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Broszura jest adresowana do drwali – opera-
torów pilarek łańcuchowych, zrywkarzy oraz 
ich pomocników; pracodawców – właścicieli Za-
kładów Usług Leśnych oraz osób odpowiedzial-
nych za bezpieczną organizację pracy w lesie.

Poradnik omawia bezpieczną organizację sta-
nowisk pracy w lesie, zasady bezpiecznej ścin-
ki drzew, informuje o najczęściej pojawiających 
się zagrożeniach podczas pracy i sposobach ich 
unikania. Ponadto zawiera wskazówki dotyczą-
ce bezpiecznego używania narzędzi służących 
do pozyskania drewna, takich jak: pilarki, na-
rzędzia pomocnicze, a także ciężki sprzęt zryw-
kowy. Odnosi się również do bezpieczeństwa 
pracy podczas transportu drewna.

Oprócz zagadnień związanych z bezpieczeń-
stwem pracy autor przedstawia wymagania pra-
wne dotyczące pracowników i pracodawców.
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Rozdział I

Obo wiąz ki pra co daw cy lub oso by 
kie ru ją cej pra cow ni ka mi 
oraz pra wa i obo wiąz ki pra cow ni ka

Pod sta wo we obo wiąz ki w za kre sie bhp, zwią za ne z po zy ska niem drew na w la sach, do ty czą ce pra co daw -
cy i oso by kie ru ją cej pra cow ni ka mi, zo sta ły okre ślo ne w Ko dek sie pra cy oraz w roz po rzą dze niach, w tym m.in.
w roz po rzą dze niu w spra wie ogól nych prze pi sów bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy oraz w roz po rzą dze niach bra -
nżo wych [3], a ta kże w in struk cji bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy przy wy ko ny wa niu pod sta wo wych prac 
z za kre su go spo dar ki le śnej [6].

Obo wiąz kiem pra co daw cy jest m.in. za pew nie nie bez piecz nych i hi gie nicz nych wa run ków pra cy przy od -
po wied nim wy ko rzy sta niu osią gnięć na uki i tech ni ki, w ce lu chro nie nia zdro wia i ży cia pra cow ni ków. Do ty czy
to rów nież przed się bior ców nie bę dą cych pra co daw ca mi, a or ga ni zu ją cych pra cę wy ko ny wa ną przez oso by fi -
zycz ne za trud nio ne na in nej pod sta wie niż sto su nek pra cy (np. umo wa o dzie ło, umo wa-zle ce nie lub umo wa
pod wy ko naw cza). 

Po nad to na le ży za pew nić środ ki nie zbęd ne do udzie la nia pierw szej po mo cy w na głych wy pad kach, zwal -
cza nia po ża rów i ewa ku acji pra cow ni ków oraz wy zna czyć oso by do udzie la nia pierw szej po mo cy i wy ko ny wa -
nia dzia łań w za kre sie zwal cza nia po ża rów i ewa ku acji. Licz ba wy zna czo nych pra cow ni ków, ich szko le nie oraz
wy po sa że nie po win ny uwzględ niać ro dzaj i po ziom wy stę pu ją cych za gro żeń. Pra co daw ca sam mo że od po -
wia dać za pierw szą po moc, ewa ku ację pra cow ni ków i zwal cza nie po ża rów, pod wa run kiem od by cia od po wied -
nich szko leń.

Ze wzglę dów bez pie czeń stwa na le ży za pew nić łącz ność ze słu żba mi ze wnętrz ny mi, wy spe cja li zo wa ny mi
w szcze gól no ści w za kre sie udzie la nia pierw szej po mo cy w na głych wy pad kach, ra tow nic twa me dycz ne go oraz
ochro ny prze ciw po ża ro wej.

W przy pad ku za gro że nia wstrzy maj pra cę i wy daj pra cow ni kom po le ce nie od da le nia się w miej -
sce bez piecz ne. Do cza su usu nię cia za gro że nia nie mo żesz wy dać po le ce nia wzno wie nia pra cy.

Pra cow ni cy po win ni być in for mo wa ni o:
1.   za gro że niach dla zdro wia i ży cia wy stę pu ją cych w za kła dzie pra cy, na po szcze gól nych sta no wi skach

pra cy i przy wy ko ny wa nych pra cach, w tym o za sa dach po stę po wa nia w przy pad ku awa rii i in nych sy tu acji za -
gra ża ją cych ich zdro wiu i ży ciu,

2.   dzia ła niach ochron nych i za po bie gaw czych pod ję tych w ce lu wy eli mi no wa nia lub ogra ni cze nia tych
za gro żeń,

3.   pra cow ni kach wy zna czo nych do udzie la nia pierw szej po mo cy i wy ko ny wa nia dzia łań w za kre sie zwal -
cza nia po ża rów i ewa ku acji pra cow ni ków (imię i na zwi sko ta kiej oso by, miej sce wy ko ny wa nia pra cy, nu mer te -
le fo nu słu żbo we go lub in ne go środ ka ko mu ni ka cji).

Je że li po wie rzo no pra cow ni ko wi funk cję kie ro wa nia ze spo łem in nych pra cow ni ków (np. bry ga dzi ście), to
oso ba ta jest od po wie dzial na za or ga ni zo wa nie sta no wisk pra cy w pod le głym so bie ob sza rze zgod nie z prze -
pi sa mi i za sa da mi bhp. Do obo wiąz ków bry ga dzi sty na le ży m.in. [1], [2], [6]:

�   or ga ni zo wa nie, przy go to wy wa nie i pro wa dze nie prac z uwzględ nie niem za bez pie cze nia pra cow ni ków
przed wy pad ka mi przy pra cy, cho ro ba mi za wo do wy mi i in ny mi cho ro ba mi zwią za ny mi z wy ko ny wa niem pra -
cy w da nych wa run kach śro do wi ska pra cy,

�   eg ze kwo wa nie od pra cow ni ków prze strze ga nia prze pi sów i za sad bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy,
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�   nie do pusz cza nie do pra cy osób o za uwa żal nych ozna kach nie dy spo zy cji fi zycz nej lub psy chicz nej oraz
zgła sza ją cych ta kie nie dy spo zy cje,

�   od su nię cie od pra cy osób nie prze strze ga ją cych prze pi sów i za sad bez piecz nej pra cy,
�   ozna ko wa nie dróg zna ka mi za ka zu wstę pu na po wierzch nie ro bo cze, na któ rych pro wa dzo ne są pra -

ce sta no wią ce za gro że nie dla osób po stron nych i wy zna cze nie ob jaz dów,
�   wy zna cze nie i za po zna nie pra cow ni ków z prze bie giem gra nic po wierzch ni ro bo czej i dzia łek ro bo czych

oraz stref nie bez piecz nych,
�   za po zna nie pra cow ni ków z or ga ni za cją pra cy, tech no lo gią i tech ni ką prac,
�   za po zna nie pra cow ni ków z wy stę pu ją cy mi za gro że nia mi dla zdro wia lub ży cia z uwzględ nie niem wy -

mo gów obo wią zu ją cych przy wy ko ny wa niu prac szcze gól nie nie bez piecz nych, w tym in struk taż pra cow ni ków
obej mu ją cy w szcze gól no ści: imien ny po dział prac, ko lej ność wy ko ny wa nia za dań oraz wy ma ga nia bhp przy po -
szcze gól nych czyn no ściach,

�   usta le nie zna ków i sy gna łów bez pie czeń stwa sto so wa nych pod czas re ali za cji prac,
�   kon tro la sta nu wy po sa że nia tech nicz ne go i je go kom plet ność.

Obo wią zek współ pra cy pra co daw ców, któ rych pra cow ni cy
jed no cze śnie wy ko nu ją pra cę w tym sa mym miej scu

Pod czas po zy ska nia drew na zda rza ją się przy pad ki pra cy wię cej niż jed ne go Za kła du Usług Le śnych na po -
wierzch ni ro bo czej. W ta kim przy pad ku pra co daw cy (wła ści cie le ZUL-i lub oso by przez nich wy zna czo ne do kie -
ro wa nia pra cow ni ka mi) lub oso by or ga ni zu ją ce pra cę osób fi zycz nych ma ją obo wią zek wy zna czyć
ko or dy na to ra, któ re go za da niem bę dzie sko or dy no wa nie prac i spra wo wa nie nad zo ru nad wszyst ki mi pra cow -
ni ka mi bez wzglę du na to, u ja kie go pra co daw cy są za trud nie ni.

Obo wią zek wy ło nie nia ko or dy na to ra prac, któ ry dzia ła na mo cy po ro zu mie nia, za war te go mię -
dzy dwo ma lub wię cej pra co daw ca mi, cią ży so li dar nie na tych pra co daw cach. 

W sy tu acji, gdy pra cow ni cy nad le śnic twa wy ko nu ją lub mo gą wy ko ny wać jed no cze śnie pra cę w tym sa -
mym miej scu, co pra cow ni cy ZUL-u, za le ca się, by ko or dy na to rem był le śni czy lub in ny upo wa żnio ny przed sta -
wi ciel słu żby le śnej (pod le śni czy, in ży nier nad zo ru, słu żba bhp itp.) Wy ni ka to m.in. z tre ści art. 208 [1], któ ry
sta no wi, że je śli po ro zu mie nie w spra wie ko or dy na cji prac za wie ra ne jest mię dzy pra co daw ca mi, to ża den z nich,
z ra cji funk cji okre ślo nej w art. 207 [1] nie mo że być ko or dy na to rem. Ta ką funk cję po wi nien spra wo wać pra -
cow nik jed ne go z pra co daw ców, ma ją cy do świad cze nie i kom pe ten cje oraz zna ją cy pro ce sy tech no lo gicz ne
– prze szko lo ny i wy kształ co ny za wo do wo przed sta wi ciel za rząd cy la su.

Po wo ła nie ko or dy na to ra po win no od być się w for mie pi sem ne go po ro zu mie nia mię dzy pra co daw ca mi (nad -
le śnic twem a ZUL -em, ZUL -em a ZUL -em itp.). W przy pad ku, gdy na te re nie ro bo czym le śnic twa pra cę wy ko nu ją
wy łącz nie oso by za trud nio ne przez ZUL-e (bez udzia łu pra cow ni ków LP), usłu go daw cy ci, bę dą cy pra co daw ca mi
lub or ga ni za to ra mi pra cy osób fi zycz nych, ma ją rów nież obo wią zek wy zna czyć ko or dy na to ra w dro dze po ro zu -
mie nia.

Pra co daw cy, któ rzy nie do pro wa dzą do za war cia po ro zu mie nia w spra wie ko or dy na cji prac le -
śnych, nie wy zna czą ko or dy na to ra i nie upo wa żnią go do dzia łań kon tro l no -nad zor czych, po -
peł nia ją wy kro cze nie z art. 283 § 1 [1].

Obo wiąz kiem ko or dy na to ra jest [1], [3]:
�   uzy skać od po szcze gól nych pra co daw ców upraw nie nia do wy da wa nia po le ceń w za kre sie bhp ich pra -

cow ni kom, w ce lu sku tecz ne go spra wo wa nia nad zo ru nad bhp,
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�   prze ciw dzia łać nie pra wi dło wo ściom i za gro że niom wy ni ka ją cym z nie wła ści wej współ pra cy,
�   nie do pusz czać do sto so wa nia spo so bów wy ko ny wa nia prac bez po śred nio za gra ża ją cych zdro wiu lub

ży ciu pra cow ni ków, 
�   nie zwłocz nie wstrzy my wać pra cę w ra zie stwier dze nia bez po śred nie go za gro że nia dla ży cia lub zdro -

wia pra cow ni ków i pod jąć dzia ła nia w ce lu usu nię cia te go za gro że nia, 
�   od su nąć od pra cy pra cow ni ka nie prze strze ga ją ce go prze pi sów i za sad bhp.

Wy ło nie nie ko or dy na to ra nie zwal nia pra co daw ców z obo wiąz ku dba ło ści o or ga ni za cję sta -
no wisk pra cy w spo sób za pew nia ją cy wła snym pra cow ni kom bez piecz ne i hi gie nicz ne wa run -
ki pra cy. 

Ko or dy na tor nie pod le ga od po wie dzial no ści wy kro cze nio wej i kar nej, gdyż nie jest pra co daw cą, nie kie -
ru je pra cow ni ka mi i nie or ga ni zu je im pra cy. Spra wu je tyl ko kon tro lę i nad zór ko or dy na cyj ny z upo wa żnie nia
pra co daw ców.

Re asu mu jąc, nad le śnic two w umo wach za wie ra nych z ZUL -ami zo bo wią zu je te pod mio ty do prze strze ga -
nia prze pi sów i za sad bhp, za strze ga jąc so bie pra wo do roz wią za nia ta kiej umo wy w przy pad ku niespeł nia nia
te go wy mo gu. Tym sa mym nad le śnic two, by sku tecz nie eg ze kwo wać prze strze ga nie prze pi sów bhp, mu si po -
dej mo wać czyn no ści kon tro l no -nad zor cze wo bec usłu go daw cy, bę dą ce fak tycz nie dzia ła nia mi ko or dy na cyj -
ny mi ze stro ny za rząd cy la su w sto sun ku do za kła du (za kła dów) usług le śnych.

Pra wa i obo wiąz ki pra cow ni ka

Prze strze ga nie prze pi sów, za sad bhp oraz prze pi sów prze ciw po ża ro wych jest pod sta wo wym obo wiąz -
kiem ka żde go pra cow ni ka (art. 100 §2 i art. 211 [1]). 

W szcze gól no ści pra cow nik ma obo wią zek [1], [6]:

1)  znać prze pi sy i za sa dy bhp, brać udział w szko le niu i in struk ta żu z te go za kre su oraz pod da wać się wy -
ma ga nym eg za mi nom spraw dza ją cym,

2)  wy ko ny wać pra cę w spo sób zgod ny z prze pi sa mi i za sa da mi bhp, a ta kże in struk cja mi tech no lo gicz ny -
mi oraz sto so wać się do wy da wa nych w tym za kre sie po le ceń i wska zó wek prze ło żo nych,

3)  dbać o na le ży ty stan ma szyn, urzą dzeń, na rzę dzi i sprzę tu oraz o po rzą dek i ład w miej scu pra cy,

4)  uży wać przy dzie lo nych środ ków ochro ny in dy wi du al nej oraz odzie ży i obu wia ro bo cze go, zgod nie
z ich prze zna cze niem,

5)  pod da wać się wstęp nym, okre so wym i kon tro l nym oraz in nym za le co nym ba da niom le kar skim i sto -
so wać się do wska zań le kar skich,

6)  nie zwłocz nie za wia do mić prze ło żo ne go o wy pad ku al bo za gro że niu ży cia lub zdro wia ludz kie go oraz
ostrzec współ pra cow ni ków, a ta kże in ne oso by znaj du ją ce się w re jo nie za gro że nia, o gro żą cym im nie bez pie -
czeń stwie,

7)  współ dzia łać z pra co daw cą i prze ło żo ny mi w wy peł nia niu obo wiąz ków do ty czą cych bez pie czeń stwa
i hi gie ny pra cy.

Pra cow nik ma pra wo po wstrzy mać się od wy ko ny wa nia pra cy w przy pad ku, gdy wa run ki pra cy nie od po -
wia da ją prze pi som bhp i stwa rza ją bez po śred nie za gro że nie dla zdro wia lub ży cia pra cow ni ka, in nych pra cow -
ni ków lub osób po stron nych. W ta kim przy pad ku pra cow nik po wi nien nie zwłocz nie za wia do mić prze ło żo ne go,
by nie na ra zić się na za rzut na ru sze nia obo wiąz ku świad cze nia pra cy. 

Nie któ re pra ce wy ma ga ją od pra cow ni ków szcze gól nej spraw no ści psy cho fi zycz nej [7]. Przy kła dem mo -
że być pra ca przy li niach na po wietrz nych ni skich, śred nich i wy so kich na pięć, pra ca ope ra to ra pul pi tów ste -
row ni czych urzą dzeń tech no lo gicz nych wie lo funk cyj nych i wie lo za da nio wych (har we ster) lub pra ca kie row cy
po jaz dów o do pusz czal nej ma sie cał ko wi tej po wy żej 16 ton i dłu go ści ła dun ku po wy żej 12 m. 



Rozdział II

Ogól ne prze pi sy i za sa dy bez pie czeń stwa 
i hi gie ny pra cy

Pra ca przy po zy ska niu drew na, obej mu ją ca ścin kę, okrzesywanie, prze rzyn kę, zryw kę, ma ga zy no wa nie
i wy wóz drew na, wią że się z du ży mi za gro że nia mi dla wy ko nu ją cych ją pra cow ni ków. Wy ko rzy sty wa ne ma szy -
ny i urzą dze nia, tech no lo gia pro wa dze nia ścin ki, od da le nie od sie dzib ludz kich to ele men ty śro do wi ska pra cy,
przy któ rych szcze gól ny na cisk po wi nien być po ło żo ny na bez pie czeń stwo pra cy.

Część prac, zwią za nych z po zy ski wa niem drew na, za li cza na jest do prac szcze gól nie nie bez piecz nych [3].
Na le ży do nich usu wa nie drzew:

�   trud nych (zło mów i wy wro tów),
�   z uszko dzo nym pniem,
�   ze stwier dzo ną zgni li zną we wnętrz ną,
�   sil nie po chy lo nych prze ciw nie do za ło żo ne go kie run ku oba la nia,
�   za wie szo nych, trud nych do ścią gnię cia,
�   wy jąt ko wo gru bych (o śred ni cy po wy żej dwóch uży tecz nych dłu go ści pro wad ni cy),
� zlo ka li zo wa nych w są siedz twie bu dyn ków, bu dow li, li nii te le ener ge tycz nych i szla ków ko mu ni ka cyj -

nych.

Pra co daw ca, w związ ku z pro wa dze niem prac szcze gól nie nie bez piecz nych, ma obo wią zek:
�   usta lić i ak tu ali zo wać wy kaz prac szcze gól nie nie bez piecz nych,
�   okre ślić szcze gó ło we wy ma ga nia bhp przy wy ko ny wa niu tych prac,
�   po in for mo wać pra cow ni ków o za gro że niach,
�   za pew nić bez po śred ni nad zór nad ty mi pra ca mi przez wy zna czo ne oso by (np. bry ga dzi stę),
�   za dbać o od po wied nie środ ki za bez pie cza ją ce,
�   za pew nić in struk taż pra cow ni ków obej mu ją cy:

– imien ny po dział pra cy,
– ko lej ność wy ko ny wa nia za dań,
– wy ma ga nia bhp przy po szcze gól nych czyn no ściach,

�   za pew nić, by do miejsc pro wa dze nia tych prac mia ły do stęp je dy nie oso by upo wa żnio ne i od po wied -
nio po in stru owa ne.

