rzeczywiście potrzebnej głębokości. 
Do wad natomiast należą: wstrząsy występujące przy podstawowej techni-
ce formowania, niebezpieczeństwo szkodliwych następstw zagęszczania i 
przemieszczeń gruntu, ograniczona głębokość posadawiania pali (8 - 12 m), 
długotrwały montaż kafara i jego znaczna ciężkość, duże wymiary kafara 
ograniczają możliwość wykonania pali w miejscach trudno dostępnych. 

Pale wiercone Wolfsholza,

Pale te wykonywane są za pomocą rury obsadowej, która nawiercana jest w 
grunt. Po wykonaniu otworu wstawia się w rurę szkielet zbrojeniowy i górny 
wylot rury zamyka się głowicą z trzema otworami. Następnie wprowadza się 
ciśnienie, które wypycha ewentualną wodę gruntową z rury obsadowej. Po 
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wyparciu wody zaczyna się betonowanie, w miarę, którego rura jest wyciąga-
na stopniowo do góry. Pale Wolfsholza wykonywane są z betonu min. B15, 
o konsystencji ciekłej i kruszywie do 20 mm. zbrojonego najczęściej prętami 
podłużnymi o średnicy 16 - 20, oraz strzemionami o średnicy, 6 co 15 – 20 
cm. Wymiary pala to 35 - 45 cm (niekiedy 50 - 60cm) średnicy. Nośność 
pali to zwykle 400 - 600 kN. Zaletami pali Wolfsholza są: możliwość wy-
konania do głębokości ponad 20 m, łatwość zorganizowania robót w miej-
scach trudno dostępnych np. w głębokich wykopach, halach fabrycznych 
itp., wykonawstwo nieuciążliwe dla otoczenia (drgania, hałasy), możliwość 
kontrolowania warunków wodnych i dostosowania długości pala do tych 
warunków. Do wad należy natomiast bardzo niski stopień mechanizacji a co 
za tym idzie duży nakład pracy i duży wysiłek fizyczny robotników, niebez-
pieczeństwo przerwania trzonu pala, mała prędkość wykonania (1 - 2 pale 
na zmianę roboczą), duży koszt wykonania. Pale „Wolfsholza” zastosowanie 
mają w gruntach spoistych plastycznych i niespoistych średniozagęszczo-
nych, nawodnionych, w terenie zabudowanym.

Pale wiercone w rurze obsadowej.

Technologia wykonania pali wierconych w rurze obsadowej polega na wci-
skaniu w grunt rury obsadowej z jednoczesnym wydobywaniem gruntu z 
wnętrza i dolewaniem wody do rury, przy czym należy zwrócić uwagę na 
to żeby rura wyprzedzała wiercenie - poziom wody w rurze powinien być 
wyższy niż poziom wody w gruncie. Następnie wprowadza się zbrojenie do 
wnętrza rury wypełnionej wodą i rurę „kontraktor” do betonowania pod-
wodnego. Betonowanie pala odbywa się z jednoczesnym podciąganiem rury 
obsadowej i rury „kontraktor” do góry. Rura „kontraktor” powinna być cały 
czas zanurzona w betonie na min. 1,5 m ponieważ beton od dołu wypiera 
wodę. 

Pale wiercone w rurze obsadowej są o średniej i umiarkowanej nośności w 
gruncie i wykazujące dość duże osiadania. Technologia wykonywania pali 
wierconych w rurze obsadowej jest powszechnie wykorzystywana do pali 
wielkośrednicowych. Pale te mają zastosowanie w gruntach spoistych od 
zwartych do twardoplastycznych i niespoistych zagęszczonych, w terenie 
zabudowanym. 

Pale wwiercane CFA.

Technologia wykonywania pali CFA polega na wkręceniu przelotowego 
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świdra spiralnego (ciągłego) do rzędnej podstawy pala. Po osiągnięciu po-
żądanej głębokości, następuje podciąganie świdra (bez obrotu) i podawanie 
przez trzon tegoż świdra masy betonowej. Pale CFA wykonuje się na ogół z 
betonu klasy B 25. Beton podawany jest pompą, dzięki czemu zapewnione 
jest odpowiednio wysokie ciśnienie. Betonowanie pod ciśnieniem zapewnia 
uzyskanie dobrego kontaktu z gruntem na pobocznicy pala i pozwala na 
osiągnięcie projektowanych nośności pala już przy niedużych zagłębieniach 
w podłoże nośne.

W metodzie tej następuje wzmocnienie pobocznicy przez rozpychanie grun-
tu w trakcie wkręcania i rozpieranie gruntu wtłaczanym betonem. 

Po zakończeniu betonowania następuje wwibrowanie kosza zbrojeniowego 
w świeży beton. Przy palach CFA zbrojenie powinno być zagłębione do 
głębokości uzasadnionej technicznie.

Są to pale o średniej i dość dobrej nośności w gruncie. Technologia wyko-
nania jest bardzo szybka i efektywna. Pale CFA mają zastosowanie w grun-
tach spoistych twardoplastycznych i niespoistych zagęszczonych w terenie 
zabudowanym. Zalety: bezwstrząsowe wykonawstwo, niski poziom hałasu, 
zmniejszenie ilości urobku, możliwość wykonywania pali w bezpośrednim 
sąsiedztwie istniejących obiektów, bez wystąpienia efektu rozluźnienia grun-
tu, szybkość wykonania i duża wydajność. 

Pale wkręcane Atlas

Pale Atlas są formowane w gruncie przy użyciu specjalnych świdrów śli-
makowych. Pomimo wielu zalet, technologia ta, jak wynika z licznych 
krajowych doświadczeń, potrafi sprawić niedoświadczonemu wykonawcy 
również spore kłopoty. Przy nie przestrzeganiu rygorystycznego reżimu 
technologicznego, szczególnie w gruntach niespoistych, pale Atlas wyka-
zują nadmierne, często niedopuszczalne, osiadania. Rozwój technologii 
pali wierconych Atlas, który eliminuje te wady, polega na wykonywaniu 
pali wkręcanych z wciskaniem ze specjalną końcówką śrubową z traconym 
ostrzem. 

Proces formowania pala Atlas rozpoczyna się od ustawienia głowicy w osi 
przyszłego pala i wkręceniu w grunt rurowej żerdzi z głowicą z traconym 
ostrzem rozpychającą grunt. Następnie wprowadza się zbrojenie pala do 
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wnętrza żerdzi i wypełnia jej wnętrze oraz górny lej zasypowy betonem. 
Ostatnim etapem wykonywania pali Atlas jest wykręcenie żerdzi i wypełnie-
nie otworu po głowicy betonem. Ruch obrotowy żerdzi jest tak dopasowany 
do ruchu pionowego, aby głowica formowała w gruncie pobocznicę pala o 
kształcie przypominającym gwint.

Zalety pali przemieszczeniowych Atlas to między innymi: wykonawstwo 
pala bez wydobywania gruntu, z jednoczesnym przemieszczaniem gruntu 
na boki podczas wkręcania ostrza, ciągły pewny proces betonowania trzonu 
pala przy stałym ciśnieniu betonu, ułatwiony sposób wprowadzania zbroje-
nia (nawet na znaczną głębokość), uzyskiwanie podwyższonej nośności pali 
na skutek zagęszczania się gruntu wzdłuż pobocznicy podczas wkręcania 
świdra i pod podstawą w wyniku pionowego docisku oraz podawania mie-
szanki betonowej pod ciśnieniem, mobilizacja pełnej nośności pala przy 
niewielkich osiadaniach.

Niezwykle istotnym elementem procesu wykonywania pala Atlas jest spe-
cjalna procedura ciągłego monitoringu, umożliwiająca dostosowanie palo-
wania do aktualnych warunków geotechnicznych. 

Pale wkręcane Tubek.

Są to pale stalowo-betonowe wkręcane z rurą traconą, wykonywane o śred-
nicach od 220/300 mm do 457/610 mm. Stosuje się je przy wykonywaniu 
nowych konstrukcji oraz wzmacnianiu istniejących budowli w terenach za-
budowanych w sąsiedztwie budowli wrażliwych na drgania. Charakteryzują 
się dużą nośnością przy bardzo dobrej współpracy z podłożem oraz małymi 
osiadaniami. Istnieje możliwość wykonania pali z nachyleniem do 45º od 
pionu oraz wykonywania pali z odcinków w przypadku ograniczenia wyso-
kości w miejscu ich wykonywania (pale wewnątrz istniejących budynków , 
pod istniejącymi estakadami itp.). Proces technologiczny wykonywania pali 
Tubek rozpoczyna się od wkręcenia w grunt rury stalowej z odpowiednim 
ostrzem przyspawanym do rury, w czasie wkręcania pod ostrze tłoczona 
jest iniekcja z zaczynu cementowego, która ułatwia pogrążanie rury, a po 
związaniu poprawia pracę pobocznicy w gruncie. Kolejna czynność to wpro-
wadzenie zbrojenia pala do wnętrza rury, która pozostaje na stałe, oraz wy-
pełnienie wnętrza rury betonem.

Pale Tubek są o dużej i bardzo dużej nośności w gruncie. Technologia ich 
wykonania jest szybka i efektywna. Mają zastosowanie w gruntach niespo-
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istych średniozagęszczonych do zagęszczonych o Id ≤ 0,70 w terenie zabu-
dowanym, rzadziej w gruntach spoistych.

Pale wbijane z rur stalowych zamkniętych.

Pale wbijane z rur stalowych zamkniętych o dużej nośności w gruncie stoso-
wane są w gruntach niespoistych średniozagęszczonych do zagęszczonych o 
Id ≤ 0,70. Są one bardzo popularne w budownictwie hydrotechnicznym i na 
otwartej wodzie. Wykonuje się je następująco; wbija się w grunt za pomocą 
kafara rury stalowej z zamkniętym dnem, wzmocnionym żebrami, następnie 
wypełnia się wnętrze rury piaskiem z wapnem i pozostawia niewypełniony 
górny odcinek o długości około 3.0 m. aby wprowadzić zbrojenie. Po jego 
wprowadzeniu wypełnia się resztę rury betonem. Wytrzymałość trzonu pala 
zapewnia rura stalowa, zbrojenie potrzebne jest do powiania pala z żelbeto-
wym oczepem.

Pale VDW.

Metoda wykonywania pali VDW polega na wierceniu otworu przy pomocy 
wiertnicy z podwójnym stołem obrotowym napędzającym świder (w prawo) 
i rurę osłonową (w lewo). Z rurą wiertniczą można podejść bezpośrednio 
pod ścianę, a wiercenie odbywa się równocześnie z pogrążaniem rury osło-
nowej. Po wykonaniu otworu na określoną głębokość wyjmuje się świder, 
następnie wkłada się zbrojenie (lub kształtownik) i betonuje pal. W grun-
tach spoistych natomiast wyjmuje się rurę i świder, otwór wypełnia się beto-
nem lub zawiesiną samotężejącą lub też mleczkiem cementowym. Inną me-
todą wykonywania jest betonowanie pala otworem wewnętrznym w świdrze 
(jak pale CFA) wyciągając jednocześnie rurę osłonową. Po wyciągnięciu rury 
można w beton pogrążyć zbrojenie (lub kształtownik).

Metoda ta jest dość powszechnie stosowana w Niemczech przy zabezpiecza-
niu istniejących budynków, przy których wybudować trzeba nowe budynki 
z poziomem posadowienia poniżej fundamentów istniejących budynków. 
Metoda ta umożliwia również wykonanie pali zazębiających się, z których w 
zależności od istniejącego obciążenia, co drugi (na przykład) może być no-
śny i co drugi wypełniający (uszczelniający) . W technologii tej wykonuje się 
pale 300 mm i długości wiercenia do 10,0 m.

Inne metody posadawiania na słabych gruntach.

Wzmacnianie podłoża gruntowego metodą iniekcji rozpychającej (com-
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paction grouting) polega na pompowaniu w podłoże gruntowe stabilnego 
materiału wypełniającego, który doprowadza do zagęszczenia gruntów 
niespoistych lub wzmocnienia gruntów spoistych i organicznych. Wprowa-
dzanie wypełniacza w podłoże odbywa się pod ciśnieniem do ok. 4 MPa w 
czasie podciągania rury wiertniczej. Iniekcja rozpychająca stosowana jest w 
przypadkach kiedy nie można wibracyjnie zagęścić podłoża, a konieczne jest 
poprawienie jego parametrów wytrzymałościowych. 

Istnieje również metoda soilcrete - iniekcja strumieniowa gdzie działający 
dynamicznie strumień wody lub zaczynu cementowego rozcina i rozdrabnia 
grunt, by po wymieszaniu z zaczynem cementowym i związaniu cementu 
stworzyć bryłę tzw. cementogruntu.

Geosyntetyki, 

To kolejna z metod wzmacniania podłoża, są używane w budowie dróg róż-
nego rodzaju, parkingów, do umacniania skarp, nasypów, torowisk kolejo-
wych. Służą do wzmacniania przyczółków mostów i wiaduktów. Stosowane 
są w budowie do wzmacniania wysokich i stromych ścian ziemnych w celu 
ochrony przed ich obsuwaniem się. Mają zastosowanie w budowie wysypisk 
śmieci i składowisk substancji trujących dla otoczenia. Stosowanie geosynte-
tyków w budownictwie ziemnym jest dzisiaj powszechną regułą. 

Szeroko stosowane do poprawy warunków geotechnicznych gruntu, są 
uboczne produkty spalania UPS. 

Zastosowanie popiołów przy konsolidacji podłoża słabonośnego : budowa 
nasypów drogowych i kolejowych (podsypki, nasypy, jako składnik na-
wierzchni), do niwelacje terenu pod drogi szybkiego ruchu,uzdatnianie tere-
nu pod parkingi, stacje benzynowe, stacje obsługi.
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Przykładowe wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu*
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Graniczne wielkości robót ziemnych dla spycharek

Graniczne wielkości robót ziemnych dla koparek
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Bezpieczne nachylenie skarp wykopów w zależności od głęboko-
ści wykopu, obciążenia skarpy i kategorii gruntu

Bezpieczne nachylenia skarp nasypów
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Orientacyjne wartości współczynników napełnienia naczycia 
roboczego dla koparek

Obliczanie wydajności eksploatacyjnej koparki 
jednonaczyniowej
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Zalecany dobór środków transportu do wielkości maszyn 

(ujęcie ogólne)

Obliczanie wydajności eksploatacyjnej spycharki We w trakcie 

równania terenu
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Orientacyjne stopnie zagęszczenia gruntu Sz

Orientacyjne wartości współczynników spoistości gruntu Ss oraz na-
pełnienia skrzyni gruntem Sn dla zgarniarek w zależności od kategorii 

gruntu
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Obliczanie wydajności eksploatacyjnej równiarki w trakcie prze-
mieszczania gruntu We

Obliczanie wydajności eksploatacyjnej ubijaka w trakcie zagęszcza-
nia(dynamiecznego) gruntu We
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18. Rozporządzenie

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 6 lutego 2003 r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót 

budowlanych

(Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.)

