
Egzemplarz bezpłatny

Jakub Chojnicki

Bezpieczne 
pozyskanie drewna

Dobre praktyki

„Bezpieczne pozyskanie drewna. Dobre praktyki” 
to druga broszura Jakuba Chojnickiego na temat 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas pozyskania 
drewna. Tym razem jest to ilustrowany poradnik, 
którego adresatami są zarówno osoby wykonujące 
ścinkę drzew, jak i nadzorujący ich pracę. Autor 
przedstawił najważniejsze zagadnienia – począwszy 
od bezpiecznego używania pilarki łańcuchowej 
przez przygotowanie stanowiska ścinki, techniki 
bezpiecznego obalania drzew – po zrywkę drewna. 
Na szczególną uwagę zasługuje rozdział o zasa-
dach ścinki drzew, zawierający schematy ilustru-
jące metody bezpiecznego pozyskania drewna. 
W broszurze znajduje się wiele zdjęć i rysunków 
szczegółowo ilustrujących omawiane zagadnienia.

BezpPozyskDrewn_DobrPrakt2017.indd   1BezpPozyskDrewn_DobrPrakt2017.indd   1 2017-05-18   13:49:392017-05-18   13:49:39



War sza wa 2017

Jakub Chojnicki

Bezpieczne
pozyskanie drewna

Dobre praktyki



Pro jekt okład ki i rysunki
DO RO TA ZA JĄC

Zdję cia
AN DRZEJ JA WOR SKI

Opra co wa nie re dak cyj ne
MAG DA LE NA RE GUL SKA -KI WAK
IZABELLA DOBRZAŃSKA

Opra co wa nie ty po gra ficz ne i ła ma nie
BAR BA RA CHA RE WICZ

Wy daw ca skła da po dzię ko wa nia re cen zen towi ni niej sze go po rad ni ka Pa nu mgr. inż.
Ka zi mie rzo wi Sta szyń skie mu, by łe mu nad in spek to ro wi pra cy Okrę go we go In spek -
to ra tu Pra cy w Rze szo wie, obecnie bie głe mu są do we mu przy Są dzie Okrę go wym
w Kro śnie z za kre su ochro ny pra cy i zdro wia w le śnic twie.

Autor serdecznie dziękuje Panu Henrykowi Pozorskiemu, właścicielowi Zakładu
Usług Leśnych z Woli Niżnej i jego pracownikom oraz Nadleśnictwu Rymanów za
umożliwienie wykonania fotografii na potrzeby publikacji. 

Copyright © Państwowa Inspekcja Pracy 

Wydanie 2 / 2017

PAŃ STWO WA IN SPEK CJA PRA CY
GŁÓW NY IN SPEK TO RAT PRA CY
WARS ZA WA 2017

www.pip.gov.pl



Bezpieczne pozyskanie drewna. Dobre praktyki                                                                                                          3

1. 

Pilar ka, środ ki ochro ny oso bi stej, po moc ni cze
na rzę dzia pra cy

Pod sta wo we na rzę dzie pra cy mu si być bez piecz ne i wy god ne w użyt ko wa niu. Dla te go na le -
ży dbać o wszyst kie pod ze spo ły pi lar ki, bo od ich pra wi dło we go dzia ła nia za le ży na sze zdro wie
i ży cie!

Ele men ty pi lar ki chro nią ce zdro wie i ży cie drwala (fot. 1): 1. Bez wład no ścio wy ha mu lec łań cu -
cha tną ce go i jed no cze śnie osło na le wej rę ki. 2. Osło na pra wej dło ni. 3. Wy chwyt nik łań cu cha

tną ce go na wy pa dek jego ze rwa nia. 4. Blo ka da dźwi gni ga zu. 5. Roz dzie lo na część sil ni ko wa
od uchwy tów oraz amor ty za to ry ob ni ża ją drga nia. In for ma cje na te mat co dzien ne go ser wi su,
ostrze nia łań cu cha i prze glą dów znaj dziesz w in struk cji ob słu gi – prze czy taj ją! Przed roz po czę -
ciem pra cy ko niecz nie sprawdź dzia ła nie ha mul ca (1) i sma ro wa nie łań cu cha tną ce go. Zwiększ ob -
ro ty sil ni ka pi lar ki nad świe żym pnia kiem – po win na po ja wić się na nim stru żka ole ju (fot. 2). 