Nad zór bez po śred ni ozna cza sta ły kon takt pra co daw cy lub oso by przez nie go wy zna czo nej (bry ga dzi -
sta) z pra cow ni kiem – czy li prze by wa nie w miej scu pro wa dze nia prac szcze gól nie nie bez piecz nych.

Do po zo sta łych prac sto su je się nad zór do raź ny, po le ga ją cy na kon tak cie pra co daw cy lub oso by przez
nie go wy zna czo nej z pra cow ni kiem, co naj mniej raz pod ko niec zmia ny ro bo czej [6].

Stre fy nie bez piecz ne

Stre fa nie bez piecz na to prze strzeń wo kół urzą dze nia lub sta no wi ska pra cy, w któ rej wszy scy prze by wa ją -
cy na ra że ni są na ry zy ko ura zu, utra ty zdro wia lub ży cia. Pra cow ni cy wy ko nu ją cy pra cę w tym sa mym cza sie
i miej scu mu szą:

�   znać prze bieg gra nic po wierzch ni ro bo czej oraz dzia łek ro bo czych,

�   znać stre fy nie bez piecz ne wszyst kich ro dza jów wy ko ny wa nych prac,

�   mieć usta lo ne za sa dy po ro zu mie wa nia się lub sy gna li za cji.
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Nie do pusz czal ne jest roz po czy na nie i pro wa dze nie prac bez upew nie nia się, że w stre fie nie -
bez piecz nej nie znaj du ją się oso by po stron ne lub zwie rzę ta.

W stre fie nie bez piecz nej mo gą znaj do wać się wy łącz nie oso by wy ko nu ją ce da ną pra cę oraz ewen tu al nie
oso by upraw nio ne (nad zór, ko or dy na tor, kon tro lu ją cy).

Je że li in struk cja ob słu gi ma szy ny lub urzą dze nia nie sta no wi ina czej, stre fa nie bez piecz na [6]:

1.   przy ścin ce i oba la niu drzew wy no si co naj mniej dwie wy so ko ści ści na nych drzew,
2.   pod czas prac wy ko ny wa nych z za sto so wa niem na rzę dzi ręcz nych:

a) z ele men ta mi tną cy mi (np.: sie kie ra, ko sa, mo ty ka) wy no si co naj mniej 5 m, a dla pi lar ki co naj -
mniej 2 m,

b) ro ta cyj ny mi (np.: gle bo gry zar ka, ko siar ka), wy no si co naj mniej 5 m,
c) tną cy mi na wy się gni ku (np.: wy ka szar ka) wy no si co naj mniej 10 m,

3.   wo kół urzą dze nia do roz drab nia nia po zo sta ło ści po zrę bo wych wy no si 100 m,
4.   pod czas me cha nicz ne go ko ro wa nia drew na obej mu je my głę drew na prze zna czo ne go do ko ro wa nia

ra zem z urzą dze nia mi po daw czy mi oraz ko ro war kę i my głę drew na oko ro wa ne go ra zem z urzą dze nia mi od -
bior czy mi,

5.   wo kół pra cy żu ra wia z chwy ta kiem (nie do ty czy har we ste ra) obej mu je prze strzeń ob ję tą mak sy mal -
nym wy się giem żu ra wia i dłu go ścią prze miesz cza ne go drew na + 5 m,

6.   wo kół har we ste ra jest rów na dwóm wy so ko ściom ści na nych drzew po więk szo ną o mak sy mal ny wy -
sięg żu ra wia,

7.   pod czas zryw ki ko lej ka mi li no wy mi obej mu je po wierzch nię po mię dzy li na mi oraz po wierzch nię
znaj du ją cą się na ze wnątrz lin, w od le gło ści rów nej dwu krot nej dłu go ści zry wa ne go drew na,

8.   przy za ła dun ku i roz ła dun ku po jaz dów prze zna czo nych do zryw ki i wy wo zu drew na wy po sa żo -
nych w żu ra wie obej mu je prze strzeń ob ję tą ob ry sem po jaz du i my gły wraz z prze strze nią mię dzy po jaz dem
i my głą oraz prze strze nią się ga ją cą do oko ła po za mak sy mal ny wy sięg żu ra wia i dłu gość prze miesz cza ne go
drew na,

9.   pod czas zryw ki kon nej w cza sie za ła dun ku i wy ła dun ku drew na to ob szar ob ry su my gły i osi wo zu lub
sań z ła dun kiem, od stro ny za ła dun ku lub wy ła dun ku.

Ogól ne in for ma cje za pew nia ją ce bez piecz ną 
i hi gie nicz ną pra cę

�   Zgod nie z art. 225 [1] pra co daw ca po wi nien za pew nić, by pra ce, przy któ rych ist nie je mo żli wość wy -
stą pie nia szcze gól ne go za gro że nia dla zdro wia lub ży cia ludz kie go, by ły wy ko ny wa ne przez co naj -
mniej dwie oso by w ce lu za pew nie nia ase ku ra cji. Do ta kich prac na le żą: ścin ka i oba la nie drzew, zryw ka oraz
za ła du nek drew na [3]. Je śli na po wierzch ni ro bo czej pra cu je wię cej niż je den ze spół pi la rzy, na le ży pra ce ze -
spo ło we wy ko ny wać w spo sób za pew nia ją cy kon takt wzro ko wy lub gło so wy po mię dzy współ pra cow ni ka -
mi. Do pusz czal na jest na po wierzch ni le śnej pra ca jed no oso bo wa z uży ciem ma szyn wie lo ope ra cyj nych
(pro ce so ry, har we ste ry) oraz sa mo jezd nych rę ba rek, pod wa run kiem wy po sa że nia ope ra to ra w sku tecz ny śro -
dek łącz no ści.

�   Wszyst kie eks plo ato wa ne ma szy ny i urzą dze nia tech nicz ne za ku pio ne przed 1 ma ja 2004 r. i uży wa ne
na dal mu szą speł niać mi ni mal ne wy ma ga nia do ty czą ce bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy [11], a za ku pio ne po tej
da cie mu szą po sia dać de kla ra cję zgod no ści oraz ozna ko wa nie CE, po świad cza ją ce zgod ność pro duk tu z wy -
ma ga nia mi za sad ni czy mi, w tym wy ma ga nia mi bez pie czeń stwa. Mi ni mal ne wy ma ga nia to m.in. za mon to wa -
ne osło ny na wszyst kich ru cho mych czę ściach ma szyn, któ re po win ny tę osło nę po sia dać, czy tel ne i zro zu mia łe
ozna ko wa nie ele men tów ste ru ją cych ma szy ną za pew nia ją ce bez pie czeń stwo pra cow ni ków, ale rów nież do -
star cze nie im in struk cji użyt ko wa nia ma szyn.
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�   Cią gni ki i ma szy ny sa mo jezd ne uży wa ne na po wierzch niach le śnych na le ży wy po sa żyć w bez piecz ne
ka bi ny lub ra my ochron ne na wy pa dek wy wrot ki, a ma szy ny używane do zrywki we wcią gar ki li no we z kra tow -
ni cą za bez pie cza ją cą sta no wi sko ope ra to ra od stro ny wcią gar ki.

�   Pra cow ni cy mu szą umieć ob słu gi wać po wie rzo ne ma szy ny i urzą dze nia oraz prze strze gać in struk cji
ob słu gi po szcze gól nych środ ków tech nicz nych. Pi lar ki oraz in ne ma szy ny i urzą dze nia nie spraw ne tech nicz nie
po win ny zo stać wy łą czo ne z użyt ko wa nia do cza su na pra wy oraz za bez pie czo ne przed przy pad ko wym uru -
cho mie niem.

�   Na ka żdej po wierzch ni ro bo czej mu si znaj do wać się pod ręcz na ap tecz ka wraz z in struk cją udzie la nia
pierw szej po mo cy przed le kar skiej.

�   Po za koń cze niu pra cy na le ży:
� upo rząd ko wać miej sce jej pro wa dze nia, zwra ca jąc szcze gól ną uwa gę na li kwi da cję mo żli wych za -

gro żeń dla osób trze cich,
� wszyst kie ma szy ny, urzą dze nia i na rzę dzia za bez pie czyć przed uży ciem przez oso by po stron ne oraz

przed nie kon tro lo wa nym prze miesz cze niem,
� spraw dzić uży wa ne środ ki ochro ny in dy wi du al nej oraz odzież i obu wie ro bo cze pod ką tem ich dal -

szej przy dat no ści.

Nie do pusz czal ne jest pro wa dze nie prac:

�  pod czas ulew ne go desz czu, bu rzy, śnie ży cy, oki ści śnie go wo -lo do wej, gra du;

�  w gę stej mgle i przy wie trze, któ ry mo że wpły nąć na zmia nę za ło żo ne go kie run ku oba la nia drzew, po -
wo do wać przed wcze sne oba le nie, pę ka nie drzew i ko na rów lub sta no wić in ne, szcze gól ne za gro że nie
dla pra cu ją cych osób;

�  przy tem pe ra tu rze po wie trza po ni żej -20 OC, a w przy pad ku prac na drze wach sto ją cych po ni żej -5° C;

�  po za pad nię ciu zmro ku z wy łą cze niem prac z uży ciem ma szyn wie lo ope ra cyj nych, wy ko ny wa nych
przy oświe tle niu sztucz nym za pew nia ją cym do brą wi docz ność.

Pod czas prac przy po zy ska niu drew na na stę pu ją ce czyn no ści są za bro nio ne:

�  Sto so wa nie tech no lo gii nie usta lo nych przed roz po czę ciem pra cy bądź za bro nio nych.

�  Eks plo ata cja po jaz dów, ma szyn, urzą dzeń i na rzę dzi nie zgod nie z za le ce nia mi pro du cen ta lub nie zgod -
nie z ich prze zna cze niem, a ta kże wpro wa dza nie w nich zmian kon struk cyj nych.

�  Pra ca ma szy na mi i urzą dze nia mi agre go wa ny mi z cią gni kiem bez wy ma ga nych osłon ru cho mych i wi -
ru ją cych ele men tów ma szyn i urzą dzeń.

�  Nie uza sad nio ne prze by wa nie w stre fie nie bez piecz nej.

�  Prze cho wy wa nie i trans por to wa nie na rzę dzi ręcz nych o nie za bez pie czo nych ostrzach.

�  Trans port osób na za cze pio nych lub za wie szo nych ma szy nach, ele men tach tych ma szyn i urzą dze niach
do te go nie prze zna czo nych oraz prze by wa nie na trans por to wa nym ła dun ku.

�  Pra ca ma szy na mi i in ny mi urzą dze nia mi tech nicz ny mi pod li nia mi te le ener ge tycz ny mi w sy tu acjach
za gra ża ją cych ze tknię ciem się ich ele men tów z prze wo da mi tych li nii.

�  Prze wo że nie w ka bi nie po jaz du więk szej licz by osób niż ta, dla któ rej ka bi na jest przy sto so wa na.

�  Uży wa nie po jaz dów, ma szyn, urzą dzeń i na rzę dzi nie spraw nych tech nicz nie.

�  Prze wo że nie ma te ria łów ła two pal nych i in nych nie bez piecz nych ma te ria łów lub przed mio tów (np. sub -
stan cji żrą cych, na rzę dzi o nie za bez pie czo nych ostrzach, itp.) w czę ści oso bo wej po jaz du.

�  Sto so wa nie zu ży tych lub uszko dzo nych środ ków ochro ny in dy wi du al nej.
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Roz dział III

Profilaktyczna ochrona zdrowia –
– ba da nia le kar skie

Pra cow nik za trud nio ny na sta no wi sku pra cy zwią za nym z po zy ska niem drew na (np. drwal -ope ra tor pi lar -
ki, zryw karz, ich po moc ni cy, ope ra tor cią gni ka itp.) po wi nien przed do pusz cze niem do pra cy uzy skać za świad -
cze nie le kar skie, stwier dza ją ce brak prze ciw wska zań do pra cy na tym sta no wi sku. 

Nie mo żna do pu ścić do pra cy pra cow ni ka nie po sia da ją ce go ak tu al ne go orze cze nia le ka rza me -
dy cy ny pra cy, stwier dza ją ce go brak prze ciw wska zań do pra cy na da nym sta no wi sku
(art. 229§4 [1]). 

Obo wią zek za pew nie nia pra cow ni kom pro fi lak tycz nych ba dań le kar skich wy ma ga za war cia od po wied -
niej pi sem nej umo wy z pod sta wo wą jed nost ką słu żby me dy cy ny pra cy. 

Ba da nia pro fi lak tycz ne od by wa ją się na pod sta wie skie ro wa nia wy sta wio ne go przez pra co daw cę. Skie -
ro wa nie mu si za wie rać:

�   okre śle nie ro dza ju ba da nia – wstęp ne, okre so we czy kon tro l ne,
�   okre śle nie sta no wi ska lub sta no wisk pra cy zaj mo wa nych przez kie ro wa ne go na ba da nia pra cow ni ka,
�   in for ma cje o wy stę po wa niu na tych sta no wi skach pra cy czyn ni ków szko dli wych dla zdro wia,

ucią żli wych lub nie bez piecz nych wraz z ak tu al ny mi wy ni ka mi ba dań i po mia rów tych czyn ni ków śro do wi -
ska pra cy. 

Za kres i czę sto tli wość ba dań le kar skich za le żą od ro dza ju pra cy i wy stę po wa nia na sta no wi sku pra cy czyn -
ni ków szko dli wych lub nie bez piecz nych, a re gu lu je to roz po rzą dze nie [4]. Le karz pro wa dzą cy ba da nie mo że
na pod sta wie cha rak te ry sty ki sta no wi ska pra cy po sze rzyć za kres ba da nia o do dat ko we ba da nia spe cja li stycz -
ne, a ta kże wy zna czyć krót szy ter min na stęp ne go ba da nia (okre so we go). Wska za ne jest, aby le karz uzu peł nił
in for ma cje ze skie ro wa nia o spo strze że nia z prze pro wa dzo nych wi zy ta cji sta no wisk pra cy.

Koszt ba dań le kar skich w za kre sie pro fi lak tycz nej opie ki zdro wot nej pra cow ni ków, a ta kże kosz ty zwią za -
ne z do jaz dem na ba da nia le kar skie po no si pra co daw ca. Za czas prze zna czo ny na wy ko na nie ba dań le kar skich
na le ży się pra cow ni ko wi wy na gro dze nie. 

Ka żde ba da nie le kar skie koń czy się wy da niem orze cze nia le kar skie go. Pra co daw ca jest zo bo wią za ny prze -
cho wy wać orze cze nie le kar skie pra cow ni ka w je go ak tach oso bo wych. Do dat ko wo na le ży prze cho wy wać in -
ne orze cze nia le kar skie wy da ne pra cow ni kom, a do ty czą ce: 

�   utra ty przez pra cow ni ka zdol no ści do wy ko ny wa nia do tych cza so wej pra cy, 
�   ko niecz no ści prze nie sie nia pra cow ni ka do in nej pra cy ze wzglę du na stwier dze nie szko dli we go wpły -

wu wy ko ny wa nej pra cy na zdro wie pra cow ni ka,
�   stwier dze nia u pra cow ni ka ob ja wów wska zu ją cych na po wsta wa nie cho ro by za wo do wej (art. 230 § 1 [1]). 
Wska za ne jest, aby na wet do do raź ne go wy ko ny wa nia prac wy cin ko wych i zryw ko wych by ły do pusz cza -

ne wy łącz nie oso by ma ją ce od po wied ni stan zdro wia i prze szko lo ne w za kre sie bez pie czeń stwa i hi -
gie ny pra cy. Pra co daw ca lub in ny pod miot or ga ni zu ją cy pra cę mo że wy ma gać od oso by, z któ rą za wie ra
umo wę cy wil no praw ną, pod da nia się ba da niu le kar skie mu lub szko le niu w za kre sie bhp. Wów czas oso ba ta
ma obo wią zek (art. 211 i 3041 [1]) od być szko le nie i pod dać się ba da niom le kar skim. Umo wa łą czą ca or ga ni za -
to ra pra cy (pra co daw cę) z in nym pod mio tem po win na okre ślać wszyst kie kwe stie do ty czą ce bez pie czeń stwa
i hi gie ny pra cy. Je śli bo wiem obo wią zek za pew nie nia bez piecz nych i hi gie nicz nych wa run ków pra cy nie bę -
dzie zre ali zo wa ny wła ści wie, to w przy pad ku kon tro li lub wy pad ku przy pra cy pod mio tem od po wie dzial nym
bę dzie or ga ni za tor pra cy w ro zu mie niu art. 304 § 3 pkt. 1 i 2 [1].
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PA MIĘ TAJ!

Nie do pusz czal ne jest kie ro wa nie ko biet do prac ucią żli wych lub szko dli wych dla zdro wia, okre -
ślo nych w prze pi sach [1], [9].

Mło do cia nym nie wol no wy ko ny wać prac im wzbro nio nych, okre ślo nych prze pi sa mi [1], [10] np. prac,
pod czas któ rych są na ra że ni na zwięk szo ne nie bez pie czeń stwo ura zów, w tym w szcze gól no ści zwią za ne z ob -
rób ką drew na przy uży ciu pi la rek łań cu cho wych z na pę dem elek trycz nym lub me cha nicz nym, ob słu gą pi la rek
tar czo wych, ta śmo wych, ra mo wych (tra ków), ma szyn do ob rób ki drew na o bez po śred nim ręcz nym po su wie ma -
te ria łu oraz wszel kich pra cach przy zryw ce, po zy ski wa niu i trans por cie drew na. Prze pi sy do pusz cza ją prak tycz -
ną na ukę za wo du drwa la dla mło do cia nych w wie ku po wy żej 17 lat.

Roz dział IV

Przygotowanie pracownika do pracy – 
– szko le nia bhp i kwa li fi ka cje

Pra cow nik za trud nio ny przy po zy ski wa niu i zryw ce drew na mu si po sia dać wie dzę z za kre su bez piecz nych me -
tod pra cy. Nie zbęd ną wie dzę me ry to rycz ną o spo so bach wy ko ny wa nia da nej czyn no ści oraz o ob słu dze ma -
szyn i urzą dzeń za pew nia ją kur sy spe cja li stycz ne np. drwa la – ope ra to ra pi lar ki spa li no wej. Część kur su
po świę co na jest ogól nym bez piecz nym za sa dom i me to dom pra cy z uży ciem ma szyn i na rzę dzi. Na to miast
wie dzę szcze gó ło wą z za kre su bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy za pew nić po win ny szko le nia bhp, któ rym bez -
względ nie pod le ga ją:

�   pra co daw ca i oso by kie ru ją ce pra cow ni ka mi np. bry ga dzi sta,

�   pra cow ni cy, a ta kże stu den ci od by wa ją cy prak ty kę oraz ucznio wie szkół za wo do wych za trud nie ni w ce -
lu prak tycz nej na uki za wo du,

�   oso by za trud nio ne na in nej pod sta wie niż umo wa o pra cę np. umo wa -zle ce nie.