Na podstawie art. 23715 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Ko-
deks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, zpóźn. zm.) zarządza 
się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) "zagospodarowaniu terenu budowy" - rozumie się przez to roz-
mieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami wiedzy technicznej, 
na terenie budowy maszyn i innych urządzeń technicznych, skła-
dowisk materiałów i konstrukcji budowlanych, dróg kołowych i 
pieszych, sieci, rurociągów i przewodów instalacji oraz obiektów, 
pomieszczeń i urządzeń administracyjnych, socjalnych i sanitar-
nych, z uwzględnieniem warunków usytuowania i użytkowania 
istniejących i projektowanych obiektów;
2) "planie bioz" - rozumie się przez to plan bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia w rozumieniu przepisów rozporządzenia Mini-

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



Rozporządzenie Ministra Infrastruktury

149

stra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegó-
łowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdro-
wia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 
stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. 
Nr 151, poz. 1256);
3) "strefie niebezpiecznej" - rozumie się przez to miejsce na te ......
renie budowy, w którym występują zagrożeniadla zdrowia lub 
życia ludzi;
4) "instrukcji bezpiecznego wykonywania robót budowlanych" 
- rozumie się przez to sposób zapobiegania zagrożeniom zwią-
zanym z wykonywaniem robót budowlanych, o których mowa w 
art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm.), oraz sposób 
postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń;
5) "sieci ogniowej" - rozumie się przez to zestaw lontów i zapal-
ników, służących do zadziałania ładunków materiału wybucho-
wego;
6) "rusztowaniu roboczym" - rozumie się przez to konstrukcję 
budowlaną, tymczasową, z której mogą być wykonywane prace na 
wysokości, służącą do utrzymywania osób, materiałów i sprzętu;
7) "rusztowaniu ochronnym" - rozumie się przez to konstrukcję 
budowlaną, tymczasową, służącą do zabezpieczenia przed upad-
kiem z wysokości ludzi oraz przedmiotów;
8) "rusztowaniu systemowym" - rozumie się przez to konstrukcję 
budowlaną, tymczasową, w której wymiary siatki konstrukcyjnej 
są jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementów ruszto-
wania, służącą do utrzymywania osób, materiałów i sprzętu.

§ 2. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót bu-
dowlanych jest obowiązany opracować instrukcję
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w 
zakresie wykonywanych przez nich robót.
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Rozdział 2

Warunki przygotowania i prowadzenia robót budowlanych

§ 3. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamiarze rozpoczęcia 
robót budowlanych właściwego inspektora pracy, na 7 dni przed 
rozpoczęciem budowy lub rozbiórki, na której przewiduje się wyko-
nywanie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych 
i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 osób albo na której plano-
wany zakres robót przekracza 500 osobodni.
§ 4. 1. Uczestnicy procesu budowlanego współdziałają ze sobą w 
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie przygotowania i 
realizacji budowy.
2. Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowią-
zuje wszystkie osoby przebywające na terenie budowy.
§ 5. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na 
stanowiskach pracy sprawują odpowiednio
kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obo-
wiązków.
§ 6. 1. Do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości, przed 
upadkiem z wysokości, należy stosować środki ochrony zbiorowej, 
w szczególności balustrady, o których mowa w § 15 ust. 2, siatki 
ochronne i siatki bezpieczeństwa.
2. Stosowanie środków ochrony indywidualnej, w szczególności 
takich jak szelki bezpieczeństwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma 
możliwości stosowania środków ochrony zbiorowej.
§ 7. 1. Osoba wykonująca roboty w pobliżu krawędzi dachu pła-
skiego lub dachu o nachyleniu do 20%, jest obowiązana posiadać 
odpowiednie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości, o których 
mowa w § 6.
2. Osoba wykonująca roboty na dachu o nachyleniu powyżej 20%, 
jeżeli nie stosuje się rusztowań ochronnych, jest obowiązana stoso-
wać środki ochrony indywidualnej lub inne urządzenia ochronne.
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Rozdział 3
Zagospodarowanie terenu budowy

§ 8. Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpo-
częciem robót budowlanych, co najmniej w
zakresie:

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
2) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych;
3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej 
"mediami", oraz odprowadzania lub utylizacji ścieków;
4) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych;
5) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego;
6) zapewnienia właściwej wentylacji;
7) zapewnienia łączności telefonicznej;
8) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów.

§ 9. 1. Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób 
uniemożliwić wejście osobom
nieupoważnionym.
2. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, nale-
ży oznakować granice terenu za pomocą tablic
ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór.
§ 10. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje się w taki sposób, aby 
nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia powinna 
wynosić co najmniej 1,5 m.
§ 11. Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót bu-
dowlanych wyznacza się miejsca postojowe na terenie budowy. 
§ 12. Szerokość drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokie-
runkowego powinna wynosić co najmniej 0,75 m, a dwukierunko-
wego - 1,2 m.
§ 13. Pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia 
ciężarów, nie powinny mieć spadków większych niż 10%.
§ 14. Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek nie mogą być na-
chylone więcej niż:

1) dla wózków szynowych - 4%;
2) dla wózków bezszynowych - 5%;
3) dla taczek - 10%.
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§ 15. 1. Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek, usytuowane nad 
poziomem terenu powyżej 1 m, zabezpiecza się balustradą.
2. Balustrada, o której mowa w ust. 1, składa się z deski krawęż-
nikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na 
wysokości 1,1 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową 
a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed 
upadkiem z wysokości.
3. W przypadku rusztowań systemowych dopuszcza się umieszcza-
nie poręczy ochronnej na wysokości 1 m.
§ 16. Przejścia o pochyleniu większym niż 15% zaopatruje się w 
listwy umocowane poprzecznie, w odstępach nie
mniejszych niż 0,4 m lub w schody o szerokości nie mniejszej niż 
0,75 m, co najmniej z jednostronnym
zabezpieczeniem, o którym mowa w § 15 ust. 2.
§ 17. Przejścia i strefy niebezpieczne oświetla się i oznakowuje zna-
kami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
§ 18. Wyjścia z magazynów oraz przejścia pomiędzy budynkami 
wychodzące na drogi zabezpiecza się poręczami
ochronnymi umieszczonymi na wysokości 1,1 m lub w inny sposób, 
w szczególności labiryntami.
§ 19. Przed skrzyżowaniem dróg z napowietrznymi liniami elek-
troenergetycznymi, w odległości nie mniejszej niż 15 m, ustawia 
się oznakowane bramki, oświetlone w warunkach ograniczonej 
widoczności, wyznaczające dopuszczalne gabaryty przejeżdżających 
pojazdów.
§ 20. 1. Strefę niebezpieczną ogradza się i oznakowuje w sposób 
uniemożliwiający dostęp osobom postronnym.
2. Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej 
zabezpiecza się daszkami ochronnymi.
§ 21. 1. Strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadania z 
wysokości przedmiotów, ogradza się balustradami, o których mowa 
w § 15 ust. 2.
2. Strefa niebezpieczna, o której mowa w ust. 1, w swym najmniej-
szym wymiarze liniowym liczonym od
płaszczyzny obiektu budowlanego, nie może wynosić mniej niż 1/10 
wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecznie mniej niż 6 m.
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3. W zwartej zabudowie miejskiej strefa niebezpieczna, o której 
mowa w ust. 1, może być zmniejszona pod warunkiem zastosowania 
innych rozwiązań technicznych lub organizacyjnych, zabezpieczają-
cych przed spadaniem przedmiotów.
§ 22. 1. Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie 
mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym miejscu i być nachy-
lone pod kątem 45° w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków 
powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przed-
mioty.
2. W miejscach przejść i przejazdów szerokość daszka ochronnego 
wynosi co najmniej o 0,5 m więcej z każdej strony niż szerokość 
przejścia lub przejazdu.
3. Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składo-
wania narzędzi, sprzętu, materiałów jest zabronione.
§ 23. Na terenie budowy wyznacza się, utwardza i odwadnia miejsca 
do składowania materiałów i wyrobów.
§ 24. Doły na wapno gaszone powinny mieć umocnione ściany i być 
zabezpieczone balustradami ochronnymi, októrych mowa w § 15 
ust. 2, umieszczonymi w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawę-
dzi dołu.
§ 25. 1. W przypadku przechowywania w magazynach substancji i 
preparatów niebezpiecznych należy informację o tym zamieścić na 
tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. 
Towary te na terenie budowy przechowuje się i użytkuje zgodnie z 
instrukcjami producenta.
2. Substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje się i przemiesz-
cza na terenie budowy w opakowaniach producenta.
3. W pomieszczeniach magazynowych umieszcza się tablice okre-
ślające dopuszczalne obciążenie regałów magazynowych, a także 
dopuszczalne obciążenie powierzchni stropu.
§ 26. 1. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicz-
nych wykonuje się w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, 
zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i 
urządzeń.
2. Materiały składuje się w miejscu wyrównanym do poziomu.
3. Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej 
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niż 2 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów.
4. Stosy materiałów workowanych układa się w warstwach krzyżowo 
do wysokości nieprzekraczającej 10 warstw.
5. Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być 
mniejsza niż:
1. 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań;
2. 5 m - od stałego stanowiska pracy.
§ 27. Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słu-
py napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wspor-
cze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego, jest zabronione.
§ 28. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składo-
wanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne wyłącznie przy 
użyciu drabiny lub schodni.
§ 29. Podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku materiałów 
lub wyrobów, przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną, w której 
znajduje się kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych 
czynności kierowca jest obowiązany opuścić kabinę.

Rozdział 4

Warunki socjalne i higieniczne

§ 30. Na terenie budowy urządza się wydzielone pomieszczenia 
szatni na odzież roboczą i ochronną, umywalni,
jadalni, suszarni i ustępów.
§ 31. 1. Na terenie budowy, na której roboty budowlane wykonuje 
więcej niż 20 pracujących, zabrania się
urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni.
2. Szafki na odzież osób wykonujących roboty na terenie budowy, o 
której mowa w ust. 1, powinny być
dwudzielne, zapewniające możliwość przechowywania oddzielnie 
odzieży roboczej i własnej.
§ 32. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy 
pomieszczeń i urządzeń higienicznosanitarnych
inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa.
§ 33. W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno-sanitar-
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nych w kontenerach dopuszcza się niższą wysokość tych pomiesz-
czeń niż określona w § 1 ust. 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 
Nr 129, poz. 844 oraz z 2002 r. Nr 91, poz. 811).
§ 34. Dopuszcza się stosowanie ławek w pomieszczeniach higienicz-
no-sanitarnych jako miejsc siedzących, jeżeli są one trwale przy-
twierdzone do podłoża.
§ 35. Jadalnie urządzane na budowie powinny spełniać wymagania 
dla jadalni typu II, określone w § 30 załącznika nr 3 do rozporzą-
dzenia, o którym mowa w § 33.
§ 36. Palenie tytoniu może odbywać się wyłącznie na otwartej prze-
strzeni lub w specjalnie do tego celu przystosowanym pomieszczeniu 
(palarni).
§ 37. 1. Jeżeli wymaga tego bezpieczeństwo lub ochrona zdrowia 
osób wykonujących roboty budowlane, albo gdy wynika to z rodzaju 
wykonywanych robót, należy zapewnić osobom wykonującym takie 
roboty pomieszczenia do odpoczynku lub pomieszczenia mieszkal-
ne.
2. Pomieszczenia, o których mowa w ust. 1, wyposaża się w odpo-
wiednią do liczby zatrudnionych osób liczbę
stołów i krzeseł z oparciami.
3. Stacjonarne pomieszczenia mieszkalne powinny posiadać wystar-
czające wyposażenie sanitarne, jadalnię,
pomieszczenie do odpoczynku, łóżka, szafki kuchenne, stoły i krze-
sła z oparciami, stosownie do liczby osób.
4. W innych przypadkach niż określone w ust. 1 zapewnia się inne 
miejsca, wykorzystywane podczas przerw w pracy.
§ 38. W sprawach dotyczących warunków higieniczno-sanitarnych, 
nieuregulowanych w niniejszym rozdziale,
stosuje się ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.
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Rozdział 5
Wymagania dotyczące miejsc pracy usytuowanych w budynkach 

