
Przydatne adresy i telefony

OKRĘGOWE INSPEKTORATY PRACY

15-483 Białystok, ul. Fabryczna 2 tel. 85 678-57-01

85-012 Bydgoszcz, pl. Piastowski 4a tel. 52 321-42-42

80-264 Gdańsk, ul. R. Dmowskiego 12 tel. 58 340-09-11 

40-017 Katowice, ul. Graniczna 29 tel. 32 604-12-08

25-314 Kielce, 

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4 tel. 41 343-82-76

31-011 Kraków, pl. Szczepański 5 tel. 12 422-90-82

20-011 Lublin, al. J. Piłsudskiego 13 tel. 81 537-11-31

90-441 Łódź, al. T. Kościuszki 123 tel. 42 637-75-15

10-512 Olsztyn, ul. M. Kopernika 29 tel. 89 527-42-75

45-706 Opole, pl. J. Piłsudskiego 11a tel. 77 470-09-00

61-706 Poznań, ul. Św. Marcin 46/50 tel. 61 859-90-00

35-234 Rzeszów, ul. Generała St. Maczka 4 tel. 17 717-20-00

71-663 Szczecin, ul. Pszczelna 7 tel. 91 431-19-30

00-973 Warszawa, ul. W. Lindleya 16 tel. 22 583-17-00

51-621 Wrocław, ul. Zielonego Dębu 22 tel. 71 371-04-68

65-722 Zielona Góra, ul. Dekoracyjna 8 tel. 68 451-39-00

Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy 
im. prof. Jana Rosnera

51-622 Wrocław, ul. M. Kopernika 5 tel. 71 371-04-09

Jeœli chcesz unikn¹æ wypadku:

używaj pilarek fabrycznych, wyposażo-
nych w rękojeść przesuwną, którą mocuje
się do elementu z drewna o szerokości
zbliżonej do masowo ciętych detali;

stosuj tarczę tnącą o średnicy nie mniej-
szej niż ustalona przez producenta pilarki,
właściwie naostrzoną i oczyszczoną.

Podczas pracy:

stosuj nastawny klin rozszczepiający, za-
bezpieczający przedzakleszczeniem lub
odrzutem obrabianego przedmiotu. Jest
to szczególnie ważne podczaswzdłużne-
go cięcia drewnalub cięcia płyt.

Klin zapewnia bezpieczeñstwo
pracy, gdy:

ma ukosowaną krawędź przednią, tworzą-
cą łuk koła opromieniu nieprzekraczają-
cym promienia ostrza piły;

jest grubszy niż tarcza piły, ale nieco cień-
szy odrzazu (potocznie: grubszy odtarczy
piły, acieńszy odrozwarcia zębów piły);

jest sztywny iosadzony dokładnie wjednej
linii zpiłą;

został wykonany wsposób zapewniający
dostateczną wytrzymałość zamocowania
kaptura.

Podczas pracy zabronione jest:

otwieranie lub zdejmowanie osłon pilarki
bądź innych urządzeń chroniących
przed urazami;

czyszczenie mechanizmów roboczych
lub ich konserwowanie;

sprawdzanie dokładności obrabiania ma-
teriału lub dokonywanie innych podob-
nych czynności oraz usuwanie wiórów
i odpadów powstających w toku cięcia;

pozostawianie bez nadzoru pilarki podłą-
czonej do instalacji elektrycznej lub z uru-
chomionym silnikiem napędowym, jeżeli
mają do niej dostęp osoby postronne lub
dzieci.
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Po wiêcej informacji
zajrzyj na stronê

www.pip.gov.pl

Sprawdź, czy klin twojej pilarki ma
trwałe oznakowanie grubości iza-
kres średnic pił, doktórych może
być stosowany.

Mocowanie osłony górnej tarczy piły
(kaptura ochronnego) na klinie rozsz-
czepiającym jest dopuszczalne w przy-
padku, gdy średnica zewnętrzna tarczy,
jaka może być zastosowana w pilarce
zgodnie z instrukcją producenta, nie
przekracza 315 mm.

Pamiętaj!

Podczas pracy powinieneœ:

stosować nakrycie głowy całkowicie za-
krywające włosy oraz odzież bez odstają-
cych i luźno zwisających części, a także
nie obsługiwać pilarki w rękawicach albo z
obandażowanymi dłońmi. Należy również
stosować  ochronniki słuchu, osłonę oczu,
a w przypadku zapylenia – maski przeciw-
pyłowe; 

zadbać oskuteczną wentylację pomiesz-
czenia, gdzie pracuje piła inie dopusz-
czać dogromadzenia się pyłu drzewnego
wpomieszczeniu pracy pilarki. Pył drzew-
ny, zwłaszcza dębu, buka, grabu, może
powodować raka płuc. Pył stwarza duże
zagrożenie wybuchowe;

przestrzegać zasad zawartych w instrukcji
obsługi.

Przyobsłudze pilarki stawaj zawsze pozastrefą zagrożoną odrzutem lub
wyrzutem ciętego materiału. Ręka prowadząca materiał nie powinnasię
znajdować wjednej linii ztarczą piły.

Pamiętaj!

Trociny, wióry i odpady należy usuwać
z pilarek za pomocą narzędzi (lub sprzę-
tu) do tego przeznaczonych, po uprzed-
nim wyłączeniu napędu. Nie wolno ha-
mować obrotów tarczy pilarki poprzez
dociskanie jej z boku kawałkiem drew-
na lub innym materiałem. 

Pamiętaj!

Przed przystąpieniem do czyszczenia,
konserwacji lub naprawy pilarki wyłącz
napęd i zasilanie, a także zabezpiecz
przed pilarki przypadkowym urucho-
mieniem.

Pamiętaj!


