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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU PRACY. 

WYKAZ PRAC SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH WYKONYWANYCH W MPWIK 

JAWORZNO 

1.	 Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez 
wstrzymania zakładu pracy lub jego części w miejscach przebywania pracowników przy 
innych pracach lub działania maszyn i innych urządzeń technicznych. 

2.	 Prace w zbiornikach, kanałach, studniach, studzienkach kanalizacyjnych, wnętrzach 

urządzeń technicznych i w innych zamkniętych przestrzeniach, do których wejście 

odbywa się przez włazy lub otwory o niewielkich rozmiarach lub jest w inny sposób 
utrudniony w tym: 

a) w zbiornikach wody zapasowej oraz zbiornikach hydroforowych,
 
b) w zbiornikach czerpalnych oczyszczalni ścieków,
 

c) w zbiornikach przeznaczonych do przechowywania środków chemicznych,
 
d) tłoczniach, pompowniach ścieków i komorach rozprężnych,
 

e) w studniach na rurociągach technologicznych,
 
f) prace konserwacyjne i remontowe prowadzone w miejscach gdzie występuje lub
 

może wystąpić zagrożenia zatruciem, wybuchem, pożarem lub upadku 
z wysokości, 

g) prace remontowe w studniach wodomierzowych i odczyt wodomierzy. 

3.	 Prace w kolektorach przełazowych. 

4.	 Prace w zagłębieniach przy kratach, na terenie Oczyszczalni dotyczy komory wlotowej 
przy Budynku Krat i Pompowni ogólnospławnej. 

5.	 Prace w otwartych komorach fermentacyjnych. 

6.	 Prace związane z: 

a) montażem i demontażem studzienek, stacji pomp wodnych przy głębokościach 

większych od 2 m, 
b) budową i pogłębianiem studni kopanych przy głębokościach większych od 2 m. 

7.	 Prace konserwacyjne, modernizacyjne i remontowe przy urządzeniach 

elektroenergetycznych znajdujących się pod napięciem. 

8.	 Prace wykonywane w pobliżu nieosłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub ich 
części, znajdujących się pod napięciem. 

9.	 Prace przy wyłączonych spod napręera. lecz nie uziemionych, urządzeniach 

elektroenergetycznych lub uziemionych w taki sposób, że żadne z uziemień - uziemiaczy 
nie jest widoczne z miejsca pracy, 

10. Prace związane z identyfikacją i przecinaniem kabli elektroenergetycznych. 
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11. Prace	 przy wyłączonym spod napięcia torze dwutorowej elektroenergetycznej linii 
napowietrznej o napięciu 1 kV i powyżej, jeżeli drugi tor linii pozostaje pod napięciem. 

12. Prace	 przy wyłączonych spod napięcia lub znajdujących się w budowie 
elektroenergetycznych liniach napowietrznych, które krzyżują się w strefie ograniczonej 
uziemieniami ochronnymi z liniami znajdującymi się pod napięciem lub mogącymi 

znaleźć się pod napięciem i przewodami trakcji elektrycznej. 

13. Prace przy wykonywaniu prób i	 pomiarów urządzeń elektrycznych, z wyłqczeniem prac 
wykonywanych stale przez upoważnionych pracowników w ustalonych miejscach. 

14. Prace w czynnym pasie ruchu ulicznego. 

15. Prace związane z konserwacją i remontem suwnic. 

16. Prace	 spawalnicze prowadzone w ramach robót gazoniebezpiecznych lub 
niebezpiecznych oraz prac szczególnie niebezpiecznych (prace remontowo - budowlane) 

zgodnie z postanowieniami Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz 
Technologicznej obiektu. 

17. Prace na wysokości powyżej 2 m, w przypadkach, w których wymagane jest zastosowanie 
środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości. 

18. W wykopach o głębokości większej od 2 m. 
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