oraz w obiektach poddawanych remontowi lub przebudowie

§ 39. 1. Strefy gromadzenia i usuwania odpadów należy wygrodzić i 
oznakować.
2. Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i pyle-
nie.
§ 40. 1. Na czas układania podłóg i podłoży pod posadzki na cią-
gach komunikacyjnych należy ułożyć pomosty
wyrównujące poziomy robocze.
2. Ściany i inne przegrody, które mogą ulec przewróceniu w czasie 
montażu lub wznoszenia, należy odpowiednio
zabezpieczyć.
3. Krawędzie stropów nieobudowanych ścianami należy zabezpie-
czyć balustradami, o których mowa w § 15 ust. 2.
§ 41. 1. Drogi ewakuacyjne muszą odpowiadać wymaganiom przepi-
sów techniczno-budowlanych oraz przepisów
przeciwpożarowych.
2. Drogi i wyjścia ewakuacyjne, wymagające oświetlenia, zaopatruje 
się, w przypadku awarii oświetlenia ogólnego
(podstawowego), w oświetlenie awaryjne zapewniające dostateczne 
natężenie oświetlenia, zgodnie z Polską Normą.
3. Przed rozpoczęciem robót budowlanych ustala się istniejące trasy 
przebiegu mediów i zapoznaje się z
symbolami oznaczeń tych tras osoby wykonujące roboty budowlane.
§ 42. 1. Teren budowy wyposaża się w niezbędny sprzęt do gaszenia 
pożaru oraz, w zależności od potrzeb, w
system sygnalizacji pożarowej, dostosowany do charakteru budowy, 
rozmiarów i sposobu wykorzystania pomieszczeń,
wyposażenia budowy, fizycznych i chemicznych właściwości sub-
stancji znajdujących się na terenie budowy, w ilości
wynikającej z liczby zagrożonych osób.
2. Sprzęt do gaszenia pożaru, o którym mowa w ust. 1, regularnie 
sprawdza się, konserwuje i uzupełnia, zgodnie
z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych.
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3. Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z 
wymaganiami przepisów przeciwpożarowych.
§ 43. 1. W pomieszczeniach zamkniętych zapewnia się wymianę 
powietrza, wynikającą z potrzeb bezpieczeństwa
pracy.
2. Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świe-
żego powietrza, w ilości nie mniejszej niż
określona w Polskich Normach.
3. Wentylacja nie może powodować przeciągów, wyziębienia lub 
przegrzewania pomieszczeń pracy.
4. Jeżeli potrzeba ochrony zdrowia osób wymaga zastosowania syste-
mu wentylacyjnego, system ten powinien być
uruchamiany automatycznie lub włączany przez osoby przed wej-
ściem w strefę, w której atmosfera może zawierać
substancje wybuchowe, palne lub toksyczne albo szkodliwe.
§ 44. 1. Osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażo-
ne na działanie czynników szkodliwych dla
zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas, 
wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyły i
gazy o natężeniach i stężeniach przekraczających wartości dopusz-
czalne.
2. Jeżeli osoby są obowiązane wejść do strefy, o której mowa w § 43 
ust. 4, atmosfera tej strefy powinna być
monitorowana za pomocą czujników alarmujących o stanach niebez-
piecznych, a także powinny być podjęte
odpowiednie środki zapobiegające zagrożeniom.
3. W przestrzeniach zamkniętych, w których atmosfera charaktery-
zuje się niewystarczającą zawartością tlenu lub
występują czynniki o stężeniach nieprzekraczających wartości do-
puszczalnych, osoba wykonująca zadanie powinna być
obserwowana i asekurowana, w celu zapewnienia natychmiastowej 
ewakuacji i skutecznej pomocy.
4. Roboty budowlane, związane z impregnacją drewna lub innych 
materiałów, mogą wykonywać osoby zapoznane
z występującymi zagrożeniami i instrukcją producenta dotyczącą 
posługiwania się stosowanymi środkami impregnacynymi.
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5. Osób, u których występują objawy uczulenia na środki che-
miczne, nie należy zatrudniać przy robotach impregnacyjnych.
6. W miejscu wykonywania robót impregnacyjnych jest niedo-
puszczalne:
1. używanie otwartego ognia;
2. palenie tytoniu;
3. spożywanie posiłków.
7. Niezwłocznie po zakończeniu robót impregnacyjnych oraz 
w przerwach przeznaczonych na posiłki osobom wykonującym 
roboty należy umożliwić umycie się ciepłą wodą i korzystanie 
ze środków higieny osobistej.
8. Miejsca i pomieszczenia przeznaczone do impregnacji należy 
zaopatrzyć w sprzęt do gaszenia pożarów, dostosowany do 
rodzaju używanego środka impregnacyjnego oraz ogrodzić i 
zaopatrzyć w odpowiednie tablice ostrzegawcze.
9. W pomieszczeniach zamkniętych, w których są wykonywane 
roboty impregnacyjne, należy zainstalować wentylację mecha-
niczną.
10. Miejsca, w których wykonywane są roboty impregnacyjne, 
należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem środowiska środ-
kami impregnacyjnymi.
§ 45. 1. Stanowiska pracy, pomieszczenia i drogi komunikacji 
powinny być, w miarę możliwości, oświetlone światłem dzien-
nym.
2. Skrzydła otwieranych części okien nie mogą stanowić zagro-
żenia dla pracowników.
3. Jeżeli światło naturalne jest niewystarczające do wykony-
wania robót oraz w porze nocnej, należy stosować oświetlenie 
sztuczne.
4. W razie konieczności mogą być stosowane przenośne źródła 
światła sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa oraz sposób za-
silania w energię elektryczną nie mogą powodować zagrożenia 
porażeniem prądem elektrycznym.
5. Sztuczne źródła światła nie mogą powodować w szczególno-
ści:
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1) wydłużonych cieni;
2) olśnienia wzroku;
3) zmiany barwy znaków lub zakłóceń odbioru i postrzegania 
sygnałów oraz znaków stosowanych w transporcie;
4) zjawisk stroboskopowych.
§ 46. 1. Otwory komunikacyjne w przegrodach budowlanych 
powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w
przepisach techniczno-budowlanych.
2. Drogi ewakuacyjne oraz występujące na nich drzwi i bramy 
oznakowuje się znakami bezpieczeństwa.
3. W bezpośrednim sąsiedztwie bram dla ruchu kołowego po-
winny znajdować się furtki, które należy oznakować
w sposób widoczny.
4. Drzwi i bramy zamykane i otwierane automatycznie powin-
ny otwierać się bez stwarzania ryzyka urazu oraz
posiadać dodatkowe mechanizmy do ręcznego otwierania na 
wypadek przerwy w dopływie energii elektrycznej.
5. Schody ruchome i podnośniki w budynku powinny funkcjo-
nować bezpiecznie. Strefy niebezpieczne powinny być
trwale i jednoznacznie oznakowane.
6. Mechanizmy napędowe schodów ruchomych i podnośników 
powinny być obudowane i niedostępne dla osób nieupoważnio-
nych.
7. Schody ruchome i pochylnie powinny być wyposażone w 
łatwo rozpoznawalne i łatwo dostępne urządzenia do ich za-
trzymania.
8. Drogi komunikacyjne powinny być zabezpieczone przed 
spadającymi przedmiotami.
9. Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne powinny mieć:
1) trwałe i ustabilizowane podłoże;
2) trwałą, wytrzymałą i stabilną konstrukcję nośną.
§ 47. 1. W czasie układania posadzek i wykładzin podłogo-
wych lub ściennych w pomieszczeniach z zastosowaniem mas 
palnych lub zawierających palne rozpuszczalniki o właściwo-
ściach wybuchowych oraz w czasie
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pokrywania podłóg lakierem lub innymi materiałami o podob-
nych właściwościach wybuchowych, należy na czas
wykonywania robót i wyparowania rozpuszczalników:
1) usunąć otwarte źródła ognia na odległość co najmniej 30 m 
od tych pomieszczeń;
2) zapewnić skuteczną wentylację;
3) używać obuwia niepowodującego iskrzenia;
4) nie stosować narzędzi wykonanych z materiałów iskrzących.
2. Przed wejściem do budynku i do poszczególnych pomiesz-
czeń, o których mowa w ust. 1, należy umieścić tablice ostrze-
gawcze o pracy z materiałem łatwo zapalnym i zakazujące 
palenia tytoniu.
3. Roboty, o których mowa w ust. 1, powinny być wykonywane 
pod nadzorem technicznym.
4. Palenie tytoniu oraz zbliżanie się osób do otwartych źródeł 
ognia w ubraniach roboczych nasyconych parami rozpuszczal-
ników jest niedopuszczalne.
§ 48. 1. Dopuszcza się wykonywanie robót malarskich przy 
użyciu drabin rozstawnych tylko do wysokości nieprzekraczają-
cej 4 m od poziomu podłogi.
2. Drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunię-
ciem się oraz zapewnić ich stabilność.
§ 49. 1. Wewnętrzne roboty malarskie z zastosowaniem skład-
ników wydzielających szkodliwe dla zdrowia
substancje lotne należy wykonywać przy zapewnieniu inten-
sywnej wentylacji pomieszczeń, uwzględniającej
właściwości fizykochemiczne materiałów.
2. W czasie wypalania farb olejnych na elementach budowla-
nych w pomieszczeniach należy zapewnić
odpowiednią wentylację.
3. W pomieszczeniach, w których są prowadzone roboty malar-
skie roztworami wodnymi, należy wyłączyć
instalację elektryczną i stosować zasilanie niemogące powodo-
wać zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym.
§ 50. 1. Obróbka kamieni na terenie budowy powinna być do-
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konywana w ogrodzonym miejscu, bez dostępu osób
postronnych.
2. Stanowiska pracy obróbki kamieni oddalone od siebie o 
mniej niż 3 m zabezpiecza się ekranami o wysokości co naj-
mniej 2 m.
3. W pomieszczeniu, w którym w czasie wykonywania obróbki 
elementów występuje wydzielanie się pyłu, należy zainstalować 
na stanowisku roboczym wentylację z miejscowym wyciągiem 
powietrza.
4. W czasie stosowania sprężonego powietrza do obróbki płasz-
czyzn kamienia pracownicy są obowiązani używać środków 
ochrony indywidualnej.
5. Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamien-
nych pracownicy są obowiązani używać środków ochrony 
indywidualnej, takich jak: gogle lub przyłbice ochronne, kaski, 
rękawice wzmocnione skórą oraz obuwie z wkładkami stalowy-
mi chroniącymi palce stóp.
§ 51. Wymiary pomostów i ramp powinny być dostosowane do 
wymiarów przeładowywanych ładunków i środków
transportu.
§ 52. 1. Stanowiska pracy powinny umożliwiać swobodę ruchu, 
niezbędną do wykonania pracy.
2. Stanowiska pracy o niestałym charakterze należy poddawać 
sprawdzeniu pod względem ich stabilności, zamocowań oraz 
zabezpieczeń przed upadkiem osób i przedmiotów. Sprawdze-
nia należy dokonać po każdej zmianie usytuowania, po każdej 
przerwie w pracy trwającej dłużej niż 7 dni, a dla stanowisk 
usytuowanych na zewnątrz budynku - po silnym wietrze, opa-
dach śniegu lub oblodzeniu.

Rozdział 6
Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne

§ 53. 1. Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie 
budowy powinny być zaprojektowane i wykonane oraz
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utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły 
zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, a także chroniły w 
dostatecznym stopniu pracowników przed porażeniem prądem 
elektrycznym.
2. Projekt, konstrukcję i wybór materiałów oraz urządzeń 
ochronnych w instalacji, o której mowa w ust. 1, należy
dostosować do typu, rodzaju i mocy rozdzielanej energii, wa-
runków zewnętrznych oraz do poziomu kwalifikacji osób
mających dostęp do instalacji.
§ 54. Roboty związane z podłączaniem, sprawdzaniem, konser-
wacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych
mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające 
odpowiednie uprawnienia.
§ 55. 1. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, 
składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i
urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi 
liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w
poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż:
1) 3 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 
1 kV;
2) 5 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz 
nieprzekraczającym 15 kV;
3) 10 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, 
lecz nieprzekraczającym 30 kV;
4) 15 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, 
lecz nieprzekraczającym 110 kV;
5) 30 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV.
2. W czasie wykonywania robót budowlanych z zastosowaniem 
żurawi lub urządzeń załadowczo-wyładowczych
zachowuje się odległości, o których mowa w ust. 1, mierzone 
do najdalej wysuniętego punktu urządzenia wraz z
ładunkiem.
3. Przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn 
lub innych urządzeń technicznych, bezpośrednio pod
linią wysokiego napięcia, należy uzgodnić bezpieczne warunki 
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pracy z jej użytkownikiem.
4. Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, 
które mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość do
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, o 
których mowa w ust. 1, powinny być wyposażone w
sygnalizatory napięcia.
§ 56. 1. Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdują-
ce się na terenie budowy zabezpiecza się przed
dostępem nieupoważnionych osób.
2. Rozdzielnice, o których mowa w ust. 1, powinny być usytu-
owane w odległości nie większej niż 50 m od
odbiorników energii.
§ 57. 1. Połączenia przewodów elektrycznych z urządzeniami 
mechanicznymi wykonuje się w sposób
zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie 
urządzenia.
2. Przewody, o których mowa w ust. 1, zabezpiecza się przed 
uszkodzeniami mechanicznymi.
§ 58. Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urządzeń elek-
trycznych pod względem bezpieczeństwa odbywa się
co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i 
oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w
roku, a ponadto:
1) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i 
napraw części elektrycznych i mechanicznych;
2) przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było 
nieczynne przez ponad miesiąc;
3) przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.
§ 59. 1. W przypadku zastosowania urządzeń ochronnych 
różnicowoprądowych w instalacji, o której mowa w § 53 ust. 1, 
należy sprawdzić ich działanie każdorazowo przed przystąpie-
niem do pracy.
2. Kopie zapisu pomiarów skuteczności zabezpieczenia przed 
porażeniem prądem elektrycznym powinny znajdować się u 
kierownika budowy.
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3. Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych 
powinny być odnotowane w książce konserwacji urządzeń.
§ 60. 1. Miejsca wykonania robót, drogi na terenie budowy, 
dojścia i dojazdy w czasie wykonywania robót
powinny być dostatecznie oświetlone.
2. Żurawie, maszty lub inne wysokie konstrukcje o zmroku i w 
nocy powinny posiadać oświetlenie pozycyjne.
3. Punkty świetlne rozmieszcza się w sposób zapewniający 
odczytanie tablic i znaków ostrzegawczych oraz
znaków sygnalizacji ruchu na terenie budowy.
4. Słupy z punktami świetlnymi na drogach znajdujących się na 
terenie budowy należy rozmieścić wzdłuż dróg i
na ich skrzyżowaniach. Na łukach dróg, przy jednostronnym 
oświetleniu, słupy należy ustawiać po zewnętrznej stronie
łuku.
5. Punkty świetlne i sygnalizacyjne powinny spełniać wymaga-
nia określone w § 45 ust. 4 i 5.