Nie wol no do pu ścić pra cow ni ka do pra cy, do któ rej wy ko ny wa nia nie po sia da on wy ma ga nych
kwa li fi ka cji lub po trzeb nych umie jęt no ści, a ta kże do sta tecz nej zna jo mo ści prze pi sów oraz za -
sad bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy (art. 2373 §1 [1]). 

Szko le nia w za kre sie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy pro wa dzo ne są ja ko szko le nia wstęp ne (in struk taż
ogól ny i sta no wi sko wy) dla osób no wo przy ję tych do pra cy przed do pusz cze niem do jej wy ko ny wa nia
i szko le nia okre so we, ma ją ce na ce lu przy po mnie nie i ugrun to wa nie wie dzy już po sia da nej [5]. Pra cow nik
ma obo wią zek po twier dzić na pi śmie za po zna nie się z prze pi sa mi oraz za sa da mi bez pie czeń stwa i hi gie ny
pra cy. Szko le nia bhp od by wa ją się w cza sie pra cy oraz na koszt pra co daw cy.

Pra co daw ca np. wła ści ciel ZUL -u, za trud nia ją cy pra cow ni ków, mu si rów nież od być szko le nie w dzie dzi nie
bhp, by móc sku tecz nie re ali zo wać obo wiąz ki w tym za kre sie na ło żo ne na niego przez prze pi sy pra wa
(art. 2373§21 i 2374 § 1 i 2 [1]). Te obowiązki to:

�   za pew nie nie szko leń bhp pra cow ni kom,

�   za zna ja mia nie pra cow ni ków z prze pi sa mi i za sa da mi bhp,

�   wy da wa nie szcze gó ło wych in struk cji i wska zó wek do ty czą cych bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy na po -
szcze gól nych sta no wi skach pra cy.



Je że li pra cow ni ko wi zo sta nie przed łu żo na umo wa o pra cę na do tych cza so wym sta no wi sku i o ile ma za -
cho wa ną cią głość za trud nie nia, pra co daw ca nie mu si go pod da wać po now ne mu szko le niu wstęp ne mu (in -
struk ta żom). Pra cow nik ta ki bę dzie pod le gał szko le niu okre so we mu, zgod nie z try bem prze pro wa dza nia ta kich
szko leń [5].

In struk taż ogól ny, prze pro wa dza ny przez oso bę peł nią cą obo wiąz ki słu żby bhp, po wi nien za po znać
uczest ni ków szko le nia z pod sta wo wy mi prze pi sa mi bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy za war ty mi w Ko dek sie pra -
cy, w re gu la mi nie pra cy (je śli jest), a ta kże z bra nżo wy mi prze pi sa mi oraz za sa da mi bhp [3] obo wią zu ją cy mi
w da nym za kła dzie pra cy oraz z za sa da mi udzie la nia pierw szej po mo cy w ra zie wy pad ku.

Szko le nie wstęp ne w po sta ci in struk ta żu sta no wi sko we go prze pro wa dza naj czę ściej bez po śred ni prze -
ło żo ny no we go lub prze no szo ne go na in ne sta no wi sko pra cy pra cow ni ka, pod wa run kiem, że po sia da od po -
wied nie kwa li fi ka cje i do świad cze nie za wo do we oraz jest prze szko lo ny w za kre sie me tod pro wa dze nia
in struk ta żu sta no wi sko we go. Pra cow nik, po od by ciu in struk ta żu sta no wi sko we go, po wi nien przede wszyst kim
po sia dać:

�   wie dzę i prak tycz ne umie jęt no ści z za kre su bez piecz ne go wy ko ny wa nia po wie rzo nej pra cy,
�   in for ma cje o nie bez piecz nych, szko dli wych i ucią żli wych czyn ni kach śro do wi ska pra cy, wy stę pu ją cych

na je go sta no wi sku pra cy (np. po ziom ha ła su, wi bra cji, mi kro kli mat) i je go bez po śred nim oto cze niu oraz o ry -
zy ku za wo do wym, zwią za nym z wy ko ny wa ną pra cą,

�   wie dzę i umie jęt no ści do ty czą ce spo so bów ochro ny przed za gro że nia mi wy pad ko wy mi i za gro że nia -
mi dla zdro wia, za rów no w trak cie nor mal nej pra cy, jak i w wa run kach nie ty po wych, awa ryj nych.

Pra cow nik wy ko nu ją cy pra cę na kil ku sta no wi skach pra cy po wi nien od być in struk taż sta no -
wi sko wy na ka żdym z tych sta no wisk.

Spo sób wy ko na nia in struk ta żu sta no wi sko we go i je go czas po wi nien być do sto so wa ny do wy kształ ce nia
i do tych cza so we go do świad cze nia za wo do we go pra cow ni ka oraz za gro żeń wy stę pu ją cych na zaj mo wa nym
przez nie go sta no wi sku pra cy. Przyj mu je się, że dla sta no wisk ro bot ni czych czas in struk ta żu sta no wi sko we go
po wi nien wy no sić min. 8 go dzin lek cyj nych (po 45 min), a dla pra cow ni ków za trud nio nych na sta no wi skach
ad mi ni stra cyj no -biu ro wych – min. 2 go dzi ny lek cyj ne.

Więk szość wy pad ków przy pra cy spo wo do wa nych jest w trak cie pierw sze go ro ku wy ko ny wa -
nia pra cy (m.in. brak do świad cze nia za wo do we go) lub po upły wie 10 lat pra cy (m.in. ru ty na)!

Czę sto tli wość szko leń okre so wych z za kre su bhp:
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Zaj mo wa ne w za kła dzie pra cy sta no wi sko

Czę sto tli wość 
od by wa nia 
szko le nia 

okre so we go

For ma 
szko le nia

Mi ni mal ny 
czas 

szko le nia*

1.
Pra co daw ca i in ne oso by kie ru ją ce pra cow ni -
ka mi, w szcze gól no ści kie row ni cy, mi strzo wie
i bry ga dzi ści.

nie rza dziej 
niż raz na 5 lat

kurs, 
se mi na rium, 

sa mo kształ ce nie
kie ro wa ne

16 h

2.
Pra cow ni cy słu żby bhp i oso by wy ko nu ją ce za -
da nia słu żby bhp.

32 h w tym
4 h ćwi czeń

3.

Pra cow ni cy, któ rzy są na ra że ni na czyn ni ki nie -
bez piecz ne, ucią żli we lub szko dli we dla zdro -
wia oraz pra cow ni cy, któ rych pra ca wią że się
z od po wie dzial no ścią w za kre sie bhp.

8 h



* w go dzi nach lek cyj nych trwa ją cych 45 mi nut.

Pierw sze szko le nie okre so we pra co daw ca i in ne oso by kie ru ją ce pra cow ni ka mi, w szcze gól no ści kie row -
ni cy, mi strzo wie i bry ga dzi ści, po win ni od być w okre sie do 6 mie się cy od mo men tu roz po czę cia pra cy na tych
sta no wi skach pra cy. Po zo sta łe gru py pra cow ni ków, wy mie nio ne w ta be li, po win ny od być pierw sze szko le nie
okre so we w okre sie do 12 mie się cy. Na le ży pa mię tać, że usu wa nie drzew trud nych (m.in. zło my, wy wro ty,
drze wa za wie szo ne) jest pra cą szcze gól nie nie bez piecz ną w świe tle obo wią zu ją cych prze pi sów [3].

Kwa li fi ka cje

Zgod nie z § 21 roz po rzą dze nia [3] do pra cy z uży ciem pi lar ki do pu ścić mo żna wy łącz nie pra cow ni ków,
któ rzy ukoń czy li z wy ni kiem po zy tyw nym szko le nie, obej mu ją ce część teo re tycz ną i prak tycz ną, na za sa dach
i wa run kach okre ślo nych w:

�   roz po rzą dze niu z dnia 12 paź dzier ni ka 1993 r. w spra wie za sad i wa run ków pod no sze nia kwa li fi ka cji
za wo do wych i wy kształ ce nia ogól ne go do ro słych (Dz. U. Nr 103, poz. 472 oraz z 2006 r. Nr 31, poz. 216),

�   roz po rzą dze niu z dnia 3 lu te go 2006 r. w spra wie uzy ski wa nia i uzu peł nia nia przez oso by do ro słe wie -
dzy ogól nej, umie jęt no ści i kwa li fi ka cji za wo do wych w for mach po zasz kol nych (Dz. U. Nr 31, poz. 216).

Kie row ca cią gni ka rol ni cze go, wy ko rzy sty wa ne go przy zryw ce drew na, mu si po sia dać upraw nie nia do je -
go ob słu gi. Ope ra tor ma szyn wie lo ope ra cyj nych po wi nien od być spe cja li stycz ne szko le nie, za koń czo ne uzy -
ska niem od po wied nie go do ku men tu, po twier dza ją ce go po sia da ne kwa li fi ka cje do ich ob słu gi. Kie row ca
sa mo cho du do wy wo zu drew na z za mon to wa nym żu ra wiem po wi nien po sia dać upraw nie nia do je go ob słu gi,
wy da wa ne przez Urząd Do zo ru Tech nicz ne go (UDT).

Roz dział V

Środ ki ochro ny oso bi stej, odzież 
i obu wie ro bo cze. Pro fi lak tycz ne po sił ki i na po je

Środ ki ochro ny in dy wi du al nej (ś. o. i.) to ró żne go ro dza ju wy po sa że nie i ak ce so ria no szo ne lub trzy ma ne
przez pra cow ni ka w ce lu ochro ny przed za gro że nia mi, zwią za ny mi z wy stę po wa niem nie bez piecz nych lub
szko dli wych czyn ni ków w śro do wi sku pra cy. 

Środ ki ochro ny in dy wi du al nej po win ny być sto so wa ne w sy tu acjach, kie dy nie mo żna:
�   unik nąć za gro żeń,
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Zaj mo wa ne w za kła dzie pra cy sta no wi sko

Czę sto tli wość 
od by wa nia 
szko le nia 

okre so we go

For ma 
szko le nia

Mi ni mal ny 
czas 

szko le nia*

4.

Pra cow ni cy za trud nie ni na sta no wi skach ro -
bot ni czych, na któ rych wy ko ny wa ne są pra ce
szcze gól nie nie bez piecz ne (du że za gro że nia
dla zdro wia i za gro że nia wy pad ko we).

nie rza dziej 
niż raz na 1 rok

in struk taż 
na sta no wi sku
pra cy + wy kład

8 h



�   ogra ni czyć za gro żenia za po mo cą środ ków ochro ny zbio ro wej (od gro dze nie od za gro że nia) lub od po -
wied niej or ga ni za cji pra cy (np. za sto so wa nie no wo cze sne go har we ste ra).

Dla pra cow ni ków po win ny zo stać usta lo ne ro dza je środ ków ochro ny in dy wi du al nej oraz odzie ży i obu -
wia ro bo cze go, któ rych sto so wa nie na sta no wi sku drwa la, po moc ni ka lub zryw ka rza jest ko niecz ne. Za sa dy
wy po sa że nia pra cow ni ków w odzież i ochro ny oso bi ste za miesz cza się w re gu la mi nie pra cy (przy za trud nia niu
po wy żej 20 pra cow ni ków) lub mo gą one przy brać for mę ta bel przy dzia łu środ ków ochro ny in dy wi du al -
nej, odzie ży i obu wia ro bo cze go. Na le ży ta kże:

�   okre ślić wa run ki sto so wa nia ś. o. i., a w szcze gól no ści czas i przy pad ki, w któ rych po win ny być uży wa ne,
�   je że li środ ki ochro ny in dy wi du al nej utra ci ły swo ją funk cję ochron ną, po nie waż upły nął ter -

min ich przy dat no ści do uży cia lub ule gły uszko dze niu, na le ży nie zwłocz nie wy po sa żyć pra cow ni ków
w środ ki speł nia ją ce tę funk cję,

�   in for mo wać pra cow ni ków o spo so bach po słu gi wa nia się ś. o. i. oraz eg ze kwo wać ich sto so wa nie zgod -
nie z prze zna cze niem na sta no wi skach pra cy,

�   wy dać zro zu mia łą dla pra cow ni ków in struk cję uży wa nia, kon tro li i kon ser wa cji środ ków ochro ny in dy -
wi du al nej. 

Nie wol no do pu ścić do pra cy pra cow ni ka bez środ ków ochro ny in dy wi du al nej oraz odzie ży
i obu wia ro bo cze go, prze wi dzia nych do sto so wa nia na da nym sta no wi sku pra cy.
Drwal nie mo że roz po cząć pra cy pi lar ką bez kom plet nej ochro ny gło wy (hełm ochron ny), ochro -
ny twa rzy i oczu (przy łbi ce, go gle) ochro ny słu chu (wkład ki/na usz ni ki prze ciw ha ła so we), ochro -
ny rąk (rę ka wi ce ochron ne), ochro ny nóg (spodnie/no ga wi ce z wkład ką prze ciw prze cię cio wą),
bu tów z ochro ną przed prze cię ciem i osło ną pal ców oraz bez odzie ży z ele men ta mi w ko lo rze
ostrze gaw czym [6].

Oso by, któ re nie bio rą udzia łu w pra cach na po wierzch ni ro bo czej, ale są upraw nio ne do prze by wa nia
w miej scu pro wa dze nia prac przy po zy ska niu drew na, obo wią zu je uży wa nie ka mi zel ki ostrze gaw czej i heł mu
ochron ne go.

Ochro ny oczu na le ży sto so wać w ka żdym uza sad nio nym przy pad ku np. przy wy zna cza niu i zna ko wa niu
drzew I i II kla sy wie ku.

Pra cu ją cy cią gni kiem zryw ko wym pra cow nik po wi nien być wy po sa żo ny w ochron ni ki słu chu w przy pad -
ku, kie dy ha łas w ka bi nie prze kra cza 85 dB.

Do star czo ne pra cow ni kom do sto so wa nia ś. o. i. mu szą:
�   po sia dać eu ro pej ski znak „CE”, ozna cza ją cy zgod ność wy ko na nia te go wy ro bu z za sad ni czy mi wy ma -

ga nia mi bez pie czeń stwa;
�   być do pa so wa ne do ist nie ją ce go za gro że nia i nie stwa rzać więk sze go;
�   uwzględ niać wa run ki ist nie ją ce w da nym miej scu pra cy, na da nym sta no wi sku.
Ro dza je środ ków ochro ny in dy wi du al nej i odzie ży ochron nej, za gro że nia i ro dza je prac, przy któ rych wy -

ma ga ne jest ich sto so wa nie, znaj du ją się w za łącz ni ku nr 2 do roz po rzą dze nia [2].

Odzież i obu wie ro bo cze

Na ka żdym sta no wi sku pra cy, na któ rym są wy ko ny wa ne pra ce zwią za ne z bez po śred nią ob słu gą ma szyn
i in nych urzą dzeń tech nicz nych, a ta kże ze wzglę dów tech no lo gicz nych lub ze wzglę dów bhp pra co daw ca jest
zo bo wią za ny do do star cze nia pra cow ni kom na swój koszt odzie ży i obu wia ro bo cze go, speł nia ją cego wy ma -
ga nia okre ślo ne w Pol skich Nor mach. 

Mo żna rów nież usta lić sta no wi ska pra cy, na któ rych do pusz cza się mo żli wość uży wa nia przez pra cow ni -
ków wła snej odzie ży i obu wia ro bo cze go. Pra cow ni cy mu szą tyl ko na ta kie roz wią za nie się zgo dzić, a uży wa -
na przez nich odzież i obu wie ro bo cze mu szą speł niać wy ma ga nia bhp. Po za tym pra cow ni ko wi uży wa ją ce mu
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wła snej odzie ży i obu wia ro bo cze go, pra co daw ca wy pła ca ekwi wa lent pie nię żny w wy so ko ści uwzględ nia ją -
cej ich ak tu al ne ce ny.

Do bór środ ków ochro ny in dy wi du al nej oraz odzie ży i obu wia ro bo cze go, a ta kże prze wi dy wa ne okre sy
użyt ko wa nia odzie ży i obu wia ro bo cze go po win ny być uza le żnio ne od ro dza ju sto so wa nej tech no lo gii, cha -
rak te ru oraz wa run ków pra cy, ro dza jów i wiel ko ści (po zio mu) za gro żeń, stop nia bru dze nia i nisz cze nia odzie ży
i obu wia, itp.

Je że li pra co daw ca nie za pew nia pra nia odzie ży ro bo czej, czyn no ści te mo gą być wy ko ny wa ne przez pra -
cow ni ków, pod wa run kiem wy pła ca nia im ekwi wa len tu pie nię żne go w wy so ko ści kosz tów po nie sio nych przez
pra cow ni ka w związ ku z jej pra niem. 

Pro fi lak tycz ne po sił ki i na po je

Je że li pra cow ni cy wy ko nu ją pra cę w wa run kach szcze gól nie ucią żli wych (mi kro kli mat go rą cy i zim ny) lub
pra ce wy ma ga ją ce du że go wy sił ku fi zycz ne go, przy słu gu ją im pro fi lak tycz ne po sił ki i na po je. W przy pad ku, kie -
dy nie ma mo żli wo ści wy da wa nia po sił ków ze wzglę du na ro dzaj wy ko ny wa nej przez pra cow ni ka pra cy lub ze
wzglę dów or ga ni za cyj nych, na le ży umo żli wić pra cow ni kom przy rzą dza nie po sił ków we wła snym za kre sie
z otrzy ma nych od pra co daw cy pro duk tów.

Pra co daw ca usta la, po uzy ska niu opi nii przed sta wi cie li pra cow ni ków, na któ rych sta no wi skach pra cy pra -
cow ni cy po win ni otrzy my wać po sił ki i na po je oraz ja kie bę dą za sa dy ich wy da wa nia lub ja kie bę dą wa run ki za -
pew nie nia po sił ków w in ny spo sób. 

Po sił ki po win ny być wy da wa ne w cza sie re gu la mi no wych przerw w pra cy, w za sa dzie po 3-4 go dzi nach
pra cy, na to miast na po je po win ny być do stęp ne dla pra cow ni ków w cią gu ca łej zmia ny ro bo czej.

