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Program DSCQP

DSCQP (z ang. Design Safety and Construction Quality Program) 

Główne założenia:
• okresowe przeglądy stanu skarp i zboczy, 
określenie miejsc niebezpiecznych, podjęcie działań 
zapobiegawczych,

• spójny system inspekcji we wszystkich zakładach 
należących do Holcim,

•ustalenie osób odpowiedzialnych, ich zakresu 
działania w skali kraju, regionu oraz wszystkich 
zakładów Holcim,

• stworzenie procesu zapewniającego efektywne i 
długotrwałe zarządzanie ryzykiem w  zakresie 
właściwej i bezpiecznej eksploatacji skarp i zboczy 
w zakładach górniczych.





Ustawa Prawo geologiczne i górnicze – Art. 117., 118.
Rozporządzenie Min. Gosp. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących 
prowadzenia ruchu w odkrywkowych zakładach górniczych - §48 
Rozporządzenie Min. Środ. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych
Normy: m.in. :
PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne 
PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie 
i badanie podłoża gruntowego,: 

Zagrożenie osuwiskowe  oraz 
stateczność skarp i zboczy w świetle 
Polskich przepisów prawnych



Zakres przedmiotowy oceny DSCQP

WYROBISKA

SKŁADOWISKA I MAGAZYNY

ZWAŁOWISKA

NIECZYNNE ZAKŁADY

„Prawie” wszystkie:



Zasady przeprowadzania 
przeglądu DSCQP - poziom I i 
II 

Osoba wykwalifikowana (z ang. Competent Person)

Raz na dwa lata przegląd I poziomu prowadzony jest 
przez inspektora DSCQP spoza zakładu, w którym 
dana inspekcja jest przeprowadzana, aby zapewnić 
obiektywność obserwacji.

Inspekcję skarp i zboczy wyrobisk, zwałowisk, 
składowisk oraz magazynów produktów lub urobku 
należy również przeprowadzić w przypadku wystąpienia 
znacznych zmian spowodowanych ulewnymi deszczami 
i powodziami.



Ocena ryzyka zagrożeń 
stwierdzonych w I poziomie 
inspekcji
Poziom II przeglądu DSCQP - raport zawiera ponowną ocenę 
przewidywanych skutków stwierdzonych zagrożeń, a także 
ocenę prawdopodobieństwa wystąpienia tych skutków oraz 
określenie ryzyka na podstawie matrycy ryzyka.

Na podstawie raportu z inspekcji poziomu II należy 
zaplanować działania zapobiegawcze adekwatne do 
określonego poziomu ryzyka. 



Ocena ryzyka obrywów skalnych z 
wykorzystaniem narzędzi DSCQP 
Formularz RHAS (z ang. Rockfall hazard assessment system).
Część I - określenie prawdopodobieństwa wystąpienia obrywu w miejscu, 
które poddajemy ocenie
Część II i III - określenie przewidywanych skutków powstania obrywu
raz (część druga i trzecia).



Kwartalna aktualizacja raportu 
(status zaplanowanych działań)

Postępowanie poprzeglądowe

Raport DSCQP w formie 
elektronicznej z propozycją działań 
zapobiegawczych lub korygujących

Zapoznanie z poprzednimi raportami 
DSCQP, 

dokumentacją w zakładzie
Przegląd DSCQP

Zatwierdzenie działań korygujących 
lub zapobiegawczych przez KRZG

Przedstawienie raportu 
kierownictwu (KRZG)



Korzyści związane z wdrożeniem systemu w zakładach Lafarge 
w Polsce

Częstsze niż wymagane 
polskim prawem 
inspekcje wyrobisk, 
zwałowisk, składowisk i 
magazynów urobku

Dokładne rozpoznanie 
zagrożeń związanych ze 
statecznością skarp i 
zboczy oraz odpowiednie 
zarządzanie ryzykiem

Kontrolne przeglądy 
wykonywane przez 
wykwalifikowanych 
specjalistów

Ustandaryzowany sposób wykonywania przeglądów i ich raportowania dla wszystkich zakładów



Dziękujemy