Rozdział 7
Maszyny i inne urządzenia techniczne

§ 61. Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia 
zmechanizowane powinny być montowane,
eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta 
oraz spełniać wymagania określone w przepisach
dotyczących systemu oceny zgodności.
§ 62. 1. Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające 
dozorowi technicznemu, mogą być używane na
terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty 
uprawniające do ich eksploatacji.
2. Dokumenty te powinny być dostępne dla organów kontroli w 
miejscu eksploatacji maszyn i urządzeń, o których
mowa w ust. 1.
§ 63. 1. Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia 
techniczne, niepodlegające dozorowi technicznemu,
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udostępnia organom kontroli dokumentację techniczno-rucho-
wą lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń.
2. Wykonawca zapoznaje pracowników z dokumentacją, o któ-
rej mowa w ust. 1, przed dopuszczeniem ich do
wykonywania robót.
3. Maszyny i inne urządzenia techniczne eksploatuje się, kon-
serwuje i naprawia zgodnie z instrukcją producenta,
w sposób zapewniający ich sprawne funkcjonowanie.
§ 64. 1. Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być:
1) utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność;
2) stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczo-
ne;
3) obsługiwane przez przeszkolone osoby.
2. Maszyny i inne urządzenia techniczne pracujące pod ciśnie-
niem powinny być sprawdzane i poddawane
regularnym kontrolom, zgodnie z przepisami odrębnymi.
§ 65. Przeciążanie maszyn i innych urządzeń technicznych 
ponad dopuszczalne obciążenie robocze jest
zabronione, z wyjątkiem przeciążeń dokonanych w czasie 
badań i prób.
§ 66. Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, 
kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie
silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.
§ 67. W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia 
maszyny lub innego urządzenia technicznego należy
je niezwłocznie unieruchomić i odłączyć dopływ energii.
§ 68. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i 
innych urządzeniach technicznych powinny być
dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji, z który-
mi zapoznaje się osoby upoważnione do pracy na tych
stanowiskach.
§ 69. 1. Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urzą-
dzeń technicznych, które nie posiadają kabin,
powinny być:
1) zadaszone i zabezpieczone przez spadającymi przedmiotami;
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2) osłonięte w okresie zimowym.
2. Zabezpieczenia, o których mowa w ust. 1, nie mogą ograni-
czać widoczności operatorowi.
§ 70. 1. Maszyny i inne urządzenia techniczne przed rozpoczę-
ciem pracy i przy zmianie obsługi powinny być
sprawdzone pod względem sprawności technicznej i bezpiecz-
nego użytkowania.
2. W przypadku maszyn i innych urządzeń technicznych, dla 
których prowadzona jest wymagana dokumentacja,
sprawdzenie, o którym mowa w ust. 1, potwierdza się wpisem 
do tej dokumentacji.
§ 71. Odtłuszczanie lub oczyszczanie powierzchni oraz części 
maszyn lub innych urządzeń technicznych wykonuje
się środkami do tego przeznaczonymi.
§ 72. Dokonywanie napraw i czynności konserwacyjnych 
sprzętu zmechanizowanego będącego w ruchu jest
zabronione.
§ 73. Zblocza jednokrążkowe i wielokrążkowe oraz inne zawie-
sia pomocnicze niepołączone na stałe z maszyną
lub innymi urządzeniami technicznymi powinny być poddawa-
ne próbie obciążenia co najmniej raz w roku.
§ 74. 1. Przewody pracujące pod ciśnieniem sprężonego powie-
trza powinny mieć wytrzymałość dostosowaną do
ciśnienia roboczego, z uwzględnieniem współczynnika bezpie-
czeństwa tych przewodów.
2. Używanie uszkodzonych przewodów lub przewodów o nie-
znanej wytrzymałości jest zabronione.
§ 75. 1. Haki do przemieszczania ładunków powinny spełniać 
wymagania określone w przepisach dotyczących
systemu oceny zgodności i mieć wyraźnie zaznaczoną nośność 
maksymalną.
2. Jeżeli przy przemieszczaniu ładunków zachodzi możliwość 
wysunięcia się zawiesia z gardzieli haka, należy
stosować haki wyposażone w urządzenia zamykające gardziel.
3. Ocena stopnia zużycia haków i ustalenie ich przydatności do 
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dalszej pracy powinny być przeprowadzane przed rozpoczęciem 
każdej zmiany roboczej przez osobę posiadającą odpowiednie 
kwalifikacje.
§ 76. Stosowanie elementów służących do zawieszania ładun-
ku na haku, w szczególności pierścieni, ogniw, pętli, których 
wymiary uniemożliwiają swobodne włożenie elementów na dno 
gardzieli haka, jest zabronione.
§ 77. 1. Płyty pomostowe do przemieszczania ładunku z pojaz-
du na rampę lub na drugi pojazd powinny zapewniać bezpiecz-
ne przemieszczanie tych ładunków.
2. Płyty, o których mowa w ust. 1, powinny być trwale ozna-
czone z wyraźnym napisem informującym o dopuszczalnym 
obciążeniu roboczym.
§ 78. Pomosty i stojaki używane do przeładunku powinny od-
powiadać wymaganiom wytrzymałościowym, a ich
dopuszczalne obciążenie powinno być trwale uwidocznione 
wyraźnym napisem.
§ 79. 1. Pomosty lub rampy, przeznaczone do przejazdu pojaz-
dów i sprzętu, powinny być szersze o 1,2 m od
pojazdów i zabezpieczone barierami ochronnymi oraz zawierać 
prowadnice dla kół pojazdów.
2. Prędkość pojazdów na pomostach i rampach nie powinna 
przekraczać 5 km/h.
§ 80. Do przemieszczania ładunków płynnych lub plastycznych 
oraz materiałów żrących i parzących należy stosować specjalne 
pojemniki, a do ładunków płynnych w balonach - palety ze 
ścianami bocznymi.
§ 81. Podstawki ładunkowe i palety powinny mieć gładkie 
powierzchnie i krawędzie.
§ 82. 1. Zawiesia budowlane powinny spełniać wymagania 
określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.
2. Dopuszczalne obciążenie robocze zawiesi dwu- i wielocię-
gnowych powinno być uzależnione od wielkości kąta
wierzchołkowego, mierzonego po przekątnej między cięgnami, 
i wynosić:
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1) przy kącie 0,783 rad (45°) - 90%,
2) przy kącie 1,566 rad (90°) - 70%,
3) przy kącie 2,092 rad (120°) - 50%
dopuszczalnego obciążenia zawiesia w układzie pionowym.
3. Kąt rozwarcia cięgien zawiesia nie może być większy niż 
2,092 rad (120°).
4. Przy użyciu zawiesia wielocięgnowego w celu określenia 
dopuszczalnego obciążenia roboczego należy przyjmować stan 
pracy dwóch cięgien.
5. Przy użyciu dwóch zawiesi, o obwodzie zamkniętym, ich 
łączne obciążenie nie powinno być większe niż wielkość
obciążenia roboczego przewidzianego dla jednego zawiesia.
6. Dopuszczalne obciążenie robocze dla zawiesi wykonanych 
z łańcuchów, użytkowanych w temperaturach poniżej 253 K 
(-20°C), należy obniżyć o 50%.
7. Na zawiesiu należy umieścić napis określający jego dopusz-
czalne obciążenie robocze oraz termin ostatniego i następnego 
badania.
8. Wykonywanie węzłów na linach i łańcuchach i łączenie lin 
stalowych na długości jest zabronione.
§ 83. Środki transportu do przewozu na terenie budowy butli z 
gazami technicznymi, kwasami lub innymi żrącymi
cieczami powinny być wyposażone w urządzenia zabezpiecza-
jące ładunek przed wypadnięciem lub przemieszczeniem.
§ 84. Ręczne wózki szynowe, używane na torze o pochyleniu 
większym niż 1%, powinny być zaopatrzone w 
sprawne hamulce.
§ 85. Drogi dla wózków i taczek umieszczone nad poziomem 
terenu powyżej 1 m powinny być zabezpieczone w
sposób określony w § 15 ust. 2.
§ 86. Złącza szyn jezdnych żurawi powinny być zbocznikowane 
w sposób nieutrudniający dylatacji termicznej szyn.
§ 87. 1. Jeżeli drzwi kabiny żurawia znajdują się na wysokości 
powyżej 0,3 m ponad pomostami, przy kabinie
należy zainstalować schodki lub stałe drabinki z poręczami, 
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ułatwiające wejście.
2. W okresie zimowym w kabinie powinna być zapewniona 
temperatura nie niższa niż 288 K (15°C), a w okresie
letnim temperatura w kabinie nie powinna przekraczać tempe-
ratury zewnętrznej.
3. Maszynista powinien mieć możliwość sterowania żurawiem i 
obserwowania terenu pracy z pozycji siedzącej.
4. Maszynista powinien mieć możliwość opuszczenia kabiny w 
każdym roboczym położeniu żurawia.
§ 88. Żurawie zaopatruje się w tablice znamionowe z oznacze-
niem dopuszczalnego udźwigu, a w przypadku
udźwigu zmiennego powinien być podany jego wymagany 
udźwig przy określonych położeniach wysięgnika lub wózka
na wysięgniku poziomym.
§ 89. Odległość pomiędzy skrajnią podwozia lub platformy 
obrotowej żurawia a zewnętrznymi częściami
konstrukcji montowanego obiektu budowlanego lub jego zabez-
pieczeń tymczasowych bądź stosami składowanych
wyrobów, materiałów lub elementów powinna wynosić co naj-
mniej 0,75 m.
§ 90. Zabrania się w szczególności:
1) składowania materiałów i wyrobów pomiędzy skrajnią żura-
wia lub pomiędzy torowiskiem żurawia a konstrukcją obiektu 
budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami;
2) przechodzenia osób w czasie pracy żurawia pomiędzy obiek-
tem budowlanym a podwoziem żurawia lub
wychylania się przez otwory w obiekcie budowlanym;
3) pozostawiania zawieszonego elementu lub innego ładunku 
na haku żurawia w czasie przerwy w pracy lub po jej zakończe-
niu;
4) podnoszenia żurawiem zamrożonych lub zakleszczonych 
przedmiotów, wyrywania słupów oraz przeciągania wagonów 
kolejowych;
5) podnoszenia żurawiem przedmiotów o nieznanej masie;
6) instalowania dodatkowych lamp oświetleniowych na kon-
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strukcjach żurawia;
7) podnoszenia ładunku przy ukośnym ułożeniu liny żurawia.
§ 91. Poziome przemieszczanie ładunku żurawiem powinno 
odbywać się na wysokości nie mniejszej niż 1 m ponad przed-
miotami znajdującymi się na drodze przenoszonego ładunku.
§ 92. W czasie mechanicznego załadunku i rozładunku mate-
riałów i wyrobów przemieszczanie ich bezpośrednio
nad ludźmi lub nad kabiną kierowcy jest zabronione.
§ 93. Roboczy zasięg haka żurawia powinien być większy co 
najmniej o 0,5 m od położenia środka masy
montowanego elementu lub miejsca układanego ładunku.
§ 94. Stanowisko pracy operatora dźwigu budowlanego powin-
no znajdować się w odległości nie mniejszej niż 6 m
od konstrukcji tego dźwigu, przy czym operator ten powinien 
mieć możliwość obserwacji ruchu platformy na całej
wysokości dźwigu.
§ 95. Nad stanowiskiem pracy przy załadunku materiałów z 
poziomu terenu na platformę dźwigu budowlanego
wykonuje się daszek ochronny. Daszek ten powinien wystawać 
co najmniej 2 m, licząc od zewnętrznej krawędzi
platformy, w kierunku miejsca dostawy materiałów i wyrobów.
§ 96. Dźwig wyposaża się w urządzenia sygnalizacyjne, 
umożliwiające porozumiewanie się osób między stanowiskami 
obsługi i odbioru.
§ 97. Dostęp z pomostów roboczych do platformy ładunkowej 
szybowych dźwigów budowlanych zabezpiecza się
ruchomymi zaporami o wysokości 1,1 m, w odległości 0,3 m od 
krawędzi pomostu roboczego.
§ 98. Ładunek przewożony na platformie dźwigu zabezpiecza 
się przed zmianą położenia.
§ 99. 1. Podniesienie i opuszczenie kosza betoniarki powinno 
być poprzedzone sygnałem umownym, w szczególności dźwię-
kowym.
2. Wchodzenie pod podniesiony kosz betoniarki jest zabronio-
ne.
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§ 100. Pomiędzy stanowiskiem odbioru mieszanki betonowej 
lub zaprawy a operatorem pompy powinna być
zapewniona sygnalizacja.
§ 101. 1. Przejeżdżanie lub przechodzenie po przewodach słu-
żących do transportu mieszanki betonowej lub
zaprawy jest zabronione.
2. Przed przystąpieniem do przenoszenia, rozbierania lub prze-
dłużania przewodów należy uprzednio wyłączyć
pompę i zredukować w przewodach ciśnienie do ciśnienia 
atmosferycznego.
3. W razie zatkania się przewodu przepychanie go od strony 
wylotu jest zabronione.
4. W czasie rozłączania i oczyszczania przewodu należy zawsze 
stosować środki ochrony indywidualnej.
5. Zwiększenie ciśnienia w przewodach ponad wartość dopusz-
czalną jest zabronione.
§ 102. 1. Używanie narzędzi uszkodzonych jest zabronione.
2. Wszelkie samowolne przeróbki narzędzi są zabronione.
§ 103. Narzędzia do pracy udarowej nie mogą mieć:
1) uszkodzonych zakończeń roboczych;
2) pęknięć, zadr i ostrych krawędzi w miejscu ręcznego uchwy-
tu;
3) rękojeści krótszych niż 0,15 m.
§ 104. 1. Obsługa pistoletu do wstrzeliwania kołków może być 
powierzona wyłącznie osobie posiadającej wymagane uprawnie-
nia.
2. Osoba, o której mowa w ust. 1, stosuje się do szczegółowych 
wymagań określonych w instrukcji obsługi.
§ 105. Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy kon-
trolować zgodnie z instrukcją producenta. Wyniki
kontroli powinny być odnotowywane i przechowywane przez 
osobę, o której mowa w § 5.
§ 106. Stosowanie koksowników do przesuszania pomieszczeń 
zamkniętych jest zabronione.
§ 107. 1. Przebywanie osób w pomieszczeniach osuszanych 
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urządzeniami grzewczymi, wydzielającymi szkodliwe
dla zdrowia spaliny w stopniu przekraczającym dopuszczalne 
ich stężenie jest zabronione.
2. Do pomieszczeń, o których mowa w ust. 1, mogą mieć 
dostęp wyłącznie osoby obsługujące urządzenia grzewcze, 
mające nad nimi nadzór. Mogą one przebywać w tych pomiesz-
czeniach wyłącznie przez okres niezbędny do zabezpieczenia 
eksploatacji i dozoru tych urządzeń.
3. Przed wejściem do pomieszczeń, o których mowa w ust. 1, 
należy je przewietrzyć, a po wejściu do nich zachować niezbęd-
ne środki ostrożności.