Za pew nia się po si łek pro fi lak tycz ny pra cow ni kom, któ rzy wy ko nu ją pra cę zwią za ną z wy sił kiem fi zycz -
nym, po wo du ją cym w cią gu 8 godz. efek tyw ny wy da tek ener ge tycz ny [8]:

�   po wy żej 2000 kcal u mę żczyzn i po wy żej 1100 kcal u ko biet,

�   po wy żej 1500 kcal u mę żczyzn i po wy żej 1000 kcal u ko biet – pra ce wy ko ny wa ne na otwar tej prze -
strze ni w okre sie zi mo wym (od dnia 1 li sto pa da do dnia 31 mar ca),

�   w trak cie usu wa nia klęsk ży wio ło wych i in nych zda rzeń lo so wych.
Okre śla jąc wy da tek ener ge tycz ny, mo żna sko rzy stać z ta bel opi su ją cych wy da tek ener ge tycz ny przy ró -

żne go ro dza ju pra cach. Przy kła do wo rą ba nie drew na (2 kg cię ża ru sie kie ry, 35 uderz./min) to wy da tek ener ge -
tycz ny ok. 10 kcal/min. pra cy. Pra ca pi łą ręcz ną po wo du je wy da tek ener ge tycz ny rzę du 10,8 kcal/min.

Za pew nia się na po je pra cow ni kom za trud nio nym [8]:

�   w wa run kach mi kro kli ma tu go rą ce go, o war to ści wskaź ni ka ob cią że nia ter micz ne go (WBGT) po wy -
żej 25°C,

�   w wa run kach mi kro kli ma tu zim ne go, cha rak te ry zu ją ce go się war to ścią wskaź ni ka si ły chło dzą cej po -
wie trza (WCI) po wy żej 1000,

�   przy pra cach na otwar tej prze strze ni przy tem pe ra tu rze oto cze nia po ni żej 10°C lub po wy żej 25°C,

�   przy pra cach zwią za nych z wy sił kiem fi zycz nym, po wo du ją cym w cią gu zmia ny ro bo czej efek tyw ny
wy da tek ener ge tycz ny or ga ni zmu po wy żej 1500 kcal u mę żczyzn i 1000 kcal u ko biet,

�   na sta no wi skach pra cy, na któ rych tem pe ra tu ra spo wo do wa na wa run ka mi at mos fe rycz ny mi prze kra -
cza 28°C.

Ilość na po jów po win na za spo ka jać po trze by pra cow ni ków. Na po je po win ny być zim ne lub go rą ce w za -
le żno ści od wa run ków wy ko ny wa nia pra cy, a w przy pad ku pra cy w mi kro kli ma cie go rą cym po win ny być wzbo -
ga co ne w so le mi ne ral ne i wi ta mi ny.
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Roz dział VI

Pozyskiwanie drewna – praca pilarką, ścinka 
i obalanie drzew

Ścin ka i oba la nie drzew jest naj trud niej szą i naj bar dziej nie bez piecz ną ope ra cją w pro ce sie po zy ska nia
drew na. Nie zna jo mość za sad bez piecz nej pra cy lub ich lek ce wa że nie mo że do pro wa dzić do śmier tel ne go wy -
pad ku przy pra cy.

Przed roz po czę ciem pra cy pi lar ką spa li no wą na le ży spraw dzić:
�   dzia ła nie ha mul ca bez pie czeń stwa (ude rza jąc lek ko koń cem pro wad ni cy wy łą czo nej pi lar ki w pie niek,

spraw dzi my dzia ła nie bez wład no ścio we lub po py cha jąc ha mu lec nad garst kiem rę ki trzy ma ją cej uchwyt przed -
ni w cza sie, gdy pi lar ka pra cu je);

�   na pię cie łań cu cha tną ce go i je go ostrość – na le ży pa mię tać o pra wi dło wych ką tach na tar cia pil ni ka
pod czas ostrze nia łań cu cha (naj le piej sto so wać pro wad ni ki pil ni ka i pil ni ki wła ści wej śred ni cy) i iden tycz nej
licz bie ru chów ostrzą cych dla ka żde go zę ba łań cu cha;

�   ob ro ty bie gu ja ło we go, któ re po win ny być tak usta wio ne, by łań cuch tną cy nie po ru szał się na bie gu
ja ło wym;

�   pra wi dło we sma ro wa nie łań cu cha tną ce go – skie ro wać pro wad ni cę uru cho mio nej pi lar ki w kie run ku
świe że go pnia ka i skon tro lo wać po ja wia nie się na nim dro bin ole ju po zwięk sze niu ob ro tów pi lar ki.

Bez pie czeń stwo pi la rza i wy daj ność pra cy bę dą więk sze, je śli pi lar ka bę dzie do brze przy go to -
wa na do pra cy, czy li zgod nie z za sa da mi użyt ko wa nia, opi sa ny mi w in struk cji ob słu gi!

W mo men cie uru cha mia nia pi lar ki lub pi lar ki z urzą dze niem tną cym na wy się gni ku, łań cuch lub tar cza nie
mo gą do ty kać żad ne go przed mio tu. Prze no sząc pi lar kę na od le głość pow. 20 m oraz przez prze szko dy, na le ży
wy łą czyć sil nik. 

Bez względ nie na le ży uni kać pra cy tą stre fą urzą dzeń tną cych, w któ rych wy stę pu je za gro że -
nie od bi cia ca łej pi lar ki!

Pod czas pra cy pi lar ką uchwyt pod trzy mu ją cy (przed ni) mu si być trzy ma ny tak, aby kciuk obej mo wał
uchwyt prze ciw staw nie do po zo sta łych pal ców. Za pew ni to od po wied nią kon tro lę nad pra cu ją cą pi lar ką.

Or ga ni zu jąc pra ce z uży ciem pi lar ki, na le ży dą żyć do mo żli wie krót kie go cza su jej użyt ko wa nia w okre sie
zmia ny ro bo czej – naj le piej za pla no wać czyn no ści ope ra cyj ne pi lar ką prze pla ta ne re gu lar nie po zo sta ły mi czyn -
no ścia mi na po wierzch ni ro bo czej. Na le ży rów nież pa mię tać o za cho wa niu er go no micz nej po zy cji – pi lar kę
trzy ma my bli sko cia ła, pra cu je my w lek kim roz kro ku. Za pew ni to bez pie czeń stwo pra cy po przez lep szą kon -
tro lę nad pi lar ką i sta bil ną po zy cję. Jed no cze śnie pra ca bę dzie mniej mę czą ca. Nie po win no się pra co wać pi -
lar ką po wy żej li nii bar ków, z uwa gi na jej cię żar i więk szą mo żli wość wy stą pie nia ura zu pod czas pra cy.

Na le ży rów nież pa mię tać o tym, że:
�   tnąc dol ną kra wę dzią pro wad ni cy, pi lar ka jest od py cha na od ope ra to ra (łań cuch pi lar ki bie gnie w kie -

run ku drwa la),
�   tnąc gór ną kra wę dzią pro wad ni cy, pi lar ka jest do py cha na do ope ra to ra (łań cuch pi lar ki bie gnie w kie -

run ku „od drwa la”). 
W trak cie pra cy uru cho mio ną pi lar ką za bro nio ne jest:
�   do ty ka nie urzą dze nia tną ce go, w tym re gu la cja na pię cia łań cu cha,
�   do ty ka nie tłu mi ka ukła du wy de cho we go, ta kże bez po śred nio po wy łą cze niu pi lar ki,
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�   pro wa dze nie czyn no ści kon ser wa cyj nych i na praw czych, z wy jąt kiem re gu la cji gaź ni ka.
Wy ko nu jąc ścin kę i oba la nie na po wierzch ni ro bo czej, na le ży za cho wać na stę pu ją cą ko lej ność prac:
1.   drze wa nie bez piecz ne – hu bia ste, zło my, wy wro ty itp., 
2.   pod szyt i drze wa przy głu szo ne,
3.   drze wa, któ rych kie ru nek oba la nia jest zgod ny z przy ję tym dla ca łej po wierzch ni,
4.   drze wa, któ rych kie ru nek oba la nia jest in ny, niż przy ję ty dla ca łej po wierzch ni.

Przy go to wa nie sta no wi ska ścin ki i oba le nia drze wa

Przed przy stą pie niem do ścin ki trze ba oce nić drze wo i usta lić do kład nie kie ru nek oba la nia. Zwy kle ko -
niecz ne jest usu nię cie prze szka dza ją cych ga łę zi. Na le ży pa mię tać, że usu wa nie ży wych lub mar twych ga łę zi
oraz sę ków sie kie rą lub pi łą „li si ogon” mo że być wy ko ny wa ne z zie mi do wy so ko ści 2 m [3]. Pod krze sy wa nie
z uży ciem pi lar ki mo żna wy ko ny wać do wy so ko ści bar ków drwa la – ope ra to ra pi lar ki w ta ki spo sób, by mak sy -
mal nie wy ko rzy stać ochro nę przed urzą dze niem tną cym, ja ką da je pień. Przy go to wu jąc sta no wi sko ścin ki, na -
le ży usu nąć pod rost i pod szyt wo kół drze wa oraz na ście żce od da la nia. Wo kół drze wa w pro mie niu do 1 m
trze ba też usu nąć ru no i ściół kę. Przed ścin ką szy ja ko rze nio wa drze wa w miej scu cię cia pi łą łań cu cho wą po -
win na zo stać oko ro wa na, a prze szka dza ją ce na bie gi ko rze nio we usu nię te. Nie wol no usu wać na bie gów po -
moc ni czych, zwięk sza ją cych bez pie czeń stwo pod czas ścin ki, za pew nia ją cych utrzy ma nie usta lo ne go
kie run ku oba la nia. Na bie gi usu wa się, wy ko nu jąc ja ko pierw szy rzaz pio no wy, pa mię ta jąc o tym, że przy tej
czyn no ści przy drze wie mo że prze by wać tyl ko drwal [6]. 

Bar dzo istot ne jest przy go to wa nie ście żki od da la nia, dł. min. 5 m (w I i II kl. wie ku drze wo sta nu min. 1 m),
z któ rej na le ży usu nąć wszel kie prze szko dy, a ta kże śnieg, lód i ru no. Przy ścin ce jed no oso bo wej wy zna cza się
jed ną ście żkę od da la nia od stro ny, po któ rej prze wi du je się za koń cze nie rza zu ści na ją ce go. Pod czas ścin ki dwu -
oso bo wej na le ży przy go to wać dwie ście żki od da la nia – dla drwa la i po moc ni ka. Po przy go to wa niu sta no wi -
ska pra cy mo żna przy stą pić do ścin ki drze wa, upew nia jąc się, że w stre fie nie bez piecz nej (dwu krot na wy so ko ść
drzew) nie prze by wa ją oso by po stron ne. Po moc nik drwa la lub oso by upraw nio ne mu szą znaj do wać się przy ści -
na nym pniu od stro ny prze ciw nej do kie run ku oba la nia.

Ścin ka drzew o Ø pnia mniej szej od uży tecz nej dłu go ści pro wad ni cy.
Rzaz pod ci na ją cy wy ko nu je się:
1.   od stro ny kie run ku oba la nia, pro sto pa dle do wy ty czo ne go kie run ku oba la nia przy ścin ce drzew ro sną -

cych pro sto i nie usz ko dzo nych;
2.   naj czę ściej w for mie kli na (pierw szy rzaz uko śny pod ką tem min. 45° i rzaz po zio my, któ ry po wi nien

skoń czyć się w miej scu za koń cze nia rza zu uko śne go na głę bo ko ści z re gu ły 1/4 do 1/3 Ø pnia); pod cię cia pła -
skie z jed nym lub dwo ma rza za mi po zio mym wy ko nu je się w przy pad ku drzew cień szych (do III kl. wie ku).

Rzaz ści na ją cy:
1.   mu si być za ło żo ny pro sto pa dle do osi strza ły (mak sy mal nie po zio mo) ok. 1/10 Ø pnia po wy żej płasz -

czy zny po zio me go cię cia rza zu pod ci na ją ce go; za pew ni to po wsta nie pro gu bez pie czeń stwa;
2.   wy ko nu je się w kie run ku pod cię cia do mo men tu ufor mo wa nia za wia sy (nie do pi ło wa nej rza zem ści na -

ją cym czę ści pnia o gru bo ści ok. 1/10 Ø pnia). W trak cie wy ko ny wa nia rza zu ści na ją ce go na le ży uży wać na rzę -
dzi po moc ni czych np. kli nów, po bi ja jąc je stop nio wo w mia rę pro wa dze nia ścin ki (w za le żno ści od Ø pnia).
Ścin kę mo żna wy ko nać dwu oso bo wo, za pew nia jąc udział po moc ni ka drwa la z tycz ką kie run ko wą.

Przy drze wach gru bych wy so kość pro gu bez pie czeń stwa nie mo że być więk sza niż 1/10 Ø pnia.
Przy oba la niu drzew w gó rę sto ku próg bez pie czeń stwa mu si mieć wię cej niż 5 cm wy so ko ści.

Po ufor mo wa niu za wia sy oba la my drze wo. Je śli Ø drze wa wa run ku je ścin kę z uży ciem kli nów, nie w ka -
żdym przy pad ku ko niecz ne jest wy ko na nie oba le nia kli na mi. Je śli za ob ser wu je my roz wie ra nie się rza zu
ści na ją ce go pod czas pra cy pi lar ką, co świad czy o mo men cie roz po czę cia upa da nia drze wa, na le ży na -
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tych miast od da lić się przy go to wa ną ście żką od da la nia, ob ser wu jąc upa da ją ce drze wo. Je śli oba le nie
na stę pu je z uży ciem kli nów, to w mo men cie roz po czę cia upa da nia drze wa nie wol no za bie rać od sta wio nej
pi lar ki.

PA MIĘ TAJ! 
Two je ży cie jest wa żniej sze niż sprzęt, któ rym pra cu jesz.

W przy pad ku ścin ki drzew o Ø pnia, w miej scu za kła da nia rza zów, nie prze kra cza ją cej dwóch uży tecz nych
dłu go ści pro wad ni cy:

�   rzaz pod ci na ją cy wy ko nu je my z za cho wa niem za sad opi sa nych wy żej,
�   rzaz ści na ją cy wy ko nu je się:
� cię ciem szty le to wym, pa mię ta jąc o za gro że niu „od bi ciem” roz po czy na my cię cie dol ną stro ną pro -

wad ni cy,
� pro sto pa dle do za ło żo ne go kie run ku oba la nia,
� eta pa mi, roz po czy na jąc od ufor mo wa nia czę ści za wia sy po wpro wa dze niu pro wad ni cy w pień i da -

lej pro wa dząc cię cie w kie run ku od rza zu pod ci na ją ce go, ru chem okrę żnym, wkła da jąc naj pierw je -
den klin, pro wa dząc da lej cię cie bez wy cią ga nia pi lar ki z rza zu, wkła da jąc dru gi klin i for mu jąc
osta tecz nie za wia sę,

�   za le ca się oba la nie drze wa kli na mi po od sta wie niu pi lar ki na bok, po przez ich na prze mien ne po bi ja nie.
W przy pad ku ścin ki drzew o Ø pnia, w miej scu za kła da nia rza zów, prze kra cza ją cej dwie uży tecz ne dłu -

go ści pro wad ni cy:
�   rzaz pod ci na ją cy wy ko nu je my z za cho wa niem za sad opi sa nych wy żej, lecz o od po wied nio więk szym

ką cie roz war cia, by zmie ścił się w nim kor pus pi lar ki do wy ko na nia rza zu ser co we go,
�   wy ko nu je my rzaz ser co wy od stro ny rza zu pod ci na ją ce go, wpro wa dza jąc pi lar kę cię ciem szty le to wym

i wy ko nu jąc nie zbyt moc ne wa ha dło we ru chy, by nie na ciąć za nad to przy szłej za wia sy,
�   rzaz ści na ją cy pro wa dzi my w spo sób opi sa ny wy żej jak dla drzew o Ø pnia nie prze kra cza ją cej dwóch

uży tecz nych dłu go ści pro wad ni cy,
�   w mo men cie za ob ser wo wa nia roz wie ra nia się rza zu ści na ją ce go na le ży od da lić się od drze wa po ście -

żce od da la nia.

Ko niecz ne mo że oka zać się skró ce nie za wia sy – na le ży ją wów czas na ciąć z obu stron na głę bo -
kość nie więk szą niż 5 cm. Rzaz ser co wy i skró ce nie za wia sy nie mo że łącz nie zli kwi do wać wię -
cej niż 1/2 dłu go ści za wia sy.

Ścin ka drze wa po chy lo ne go zgod nie z kie run kiem oba la nia:
�   wy ko nu je my rzaz pod ci na ją cy od stro ny po chy le nia, 
�   roz po czy na my rzaz ści na ją cy cię ciem szty le to wym, tak by pro wad ni ca prze szła na wy lot lub je śli drze -

wo jest grub sze od uży tecz nej dłu go ści pro wad ni cy, wy ko nu je my dwa cię cia szty le to we; mo żna zo sta wić nie -
co szer szą za wia sę, cię cie pro wa dzi my naj pierw w kie run ku pod cię cia,

�   koń czy my rzaz ści na ją cy w kie run ku prze ciw nym do kie run ku oba la nia (tam włók na drew na są roz cią -
ga ne) z po zo sta wie niem ze wnętrz nej li stwy pod trzy mu ją cej (pięt ki),

�   oba le nie drze wa na stę pu je po prze cię ciu li stwy pod trzy mu ją cej cię ciem uko śnym od gó ry pod nie -
wiel kim ką tem lub cię ciem po zio mym na wy so ko ści rza zu ści na ją ce go.

Ścin ka drze wa sil nie po chy lo ne go, grub sze go niż uży tecz na dłu gość pro wad ni cy:
�   wy ko nu je my rzaz pod ci na ją cy od stro ny po chy le nia (tam włók na drew na są ści ska ne) i na ci na my bo ki

za wia sy,
�   rzaz ści na ją cy po dzie lo ny jest na dwa eta py:
� wpro wa dza my pro wad ni cę cię ciem szty le to wym i pro wa dzi my rzaz w kie run ku pod cię cia, for mu -

jąc pierw szą część za wia sy,
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� pro wa dzi my rzaz ści na ją cy w kie run ku prze ciw nym do kie run ku oba la nia (tam włók na drew na są
roz cią ga ne) z po zo sta wie niem ze wnętrz nej li stwy pod trzy mu ją cej, koń cząc pierw szą część rza zu
ści na ją ce go,

� wpro wa dza my z dru giej stro ny pro wad ni cę w pień cię ciem szty le to wym, for mu jąc dru gą, osta tecz ną
część za wia sy; obie płasz czy zny rza zu ści na ją ce go po win ny znaj do wać się na tym sa mym po zio mie,

� pro wa dzi my rzaz ści na ją cy w kie run ku prze ciw nym do kie run ku oba la nia (włók na drew na roz cią ga -
ne) z po zo sta wie niem ze wnętrz nej li stwy pod trzy mu ją cej, koń cząc dru gą część rza zu ści na ją ce go,

�   oba le nie drze wa na stę pu je po prze cię ciu li stwy pod trzy mu ją cej cię ciem uko śnym od gó ry pod nie -
wiel kim ką tem, z po zy cji wy pro sto wa nej.