Rozdział 8
Rusztowania i ruchome podesty robocze

§ 108. 1. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być 
wykonywane zgodnie z dokumentacją producenta
albo projektem indywidualnym.
2. Rusztowania systemowe powinny być montowane zgodnie z 
dokumentacją projektową z elementów poddanych
przez producenta badaniom na zgodność z wymaganiami kon-
strukcyjnymi i materiałowymi, określonymi w kryteriach
oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa.
3. Elementy rusztowań, innych niż wymienione w ust. 2, po-
winny być montowane zgodnie z projektem
indywidualnym.
4. Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być 
wykonywane zgodnie z instrukcją producenta albo
projektem indywidualnym.
§ 109. Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu ruszto-
wań oraz monterzy ruchomych podestów roboczych
powinni posiadać wymagane uprawnienia.
§ 110. 1. Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po doko-
naniu jego odbioru przez kierownika budowy lub
uprawnioną osobę.
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2. Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku 
budowy lub w protokole odbioru technicznego.
3. Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicz-
nego rusztowania określa w szczególności:
1. użytkownika rusztowania;
2. przeznaczenie rusztowania;
3. wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i 

nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;
4) dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowa-
nia;
5) datę przekazania rusztowania do użytkowania;
6) oporność uziomu;
7) terminy kolejnych przeglądów rusztowania.
§ 111. 1. Na rusztowaniu lub ruchomym podeście roboczym 
powinna być umieszczona tablica określająca:
1) wykonawcę montażu rusztowania lub ruchomego podestu 
roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz 
numeru telefonu;
2) dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowa-
nia lub ruchomego podestu roboczego.
2. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wyko-
rzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
§ 112. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:
1) posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla 
osób wykonujących roboty oraz do składowania narzędzi i nie-
zbędnej ilości materiałów;
2) posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia 
obciążeń;
3) zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do 
stanowisk pracy;
4) zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji niepo-
wodującej nadmiernego wysiłku;
5) posiadać poręcz ochronną, o której mowa w § 15 ust. 2;
6) posiadać piony komunikacyjne.
§ 113. 1. Rusztowania stojakowe powinny mieć wydzielone 
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bezpieczne piony komunikacyjne.
2. Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu 
komunikacyjnego rusztowania nie powinna być
większa niż 20 m, a między pionami nie większa niż 40 m.
§ 114. Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowa-
nym i wyprofilowanym, ze spadkiem umożliwiającym
odpływ wód opadowych.
§ 115. 1. Liczbę i rozmieszczenie zakotwień rusztowania oraz 
wielkość siły kotwiącej należy określić w projekcie rusztowania 
lub dokumentacji producenta.
2. Składowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie 
powinna być mniejsza niż 2,5 kN.
3. Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwy-
żej położoną linię kotew więcej niż 3 m, a pomost
roboczy umieszcza się nie wyżej niż 1,5 m ponad tą linią.
4. W przypadku odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0,2 m 
należy stosować balustrady, o których mowa w §
15 ust. 2, od strony tej ściany.
§ 116. Udźwig urządzenia do transportu materiałów na wysię-
gnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie
może przekraczać 1,5 kN.
§ 117. Rusztowanie z elementów metalowych powinno być 
uziemione i posiadać instalację piorunochronną.
§ 118. 1. Usytuowanie rusztowania w obrębie ciągów komuni-
kacyjnych wymaga zgody właściwych organów
nadzorujących te ciągi oraz zastosowania wymaganych przez 
nie środków bezpieczeństwa. Środki bezpieczeństwa
powinny być określone w projekcie organizacji ruchu.
2. Rusztowania, o których mowa w ust. 1, oprócz wymagań 
określonych w § 112, powinny posiadać co najmniej:
1) zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowa-
nia;
2) zabezpieczenie przechodniów przed możliwością powstania 
urazów oraz uszkodzeniem odzieży przez
elementy konstrukcyjne rusztowania.
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§ 119. 1. Rusztowania, usytuowane bezpośrednio przy drogach, 
ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść dla pieszych, 
oprócz wymagań określonych w § 112, powinny posiadać dasz-
ki ochronne i osłonę z siatek ochronnych.
2. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku sto-
sowania balustrad, o których mowa w § 15 ust. 2.
§ 120. 1. Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań są 
obowiązane do stosowania urządzeń zabezpieczających przed 
upadkiem z wysokości.
2. Przed montażem lub demontażem rusztowań należy wyzna-
czyć i ogrodzić strefę niebezpieczną.
§ 121. 1. Równoczesne wykonywanie robót na różnych pozio-
mach rusztowania jest dopuszczalne, pod
warunkiem zachowania wymaganych odstępów między stano-
wiskami pracy.
2. W przypadkach innych, niż określone w ust. 1, odległości 
bezpieczne wynoszą w poziomie co najmniej 5 m, a w
pionie wynikają z zachowania co najmniej jednego szczelnego 
pomostu, nie licząc pomostu, na którym roboty są
wykonywane.
§ 122. Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań oraz rucho-
mych podestów roboczych, usytuowanych w
sąsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, są 
dopuszczalne, jeżeli linie znajdują się poza strefą niebezpieczną. 
W innym przypadku, przed rozpoczęciem robót, napięcie w 
liniach napowietrznych powinno być
wyłączone.
§ 123. Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań i ruchomych 
podestów roboczych są zabronione:
1) jeżeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego 
na dobrą widoczność;
2) w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi;
3) w czasie burzy lub wiatru, o prędkości przekraczającej 10 
m/s.
§ 124. Pozostawianie materiałów i wyrobów na pomostach 
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rusztowań i ruchomych podestów roboczych po
zakończeniu pracy jest zabronione.
§ 125. Zrzucanie elementów demontowanych rusztowań i ru-
chomych podestów roboczych jest zabronione.
§ 126. 1. Wchodzenie i schodzenie osób na pomost ruchomego 
podestu roboczego jest dozwolone, jeżeli pomost
znajduje się w najniższym położeniu lub w położeniu przewi-
dzianym do wchodzenia oraz jest wyposażony w zabezpiecze-
nia, zgodnie z instrukcją producenta.
2. Na pomoście ruchomego podestu roboczego nie powinno 
przebywać jednocześnie więcej osób, niż przewiduje
instrukcja producenta.
3. Wykonywanie gwałtownych ruchów, przechylanie się przez 
poręcze, gromadzenie wyrobów, materiałów i
narzędzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz 
opieranie się o ścianę obiektu budowlanego przez osoby
znajdujące się na podeście jest zabronione.
4. Łączenie ze sobą dwóch sąsiednich ruchomych podestów 
roboczych oraz przechodzenie z jednego na drugi jest
zabronione.
§ 127. 1. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny 
być każdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub 
uprawnioną osobę, po silnym wietrze, opadach atmosferycz-
nych oraz działaniu innych czynników, stwarzających zagroże-
nie dla bezpieczeństwa wykonania prac, i przerwach roboczych 
dłuższych niż 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niż raz w 
miesiącu.
2. Zakres czynności objętych sprawdzeniem, o którym mowa w 
ust. 1, określa instrukcja producenta lub projekt indywidualny.
§ 128. W czasie burzy i przy wietrze o prędkości większej niż 
10 m/s pracę na ruchomym podeście roboczym
należy przerwać, a pomost podestu opuścić do najniższego 
położenia i zabezpieczyć przed jego przemieszczaniem.
§ 129. 1. W przypadku braku dopływu prądu elektrycznego 
przez dłuższy okres czasu, znajdujący się w górze
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pomost ruchomego podestu roboczego należy opuścić za pomo-
cą ręcznego urządzenia.
2. Naprawa ruchomych podestów roboczych może być dokony-
wana wyłącznie w ich najniższym położeniu.
§ 130. Droga przemieszczania rusztowań przejezdnych powin-
na być wyrównana, utwardzona, odwodniona, a jej spadek nie 
może przekraczać 1%.
§ 131. Rusztowania przejezdne powinny być zabezpieczone co 
najmniej w dwóch miejscach przed przypadkowym
przemieszczeniem.
§ 132. Przemieszczanie rusztowań przejezdnych, w przypadku 
gdy przebywają na nich ludzie, jest zabronione.

Rozdział 9
Roboty na wysokości

§ 133. 1. Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdują-
ce się na wysokości co najmniej 1 m od poziomu
podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone przed upadkiem 
z wysokości w sposób, o którym mowa w § 15 ust. 2.
2. Przepis ust. 1 stosuje się do przejść i dojść do tych stanowisk 
oraz do klatek schodowych.
§ 134. Otwory w stropach, na których prowadzone są roboty 
lub do których możliwy jest dostęp ludzi, należy
zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić balu-
stradą, o której mowa w § 15 ust. 2.
§ 135. Pomosty robocze, wykonane z desek lub bali, powinny 
być dostosowane do zaprojektowanego obciążenia,
szczelne i zabezpieczone przed zmianą położenia.
§ 136. Otwory w ścianach zewnętrznych obiektu budowlanego, 
stropach lub inne, których dolna krawędź znajduje się poniżej 
1,1 m od poziomu stropu lub pomostu, powinny być zabezpie-
czone balustradą, o której mowa w § 15 ust. 2.
§ 137. Pozostawione w czasie wykonywania robót w ścianach 
otwory, zwłaszcza otwory na drzwi, balkony, szyby
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dźwigów, powinny być zabezpieczone balustradą, o której 
mowa w § 15 ust. 2.
§ 138. 1. Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powin-
no mieć zapewnione mocowanie końcówki linki
bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy 
poziomej, zamocowanej na wysokości około 1,5 m,
wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia.
2. Wytrzymałość i sposób zamocowania prowadnicy, o której 
mowa w ust. 1, powinny uwzględniać obciążenie dynamiczne 
spadającej osoby.
§ 139. 1. W przypadku gdy zachodzi konieczność przemiesz-
czania stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczeństwa szelek 
bezpieczeństwa powinna być zamocowana do prowadnicy 
pionowej za pomocą urządzenia samohamującego.
2. Długość linki bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa nie 
powinna być większa niż 1,5 m.
§ 140. Amortyzatory spadania nie są wymagane, jeżeli linki 
asekuracyjne są mocowane do linek urządzeń
samohamujących, ograniczających wystąpienie siły dynamicz-
nej w momencie spadania, zwłaszcza aparatów bezpieczeństwa 
lub pasów bezwładnościowych.
§ 141. 1. Drabina bez pałąków, której długość przekracza 4 m, 
przed podniesieniem lub zamontowaniem
powinna być wyposażona w prowadnicę pionową, umożliwiają-
cą założenie urządzenia samohamującego, połączonego
z linką bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa.
2. Prowadnica pionowa z urządzeniem samohamującym może 
być zamocowana na wznoszonej konstrukcji
drabiny, na klamrach lub szczeblach, w odległości od osi drabi-
ny nie większej niż 0,4 m.
§ 142. 1. Osoby korzystające z urządzeń krzesełkowych, drabin 
linowych lub ruchomych podestów roboczych powinny być 
dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokości za 
pomocą prowadnicy pionowej, zamocowanej niezależnie od lin 
nośnych drabiny, krzesełka lub podestu.
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2. Prowadnica pionowa, o której mowa w ust. 1, powinna być 
naciągnięta w sposób umożliwiający przesuwanie w górę apara-
tu samohamującego.
3. Prowadnica pionowa, o której mowa w ust. 1, powinna być 
zabezpieczona przed odchylaniem się większym niż
o 2 m. Urządzenia zabezpieczające przed odchylaniem się lin 
powinny umożliwiać przesuwanie się urządzenia
samohamującego.
4. Długość linki bezpieczeństwa, łączącej szelki bezpieczeń-
stwa z aparatem samohamującym, nie powinna
przekraczać 0,5 m.

Rozdział 10
Roboty ziemne

§ 143. Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie 
projektu, określającego położenie instalacji i
urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu pro-
wadzonych robót.
§ 144. 1. Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim są-
siedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i ka-
nalizacyjne powinno być poprzedzone określeniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być 
one wykonywane od istniejącej sieci, i sposobu
wykonywania tych robót.
2. Bezpieczną odległość wykonywania robót, o których mowa 
w ust.1, ustala kierownik budowy w porozumieniu z
właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znaj-
dują się te instalacje. Miejsca tych robót należy oznakować
napisami ostrzegawczymi i ogrodzić.
3. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpiecz-
ne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze.
4. Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziem-
nych, a także głębienie wykopów poszukiwawczych
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powinno odbywać się ręcznie.
§ 145. 1. W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostęp-
nych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach
należy 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 znaj-
dować się na wysokości 1,1 m nad terenem i w
odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu.
3. Niezależnie od ustawienia balustrad, o których mowa w ust. 
1, w przypadkach uzasadnionych względami
bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć, w sposób 
uniemożliwiający wpadnięcie do wykopu.
4. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, o któ-
rych mowa w ust. 3, teren robót można oznaczyć za
pomocą balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucznych, umiesz-
czonych wzdłuż wykopu na wysokości 1,1 m i w
odległości 1 m od krawędzi wykopu.
§ 146. Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, 
nie może być ogrodzony, wykonawca robót
powinien zapewnić stały jego dozór.
§ 147. 1. Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez 
rozparcia lub podparcia, mogą być wykonywane
tylko do głębokości 1 m w gruntach zwartych, w przypadku 
gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o
szerokości równej głębokości wykopu.
2. Wykopy bez umocnień, o głębokości większej niż 1 m, lecz 
nie większej od 2 m, można wykonywać, jeżeli
pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geolo-
giczno-inżynierska.
3. Zabezpieczenie ażurowe ścian wykopów można stosować 
tylko w gruntach zwartych. Stosowanie
zabezpieczenia ażurowego ścian wykopów w okresie zimowym 
jest zabronione.
4. Niedopuszczalne jest używanie elementów obudowy wykopu 
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niezgodnie z przeznaczeniem.
§ 148. W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bez-
piecznym nachyleniu, zgodnym z przepisami
odrębnymi, należy:
1) w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na 
szerokości równej trzykrotnej głębokości
wykopu, wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ wód 
opadowych w kierunku od wykopu;
2) likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając 
naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego
nachylenia w każdym punkcie skarpy;
3) sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej 
przerwie w pracy.
§ 149. Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być 
określone w dokumentacji projektowej wówczas, gdy:
1) roboty ziemne są wykonywane w gruncie nawodnionym;
2) teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie rów-
nym głębokości wykopu;
3) grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia;
4) wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych;
5) głębokość wykopu wynosi więcej niż 4 m.
§ 150. W czasie wykonywania koparką wykopów wąskoprze-
strzennych należy wykonywać obudowę wyłącznie z
zabezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowę prefa-
brykowaną, z użyciem wcześniej przewidzianych urządzeń
mechanicznych.
§ 151. 1. Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od 
poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do wykopu.
2. Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie 
powinna przekraczać 20 m.
3. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz 
przemieszczanie osób urządzeniami służącymi do
wydobywania urobku jest zabronione.
§ 152. Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga 
sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.
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§ 153. 1. Jeżeli roboty odbywają się w wykopie wąskoprze-
strzennym jednocześnie z transportem urobku, wykop
przykrywa się szczelnym i wytrzymałym zabezpieczeniem.
2. Pojemniki do transportu urobku powinny być załadowane 
poniżej górnej ich krawędzi.
§ 154. Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabro-
nione:
1) w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli 
ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli
obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;
2) w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany 
wykopu nie są obudowane.
§ 155. Ruch środków transportowych obok wykopów powinien 
odbywać się poza granicą klina naturalnego
odłamu gruntu.
§ 156. 1. W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabez-
pieczenie należy demontować od dna wykopu i
stopniowo usuwać je, w miarę zasypywania wykopu.
2. Zabezpieczenie można usuwać jednoetapowo z wykopów 
wykonanych:
1) w gruntach spoistych - na głębokości nie większej niż 0,5 m;
2) w pozostałych gruntach - na głębokości nie większej niż 0,3 
m.
§ 157. W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno 
dopuszczać się do tworzenia się nawisów gruntu.
§ 158. 1. Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w 
odległości od wykopu co najmniej 0,6 m poza
granicą klina naturalnego odłamu gruntu.
2. Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizo-
wanym należy wyznaczyć w terenie strefę
niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować.
§ 159. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, 
nawet w czasie postoju, jest zabronione.
§ 160. Podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu 
powinno być prowadzone zgodnie z dokumentacją
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projektową oraz instrukcją bezpieczeństwa, opracowaną przez 
wykonawcę.
§ 161. Teren, na którym odbywa się podgrzewanie, rozmraża-
nie lub zamrażanie gruntu powinien być przez cały
czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczy-
mi, oświetlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo
nadzorowany.
§ 162. Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wyko-
nanym wykopie o ścianach pionowych i na
głębokości poniżej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 
osób klatkami osłonowymi lub obudową
prefabrykowaną.
§ 163. 1. Grodzie i kesony powinny być:
1) zbudowane z materiałów trwałych o wymaganej w projekcie 
wytrzymałości;
2) wyposażone w urządzenia zapewniające osobom schronienie 
w przypadku wpływu wody lub innych
substancji.
2. Budowa, przebudowa oraz demontaż grodzi i kesonów po-
winny odbywać się pod nadzorem osób, o których
mowa w § 5.
3. Grodzie i kesony powinny być regularnie kontrolowane przez 
osoby, o których mowa w § 5.
4. W czasie wbijania grodzi przebywanie osób w odległości 
mniejszej niż 10 m od miejsca ich wbijania jest
zabronione.
5. W czasie wyrywania grodzi przebywanie osób w promieniu 
równym długości grodzi powiększonym o 5 m jest
zabronione.
§ 164. 1. Pomieszczenia zamknięte, tunele, zbiorniki, stud-
nie, urządzenia techniczne, kanały powinny być wyposażone 
w wentylację grawitacyjną lub w razie potrzeby w wentylację 
mechaniczną.
2. Urządzenia elektryczne, stosowane w pomieszczeniach, o 
których mowa w ust. 1, powinny posiadać
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zabezpieczenia chroniące przed porażeniem prądem elektrycz-
nym i wybuchem.
3. Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny być wy-
dzielone, właściwie oznakowane i zabezpieczone
przed wejściem osób postronnych.
4. Osoby powinny mieć zapewnioną szybką drogę ewakuacyjną 
na wypadek zalania, pożaru lub wystąpienia
szkodliwych gazów, a także możliwość uzyskania niezwłocznie 
pierwszej pomocy medycznej.
§ 165. 1. W czasie prowadzenia robót ziemnych metodą bezod-
krywkową należy zapewnić osobom bezpieczne
połączenie podziemnych stanowisk pracy ze stanowiskami pra-
cy zlokalizowanymi na powierzchni terenu, za pomocą
szybów i tuneli, obudowanych w sposób uwzględniający parcie 
ziemi i wód gruntowych.
2. Każda osoba pracująca w wyrobiskach podziemnych lub 
udająca się pod ziemię, niezależnie od oświetlenia
ogólnego, powinna posiadać sprawnie działającą lampę z wła-
snym zasilaniem, zapewniającym nieprzerwane
oświetlenie co najmniej przez 10 godzin.
3. Na każdym odcinku prowadzenia robót podziemnych należy 
zapewnić:
1) system łączności, umożliwiający porozumiewanie się z pod-
ziemnych stanowisk roboczych ze stanowiskami
na powierzchni ziemi oraz z pogotowiem zabezpieczającym;
2) ustalony system alarmowania osób, znajdujących się pod 
poziomem terenu i pogotowia zabezpieczającego
na wypadek zagrożenia, wymagającego wycofania osób z wyro-
bisk podziemnych.
4. W przypadku zagrożenia w czasie wykonywania robót pod 
ziemią, osoba sprawująca nadzór techniczny jest obowiązana 
do niezwłocznego wstrzymania robót na zagrożonych stanowi-
skach pracy i wycofania osób w bezpieczne
miejsce.
5. Wyrobiska i pomieszczenia podziemne z dostępem dla ludzi 
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powinny być przewietrzane w taki sposób, aby
zawartość tlenu w powietrzu nie była mniejsza niż 19%. W 
przypadku gdy zawartość tlenu jest mniejsza, osoby
znajdujące się w tych pomieszczeniach należy niezwłocznie 
ewakuować w bezpieczne miejsce.
6. Temperatura powietrza w miejscu pracy nie powinna prze-
kraczać 301 K (28°C).
7. Ilość powietrza doprowadzonego do wyrobisk powinna za-
pewniać utrzymanie wymaganego składu i
temperatury powietrza. Objętość dostarczanego powietrza 
powinna wynosić co najmniej 6 m3, na jedną osobę
najliczniejszej zmiany.
8. Prędkość ruchu powietrza w wyrobiskach korytarzowych 
powinna wynosić nie mniej niż 0,1 m/s i nie więcej niż 8 m/s.
§ 166. Wykonawca robót tunelowych powinien zapewnić stały 
nadzór nad działaniem wentylacji.
§ 167. Stan urządzeń wentylacyjnych należy systematycznie 
kontrolować, a stwierdzone usterki natychmiast
usuwać.
§ 168. Wykonawca robót tunelowych powinien zapewnić na 
powierzchni terenu, odpowiednio wyposażony w
środki medyczne, punkt pierwszej pomocy medycznej, czynny 
w czasie każdej zmiany roboczej, na poszczególnych
odcinkach zaś, na których trwają roboty, punkty wyposażone w 
niezbędne środki opatrunkowe i nosze.
§ 169. Tymczasowa obudowa wykopów i wyrobisk podziem-
nych nie powinna być eksploatowana dłużej niż 2
lata, jeżeli projekt zabezpieczeń nie przewiduje inaczej.

Rozdział 11
Roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe

§ 170. Środki impregnacyjne powinny być magazynowane i 
przechowywane zgodnie z wymaganiami producenta.
§ 171. 1. Roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe powinny być 
wykonywane przez osoby posiadające orzeczenie
lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy z 
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substancjami i preparatami chemicznymi.
2. Osoby, u których stwierdzono objawy zatrucia lub uczulenia 
na stosowane wyroby do impregnacji, odsuwa się od kontaktu z 
tymi środkami.
§ 172. Roboty impregnacyjne lub odgrzybieniowe powinny być 
prowadzone z uwzględnieniem instrukcji
producenta środków służących do wykonywania tych robót.
§ 173. 1. Teren, na którym będą prowadzone roboty impregna-
cyjne lub odgrzybieniowe, odpowiednio oznakowuje się.
2. Teren, o którym mowa w ust. 1, przygotowuje się w sposób 
uniemożliwiający skażenie środowiska w przypadku
rozlania impregnatu.
3. W czasie wykonywania robót impregnacyjnych lub odgrzy-
bieniowych nie prowadzi się, na tym samym
stanowisku pracy, innych robót budowlanych.
§ 174. 1. Przygotowanie impregnatów i prowadzenie robót 
impregnacyjnych powinno odbywać się w oddzielnych
pomieszczeniach lub na wydzielonych stanowiskach pracy pod 
zadaszeniem.
2. Pomieszczenia zamknięte powinny być wyposażone w wen-
tylację grawitacyjną i w miarę potrzeby w wentylację
mechaniczną.
3. W przypadku zakwalifikowania pomieszczeń, o których 
mowa w ust. 1, do pomieszczeń zagrożonych
wybuchem, narzędzia elektryczne i inne narzędzia w tych po-
mieszczeniach nie powinny powodować iskrzenia oraz
powinny posiadać zabezpieczenia chroniące przed porażeniem 
prądem elektrycznym.
4. Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny być wy-
dzielone, właściwie oznakowane i zabezpieczone
poręczami przed wejściem osób postronnych.
5. Miejsca i pomieszczenia wymienione w ust. 1, 3 i 4 należy 
zaopatrzyć w sprzęt przeciwpożarowy dostosowany
do rodzaju impregnatu.
§ 175. Prowadzenie robót impregnacyjnych w pomieszczeniach 
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zamkniętych powinno mieć zapewnioną kontrolę
stężenia substancji i preparatów chemicznych w powietrzu. 
Wartości tych stężeń w środowisku pracy nie mogą
przekraczać najwyższych dopuszczalnych stężeń.
§ 176. Osoby wykonujące roboty związane z przygotowaniem 
podłoża pod impregnację i narażone na pylenie
powinny być wyposażone w środki ochrony indywidualnej.
§ 177. Przy impregnowaniu elementów obiektu wchodzących w 
skład konstrukcji należy przestrzegać
następujących zasad:
1) przewody i urządzenia elektryczne należy zabezpieczyć 
przed działaniem impregnatu;
2) do oświetlenia stanowisk pracy stosować lampy elektryczne 
zasilane prądem o napięciu bezpiecznym.
§ 178. Materiały budowlane impregnowane mogą być użyte do 
montażu dopiero po zupełnym wyschnięciu
impregnatu.
§ 179. Zabronione jest zbliżanie się do otwartego ognia w 
odzieży zanieczyszczonej impregnatem.
§ 180. 1. Środki oleiste należy podgrzewać na słabym ogniu, w 
naczyniach z pokrywami lub w beczkach z
wykręconym czopem, pod nadzorem wykwalifikowanego pra-
cownika.
2. W czasie podgrzewania należy chronić środek oleisty przed 
opadami atmosferycznymi i nie można przekroczyć
temperatury zapłonu tego środka.
3. Roztwory wodne soli oraz płyny oleiste można podgrzewać 
na otwartym ogniu w odległości nie mniejszej niż 10
m od obiektów murowanych i 15 m od obiektów drewnianych.
4. Podgrzewanie pasty impregnacyjnej może odbywać się wy-
łącznie w specjalnie do tego celu przeznaczonych
naczyniach.
§ 181. Osoby wykonujące roboty impregnacyjne lub odgrzybie-
niowe powinny być wyposażone w środki ochrony
indywidualnej, odpowiednie do występujących zagrożeń.
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§ 182. 1. W czasie wykonywania robót metodą powlekania i 
natrysku szczotki i pędzle oraz końcówki urządzeń
natryskowych powinny być osadzone na trzonkach z osłonami 
zapobiegającymi ściekaniu impregnatu na ręce
pracownika.
2. Sprzęt ciśnieniowy, służący do natrysku i opryskiwania, 
powinien odpowiadać wymaganiom dla urządzeń
ciśnieniowych.
3. Podgrzewany impregnat może być pobierany wyłącznie po 
zgaszeniu otwartego ognia.
§ 183. 1. Załadowywanie i wyładowywanie drewna z wanien i 
basenów powinno być zmechanizowane.
2. Wanny i baseny po napełnieniu drewnem powinny zostać 
przykryte.
§ 184. W czasie wykonywania robót impregnacyjnych i odgrzy-
bieniowych:
1) metodą iniekcji - należy przestrzegać przepisów dotyczących 
robót z urządzeniami ciśnieniowymi;
2) metodą bandażowania - należy stosować pędzle do nanosze-
nia impregnatów przed przygotowaniem
bandaży;
3) metodą suchej impregnacji - należy miejsce jej stosowania 
zabezpieczyć przed przeciągami.
§ 185. Wchodzenie do basenów i wanien w celu wykonania 
prac konserwacyjnych jest możliwe wyłącznie po
opróżnieniu i przewietrzeniu tych basenów i wanien, a wcho-
dzący pracownicy powinni być asekurowani i zabezpieczeni
linką bezpieczeństwa.
§ 186. Osoby zatrudnione przy pracach, przy których istnieje 
możliwość zetknięcia się ze szkodliwymi dla zdrowia
substancjami, powinny być zaopatrzone w środki ochrony indy-
widualnej i krem ochronny. Przed rozpoczęciem
impregnacji osoby te powinny natrzeć odkryte miejsca ciała 
kremem ochronnym.
§ 187. 1. W miejscu wykonywania robót impregnacyjnych i 
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odgrzybieniowych powinna znajdować się apteczka
podręczna, zaopatrzona w szczególności w środki przeciw opa-
rzeniom i zatruciom oraz środki opatrunkowe.
2. W miejscu, o którym mowa w ust. 1, powinien być umiesz-
czony numer telefonu najbliższego punktu pomocy
medycznej.

Rozdział 12
Roboty murarskie i tynkarskie

§ 188. 1. Roboty murarskie i tynkarskie na wysokości powyżej 
1 m należy wykonywać z pomostów rusztowań.
2. Pomost rusztowania do robót murarskich powinien znajdo-
wać się poniżej wznoszonego muru, na poziomie co
najmniej 0,5 m od jego górnej krawędzi.
§ 189. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich z drabin 
przystawnych jest zabronione.
§ 190. Chodzenie po świeżo wykonanych murach, przesklepie-
niach, płytach, stropach, przekryciach otworów i
niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie się poza krawędzie 
konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i
opieranie się o balustrady jest zabronione.
§ 191. 1. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich w wy-
kopach jest dozwolone wyłącznie po uprzednim
zabezpieczeniu ścian wykopów.
2. Jeżeli stanowisko pracy do wykonania ściany znajduje się 
pomiędzy skarpą wykopu a wznoszoną ścianą, szerokość stano-
wiska pracy powinna wynosić co najmniej 0,7 m.

Rozdział 13
Roboty ciesielskie

§ 192. Cieśle powinni być wyposażeni w zasobniki na narzę-
dzia ręczne, uniemożliwiające wypadanie narzędzi oraz nie-
utrudniające swobody ruchu.
§ 193. Ręczne podawanie w pionie długich przedmiotów, a 
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w szczególności desek lub bali, jest dozwolone wyłącznie do 
wysokości 3 m.
§ 194. Roboty ciesielskie z drabin można wykonywać wyłącz-
nie do wysokości 3 m.
§ 195. 1. W czasie montażu oraz demontażu deskowań należy 
zapewnić środki zabezpieczające przed możliwością zawalenia 
się konstrukcji usztywniających i rozpierających.
2. O kolejności montażu i demontażu poszczególnych elemen-
tów decydują osoby, o których mowa w § 5.
3. Roboty ciesielskie montażowe wykonuje zespół liczący co 
najmniej 2 osoby.