Ścin ka drze wa po chy lo ne go w kie run ku prze ciw nym do za ło żo ne go kie run ku oba la nia:
�   Drze wo cień sze od uży tecz nej dłu go ści pro wad ni cy:
� ścin kę roz po czy na my od po pro wa dze nia rza zu ści na ją ce go, wkła da jąc i po bi ja jąc kli ny,
� pro wa dzi my rzaz ści na ją cy do mo men tu za pew nia ją ce go po wsta nie za wia sy,
� wyj mu je my pi lar kę i wy ko nu je my płyt kie pod cię cie od stro ny włó kien roz cią ga nych,
� od stro ny rza zu ści na ją ce go osta tecz nie for mu je my za wia sę,
� drze wo oba la my kli na mi, po od sta wie niu pi lar ki.

�   Drze wo grub sze od uży tecz nej dłu go ści pro wad ni cy:
� roz po czy na my od za ło że nia rza zu ści na ją ce go cię ciem szty le to wym, pro wa dząc je w kie run ku prze -

ciw nym do za mie rzo ne go kie run ku oba la nia,
� w mia rę wy ko ny wa nia rza zu ści na ją ce go wkła da my i po bi ja my kli ny, cię cie pro wa dzi my do mo men -

tu za pew nia ją ce go po wsta nie za wia sy,
� wyj mu je my pi lar kę i od stro ny kie run ku oba la nia (włók na drew na roz cią ga ne) wy ko nu je my płyt ki

rzaz pod ci na ją cy,
� od stro ny rza zu ści na ją ce go for mu je my osta tecz nie za wia sę,
� na ci na my bo ki za wia sy,
� drze wo oba la my kli na mi, po od sta wie niu pi lar ki.

Przy ścin ce drzew sil nie po chy lo nych prze ciw nie do kie run ku oba la nia na le ży wy ko rzy stać ścią -
gacz li no wy lub cią gnik z wcią gar ką, wy ko rzy stu jąc za wsze blocz ki kie run ko we w ce lu zmia ny
kie run ku na cią gu li ny.

Ścin ka drze wa po chy lo ne go w bok od za mie rzo ne go kie run ku oba la nia:

�   Drze wo cień sze od uży tecz nej dłu go ści pro wad ni cy:
� wy ko nu je my rzaz pod ci na ją cy,
� roz po czy na my rzaz ści na ją cy od stro ny po chy le nia (włók na drew na ści ska ne), w trak cie któ re go wbi -

ja my pierw szy klin,
� pro wa dzi my dal szą część rza zu ści na ją ce go, wpro wa dza jąc dru gi klin, ta kże od stro ny włó kien

ści ska nych (ta sa ma ćwiart ka pnia co pierw szy klin),
� koń czy my rzaz ści na ją cy, for mu jąc za wia sę w kształ cie trój ką ta (szer sza część za wia sy od stro -

ny włó kien roz cią ga nych), 
� drze wo oba la my kli na mi, po od sta wie niu pi lar ki.

�   Drze wo grub sze od uży tecz nej dłu go ści pro wad ni cy:
� wy ko nu je my rzaz pod ci na ją cy,
� rzaz ści na ją cy roz po czy na my cię ciem szty le to wym od stro ny włó kien ści ska nych, for mu jąc pierw -

szą część za wia sy w kształ cie trój ką ta,
� pro wa dzi my dal szą część rza zu ści na ją ce go i wbi ja my kli ny od stro ny włó kien ści ska nych,
� koń czy my rzaz ści na ją cy osta tecz nie, for mu jąc za wia sę w kształ cie trój ką ta,
� oba la my drze wo kli na mi, po od sta wie niu pi lar ki.
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Przy ścin ce drzew po chy lo nych w kie run ku prze ciw nym do kie run ku oba la nia za le ca się sto so wa -
nie kli nów. Przy drze wach po chy lo nych w bok od kie run ku oba la nia ni gdy nie na ci na my za wia sy!

Ścin ka drzew przy uży ciu dźwi gni -ob ra ca ka. Tech ni kę tę sto su je się do drzew sto sun ko wo cien kich.
�   wy ko nu je my rzaz pod ci na ją cy,
�   rzaz ści na ją cy pro wa dzi my od stro ny prze ciw nej do kie run ku oba la nia w ta ki spo sób, by po zo sta wić

z bo ku pnia, pro sto pa dle do rza zu pod ci na ją ce go, li stwę pod trzy mu ją cą o gru bo ści ok. 1/4 Ø pnia,
�   wkła da my stop kę dźwi gni ob ra ca ka w szcze li nę rza zu ści na ją ce go,
�   prze ci na my li stwę pod trzy mu ją cą rza zem uko śnym z gó ry,
�   drze wo oba la my przy po mo cy dźwi gni ob ra ca ka.
W przy pad ku ścin ki drzew o więk szej niż jed na licz bie pni:
�   przy drze wach ze zro stem ni skim do 30 cm lub śred nim do 130 cm ści na my ka żdy pień osob no, roz po -

czy na jąc od naj cień sze go lub naj ła twiej sze go, oba la jąc je zgod nie z kie run kiem po chy le nia. Rzaz pod ci na ją cy
za kła da się na wy so ko ści zro stu, for mu jąc od wró co ny klin, rzaz pod ci na ją cy wy ko nu je się do mo men tu ufor -
mo wa nia pra wi dło wej za wia sy. Oba le nie na stę pu je sa mo ist nie na sku tek po chy le nia pnia. W ra zie ko niecz no -
ści sto su je się cię cie szty le to we, jak przy tech ni ce ścin ki drzew sil nie po chy lo nych w kie run ku oba la nia.
Po od cię ciu wszyst kich pni wie lo zro stu, ostat ni pień ści na się jak zwy kłe drze wo, z uwzględ nie niem po chy le -
nia drze wa, gru bo ści pnia i za sad opi sa nych wy żej;

�   drze wa o zro ście pni wy stę pu ją cym na wy so ko ści więk szej niż 130 cm ści na my jak po je dyn cze drze wo,
tak wy bie ra jąc kie ru nek oba la nia, aby był on pro sto pa dły do kie run ku roz ło że nia pni oba la ne go drze wa lub
płasz czy zny wy zna czo nej przez pnie o naj więk szej ma sie. W przy pad ku sła bo zro śnię tych pni na le ży do dat ko -
wo za bez pie czyć je przed roz łu pa niem przez opa sa nie łań cu chem lub li ną, któ re przed ścin ką na le ży na piąć.

Ścin ka drzew pęk nię tych.
Pęk nię cia mo gą wy stę po wać przy ob wo dzie lub w po bli żu środ ka pnia. W przy pad ku pęk nięć:
�   przy ob wo dzie (cię ci wa) rzaz pod ci na ją cy za kła da się od stro ny pęk nię cia,
�   w po bli żu osi pnia (bli żej śred ni cy, na pół itp.) rzaz pod ci na ją cy za kła da się pro sto pa dle do pęk nię cia,
�   drze wo do dat ko wo za bez pie cza my przed roz łu pa niem łań cu chem lub li ną.

Ścin ka drzew zmur sza łych, dziu pla stych i hu bia stych.
�   Je że li w czę ści od ziom ko wej wi docz ny jest mursz, hu ba lub dziu pla rzaz pod ci na ją cy wy ko nu je my

w miej scu ich wy stę po wa nia.
�   Je że li mursz wy stę pu je w środ ku, na co wska zu je ciem niej sza bar wa tro cin i ich gąb cza sta struk tu ra,

kli ny umiesz cza my w stre fie drew na zdro we go, po bi ja jąc je w kie run ku rów no le głym do za ło żo ne go kie run ku
oba la nia.

�   Za wia sa po win na być po ło żo na w stre fie drew na zdro we go.
�   Bez piecz nie jest po zo sta wić szer szą za wia sę niż nor mal nie (wię cej niż 1/10 Ø pnia).
�   W przy pad ku wy stę po wa nia dziu pli lub mur szu w wy ższych par tiach drze wa lub w drze wo sta nach,

gdzie drze wa hu bia ste lub zmur sza łe wy stę pu ją ma so wo, za le ca się pro wa dzić ścin kę dwu oso bo wo, z wy ko -
rzy sta niem tycz ki kie run ko wej.

Pra cu jąc z uży ciem dźwi gni ob ra ca ka, na le ży pa mię tać o wy ko rzy sta niu si ły mię śni nóg i utrzy -
my wa niu pro stych ple ców. Za po bie gnie to ura zom krę go słu pa i mię śni przy le ga ją cych. 

Ścin kę drzew z uży ciem tycz ki kie run ko wej prze pro wa dza się dwu oso bo wo. Tycz ka mu si mieć min. 4 m
dłu go ści, a wi deł ki na le ży trwa le osa dzić na grub szym koń cu tycz ki. Po wy ko na niu pod cię cia po moc nik pi la rza
wbi ja wi deł ki w drze wo na wy so ko ści min. 3 m i usta wia się w miej scu za pew nia ją cym moc ne na pie ra nie tycz -
ką na drze wo w stro nę kie run ku oba la nia. Tycz kę na le ży trzy mać z bo ku cia ła. Drwal po ufor mo wa niu za wia sy
mo że po móc oba lić drze wo tycz ka rzo wi.

Czyn no ści za bro nio ne:
�   wyj mo wa nie wi de łek z drze wa w trak cie pro wa dze nia przez drwa la rza zu ści na ją ce go,
�   po zo sta wia nie tycz ki opar tej o sto ją ce drze wo.
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Roz dział VII

Trud ne i nie bez piecz ne ope ra cje 
pod czas po zy ski wa nia drew na

Za sa dy sto so wa nia urzą dzeń li no wych do oba la nia drzew:
�   na le ży jak naj wy żej za mo co wać li nę na oba la nym drze wie np. za po mo cą dwóch ty czek kie run ko wych,
�   przed roz po czę ciem ścin ki li na po win na być wstęp nie na pię ta,
�   za bra nia się oba lać drze wo na ope ra to ra ścią ga cza lub kie row cę cią gni ka z wcią gar ką, je śli li na jest krót -

sza niż dwie dłu go ści drze wa. Przy krót szej li nie na le ży wy ko rzy stać blocz ki kie run ko we do zmia ny kie run ku
cią gnię cia,

�   ob słu gu ją cy ścią gacz lub kie row ca cią gni ka z wcią gar ką po wi nien sto so wać się do sy gna łów po da wa -
nych przez kie ru ją ce go ścin ką (drwa la),

�   z chwi lą, gdy drze wo za czy na pa dać, pra cow nik ob słu gu ją cy ścią gacz li no wy, po wi nien od da lić się
w bok (co naj mniej 5 m).

Ścin ka drzew w po bli żu li nii ener ge tycz nych, 
te le ko mu ni ka cyj nych, dróg pu blicz nych i bu dyn ków

�   Za bro nio ne jest ści na nie i oba la nie drzew znaj du ją cych się w za się gu li nii i urzą dzeń ener ge -
tycz nych oraz te le ko mu ni ka cyj nych bez po ro zu mie nia z wła ści cie lem lub dys po nen tem tych li nii
i urzą dzeń. 

�   Ścin ka po win na być pro wa dzo na dwu oso bo wo z wy ko rzy sta niem ścią ga cza li no we go lub cią gni ka wy -
po sa żo ne go we wcią gar kę i blocz ki kie run ko we.

�   Za bro nio ne jest do ty ka nie i pod cho dze nie do drzew za wie szo nych na li nach lub urzą dze niu
ener ge tycz nym, bę dą cym lub mo gą cym być pod na pię ciem, z uwa gi na mo żli wość po ra że nia prą dem! 

�   Ścią ga nie drzew za wie szo nych na li nii lub urzą dze niu ener ge tycz nym mo że się od by wać tyl ko w po ro -
zu mie niu z wła ści cie lem lub dys po nen tem tych li nii i urzą dzeń, pod bez po śred nim nad zo rem upraw nio nych
przez wła ści cie la (dys po nen ta) osób.

�   Drze wa po chy lo ne w kie run ku szla ków ko mu ni ka cyj nych lub bu dyn ków trze ba oba lać w kie run ku prze -
ciw nym do po chy le nia z wy ko rzy sta niem ścią ga cza li no we go lub wcią gar ki wraz z blocz ka mi kie run ko wy mi.

�   Je śli pra ce zrę bo we pro wa dzo ne są w po bli żu dro gi pu blicz nej i nie ma mo żli wo ści zor ga ni zo wa nia ob -
jaz du, to na dro dze na le ży za pew nić ste ro wa nie ru chem po przez roz miesz cze nie po ste run ków, w po ro zu mie -
niu z od po wied nim urzę dem, w za le żno ści od ka te go rii dro gi.

�   Mię dzy po ste run ka mi na dro dze, a pra cu ją cy mi na zrę bie, na le ży usta lić za sa dy po ro zu mie wa nia się
i za pew nić łącz ność. Po ste run ko wi mu szą mieć mo żli wość za trzy ma nia ru chu i po sia dać znak „STOP”.

�   Drze wa oba lo ne na dro gę pu blicz ną po win ny zo stać usu nię te za raz po ścin ce.

Ścią ga nie drzew za wie szo nych

Drze wa ścię te, a nie oba lo ne na zie mię mu szą zo stać ścią gnię te bez po śred nio po za wie sze niu. Pra ce
na dział ce ro bo czej trze ba wstrzy mać do cza su usu nię cia za wie sze nia (nie do ty czy cięć pie lę gna cyj nych w I i II kl.
wie ku), a współ pra cow ni cy mu szą zo stać po in for mo wa ni o za gro że niu. Wy ró żnia się za wie sze nia:

�   czo ło we – gdy pa da ją ce drze wo ca łą ko ro ną opar ło się o in ne, sto ją ce drze wo;
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�   przed nie – gdy pa da ją ce drze wo opie ra się ko ro ną o pień lub ko ro nę in ne go drze wa po ni żej wierz choł ka;
�   bocz ne – gdy pa da ją ce drze wo opar ło się ga łę zia mi o pień lub ko ro nę in ne go drze wa z bo ku;
�   tyl ne – gdy pa da ją ce drze wo opar ło się pniem (strza łą) o ko ro nę in ne go drze wa;
�   wi dla ste – gdy pa da ją ce drze wo wpa dło w roz wi dle nia ko na rów in ne go, sto ją ce go drze wa.
Za wie sze nie mo żna usu nąć po przez:
�   prze cię cie za wia sy,
�   ręcz ne lub z uży ciem na rzę dzi po moc ni czych od cią gnię cie do ty łu drze wa o Ø pnia mniej szej niż 20 cm,
�   ob rót drze wa ob ra ca kiem lub prze su wa nie od ziom ka drą giem, ale tyl ko przy za wie sze niu bocz nym,
�   uży cie drą ga, ob ra ca ka lub urzą dzeń li no wych, cią gni ków lub ko ni przy za wie sze niu czo ło wym, przed -

nim i bocz nym,
�   uży cie wy łącz nie urzą dzeń li no wych, cią gni ków lub ko ni – przy za wie sze niu tyl nym i wi dla stym.

Za bra nia się od ci na nia ja kich kol wiek ka wał ków drze wa od od ziom ka ce lem spo wo do wa nia
upad ku drze wa oraz in nych niż wy żej wy mie nio ne spo so bów ścią ga nia drzew za wie szo nych.

Ścią ga jąc drze wo za wie szo ne, na le ży naj pierw prze ciąć za wia sę, drwal z po moc ni kiem mu szą stać po tej
sa mej stro nie pnia, prze ciw nej do kie run ku prze su wa nia lub ob ra ca nia. Na drąg lub ob ra cak na le ży na pie rać
od sie bie. Drąg po wi nien być so lid ny i nie po pę ka ny oraz mieć min. 3 m dłu go ści. Drą ga lub ob ra ca ka nie na -
le ży opie rać o bar ki. W mo men cie roz po czę cia upad ku ścią ga ne go drze wa pra cu ją cy po win ni od da lić się nie -
zwłocz nie na bez piecz ną od le głość. Do brze jest przy tych pra cach za sto so wać ślizg – ogra ni cza on wy si łek
ko niecz ny do ścią gnię cia drze wa i uspraw nia pra cę.

W przy pad ku za wie sze nia bocz ne go wska za ne jest po zo sta wie nie ok. 10-15 % dłu go ści za wia sy po stro -
nie, na któ rą drze wo bę dzie zsu wa ne. Po zo sta wie nie czę ści za wia sy za po bie gnie zsu nię ciu się od ziom ka z pnia -
ka i wy mu si ob rót za wie szo ne go drze wa wo kół wła snej osi.

Przy ścią ga niu drzew za wie szo nych za po mo cą urzą dzeń li no wych li nę umiesz cza się na od ziom ku. Przy za -
wie sze niach bocz nych za le ca się kil ka krot ne owi nię cie li ny wo kół od ziom ka, uwzględ nia jąc za mie rzo ny kie ru -
nek ob ró ce nia drze wa.

Przy ścią ga niu drze wa za wie szo ne go w stre fie nie bez piecz nej mo gą znaj do wać się tyl ko oso -
by upraw nio ne. Nie mo gą one prze by wać w stre fie upad ku drze wa.

Je śli opi sa ny mi me to da mi nie uda się ścią gnąć drze wa, na le ży ozna ko wać miej sce za wie sze nia ta śmą i po -
wia do mić pra co daw cę lub ko or dy na to ra prac.

Usu wa nie zło mów i wy wro tów

Na si la ją ce się w ostat nich la tach gwał tow ne zja wi ska po go do we od ci ska ją swo je pięt no ta kże na drze wo -
sta nach. Wi chu ry i trą by po wietrz ne mo gą po wa lać ca łe hek ta ry la sów, a za gro że nie ze stro ny szkod ni ków po wo -
du je, że szko dy ta kie wy ma ga ją szyb kie go uprząt nię cia. Ko niecz ność usu nię cia wie lu po wa lo nych drzew na du żych
nie raz po wierzch niach stwa rza no we za gro że nia. Zwią za ne są one z nie upo rząd ko wa nym, cha otycz nym roz rzu -
ce niem uszko dzo ne go su row ca drzew ne go na po wierzch ni ro bo czej, na prę że nia mi drew na, któ re wy stę pu ją w su -
row cu na sku tek dzia ła nia sił przy ro dy oraz więk szą niż zwy kle liczbą osób pra cu ją cych jed no cze śnie.