Rozdział 14
Roboty zbrojarskie i betoniarskie

§ 196. 1. Stoły warsztatowe i maszyny zbrojarskie powinny być 
ustawione w pomieszczeniach lub pod wiatami.
2. Stanowiska pracy zbrojarzy, znajdujące się po obu stronach 
stołu, należy oddzielić umieszczoną nad stołem
siatką o wysokości 1 m i o oczkach nie większych niż 20 mm.
3. Stoły warsztatowe do przygotowania zbrojenia powinny mieć 
stabilną konstrukcję i być przytwierdzone do podłoża.
4. Miejsca pracy przy stołach zbrojarskich i stanowiskach ob-
sługi maszyn powinny być wyposażone w pomosty
drewniane lub wykonane z innych materiałów o właściwościach 
termoizolacyjnych.
§ 197. Pręty zbrojeniowe w czasie transportu powinny być za-
bezpieczone przed przemieszczaniem się w kierunku poprzecz-
nym i podłużnym.
§ 198. 1. Poszczególne rodzaje elementów zbrojenia i kształ-
towników stalowych powinny być składowane oddzielnie, na 
wyrównanym i odwodnionym podłożu albo na podkładach.
2. Chodzenie po ułożonych elementach zbrojenia jest zabronio-
ne.
§ 199. Elementy zbrojenia, przenoszone za pomocą żurawi, 
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powinny być zawieszone stabilnie i zabezpieczone przed wysu-
nięciem się.
§ 200. Zabronione jest:
1) podchodzenie do transportowanego zbrojenia, znajdującego 
się w położeniu wyższym niż 0,5 m ponad miejscem ułożenia;
2) chwytanie rękami za skrajne elementy zbrojenia układanego 
w formy;
3) rzucanie elementów zbrojenia.
§ 201. Kołowrotki do rozwijania zwojów stali zbrojeniowej oraz 
przestrzeń pomiędzy kołowrotkami a prościarkami
powinny być ogrodzone.
§ 202. 1. W przypadku prostowania stali metodą wyciągania 
- stanowiska pracy, miejsca zamocowania prętów oraz trasę z 
obu stron toru wyciągowego należy zabezpieczyć ogrodzeniem 
zabezpieczającym pracowników.
2. Na wydzielonym terenie, o którym mowa w ust. 1, jest za-
bronione:
1) przebywanie osoby wzdłuż wyciąganego pręta zbrojeniowego 
w czasie prostowania stali;
2) przebywanie osób niezatrudnionych przy prostowaniu stali;
3) organizowanie innych stanowisk roboczych i składowisk.
§ 203. Wprowadzanie do prościarki pręta ze zwoju jest dopusz-
czalne jedynie przed jej uruchomieniem.
§ 204. 1. W czasie cięcia prętów zbrojeniowych nożycami 
ręcznymi pręt cięty należy oprzeć obustronnie na kozłach lub 
na stole zbrojarskim.
2. Cięcie prętów zbrojeniowych o średnicy większej niż 20 mm 
nożycami ręcznymi jest zabronione.
3. W czasie przecinania mechanicznego prętów zbrojeniowych 
chwytanie ręką prętów w odległości mniejszej niż
0,5 m od urządzenia tnącego jest zabronione.
§ 205. 1. Pręty o średnicy większej niż 20 mm należy odginać 
wyłącznie za pomocą urządzeń mechanicznych.
2. Zakładanie zbrojenia, przestawianie odbojnic lub trzpieni 
przy gięciu stali na mechanicznej giętarce jest dopuszczalne 
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wyłącznie przy unieruchomionej tarczy giętarki.
§ 206. Do montażu zbrojenia na stanowisku pracy położonym 
na wysokości stosuje się przepisy rozdziału 9.
§ 207. W czasie dodawania do mieszanki betonowej środków 
chemicznych roztwór należy przygotowywać w wydzielonych 
naczyniach i w wyznaczonych miejscach, a osoby zatrudnione 
przy rozcieńczaniu środków chemicznych
powinny być zaopatrzone w środki ochrony indywidualnej.
§ 208. 1. Pojemniki do transportu mieszanki betonowej powin-
ny być zabezpieczone przed przypadkowym wylaniem mie-
szanki oraz wyposażone w klapy łatwo otwieralne.
2. Opróżnianie pojemnika z mieszanki betonowej powinno 
odbywać się stopniowo i równomiernie, aby nie dopuścić do 
przeciążenia deskowania.
3. Wylewanie mieszanki betonowej w deskowanie z wysokości 
większej niż 1 m jest zabronione.
§ 209. Przy dostawie masy betonowej pojazdem punkt zsypu 
powinien być wyposażony w odbojnice zabezpieczające pojazd 
przed stoczeniem się.
§ 210. 1. W czasie podgrzewania lub naparzania materiałów 
należy zabezpieczyć pracowników przed oparzeniem.
2. Zawory przewodów pary należy umieszczać w miejscach 
łatwo dostępnych dla obsługi urządzeń.
§ 211. Naprawy instalacji parowej lub gorącej wody należy wy-
konywać po uprzednim ich wyłączeniu, opróżnieniu
i ostudzeniu.
§ 212. Formy do produkcji elementów prefabrykowanych o ma-
sie większej niż 50 kg powinny być przemieszczane za pomocą 
urządzeń mechanicznych.
§ 213. 1. W czasie podnoszenia elementu prefabrykowanego 
należy sprawdzić dynamometrem masę elementu zawieszonego 
na haku dźwigu oraz stwierdzić, czy nie nastąpiło przyssanie 
lub przyczepienie się powierzchni elementu
do formy.
2. W przypadku odczytywania wskazań dynamometru na zie-
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mi odczytujący pracownik nie powinien znajdować się
bliżej krawędzi formy niż 1,5 m.
3. Jeżeli strzałka dynamometru dojdzie do granicy nominalne-
go udźwigu, a element nie zostanie podniesiony,
należy natychmiast wstrzymać dalsze podnoszenie. Ponowne 
podnoszenie może nastąpić po odspojeniu elementu od
powierzchni formy.

Rozdział 15
Roboty montażowe

§ 214. Roboty montażowe konstrukcji stalowych i prefabryko-
wanych elementów wielkowymiarowych mogą być
wykonywane, na podstawie projektu montażu oraz planu bioz, 
przez pracowników zapoznanych z instrukcją organizacji
montażu oraz rodzajem używanych maszyn i innych urządzeń 
technicznych.
§ 215. 1. Urządzenia pomocnicze, przeznaczone do montażu, 
powinny posiadać wymagane dokumenty.
2. Stan techniczny narzędzi i urządzeń pomocniczych sprawdza 
codziennie osoba, o której mowa w § 5.
§ 216. Przebywanie osób na górnych płaszczyznach ścian, 
belek, słupów, ram lub kratownic oraz na dwóch niższych kon-
dygnacjach, znajdujących się bezpośrednio pod kondygnacją, na 
której są prowadzone roboty montażowe,
jest zabronione.
§ 217. 1. Prowadzenie montażu z elementów wielkowymiaro-
wych jest zabronione:
1) przy prędkości wiatru powyżej 10 m/s;
2) przy złej widoczności o zmierzchu, we mgle i w porze noc-
nej, jeżeli stanowiska pracy nie mają wymaganego przepisami 
odrębnymi oświetlenia.
2. Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny 
być tak rozmieszczone, aby zapewniały równomierne oświetle-
nie, bez ostrych cieni i olśnień osób.
§ 218. Przed podniesieniem elementu konstrukcji stalowej lub 
żelbetowej należy przewidzieć bezpieczny sposób:
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1) naprowadzenia elementu na miejsce wbudowania;
2) stabilizacji elementu;
3) uwolnienia elementu z haków zawiesia;
4) podnoszenia elementu, po wyposażeniu w bezpieczne dojścia 
i pomosty montażowe, jeżeli wykonanie
czynności nie jest możliwe bezpośrednio z poziomu terenu lub 
stropu.
§ 219. Elementy prefabrykowane można zwolnić z podwiesze-
nia, po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania.
§ 220. W czasie zakładania stężeń montażowych, wykonywa-
nia robót spawalniczych, odczepiania elementów
prefabrykowanych z zawiesi i betonowania styków należy stoso-
wać wyłącznie pomosty montażowe lub drabiny rozstawne.
§ 221. 1. W czasie podnoszenia elementów prefabrykowanych 
należy:
1) stosować zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu;
2) podnosić na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczającej 
dopuszczalnego nominalnego udźwigu;
3) dokonać oględzin zewnętrznych elementu;
4) stosować liny kierunkowe;
5) skontrolować prawidłowość zawieszenia elementu na haku 
po jego podniesieniu na wysokość 0,5 m.
2. W czasie montażu, w szczególności słupów, belek i wiąza-
rów, należy stosować podkładki pod liny zawiesi, zapobiegające 
przetarciu i załamaniu lin.
3. Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowa-
nych osób, przedmiotów, materiałów lub wyrobów jest zabro-
nione.
§ 222. Podanie sygnału do podnoszenia elementu może nastą-
pić po usunięciu osób ze strefy niebezpiecznej.

Rozdział 16
Roboty spawalnicze

§ 223. Stałe stanowiska spawalnicze, zlokalizowane na otwar-
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tej przestrzeni, powinny być zabezpieczone przed działaniem 
czynników atmosferycznych.
§ 224. W czasie spawania gazowego należy używać wyłącznie 
butli posiadających ważną cechę organu dozoru technicznego.
§ 225. Przemieszczanie butli o pojemności wodnej powyżej 10 
dm3 powinno odbywać się zgodnie z przepisami dotyczącymi 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych.
§ 226. 1. W czasie korzystania z gazu z butli powinny być one 
ustawione w pozycji pionowej lub pod kątem nie mniejszym niż 
45° od poziomu.
2. Odległość płomienia palnika od butli nie powinna być 
mniejsza niż 1 m.
§ 227. 1. Przewody do tlenu i acetylenu powinny wyróżniać 
się wymaganą kolorystyką, a ich długość powinna wynosić co 
najmniej 5 m.
2. Nie stosuje się przewodów używanych uprzednio do innych 
gazów.
3. Zamocowanie przewodów na nasadkach reduktorów, bez-
pieczników wodnych, palników i łączników wykonuje się 
wyłącznie za pomocą płaskich zacisków.
4. Przewody należy chronić przed uszkodzeniami mechanicz-
nymi.
5. Miejsca uszkodzone w przewodach powinny być wycięte. 
Łączenia przewodów należy wykonać za pomocą specjalnych 
łączników metalowych, o przekroju wewnętrznym odpowiada-
jącym prześwitowi łączonego przewodu.
§ 228. Stosowanie do tlenu i acetylenu przewodów igielito-
wych, z tworzyw sztucznych lub o podobnych właściwościach 
jest zabronione.
§ 229. W przypadku zamarznięcia zaworu butli gazowej, wy-
twornicy lub bezpiecznika wodnego, odmrażanie
powinno być dokonywane za pomocą gorącej wody lub pary 
wodnej. Odmrażanie za pomocą płomienia jest zabronione.
§ 230. 1. Sprzęt do spawania elektrycznego powinien spełniać 
wymagania określone w przepisach dotyczących
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systemu oceny zgodności oraz być użytkowany zgodnie z doku-
mentacją techniczno-ruchową.
2. Spawacz, przed rozpoczęciem spawania elektrycznego, jest 
obowiązany sprawdzić prawidłowość połączeń przewodów i 
przyłączenia końcówki przewodu roboczego do uchwytu.
3. Do zasilania uchwytu elektrody i do masy należy stosować 
wyłącznie przewody oponowe - spawalnicze, o właściwie do-
branym przekroju.
4. Każdy spawany przedmiot powinien być uziemiony.
§ 231. Stałe stanowisko spawacza powinno być wyposażone w 
miejscową wentylację wyciągową.
§ 232. Stanowisko spawacza powinno być wydzielone w sposób 
zabezpieczający inne osoby przed szkodliwym działaniem świa-
tła na wzrok.
§ 233. W czasie opadów atmosferycznych spawanie lub cię-
cie metali jest dozwolone wyłącznie po osłonięciu stanowiska 
pracy.
§ 234. 1. Spawanie zbiorników lub naczyń, w których były 
przechowywane ciecze lub gazy łatwo zapalne bądź
trujące, jest dozwolone wyłącznie po uprzednim ich oczyszcze-
niu z resztek gazów, cieczy i ich par oraz po starannym
wymyciu lub napełnieniu wodą albo gazem obojętnym.
2. Roboty spawalnicze w zbiornikach lub kotłach mogą być wy-
konywane wyłącznie przy asekuracji osób znajdujących się na 
zewnątrz, z zachowaniem wzajemnej łączności oraz z możliwo-
ścią udzielenia natychmiastowej pomocy.
3. Osoby znajdujące się wewnątrz zbiornika powinny być wy-
posażone w szelki bezpieczeństwa, do których należy
przymocować linkę bezpieczeństwa trzymaną przez osobę 
ubezpieczającą znajdującą się na zewnątrz zbiornika.
§ 235. Osoby znajdujące się wewnątrz zbiornika powinny mieć 
zapewniony dopływ świeżego powietrza oraz
oświetlenie elektryczne o bezpiecznym napięciu.
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Rozdział 17
Roboty dekarskie i izolacyjne

§ 236. Na dachach, których wytrzymałość nie zapewnia bez-
piecznego przebywania na nich osób, należy wykonać
stałe lub przenośne mostki i kładki zabezpieczające.
§ 237. 1. Kotły do podgrzewania masy bitumicznej powinny 
być zaopatrzone w pokrywy i szczelnie zamknięte.
2. Kotły i zbiorniki do podgrzewania i transportu ręcznego mas 
bitumicznych powinny być wypełnione nie więcej niż do 3/4 
ich wysokości.
3. Przewóz mas bitumicznych odbywa się w szczelnie zamknię-
tych zbiornikach.
4. Podgrzewanie masy bitumicznej powinno odbywać się w 
kotłach do tego przystosowanych, zgodnie z wymaganiami 
określonymi w przepisach przeciwpożarowych.
5. Podgrzewanie masy bitumicznej w beczkach i pojemnikach 
służących do jej przechowywania i transportu jest
zabronione.
§ 238. 1. Mieszanie asfaltu z benzyną powinno odbywać się w 
odległości nie mniejszej niż 50 m od źródła otwartego ognia i 
przy użyciu wyłącznie drewnianych mieszadeł.
2. Wylewanie podgrzanego asfaltu do benzyny powinno odby-
wać się przy stałym mieszaniu.
3. Wlewanie benzyny do asfaltu jest zabronione.
4. Używanie do rozcieńczenia asfaltu benzyny etylizowanej i 
benzenu jest zabronione.
§ 239. 1. W czasie wykonywania robót izolacyjnych wewnątrz 
zbiorników i w pomieszczeniach zamkniętych stosowanie roz-
puszczalników i materiałów szkodliwych, łatwo zapalnych lub 
wybuchowych jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia 
odpowiednio:
1) intensywnej wymiany powietrza;
2) zastosowania środków ochrony indywidualnej i po udzieleniu 
zatrudnionym osobom odpowiedniego instruktażu stanowisko-
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wego przez wykonawcę lub osobę upoważnioną oraz
3) odpowiedniej asekuracji z zewnątrz.
2. Rozpuszczalniki i materiały, o których mowa w ust. 1, po-
winny być przygotowane na zewnątrz i dostarczane do
zbiorników i pomieszczeń zamkniętych gotowe do użycia.