Cza sem nie du że do świad cze nie pra cow ni ków Za kła dów Usług Le śnych, któ rzy kie ro wa ni są do usu wa nia
skut ków gwał tow nych wia trów, nie sie ze so bą nie bez pie czeń stwo wy stą pie nia wy pad ków przy pra cy.

Pra ca zwią za na z usu wa niem zło mów i wy wro tów uzna na jest w prze pi sach za szcze gól nie nie bez piecz ną
[3], po nie waż stwa rza du że za gro że nie dla ży cia i zdro wia pra cu ją cych. Za le ca się po wie rzać ją wy kwa li fi ko wa -
nym i do świad czo nym pra cow ni kom. Obo wiąz ki pra co daw cy pod czas or ga ni zo wa nia pra cy szcze gól nie nie -
bez piecz nej opi sa ne zo sta ły w roz dzia le „Ogól ne prze pi sy i za sa dy bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy”.



Usu wa nie zło mów i wy wro tów wią że się z za pew nie niem wła ści wej or ga ni za cji prac. Od po wia da za to pra -
co daw ca, a w przy pad ku pod mio tów sa mo za trud nia ją cych się o wła ści wą or ga ni za cję pra cy oraz prze strze ga -
nie prze pi sów bhp za dbać po wi nien wła ści ciel te re nu lub pod miot za rzą dza ją cy – w przy pad ku la sów bę dą cych
wła sno ścią Skar bu Pań stwa bę dą to La sy Pań stwo we.

Pra cu ją cy przy usu wa niu zło mów i wy wro tów, po win ni być po dzie le ni na dwu oso bo we ze spo ły. Na stęp -
nie na le ży wy zna czyć dział ki ro bo cze i usta lić har mo no gram prac, w tym kie ru nek ich pro wa dze nia. Zwy kle ko -
niecz ne jest wy zna cze nie ko or dy na to ra (patrz roz dział: „Obo wiąz ki pra co daw cy lub oso by kie ru ją cej
pra cow ni ka mi oraz pra wa i obo wiąz ki pra cow ni ka”). Na le ży rów nież spraw dzić kom plet ność wy po sa że nia pra -
cow ni ków w środ ki ochro ny in dy wi du al nej oraz sprzęt tech nicz ny, ko niecz ny do pra cy w trud nych wa run kach
– cią gnik zryw ko wy, ścią ga cze li no we z blocz ka mi, bo sa ki, tycz ki kie run ko we.

Pla nu jąc pra ce na dział kach ro bo czych, na le ży sto so wać na stę pu ją ce za sa dy:
�   sze ro kość dzia łek ro bo czych po win na za wsze rów nać się min. dwu krot nej wy so ko ści po wa lo nych drzew,
�   na jed nej dział ce ro bo czej mo że pra co wać tyl ko je den ze spół ro bo czy,
�   od le głość mię dzy pra cu ją cy mi ze spo ła mi ro bo czy mi po win na wy no sić rów nież 2-krot ną wy so kość po -

wa lo nych drzew (pra ca na co dru giej dział ce ro bo czej),
�   kie ru nek wy wro tów okre śla kie ru nek pro wa dze nia prac w te re nie pła skim,
�   w te re nie, na któ rym wy stę pu ją spad ki – pra ce wy ko nu je się za zwy czaj w kie run ku od do łu do gó ry

sto ku,
�   je śli wierz choł ki drzew po wa lo nych skie ro wa ne są w dół sto ku, po wierzch nię ro bo czą na le ży po dzie lić

na po przecz ne kil ku na sto me tro we pa sy, na któ rych pra ce wy ko nu je się po sko sie w dół sto ku, przy za cho wa -
niu ogól ne go kie run ku prac na ca łej po wierzch ni ro bo czej w gó rę sto ku,

�   przy wy wro tach po wa lo nych po war stwi cy (w bok sto ku), pra ce na le ży pro wa dzić na kil ku na sto me tro -
wych pa sach w kie run ku wy zna czo nym przez le żą ce drze wa, przy za cho wa niu ogól ne go kie run ku prac na ca -
łej po wierzch ni ro bo czej w gó rę sto ku,

�   przy usu wa niu uszko dzo nych drzew w gó rach naj czę ściej kie run kiem oba la nia jest dół sto ku,
�   przy ła god nych po chy le niach te re nu zło my mo żna oba lać po war stwi cy lub ewen tu al nie w gó rę sto -

ku, o ile za cho dzi pew ność, że oba la ne drze wo nie sto czy się na pra cow ni ka,
�   drze wa moc no po chy lo ne oba la się w kie run ku po chy le nia,
�   wszyst kie ści na ne drze wa po win ny być oba la ne na te ren wcze śniej uprząt nię ty.

Pra ce przy go to waw cze

Przed przy stą pie niem do ścin ki drzew po ła ma nych na le ży:
�   ścią gnąć bo sa kiem z drzew sto ją cych ob ła ma ne ga łę zie i zwi sa ją ce wierz choł ki drzew,
�   ścią gnąć na zie mię drze wa za wie szo ne i le żą ce na in nych drze wach za po mo cą ścią ga cza li no we go lub

cią gni ka z wcią gar ką, wy ko rzy stu jąc ta kże blocz ki kie run ko we, 
�   spró bo wać ode rwać ścią ga czem li no wym po ła ma ne frag men ty drzew (wierz choł ki) w kie run ku zgod -

nym z kie run kiem zła ma nia lub pod ką tem 90°,
�   pa mię tać o za cho wa niu bez piecz nej od le gło ści od na prę żo nej li ny ścią ga cza,
�   stan dar do we czyn no ści przy go to waw cze pod czas ścin ki drzew.
Ści na jąc drze wa ze zła ma nym lub od pad nię tym wierz choł kiem, na le ży bez względ nie sto so wać kli ny lub

tycz kę kie run ko wą.

Pra ce za sad ni cze przy zło mach i wy wro tach

Naj wa żniej szą czyn no ścią pod czas usu wa nia zło mów i wy wro tów jest pra wi dło wa oce na na prę żeń, wy -
stę pu ją cych w su row cu drzew nym po wa lo nych i uszko dzo nych drzew. 

Drwal po wi nien znaj do wać się za wsze po we wnętrz nej stro nie wy gię te go pnia. 
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Wa żny jest spo sób li kwi do wa nia na prę żeń w prze ci na nym drew nie. Prze rzyn kę za wsze roz po czy na się
po tej stro nie drze wa, po któ rej włók na są ści ska ne (we wnętrz na stro na wy gięć obu stron nie pod par tych,
dół pnia, któ re go je den ko niec wi si w po wie trzu itp.). Aby sku tecz nie li kwi do wać na prę że nia drew na, na le ży
wy ko ny wać prze rzyn kę po wo li i stop nio wo.

Do pusz cza się i za le ca wy ko ny wa nie:
�   wie lu na cięć, stop nio wo roz luź nia ją cych na prę ża nia w su row cu,
�   rza zu kli no we go na le żą cym su row cu,
�   rza zu z dwo ma pod cię cia mi – za le ca ne przy szcze gól nie na prę żo nym drew nie,
�   rza zu z dwo ma pod cię cia mi pro sto pa dły mi do rza zu pod ci na ją ce go – za le ca ne do gru bych wy wro tów,
�   rza zu szty le to we go, po mię dzy rza zem pod ci na ją cym a koń czą cym prze rzyn kę.

W za le żno ści od wy stę po wa nia na prę że nia ści ska ją ce go usta la się ró żne po ło że nie rza zu ści na ją ce go:
�   je śli na prę że nie ści ska ją ce wy stę pu je po gór nej stro nie pnia, umiej sco wie nie rza zu ści na ją ce go po win -

no być prze su nię te o kil ka cm w sto sun ku do rza zu pod ci na ją ce go w kie run ku bry ły ko rze nio wej i wy ko na ne
po dol nej stro nie pnia,

�   je śli na prę że nie ści ska ją ce wy stę pu je po dol nej stro nie pnia, umiej sco wie nie rza zu ści na ją ce go po win -
no być prze su nię te o kil ka cm w sto sun ku do rza zu pod ci na ją ce go w kie run ku wierz choł ka i wy ko na ne po gór -
nej stro nie pnia.

Nie pra wi dło we roz po zna nie na prę żeń w drew nie i zła tech ni ka prze rzyn ki mo gą do pro wa dzić
do po wa żne go wy pad ku.

Tech no lo gia prac przy zło mach i wy wro tach za le ży od ro dza ju uszko dze nia drze wa:
�   Drze wa zła ma ne, ta kże nie po sia da ją ce już wierz choł ka, usu wa się, sto su jąc stan dar do we tech ni ki za le -

ca ne przy ścin ce drzew „nor mal nych”, z obo wiąz kiem sto so wa nia kli nów oraz tycz ki kie run ko wej. W przy pad ku
bra ku pew no ści, co do za cho wa nia się oba la ne go drze wa, za le ca się sto so wa nie ścią ga cza li no we go.

�   Drze wa ze zwi sa ją cym zła ma nym wierz choł kiem na le ży usu wać stan dar do wo, z tym że kie ru nek oba -
la nia wy zna cza zła ma ny zwi sa ją cy wierz cho łek.

�   Drze wa z opie ra ją cym się na zie mi lub in nym drze wie zła ma nym wierz choł kiem na le ży oba lać w kie -
run ku pro sto pa dłym do kie run ku wy zna czo ne go przez zła ma ny wierz cho łek.

�   Przy usu wa niu bar dzo znisz czo nych drzew na le ży bez względ nie uży wać ścią ga czy li no wych.

Za bra nia się po ru sza nia się w ob sza rze pod zła ma nym, opie ra ją cym się lub zwi sa ją cym wierz -
choł kiem drze wa.

Pod czas usu wa nia wy wro tów na le ży zwró cić szcze gól ną uwa gę na mo żli wość upad ku bry ły ko rze nio wej
po za koń cze niu prze rzyn ki. Ko niecz ne jest za bez pie cze nie pra cu ją ce go drwa la przed ude rze niem przez upa -
da ją cą, od dzie lo ną od pnia, bry łę ko rze nio wą. Do te go ce lu po win no się wy ko rzy stać ścią gacz li no wy lub cią -
gnik z za cze pio ną sta lo wą li ną. Trze ba też pa mię tać o pod kład ce z so lid ne go ka wał ka drew na, opar te go o bry łę
ko rze nio wą, na któ rym oprze się li na za cze pio na do od ziom ka. Za po bie gnie to za głę bie niu się li ny w zie mię
ob le pia ją cą ko rze nie i nie kon tro lo wa ne po lu zo wa nie. Li na po win na zo stać na prę żo na od stro ny prze ciw nej
do pra cu ją ce go drwa la.

W przy pad ku wy wro tów czę ścio wych (na de rwa ny sys tem ko rze nio wy) zwy kle ca ły pień jest po chy lo ny,
mo że rów nież być opar ty o in ne ro sną ce drze wa. Ścin kę ta kich drzew pro wa dzi się w spo sób stan dar do wy,
z tym że kie run kiem oba la nia po wi nien być kie ru nek po chy le nia. Szcze gól ną uwa gę na le ży zwró cić na za cho -
wa nie bry ły ko rze nio wej.

Do usu wa nia zło mów i wy wro tów mo żna z po wo dze niem wy ko rzy stać ma szy ny wie lo ope ra cyj ne. Na le -
ży tyl ko prze pro wa dzić oglę dzi ny usu wa nych drzew, by unik nąć ewen tu al ne go uszko dze nia gło wi cy ro bo -
czej. W przy pad ku wy wro tów zu peł nych drwal, przed roz po czę ciem pra cy przez ma szy nę wie lo ope ra cyj ną,
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po wi nien od ciąć bry łę ko rze nio wą, za cho wu jąc bez piecz ne me to dy pra cy, a na stęp nie od da lić się na bez -
piecz ną od le głość.

Ope ra tor ma szy ny wie lo ope ra cyj nej ma obo wią zek upew niać się, czy w po bli żu pra cu ją cej ma -
szy ny nie znaj du ją się lu dzie.

Okrze sy wa nie pod czas usu wa nia zło mów i wy wro tów

Pra ce te wy ko nu je się zgod nie z obo wią zu ją cy mi ogól nie, pod czas okrze sy wa nia, za sa da mi bez piecz nej
pra cy. Do pusz cza się okrze sy wa nie pni nie le żą cych bez po śred nio na zie mi, szcze gól nie gdy dzię ki te mu mo żli -
we jest zmniej sze nie na prę żeń wy stę pu ją cych w su row cu. 

Okrze su jąc strza ły czę ścio wo wi szą ce w po wie trzu, na le ży prze strze gać na stę pu ją cych za sad:
�   Okrze sy wa nie mo że być pro wa dzo ne do wy so ko ści bar ków pi la rza, któ ry po wi nien stać bez po śred nio

na zie mi.
�   Uwzględ nia jąc na prę że nia, ga łę zie od ci na się dol ną czę ścią pro wad ni cy jak naj bli żej kor pu su pi lar ki.
�   Ga łę zie przy gnie cio ne przez in ne drze wa na le ży prze ci nać eta pa mi, naj pierw w po bli żu przy gnie ce nia,

po tem przy okrze sy wa nym pniu.
�   Ga łę zie wy gię te i na prę żo ne na le ży prze ci nać naj pierw na wy gię ciu, sto jąc po wklę słej stro nie wy gię -

cia i li kwi du jąc stop nio wo na prę że nia, po tem przy pniu okrze sy wa ne go drze wa.
�   Do pusz cza się okrze sy wa nie od wierz choł ka do od ziom ka pnia.

Za bro nio ne jest wcho dze nie na okrze sy wa ne le żą ce lub unie sio ne nad zie mią drze wo oraz sta -
wa nie nad ni mi okra kiem.

Roz dział VIII

Operacje technologiczne na ściętych drzewach –
– okrze sy wa nie i prze rzyn ka

Wie le za gro żeń wy pad ko wych, szko dli wo ści i ucią żli wo ści za wo do wych, zwią za nych z pra cą przy po zy ski -
wa niu drew na z uży ciem pi lar ki spa li no wej mo żna ogra ni czyć, sto su jąc wła ści wą or ga ni za cję pra cy oraz pra wi -
dło we i er go no micz ne tech ni ki jej wy ko ny wa nia.

Znacz na licz ba wy pad ków przy pra cy, (ta kich jak np.: oka le cze nia nóg i rąk), ma miej sce pod czas okrze sy -
wa nia i prze rzyn ki drew na. Przy czy ną tych wy pad ków są naj czę ściej od bi cia pro wad ni cy pi lar ki, wy ni ka ją ce ze
złe go lub nie kon tro lo wa ne go przy ło że nia urzą dze nia tną ce go do ga łę zi lub pnia. Czę sto zda rza ją się rów nież
ude rze nia ga łę zia mi w wy ni ku nie wła ści wej li kwi da cji na prę żeń w prze ci na nym drew nie oraz osu nię cie pnia
na no gi drwa la przy nie ostro żnym okrze sy wa niu ga łę zi, na któ rych opie ra się pień po oba le niu na zie mię.

Pra cow nik po wi nien trzy mać pi lar kę obie ma rę ko ma, ukła da jąc kciu ki tak, by obej mo wa ły
uchwy ty. Dzię ki te mu ma szan sę za pa no wać nad efek tem od bi cia w mo men cie je go za ist nie nia.
Efek tu od bi cia na le ży za wsze uni kać!

Okrze sy wać na le ży pnie le żą ce na zie mi lub nie znacz nie unie sio ne na ga łę ziach znaj du ją cych się od do łu.
Za le ca się uży wa nie lek kich pi la rek. Drwal wy ko nu je okrze sy wa nie sa mo dziel nie lub przy udzia le po moc ni ka,
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któ ry od cią ga okrze sa ne ga łę zie i ko na ry (szcze gól nie do ty czy to okrze sy wa nia drzew li ścia stych). Do od ci na -
nia cień szych ga łę zi i sę ków za le ca się sto so wa nie sie kie ry i wów czas przy drze wach o śred ni cy po ni żej 50 cm
w miej scu cię cia drwal po wi nien usta wić się po prze ciw nej stro nie strza ły drze wa, w sto sun ku do od ci na nej ga -
łę zi lub sę ka. Przy drze wach o śred ni cy po wy żej 50 cm drwal po wi nien stać po stro nie okrze sy wa ne go sę ka lub
ga łę zi, zaj mu jąc po zy cję na wy so ko ści od ci na nej ga łę zi. Ta sa ma za sa da do ty czy uży wa nia pi lar ki.

Kie ru nek okrze sy wa nia wy zna cza ją wa run ki po zy ski wa nia drew na:
�   drze wa oba lo ne w te re nie pła skim i w dół sto ku okrze su je się od od ziom ka do wierz choł ka,
�   drze wa oba lo ne po war stwi cy okrze su je się, sto jąc po wy żej okrze sy wa ne go drze wa,
�   drze wa oba lo ne w gó rę sto ku okrze su je się od wierz choł ka do od ziom ka.
W przy pad ku zło mów i wy wro tów mo żna okrze sy wać sztu ki nie le żą ce na zie mi, je że li spo wo du je to li kwi -

da cję na prę żeń i za pew ni bez piecz niej szą pra cę.
Pod czas okrze sy wa nia grub szych ko na rów czę sto zda rza się za klesz cze nie pro wad ni cy w rza zie. Nie wol -

no wy szar py wać pi lar ki z rza zu! W ce lu unik nię cia za klesz cze nia naj le piej jest przed koń co wym okrze sa niem
skró cić gru by ko nar, li kwi du jąc na prę że nia w prze rzy na nej ga łę zi. Skró ce nie ga łę zi po zwo li rów nież uzy skać
wła ści wą płasz czy znę po okrze sa niu, rów ną z po bocz ni cą okrze sy wa ne go pnia. Wy móg do kład ne go okrze sa -
nia ka żdej strza ły ozna cza ko niecz ność ob ra ca nia pnia przez drwa la z uży ciem np. dźwi gnio -ob ra ca ka lub drą -
ga z łań cu chem. Wy ko nu jąc tę czyn ność, na le ży wy ko rzy stać si łę mię śni nóg i trzy mać wy pro sto wa ną po zy cję
cia ła (pro ste ple cy) oraz za cho wać ostro żność. 

W przy pad ku okrze sy wa nia ga łę zi le żą cych po dol nej stro nie pnia na le ży uwa żać na na prę że nia
wy stę pu ją ce w ca łym ścię tym drze wie i mieć na uwa dze mo żli wość zmia ny po ło że nia ca łe go pnia. Ga -
łę zie znaj du ją ce się od spodu naj bez piecz niej okrze sy wać gór ną stro ną pro wad ni cy.

Wła ści wa tech ni ka okrze sy wa nia, tzw. dźwi gnio wa, po le ga na opie ra niu kor pu su pi lar ki o okrze sy wa -
ny pień lub ra mie nia rę ki pod trzy mu ją cej pi lar kę o wła sne udo. Za pew nia to zmniej sze nie wy sił ku fi zycz ne go
i ob cią żeń ukła du mię śnio wo -szkie le to we go oraz ogra ni cza wi bra cje, co po zwa la unik nąć scho rzeń za wo do -
wych. Wzdłuż okrze sy wa ne go drze wa na le ży po ru szać się w tych mo men tach, w któ rych pro wad ni ca znaj du -
je się po prze ciw nej od drwa la stro nie pnia.

Roz ró żnia my na stę pu ją ce tech ni ki dźwi gnio we pod czas okrze sy wa nia:
�   3-punk to wa, któ ra znaj du je za sto so wa nie przy od le gło ści mię dzy są sied ni mi okół ka mi sę ków lub ga -

łę zi prze kra cza ją cej 1,5 dłu go ści pro wad ni cy,
�   6-punk to wa, po le ca na przy od le gło ści mię dzy są sied ni mi okół ka mi sę ków lub ga łę zi nie prze kra cza ją -

cej 1,5 dłu go ści pro wad ni cy,
�   12-punk to wa, sto so wa na w młod szych drze wo sta nach, głów nie świer ko wych przy gę stym ukła dzie

okół ków o od le gło ściach mię dzy ni mi nie prze kra cza ją cych po je dyn czej dłu go ści pro wad ni cy.
Roz po czy na jąc okrze sy wa nie tech ni ką dźwi gnio wą 3-punk to wą, na le ży:
�   usta wić się przo dem do okrze sy wa ne go drze wa,
�   oprzeć kor pus pi lar ki o okrze sy wa ny pień,
�   od ciąć gór ną stro ną pro wad ni cy sęk (I) po ło żo ny po prze ciw le głej stro nie pnia,
�   prze su wa jąc dłoń po uchwy cie pod trzy mu ją cym pi lar ki w kie run ku po kry wy sprzę gła, usta wić kor pus

pi lar ki mię dzy no ga mi w spo sób za pew nia ją cy po zio me cię cie gór ne go sę ka (II) gór ną czę ścią pro wad ni cy – pro -
wad ni ca le ży pła sko na pniu; kor pus pi lar ki na le ży do ci snąć do pnia,

�   wra ca jąc do nor mal ne go uchwy tu pi lar ki w po ło że niu pio no wym, oprzeć kor pus pi lar ki o ko la no w miej -
scu uchwy tu pod trzy mu ją ce go, ru chem w dół od ciąć dol ną czę ścią pro wad ni cy sęk (III), znaj du ją cy się po tej
sa mej stro nie pnia co pi larz. 

Przy na stęp nym okół ku opi sa ne czyn no ści na le ży po wtó rzyć.
Sto su jąc tech ni kę 6-punk to wą, drwal po za koń cze niu cy klu cię cia, jak w tech ni ce 3-punk to wej, prze su wa się

do przo du i nie prze kła da jąc pi lar ki, okrze su je gór ną czę ścią pro wad ni cy sęk (IV) z na stęp ne go okół ka, znaj du ją cy
się po tej sa mej stro nie pnia. Na stęp nie usta wia pi lar kę w po zy cji po zio mej, opie ra kor pus o pień i od ci na gór ną
czę ścią pro wad ni cy sęk (V), znaj du ją cy się na wierzch niej stro nie pnia. Ob ra ca jąc pi lar kę do po ło że nia pio no we go,
opie ra kor pus pi lar ki o pień i od ci na dol ną stro ną pro wad ni cy sęk (VI), znaj du ją cy się po prze ciw nej stro nie pnia.
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Technika wahadłowa znaj du je za sto so wa nie do cien kich ga łę zi gę sto roz miesz czo nych w okół kach. Drwal,
prze miesz cza jąc się wzdłuż strza ły od od ziom ka do wierz choł ka, wy ko nu je trzy ru chy pi lar ką o dłu go ści ok. 80-
100 cm, za wsze wy ko nu jąc cię cie gór ną czę ścią pro wad ni cy. Roz po czy na od okrze sa nia ga łę zi po tej sa mej stro -
nie pnia, po któ rej stoi. Na stęp nie wy ko nu je ruch po wrot ny urzą dze niem tną cym w kie run ku od ziom ka
po wierzch niej stro nie pnia. Prze kła da pi lar kę na dru gą stro nę pnia i koń czy okrze sy wa nie te go od cin ka ru chem
w kie run ku wierz choł ka.

W trak cie okrze sy wa nia na le ży za cho wać ostro żność i bez piecz ną od le głość urzą dze nia tną ce -
go od nóg, szcze gól nie wy ko nu jąc cię cie z gó ry po stro nie drwa la dol ną czę ścią pro wad ni cy.
Trze ba uwa żać na mo żli wość wy stą pie nia od bi cia pi lar ki w wy ni ku kon tak tu urzą dze nia tną -
ce go z nie wi docz ny mi prze szko da mi lub ga łę zia mi. Prze cho dząc z włą czo ną pi lar ką w mo men -
tach, kie dy cię cie nie jest pro wa dzo ne, na le ży za cią gnąć ha mu lec bez pie czeń stwa.

Czyn no ści za bro nio ne pod czas okrze sy wa nia:
�   odła my wa nie ga łę zi i sę ków,
�   sta wa nie na drze wie, opie ra nie sto py o drze wo, sta wa nie okra kiem nad drze wem,
�   od ci na nie ga łę zi i sę ków koń ców ką pro wad ni cy,
�   od ci na nie ga łę zi nie wi docz nych i nie do stęp nych (np. ukry tych w śnie gu),
�   cho dze nie w trak cie wy ko ny wa nia cię cia,
�   trzy ma nie włą czo nej pi lar ki tyl ko za uchwyt ste ru ją cy,
�   od ci na nie ga łę zi od stro ny włó kien ści ska nych, skut ku ją ce za klesz cze niem pro wad ni cy,
�   wy szar py wa nie za klesz czo nej pro wad ni cy z rza zu,
�   od ci na nie ga łę zi na prę żo nych przed usu nię ciem na prę że nia,
�   pra ca urzą dze niem tną cym pi lar ki po wy żej bar ków,
�   skra ca nie ga łę zi na prę żo nej, sto jąc po wy pu kłej stro nie jej wy gię cia,
�   ob ra ca nie drze wa przy uży ciu sie kie ry,
�   sta wa nie na sto ku po ni żej okrze sy wa ne go drze wa.

Prze rzyn ka
Prze rzyn ka mo że w nie któ rych przy pad kach przy spa rzać trud no ści. Na sku tek na prę żeń wy stę pu ją cych

w drew nie pro wad ni ca pi lar ki mo że ulec za klesz cze niu pod czas prze rzy na nia. W ta kim przy pad ku na le ży wy -
ko rzy stać kli ny, roz chy lić rzaz i wy cią gnąć za klesz czo ną pro wad ni cę. Mo żna rów nież pod wa żyć prze rzy na ne
drew no drą ga mi i roz luź nić za klesz cze nie. Zaw sze na le ży ob ser wo wać, co dzie je się z prze rzy na nym pniem, by
móc w od po wied niej chwi li za re ago wać na li kwi do wa ne w drew nie na prę że nia. Koń cząc prze rzyn kę, rów nież
za cho waj ostro żność – od cię ty ka wa łek pnia lub resz ta drze wa mo gą po cię ciu zmie nić po ło że nie.

W te re nie po chy łym ni gdy nie wol no sta wać po ni żej le żą ce go prze rzy na ne go pnia.

Przed prze rzyn ką na le ży oce nić miej sca i si łę na prę żeń włó kien w drew nie – włók na ści ska ne mo gą znaj -
do wać się na gór nej lub dol nej czę ści pnia. Prze rzyn kę roz po czy na my za wsze od stro ny włó kien ści ska nych
na głę bo kość ok. 1/3 Ø pnia. Dru gi rzaz za kła da my po prze ciw nej stro nie pnia i koń czy my prze rzyn kę (drze wa
cien kie). Przy drze wach grub szych niż uży tecz na dłu gość pro wad ni cy, włók nach ści ska nych od gó ry i nie zbyt
du żych na prę że niach, cię cie za czy na się od stro ny prze ciw nej niż stoi drwal przy usta wie niu pi lar ki pio no wo
w dół. Po wy ko na niu rza zu na głębokość ok. 1/4 Ø pnia pro stu je my pi lar kę i pro wa dzi my cię cie od gó ry lub
od do łu na głę bo kość ok. 1/4 Ø pnia, w za le żno ści od umiej sco wie nia włó kien roz cią ga nych. Koń czy my prze -
rzyn kę od stro ny włó kien roz cią ga nych. Przy wy stę po wa niu w drew nie sil nych na prę żeń wy ko nu je my rzaz szty -
le to wy od stro ny włó kien roz cią ga nych w kie run ku ści ska nych. 

Tech ni ka cię cia i prze rzyn ki drew na, w któ rym wy stę pu ją na prę ża nia, zo sta ła opi sa na w podroz dzia le „Usu -
wa nie zło mów i wy wro tów”.
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Roz dział IX

Prace związane ze zrywką 
i składowaniem drewna

Ope ra cja prze miesz cza nia ścię te go i wy ro bio ne go drew na od miej sca ścin ki do miej sca skła do wa nia, zwa -
na zryw ką, naj czę ściej or ga ni zo wa na jest z uży ciem cią gni ków zryw ko wych (np. ty pu LKT -81), cza sem rów nież
rol ni czych o od po wied niej mo cy z urzą dze niem zryw ko wym. W trud nych te re nach gór skich sto su je się zryw -
kę kon ną lub ko lej ka mi li no wy mi. W przy pad ku wy rób ki drew na sto so we go i opa łu po win no się dą żyć do wy -
eli mi no wa nia zryw ki ręcz nej, zgod nie z § 3 roz po rzą dze nia [13] oraz po sta no wie nia mi in struk cji [6].

Przed przy stą pie niem do zryw ki drew na na le ży:
�   usta lić spo so by i me to dy prze pro wa dze nia pra cy – w za le żno ści od wa run ków te re no wych i po sia da -

ne go sprzę tu,
�   do ko nać wy bo ru i przy go to wać miej sca skła do wa nia drew na, usu nąć ze szla ków zryw ko wych prze -

szko dy utrud nia ją ce pra cę i po wo du ją ce za gro że nie wy pad ko we,
�   za pew nić mi ni mal ną od le głość mię dzy sta no wi ska mi pra cy ścin ki i zryw ki wy no szą cą, co naj mniej

dwie wy so ko ści drzew.

Ręcz ne prze no sze nie i ukła da nie drew na

Je śli za cho dzi ko niecz ność ręcz ne go prze nie sie nia i uło że nia drew na, np. w sto sy, pra cow ni cy po win ni być
za po zna ni z bez piecz ny mi spo so ba mi ręcz ne go prze miesz cza nia przed mio tów o du żym cię ża rze (roz po rzą -
dze nie [13]). Ręcz ne pra ce trans por to we po win ny rów nież być uwzględ nio ne w oce nie ry zy ka za wo do we go.
Nie wol no prze kra czać do pusz czal nych norm dźwi ga nia – ma sa przed mio tów pod no szo nych i prze no szo nych
przez jed ne go pra cow ni ka nie mo że prze kra czać:

�   30 kg – przy pra cy sta łej,
�   50 kg – przy pra cy do ryw czej (do 4 ra zy na go dzi nę w cią gu 4 go dzin/do bę).
Nie do pusz czal ne jest ręcz ne prze no sze nie przed mio tów o ma sie prze kra cza ją cej 30 kg na wy so -

kość po wy żej 4 m lub na od le głość prze kra cza ją cą 25 m. Do ręcz ne go prze no sze nia drew na na le ży sto so -
wać prze zna czo ne do te go ce lu na rzę dzia po moc ni cze (ha ki, klesz cze, ca pi ny itp.).

Pod czas ręcz ne go prze no sze nia i ukła da nia drew na nie wol no:
�   prze no sić drew na za po mo cą sie kie ry;
�   ręcz nie ła do wać na po jaz dy i my gło wać drew na wiel ko wy mia ro we go;
�   ła do wać i ukła dać drew na na wy so kość po wy żej 1,5 m od pod ło ża, na któ rym stoi pra cow nik;
�   prze by wać pra cow ni kom po mię dzy le ga ra mi pod czas wta cza nia drew na na my głę lub po jazd.

Do pusz czal ny jest ręcz ny za ła du nek i my gło wa nie drew na ma ło– i śre dnio wy mia ro we go do wy so ko ści
pier si (ok. 1,3 m od pod ło ża, na któ rym stoi pra cow nik).

Drew no od bie ra ne w sto sach na grun cie (śre dnio wy mia ro wy S2, S3a i S4 oraz ma ło wy mia ro wy M1 i M2)
po win no być ukła da ne w sto sach na pod kład kach. Wy so kość sto su mie rzo na od po zio mu le ga rów nie po win -
na prze kra czać 2 m. Stos drew na po wi nien być bez piecz nie usta bi li zo wa ny – koł ki uży wa ne do for mo wa nia
sto sów po win ny być zdro we i do brze wbi te w zie mię.

Drew no prze zna czo ne do ręcz ne go za ła dun ku na po jaz dy po win no być uło żo ne pro sto pa dle do dro gi wy -
wo zo wej w miej scu nie ogra ni cza ją cym ru chu po jaz dów.
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Zryw ka me cha nicz na cią gni ka mi

Naj wa żniej sze za sa dy bez pie czeń stwa pra cy z wy ko rzy sta niem cią gni ków ty pu skid der i rol ni czych,
przy sto so wa nych do zryw ki:

�   cią gnik rol ni czy bez względ nie mu si być wy po sa żo ny w osło nę wa łu prze ka za nia mo cy, 
�   przed uru cho mie niem cią gni ka, wcią gar ki lub osprzę tu ope ra tor mu si upew nić się, czy kto kol wiek nie

prze by wa w stre fie za gro że nia (w po bli żu cią gni ka i pod cią ga ne go lub zry wa ne go drew na),
�   pręd kość cią gni ka po win na być za wsze do sto so wa na do wa run ków te re no wych, a cią gnik mo że po ru -

szać się tyl ko po wy ty czo nych wcze śniej szla kach ope ra cyj nych, któ rych pa ra me try po win ny być do sto so wa ne
do ga ba ry tów ma szy ny i za pew nić jej swo bo dę ma new ro wa nia,

�   przed opusz cze niem cią gni ka na le ży opu ścić my glar kę, żu raw lub ra ki opo ro we i włą czyć ha mu lec po -
sto jo wy lub ro bo czy,

�   przed od da le niem się od cią gni ka na le ży za wsze wy łą czyć sil nik.
Cią gnik po wi nien być wy po sa żo ny (w za le żno ści od przy ję tej me to dy zryw ki), w spraw ną wcią gar kę z siat -

ką ochron ną od stro ny ka bi ny, li ny sta lo we lub łań cu chy od po wied niej no śno ści o okre ślo nym do pusz czal nym
ob cią że niu, blo ki i wie lo krą żki, złą cza, ha ki, ło my, ob ra ca ki. Czę sto po trzeb ne też są wóz ki zryw ko we, czep ce
na od ziom ki, klesz cze. 

Wcią gar ki mon to wa ne na cią gni kach zryw ko wych po win ny być wy po sa żo ne w urzą dze nie
do na tych mia sto we go zwal nia nia li ny pod ob cią że niem.

W trak cie zry wa nia drew na na le ży za cho wać szcze gól ną ostro żność przy pod cią ga niu drew na do cią gni -
ka pod ką tem więk szym niż 45o oraz w trak cie jaz dy po zbo czach. Za krę ty na le ży po ko ny wać spo koj nie, bez
ostrych skrę tów, zwłasz cza w gó rę zbo cza. Je śli za cho dzi oba wa o sta bil ność cią gni ka, naj le piej zwol nić ła du -
nek, usta wić cią gnik pro sto pa dle do war stwi cy i po now nie pod cią gnąć zry wa ne drew no.

Ła du nek na le ży za wsze pod cią gnąć jak naj bli żej pły ty opo ro wej cią gni ka lub wcią gar ki. W trak cie jaz dy ze
zry wa nym drew nem po moc nik mo że iść w od le gło ści nie mniej szej niż 5 m za ła dun kiem. Pod czas cięć pie lę -
gna cyj nych po moc nik mo że znaj do wać się w drze wo sta nie obok wy cią ga ne go drew na.

Ze wzglę dów bez pie czeń stwa na stę pu ją ce czyn no ści w trak cie pro wa dze nia zryw ki 
są za bro nio ne:
�   do ty ka nie lin, łań cu chów i drew na bę dą ce go w ru chu,
�   wle cze nie luź nej li ny wcią gar ki za cią gni kiem,
�   prze by wa nie na trans por to wa nym ła dun ku, 
�   prze cho dze nie przez li ny i cią gnię te drew no w cza sie ich ru chu,
�   prze by wa nie i cho dze nie przed, obok lub w za się gu zry wa ne go drew na,
�   od pi na nie ła dun ku przed za trzy ma niem po jaz du i zu peł nym zwol nie niem lin,
�   prze by wa nie w za się gu pra cy lin lub żu ra wia,
�   łą cze nie li ny za po mo cą wę złów,
�   jaz da cią gni kiem przez zmur sza łe i nie ozna ko wa ne most ki oraz skra jem głę bo kich ro wów,
�   wy ko ny wa nie prze rzyn ki drew na znaj du ją ce go się na cią gni ku lub nie od cze pio ne go od cią gni ka,
�   zry wa nie drew na wcią gar ką po jaz du do wy wo zu drew na.