Rozdział 18
Roboty rozbiórkowe

§ 240. 1. Roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane na 
podstawie dokumentacji projektowej.
2. Teren, na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe obiektu 
budowlanego, należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrze-
gawczymi.
3. Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy obiekt 
odłączyć od sieci gazowej, cieplnej, elektroenergetycznej, tele-
technicznej, wodociągowej i kanalizacyjnej.
§ 241. 1. Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi 
możliwość przewrócenia części konstrukcji obiektu przez wiatr, 
jest zabronione.
2. Roboty należy wstrzymać w przypadku, gdy prędkość wiatru 
przekracza 10 m/s.
§ 242. W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych przebywa-
nie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest zabronione.
§ 243. 1. Do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych 
należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe.
2. Rynny zsypowe powinny mieć zabezpieczenie przed wypa-
daniem gruzu.
§ 244. Przewracanie ścian lub innych części obiektu przez pod-
kopywanie i podcinanie jest zabronione.
§ 245. 1. W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposo-
bami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny 
znajdować się poza strefą niebezpieczną.
2. W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobem prze-
wracania długość umocowanych lin powinna być trzykrotnie 
większa od wysokości obiektu, a ich umocowanie powinno być 
niezawodne.
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Rozdział 19
Roboty budowlane wykonywane z użyciem materiałów 

wybuchowych

§ 246. 1. Kierownik budowy jest obowiązany zapoznać wszyst-
kie osoby, uczestniczące w organizacji i realizacji robót budow-
lanych wykonywanych z użyciem materiałów wybuchowych, z 
przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczą-
cymi tych robót.
2. Pracownicy, przed przystąpieniem do wykonywania robót, o 
których mowa w ust. 1, po zapoznaniu się z przepisami i zasa-
dami bezpieczeństwa i higieny pracy - potwierdzają pisemnie, 
że zostali do tych robót odpowiednio przygotowani.
§ 247. Przed przystąpieniem do realizacji prac strzałowych w 
obiekcie budowlanym, obiekt ten należy odłączyć od wszelkich 
instalacji.
§ 248. Roboty strzałowe może wykonywać tylko jedna osoba, 
o wymaganych kwalifikacjach i uprawnieniach, wyznaczona do 
tych czynności.
§ 249. W przypadkach uzasadnionych względami konstruk-
cyjnymi, przed przeprowadzeniem wyburzenia zasadniczego, 
należy dokonać niszczeń klatek schodowych, szybów wind 
oraz innych elementów stanowiących usztywnienie przestrzen-
ne konstrukcji. O zakresie niszczeń decyduje projektant prac 
wyburzeniowych.
§ 250. Rozdrabnianie elementów żelbetowych sprężonych i 
betonowych, złomu żeliwnego i stalowego powinno
odbywać się w specjalnie do tego celu przeznaczonych, odpo-
wiednio zaprojektowanych i wyposażonych dołach
strzałowych.
§ 251. W celu ograniczenia masy jednocześnie upadających 
elementów konstrukcji, powodujących wstrząs, zaleca się stoso-
wanie inicjowania zwłocznego.
§ 252. 1. Prace rozbiórkowe należy prowadzić w sposób unie-
możliwiający powstanie spękań we fragmentach nierozbieranej 
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części konstrukcji, jej rozszczelnienie oraz uszkodzenie urzą-
dzeń hydrotechnicznych.
2. Przed przystąpieniem do prac strzałowych w konstrukcjach 
nadwodnych należy zdemontować wyposażenie nabrzeży i 
pomostów.
3. Umieszczone w wodzie ładunki należy zamocować w sposób 
zapewniający dokładne ich przyleganie do niszczonej konstruk-
cji. Ładunki należy zabezpieczyć przed wypłynięciem, wypad-
nięciem lub wymyciem.
§ 253. 1. Przed przystąpieniem do wykonywania strzelania 
należy powiadomić wszystkie osoby znajdujące się w strefie 
rozrzutu o terminie rozbiórki z zastosowaniem materiałów 
wybuchowych i zapewnić:
1) opuszczenie strefy zagrożenia przez przebywające tam ewen-
tualnie osoby trzecie;
2) usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji i innych niż kon-
strukcyjne elementów budowlanych, mogących
spowodować obniżenie bezpieczeństwa wykonywania robót 
strzałowych oraz narażonych na zniszczenie lub uszkodzenie.
2. Teren placu ogradza się i ochrania w taki sposób, aby istniała 
ścisła kontrola osób i pojazdów wchodzących i wychodzących. 
Na ogrodzeniu budowy powinny być umieszczone tablice 
ostrzegawcze.
3. W czasie strzelania strefa niebezpieczna powinna być zabez-
pieczona przed dostępem osób trzecich, w szczególności przez 
posterunki, patrole lub blokady.
4. Strefy destrukcyjnego oddziaływania wybuchu należy zabez-
pieczyć przed przedostaniem się do nich osób postronnych.
5. W strefie wykonywania robót strzałowych palenie tytoniu 
oraz otwartego ognia jest zabronione.
6. Ładunki wybuchowe należy odpalać po uprzednim usunięciu 
wszystkich osób poza strefę niebezpieczną.
§ 254. W czasie trwania robót strzałowych stosuje się sygna-
ły ostrzegawcze, określone w przepisach prawa górniczego i 
geologicznego.
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§ 255. 1. Na terenie budowy, w miejscu wyznaczonym przez 
kierownika budowy, należy zorganizować tymczasowy skład do 
przechowywania i wydawania środków strzałowych.
2. Tymczasowy skład środków strzałowych lokalizuje się w 
osobnym budynku o specjalnej konstrukcji przeciwwybucho-
wej, z dala od dróg komunikacyjnych budowy oraz innych 
budynków.
3. Miejsce wokół składu o szerokości co najmniej 5 m powin-
no być oznakowane tablicami ostrzegawczymi, zakazującymi 
wstępu na teren osobom postronnym.
4. Skład powinien być wyposażony w sprzęt przeciwpożarowy. 
Na terenie składu należy ściśle przestrzegać środków ostrożno-
ści i przepisów przeciwpożarowych, a w szczególności zabrania 
się palenia tytoniu i używania otwartego ognia.
5. W tymczasowym składzie środków strzałowych zabrania się:
1) przecinania lontu detonującego;
2) uzbrajania ładunków;
3) wykonywania innych czynności niezgodnych z zasadami 
bezpieczeństwa.
6. Ilość dostarczanych dziennie środków strzałowych do składu 
tymczasowego powinna być w miarę możliwości tak skalkulo-
wana, aby została w tym dniu zużyta.
§ 256. 1. Środki strzałowe wydaje i rozlicza wyłącznie wydawca 
środków strzałowych.
2. Wydawanie środków strzałowych odbywa się na podstawie 
zapotrzebowania wystawionego przez kierownika prac strzało-
wych.
3. Wydawca środków strzałowych dokonuje w obecności strza-
łowego napełnienia puszek strzałowych materiałem wybucho-
wym oraz ładownic i spłonników środkami inicjującymi.
4. Wydawca środków strzałowych prowadzi rejestr wydanych i 
zwróconych materiałów wybuchowych i środków
inicjujących w książce obrotu środkami strzałowymi.
§ 257. 1. Strzałowi, przenoszący środki strzałowe, noszą na 
prawym ramieniu opaskę ostrzegawczą koloru żółtego.
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2. Zabrania się przenoszenia przez jedną osobę skrzynek z 
materiałem wybuchowym o masie powyżej 25 kg.
3. Przy jednoczesnym przenoszeniu większej ilości skrzynek ze 
środkami strzałowymi należy zachować odległość
co najmniej 5 m między przenoszonymi opakowaniami.
4. Na koniec zmiany roboczej każdy strzałowy dokonuje rozli-
czenia zużytych środków strzałowych we własnym dzienniku 
strzałowym.
5. Kierownik prac strzałowych dokonuje dziennego rozliczenia 
środków strzałowych w dzienniku strzelań.
§ 258. 1. Po każdej zmianie roboczej puste puszki strzałowe, 
ładownice, spłonniki oraz niezużyte środki strzałowe
powinny być zwrócone do tymczasowego składu środków 
strzałowych. Niewykorzystane w danym dniu środki
strzałowe należy przewieźć do magazynu stałego. Dopuszcza 
się pozostawienie środków strzałowych w składzie
tymczasowym pod warunkiem zapewnienia ich ochrony.
2. Odległość między miejscem składowania materiałów wybu-
chowych i miejscem składowania środków inicjujących powin-
na wynosić co najmniej 2 m.
3. Składowane środki strzałowe powinny posiadać odpowiednie 
certyfikaty oraz nieuszkodzone opakowania.
§ 259. 1. Podczas wykonywania robót rozbiórkowych nale-
ży stosować materiały wybuchowe w postaci standardowych 
ładunków dostarczonych przez producenta, pakietowanych lub 
porcjowanych przez wykonawcę, według zasad określonych w 
metryce strzałowej.
2. Do przenoszenia materiałów wybuchowych i środków inicju-
jących do miejsc załadowania należy stosować puszki strzałowe, 
ładownice i spłonniki.
3. W czasie realizacji prac strzałowych dopuszcza się prze-
noszenie materiałów wybuchowych i środków inicjujących w 
opakowaniach fabrycznych bądź w drewnianych skrzyniach 
posiadających trwałe zamknięcie.
§ 260. 1. Inicjowanie ładunków przy zastosowaniu lontu deto-
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nującego może odbywać się tylko bezspłonkowo.
2. W wersji kombinowanej odpalanie sieci ogniowej należy 
realizować elektrycznie, za pomocą zapalników o odpowiednim 
impulsie inicjowania.
3. W przypadku stosowania ładunków w otworach strzałowych 
uzbrajanie ładunków powinno odbywać się bezpośrednio przed 
ich załadowaniem w miejscu prowadzenia prac strzałowych.
§ 261. 1. Do wykonywania otworów strzałowych należy sto-
sować sprzęt wiertniczy o napędzie elektrycznym lub pneuma-
tycznym.
2. Przy wierceniu otworów pionowych urządzeniami elektrycz-
nymi należy wykonać przewiert wynoszący do 10% długości 
otworu strzałowego albo stosować głębokość projektowaną, 
pod warunkiem oczyszczenia otworów sprężonym powietrzem 
lub wybierakiem.
3. Otwory w elementach metalowych zaleca się wykonywać 
przez wypalanie.
4. Zalecana średnica otworu, o którym mowa w ust. 3, wynosi 
od 30 do 35 mm.
5. Wiercenie i wypalanie należy prowadzić z zachowaniem 
wymogów zawartych w przepisach dotyczących tego rodzaju 
robót.
§ 262. 1. Do przygotowania sieci ogniowych należy stosować 
specjalistyczne noże minerskie, obciskacze spłonek,
taśmę izolacyjną, bębny na lont detonacyjny oraz spłonniki.
2. Inicjowanie sieci ogniowej należy realizować za pomocą 
zapalaczy chloranowych lub zapłonników tarciowych.
§ 263. W przypadku niezadziałania sieci strzałowej należy ją 
sprawdzić, usunąć usterki i powtórnie zainicjować.
Do czasu usunięcia usterek sieci strzałowej podawanie sygnału 
odwoławczego jest zabronione.
§ 264. 1. W przypadku stwierdzenia niewybuchów należy je 
likwidować pojedynczo lub zależnymi od siebie grupami.
2. Przy likwidacji niewybuchów należy wykonać osłony bezpo-
średnie i pośrednie, zapewniające pełne bezpieczeństwo.
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3. W przypadku braku dostępu do niewybuchu należy dokonać 
ręcznego oddzielenia elementu z niewybuchem od pozostałej 
części konstrukcji (zwałowiska).
4. Przenoszenie niewybuchu poza rejon prowadzenia prac 
strzałowych jest zabronione.
§ 265. 1. Zasady współdziałania ekip strzałowych z pozosta-
łymi zespołami realizacyjnymi określa kierownik budowy, w 
porozumieniu z kierownikiem prac strzałowych.
2. W okresie od rozpoczęcia ładowania otworów strzałowych 
materiałem wybuchowym do chwili zakończenia prac
strzałowych wszyscy pracownicy budowy wykonują polecenia 
kierownika prac strzałowych.
3. W trakcie prowadzenia prac strzałowych należy zapewnić 
łączność między członkami ekipy strzałowej.
4. W trakcie prowadzenia prac strzałowych ekipa strzałowa 
powinna być ubrana w jednolitą odzież spełniającą
wymagania ochrony przed elektrycznością statyczną.

Rozdział 20
Przepisy końcowe

§ 266. Tracą moc:
1) rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Mate-
riałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpie-
czeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93) oraz
2) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1956 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach impre-
gnacyjnych i odgrzybieniowych (Dz. U. Nr 5, poz. 25).
§ 267. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy 
od dnia ogłoszenia.
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20. Podsumowanie

Roboty ziemne stanowią zbiór procesów technologicznych, 
w wyniku których powstają obiekty budowlane wykonane w 
gruncie lub z gruntu budowlanego. W wyniku prowadzenia 
robót ziemnych powstają budowle ziemne: obiekty stałe (wy-
kopy lub nasypy drogowe i kolejowe, zapory wodne i ziemne, 
wały przeciwpowodziowe) lub tymczasowe (wykopy lub nasy-
py tymczasowe, wykopy pod fundamenty obiektów budowla-
nych).Roboty ziemne są na ogół masowe, ciężkie, pracochłon-
ne i charakteryzują się wysokim stopniem zmechanizowania. 
Roboty ziemne mogą mieć charakter robót skupionych 
(realizowanych na niezbyt rozległym terenie, np. wy-
kop pod budynek) lub liniowych (realizowanych na tere-
nie rozległym wydłużonym w planie, np. nasyp pod drogę).
Przed rozpoczęciem wykopów pod budynek, w celu odtwo-
rzenia punktów w terenie, wykonuje się ławy ciesielskie, 
których słupki muszą być zagłębione na ok. 1,5 m w grunt i 
ustawione klinem odłamu skarpy wykopu. Rozpięcie dru-
tów między palikami na ławach ciesielskich pozwala od-
tworzyć położenie charakterystycznych punktów budynku
Określając objętość ziemi, którą należy usunąć z wykopów tym-
czasowych pod budowę należy w pierwszej kolejności ustalić 
wymiary wykopów, które zależą od wymiarów fundamentów 
budowli, głębokości jej posadowienia oraz przyjętego sposobu 
zabezpieczenia skarp wykopu. W przypadku skarp pionowych 
wymiary wykopu w poziomie terenu i poziomie posadowienia są 
jednakowe. Zwykle jest to wymiar rzutu fundamentów powięk-
szony z każdej strony o stałą wartość c, która przy przewidywaniu 
układania na ścianach izolacji przeciwwilgociowej wynosi 0,8 m, 
a w przypadku braku tej izolacji 0,6 m. W przypadku zabezpie-

W
ydawnictwo Prawo i Budownictwo 

www.biurokonstruktor.com.pl



Podsumowanie

206

czenia skarp przez ich bezpieczne pochylenie, wymiary wykopu 
w poziomie posadowienia odpowiadają wymiarowi rzutu funda-
mentów. Wymiary wykopu w poziomie terenu ustala się, dodając 
do wymiarów w poziomie posadowienia poszerzenia wynikające 
z głębokości wykopu i tangensa przyjętego bezpiecznego pochy-
lenia skarp, odczytanego z odpowiednich tablic. Objętość ziemi 
w wykopach pod budowle można obliczyć stosując wzór Simsona.W
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