Roz po czy na jąc zryw kę z wy ko rzy sta niem cią gni ków na się bier nych (for war de rów) lub cią gni ków rol -
ni czych z przy cze pą i żu ra wiem hy drau licz nym, na le ży się upew nić, czy nikt nie prze by wa w za się gu pra cy
żu ra wia. Stan tech nicz ny żu ra wia po wi nien być sys te ma tycz nie spraw dza ny. Pro du cent ma szy ny okre śla w in -
struk cji użyt ko wa nia mak sy mal ny spa dek te re nu, na ja kim ma szy na mo że pra co wać. W trak cie pra cy na sto -
kach na le ży za cho wać szcze gól ną ostro żność, for war der lub cią gnik po wi nien po ru szać się pro sto pa dle
do war stwi cy. Jaz da z ła dun kiem do pusz czal na jest wy łącz nie w dół sto ku. W trak cie jaz dy wzdłuż war stwic żu -
raw mo że być wy ko rzy sty wa ny ja ko prze ciw wa ga w wy jąt ko wych sy tu acjach.
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Naj wa żniej sze za sa dy bez piecz nej pra cy:
�   Pod czas pra cy nie sto so wać mak sy mal ne go wy się gu żu ra wia.
�   Przed wy łą cze niem sil ni ka ma szy ny na le ży oprzeć chwy tak żu ra wia o ra mę lub trwa łe pod ło że.
�   Nie wol no prze by wać i prze cho dzić pod ła dun kiem trzy ma nym przez chwy tak żu ra wia.
�   Nie wol no prze ry wać pra cy i po zo sta wić ła dun ku za wie szo ne go na żu ra wiu.

Zryw ka drew na z wy ko rzy sta niem ko ni i zryw ka ko lej ka mi li no wy mi, z uwa gi na ogra ni cze nie jej sto so wa -
nia do te re nów gór skich, nie bę dzie sze rzej omó wio na. Zry wa jąc drew no ty mi me to da mi, na le ży sto so wać za -
pi sy in struk cji [6]. Ko lej ka li no wa mu si po sia dać de cy zję Urzę du Do zo ru Tech nicz ne go, do pusz cza ją cą ją
do eks plo ata cji. Pra cow nik ob słu gu ją cy ko lej kę mu si mieć wa żne ba da nia le kar skie, do pusz cza ją ce go do pra -
cy na ta kim sta no wi sku oraz upraw nie nia do ob słu gi ko lej ki li no wej.

Skła do wa nie i ukła da nie drew na

Przed przy stą pie niem do pra cy miej sca skła do wa nia drew na na le ży tak przy go to wać i zor ga ni zo wać, aby
po stron ni pra cow ni cy nie by li na ra że ni na kon takt z pra cu ją cy mi ma szy na mi i zry wa nym drew nem. Miej sca
pod sto sy i my gły po win ny być za le ga ro wa ne w ce lu za pew nie nia sta bil no ści skła do wa ne go drew na oraz uła -
twie nia za ła dun ku na sa mo cho dy wy wo żą ce drew no. Od stę py mię dzy le ga ra mi pod my głą po win ny wy no -
sić 2-3 m. Od le głość mię dzy czo ła mi my gieł po win na wy no sić co naj mniej 3,5 m. Kąt na chy le nia bocz nych ścian
my gieł nie za bez pie czo nych przed roz su wa niem nie po wi nien prze kra czać 30o.

My gły mo gą być ukła da ne:
�   rów no le gle do dro gi wy wo zo wej przy za ła dun ku li no wo -wcią gar ko wym,
�   pro sto pa dle lub rów no le gle przy za ła dun ku żu ra wiem,
�   od ziom ka mi na prze mien nie przy za ła dun ku żu ra wiem.
Pra wi dło wa my gła, za pew nia ją ca bez pie czeń stwo pra cy po win na mieć:
�   ści śle uło żo ne drew no,
�   wy rów na ne czo ło,
�   za bez pie cze nie przed roz su wa niem np. klam ry lub słu py opo ro we w przy pad ku wy so kie go my gło wa nia.

My gieł nie wol no za kła dać:
�   bez po śred nio przy dro gach pu blicz nych,
�   w miej scach unie mo żli wia ją cych do ko ny wa nie pra wi dło we go i bez piecz ne go za ła dun ku drew na, 

np.: pod na po wietrz ny mi li nia mi ener ge tycz ny mi, w ich po bli żu, na sto kach, itp.,
Przy roz ta cza niu my gły drą ga mi na le ży usta wiać się z bo ku po za czo ła mi dłu życ.

Pod czas my gło wa nia nie wol no prze by wać:
�   pod za wie szo nym i prze miesz cza nym ła dun kiem,
�   na my głach w mo men cie ukła da nia,
�   na środ kach trans por to wych w cza sie za ła dun ku i roz ła dun ku,
�   w za się gu my gło wa nych dłu życ i kłód.

Wy pad kiem gro zi rów nież:
�   do ty ka nie lin i drew na bę dą ce go w ru chu,
�   prze cho dze nie przez li ny i cią gnię te drew no w cza sie ich ru chu,
�   od pi na nie ła dun ku przed za trzy ma niem i zu peł nym zwol nie niem lin,
�   łą cze nie lin za po mo cą wę złów,
�   za trzy my wa nie sta cza ją ce go się drew na cia łem lub przy uży ciu drą ga,
�   pod kła da nie pod dłu ży ce ka mie ni.
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Roz dział X

Bezpieczeństwo i higiena pracy 
przy wywozie drewna

Drew no dłu gie oraz zręb ki mo żna ła do wać i roz ła do wy wać wy łącz nie z uży ciem urzą dzeń me cha nicz nych.
Je dy nie w przy pad ku awa rii urzą dzeń wy ła dow czych mo żli we jest ręcz ne zrzu ce nie ła dun ku z po jaz du. Na le ży
wte dy ko rzy stać z ło mów, ob ra ca ków itp.

Drew no dłu ży co we przy go to wa ne do wy wo zu mu si być po sor to wa ne we dług dłu go ści, od po wied nio
do mo żli wo ści uży wa nych po jaz dów wy wo zo wych. Mak sy mal ne do pusz czal ne ró żni ce w dłu go ści sztuk drew -
na, umiesz czo nych na jed nej my gle, nie mo gą prze kra czać 4 m. Od ziom ki na le ży uło żyć w kie run ku wy wo zu,
wy rów nać czo ła. Wiel kość my gły po win na być co naj mniej rów na ła dow no ści po jaz du. Je śli my gły są mniej sze,
na le ży je ukła dać po jed nej stro nie dro gi.

Kło dy prze wi dzia ne do za ła dun ku żu ra wia mi mu szą być uło żo ne pro sto pa dle do kie run ku wy wo zu, w my -
głach z wy rów na ny mi czo ła mi.

Drew no do zręb ko wa nia po win no być uło żo ne zgod nie z wy mo ga mi dla po szcze gól nych ty pów rę ba -
rek. Wy wóz zręb ków mo żna wy ko ny wać jed no oso bo wo, kie row ca po wi nien być wy po sa żo ny w śro dek łącz no -
ści np. te le fon ko mór ko wy.

W przy pad ku roz ła dun ku drew na u od bior cy kie row ca i po moc nik mu szą usta lić z ope ra to rem urzą dze -
nia roz ła do wu ją ce go za sa dy bez piecz ne go roz ła dun ku i za sa dy sy gna li za cji po szcze gól nych czyn no ści, w tym
sy gna ły ostrze gaw cze i alar mo we.

Pra cu jąc w po bli żu lub na dro dze pu blicz nej, a ta kże włą cza jąc się do ru chu pod czas wy jaz du
z dro gi le śnej, na le ży za cho wać szcze gól ną ostro żność. Zaw sze trze ba mieć kon tro lę nad po -
jaz dem – za bro nio na jest jaz da po spad ku te re nu z wy łą czo nym sil ni kiem lub roz łą czo nym na -
pę dem („na lu zie”). Pod czas ob lo dze nia dro gi na ko ła na le ży za kła dać łań cu chy.

Za ła du nek i wy ła du nek drew na z uży ciem żu ra wia 
hy drau licz ne go

Pra ce te go ty pu wy ko nu je kie row ca – ope ra tor żu ra wia, ta kże jed no oso bo wo, je śli wy po sa żo ny jest w śro -
dek łącz no ści np. te le fon. Drew no do za ła dun ku po win no być od po wied nio przy go to wa ne, uło żo ne w my głach
i sto sach rów no, po gru po wa ne zgod nie z wy mia ra mi drew na. Ob słu ga po jaz dów do wy wo zu drew na tyl ko
w wy jąt ko wych przy pad kach po win na brać udział w pra cach przy go to wu ją cych do za ła dun ku, ogra ni cza jąc
się do prze rzyn ki po je dyn czych sztuk drew na. Je śli za cho dzi ko niecz ność do ko na nia prze rzyn ki, ope ra tor żu -
ra wia roz kła da drew no z my gły w ta ki spo sób, by dłu ży ce nie sty ka ły się i nie krzy żo wa ły.

Za sa dy za ła dun ku drew na żu ra wiem na sa mo chód do wy wo zu i ko lej ność czyn no ści:
1.   Oce nić, czy miej sce za ła dun ku za pew nia bez piecz ną pra cę, np. nie znaj du je się pod li nią wy so kie go

na pię cia lub na zbo czu w miej scu, gdzie mo że na stą pić wy wró ce nie po jaz du.
2.   Po przy jeź dzie do miej sca za ła dun ku na le ży unie ru cho mić po jazd – za cią gnąć ha mu lec, a w ra zie ko -

niecz no ści pod ko ła pod ło żyć kli ny.
3.   Spraw dzić, czy w stre fie nie bez piecz nej nie znaj du ją się oso by po stron ne.
4.   Kło ni ce po win ny być po sta wio ne i unie ru cho mio ne.
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5.   Za cho wać ostro żność pod czas zaj mo wa nia miej sca dla ope ra to ra żu ra wia, w za le żno ści do ty pu 
żu ra wia.

6.   Ła du nek chwy tać mo żli wie naj bli żej środ ka cię żko ści i upew nia jąc się, że za cho wa na jest sta tecz ność
po jaz du, prze nieść ła du nek po nad kło ni ca mi.

7.   W mo men cie wy czu cia za chwia nia sta tecz no ści po jaz du na tych miast opu ścić ra mię żu ra wia, zmniej -
szyć ilość chwy ta ne go drew na lub skró cić ra mię żu ra wia.

8.   Ko lej ność za ła dun ku kłód i drew na sto so we go na ze staw sa mo chód + przy cze pa:
a) za ła do wać sa mo chód do wy so ko ści ok. 2/3 wy so ko ści kło nic,
b) ła do wać przy cze pę do mo men tu wy ko rzy sta nia ła dow no ści,
c) za ła do wać sa mo chód do mo men tu wy ko rzy sta nia ła dow no ści.

9.   Ze staw sa mo chód + przy cze pa ła du je się do ta kiej wy so ko ści, by drew no wraz z po ło żo nym na nim ra -
mie niem żu ra wia mie ściło się w gra ni cach ga ba ry tów ze sta wu do pusz czal nych prze pi sa mi o ru chu dro go wym,
czy li 4 m.

10.   Stan ła dun ku oraz po jaz du po za ła do wa niu po wi nien być skon tro lo wa ny za raz po za koń cze niu za ła -
dun ku, po prze je cha niu ok. 100 m oraz przed wjaz dem na dro gę pu blicz ną.

11.   Ko lej ność roz ła dun ku kłód i drew na sto so we go jest na stę pu ją ca:
a) przed roz po czę ciem roz ła dun ku na le ży usta lić, czy miej sce roz ła dun ku za pew nia bez piecz ną pra cę,
b) drew no le żą ce na sa mo cho dzie roz ła do wać, zo sta wia jąc ła du nek do wy so ko ści 2/3 wy so ko ści kło nic,
c) cał ko wi cie roz ła do wać przy cze pę,
d) roz ła do wać sa mo chód (drew no le żą ce po stro nie prze ciw nej do stro ny roz ła dun ku wy ła do wać ja -

ko ostat nie).

Zgod nie z za pi sa mi usta wy Pra wo o ru chu dro go wym [14] ła du nek nie mo że po wo do wać prze -
kro cze nia do pusz czal nej ma sy cał ko wi tej lub do pusz czal nej ła dow no ści po jaz du. Umiesz cza się go
na po jeź dzie w ta ki spo sób, aby:

� nie po wo do wał prze kro cze nia do pusz czal nych na ci sków osi po jaz du na dro gę;
� nie na ru szał sta tecz no ści po jaz du;
� nie utrud niał kie ro wa nia po jaz dem;
� nie ogra ni czał wi docz no ści dro gi lub nie za sła niał świa teł, urzą dzeń sy gna li za cyj nych, ta blic

re je stra cyj nych lub in nych ta blic al bo zna ków, w któ re po jazd jest wy po sa żo ny.
Ła du nek umiesz czo ny na po jeź dzie po wi nien być za bez pie czo ny przed zmia ną po ło że nia lub

wy wo ły wa niem nad mier ne go ha ła su. Urzą dze nia słu żą ce do mo co wa nia ła dun ku po win ny być za -
bez pie czo ne przed roz luź nie niem się, swo bod nym zwi sa niem lub spad nię ciem pod czas jaz dy. 

Ła du nek wy sta ją cy po za płasz czy zny ob ry su po jaz du mo że być na nim umiesz czo ny tyl ko
przy za cho wa niu na stę pu ją cych wa run ków:

� ła du nek wy sta ją cy po za bocz ne płasz czy zny ob ry su po jaz du mo że być umiesz czo ny tyl ko
w ta ki spo sób, aby cał ko wi ta sze ro kość po jaz du z ła dun kiem nie prze kra cza ła 2,55 m,
a przy sze ro ko ści po jaz du 2,55 m nie prze kra cza ła 3 m, jed nak pod wa run kiem umiesz cze -
nia ła dun ku tak, aby z jed nej stro ny nie wy sta wał na od le głość więk szą niż 23 cm;

� ła du nek nie mo że wy sta wać z ty łu po jaz du na od le głość więk szą niż 2 m od tyl nej płasz czy -
zny ob ry su po jaz du lub ze spo łu po jaz dów; w przy pad ku przy cze py kło ni co wej od le głość tę
li czy się od osi przy cze py;

� ła du nek nie mo że wy sta wać z przo du po jaz du na od le głość więk szą niż 0,5 m od przed niej
płasz czy zny ob ry su i więk szą niż 1,5 m od sie dze nia dla kie ru ją ce go.

Przy prze wo zie drew na dłu gie go do pusz cza się wy sta wa nie ła dun ku z ty łu za przy cze pę kło ni -
co wą na od le głość nie więk szą niż 5 m.

Ła du nek wy sta ją cy po za przed nią lub bocz ne płasz czy zny ob ry su po jaz du po wi nien być ozna -
czo ny. Do ty czy to rów nież ła dun ku wy sta ją ce go po za tyl ną płasz czy znę ob ry su po jaz du na od le głość
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więk szą niż 0,5 m. Przy prze wo zie drew na dłu gie go do pusz cza się ozna ko wa nie koń ca ła dun ku cho -
rą giew ką lub tar czą bar wy po ma rań czo wej.

Wy so kość po jaz du z ła dun kiem nie mo że prze kra czać 4 m.
Je że li ma sa, na ci ski osi lub wy mia ry po jaz du wraz z ła dun kiem lub bez ła dun ku są więk sze od do -

pusz czal nych, prze wi dzia nych dla da nej dro gi w prze pi sach okre śla ją cych wa run ki tech nicz ne po jaz -
dów oraz wy żej wy mie nio ne wymiary, prze jazd po jaz du jest do zwo lo ny tyl ko pod wa run kiem
uzy ska nia ze zwo le nia. Przy prze wo zie drew na je go rze czy wi stą ma sę usta la się ja ko ilo czyn ob ję to -
ści ła dun ku i nor ma tyw nej gę sto ści usta lo nej dla da ne go ga tun ku drew na [16].

Rze czy wi sta ma sa cał ko wi ta przy cze py cią gnię tej przez sa mo chód cię ża ro wy o do pusz czal nej
ma sie cał ko wi tej prze kra cza ją cej 3,5 t nie mo że prze kra czać rze czy wi stej ma sy cał ko wi tej te go sa mo -
cho du po więk szo nej o 40%.

Dłu gość ze spo łu po jaz dów sa mo chód + przy cze pa nie mo że prze kra czać 18,75 m. Prze jazd ze -
spo łu po jaz dów zło żo ne go z licz by po jaz dów więk szej niż 2 lub o dłu go ści więk szej wy ma ga ze zwo -
le nia.

Tryb uzy ski wa nia ze zwo leń okre śla usta wa [15].

Do dat ko we za sa dy bez piecz nej pra cy:
�   na czas przerw w pra cy z uży ciem żu ra wia hy drau licz ne go chwy tak na le ży oprzeć w spo sób sta bil ny

o pod ło że, po jazd lub ła du nek,
�   pi lar kę do ewen tu al ne go prze rzy na nia drew na w ra zie ko niecz no ści na le ży prze wo zić po za ka bi ną kie -

row cy.

Czyn no ści za bro nio ne w trak cie za ła dun ku i roz ła dun ku drew na z uży ciem żu ra wia:
�   Prze by wa nie w stre fie nie bez piecz nej.
�   Wy ła du nek dłu życ przez kło ni ce bez uży cia spe cjal nych urzą dzeń.
�   Jed no cze sna pra ca żu ra wia i prze rzyn ka drew na.
�   Prze rzyn ka dłu życ nie do kład nie roz my gło wa nych i skrzy żo wa nych.
�   Prze by wa nie w ka bi nie sa mo cho du pod czas pra cy żu ra wia ste ro wa ne go spo za ka bi ny.
�   Prze rzyn ka i prze wo że nie ła dun ku w chwy ta ku żu ra wia.

Ręcz ny za ła du nek i wy ła du nek drew na

Pra cow nik ukła da ją cy drew no mo że w ostat niej fa zie za ła dun ku lub w po cząt ko wej fa zie roz ła dun ku drew -
na sto so we go stać na bur cie bocz nej skrzy ni ła dun ko wej. Bur ta mu si być od po wied nio umo co wa na w po ło że -
niu po zio mym, np. za cze pio na łań cu chem do bur ty przed niej i tyl nej.

Czyn no ści za bro nio ne w trak cie ręcz ne go za ła dun ku i roz ła dun ku drew na:
�   rzu ca nie drew na na po jazd w cza sie ukła da nia drew na na po jeź dzie przez in nych ła do wa czy,
�   po da wa nie drew na po nad gło wą i rzu ca nie do rąk od bie ra ją ce go, 
�   zrzu ca nie drew na na zie mię w trak cie ukła da nia drew na przez in nych ła do wa czy,
�   sta nie na my głach i cho dze nie po nich.
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