Wła ści we sma ro wa nie zmniej sza zu ży cie łań cu cha tną ce go i pro wad ni cy oraz spra wia, że cię -
cie pi lar ką jest wy daj niej sze. 

Sto so wa nie od po wied nie go pa li wa i ole ju do sma ro wa nia urzą dze nia tną ce go (pi ły łań cu cho -
wej i pro wad ni cy) ma wpływ na bez pie czeń stwo, zdro wie i czas użyt ko wa nia pi lar ki.

Fot. 1

1
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Pod czas tan ko wa nia wy łącz pi lar kę. Uży waj spe cjal nych ka ni strów na pa li wo i olej z koń ców -
ka mi, któ re uła twią na le wa nie pły nów bez roz le wa nia. Ochro nisz śro do wi sko i unik niesz za gro że -
nia po ża ro we go (fot. 3).

Nie zbęd ne w pra cy drwala-pi la rza środ ki ochro ny zdro wia i ży cia (fot. 4):
� hełm ochronny z siatkową osło ną oczu lub twa rzy i ochron ni ka mi uszu  (chro nią przed wiórami,

spa da ją cy mi ga łę zia mi i nadmiernym ha ła sem > 85 dB),
� spodnie an ty prze cię cio we (za trzy mu ją ruch łań cu cha tną ce go, za nim ze tknie się on z cia łem),

Fot. 2

Fot. 3
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� rę ka wi ce ochron ne (chro nią przed ura za mi i wychłodzeniem; nieosłonięte i zim ne dło nie
są bardziej podatne na cho ro bę wi bra cyj ną),

� bu ty z wy so ką cho lew ką, wzmoc nio ny mi no ska mi, po de szwą an ty po śli zgo wą i wkładką
antyprzecięciową.

Uwa ga! Ka żda oso ba prze by wa ją ca w miej scu pro wa dze nia prac ścin ko wych mu si
używać hełmu ochron nego i ka mi zel ki ostrze gaw czej zgodnie z przeznaczeniem.

Na po wierzch ni ro bo czej na le ży za wsze mieć ze so bą sprzęt, któ ry po mo że bez piecz nie wy -
brnąć z trud nych sy tu acji, np. ścią gnąć za wie szo ne drze wo (ścią gacz li no wy). Bezpośredni dostęp
do ró żnych na rzę dzi pomocniczych, np. klinów, dźwignio-obalaczy, motyk, siekier, siekieromłotów
uspraw ni i przy spie szy pra ce (fot. 5).

Fot. 4

Fot. 5



2.

Prze pi sy i za sa dy bez piecz nej pra cy 
na po wierzch ni ro bo czej

Pra ca przy po zy ski wa niu drew na wią że się ze szcze gól nym za gro że niem dla zdro wia i ży cia
ludz kie go, dla te go powinna być wy ko ny wa na przez co naj mniej dwie oso by, prze by wa ją ce na po -
wierzch ni ro bo czej. Drwa le lub ze spo ły ro bo cze, pra cu ją ce w od le gło ści od sie bie co naj mniej
dwóch wy so ko ści oba la nych drzew, mu szą po zo sta wać w kon tak cie wzro ko wym i gło so wym
(fot. 6).

Pra cow ni cy, wy ko nu ją cy pra cę w tym sa mym cza sie na da nym te re nie, mu szą znać (fot. 7):
� prze bieg gra nic po wierzch ni ro bo czej oraz dzia łek ro bo czych,
� stre fy nie bez piecz ne wszyst kich ro dza jów wy ko ny wa nych prac,
� przy ję ty ogól ny kie ru nek oba la nia,
� ko lej ność wy ko ny wa nia prac i oba la nia drzew oraz wy ma ga nia bhp przy po szcze gól nych czyn -

no ściach,
� za sa dy po ro zu mie wa nia się i sy gna li za cji za gro żeń.

Przed roz po czę ciem pra cy na le ży za pew nić miej sce do ogrza nia się i spo ży wa nia po sił ków,
któ re rów nież ochro ni przed opa da mi at mos fe rycz ny mi (schron przy zrę bo wy). Na po wierzch ni ro -
bo czej po win na być do stęp na ap tecz ka, a pra cow ni cy mu szą być za po zna ni z za sa da mi udzie la -
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Fot. 6



nia pierw szej po mo cy i or ga ni za cji ak cji ra tun ko wej (fot. 8a i 8b).  Miej sce pro wadze nia prac ścin -
ko wych należy tak ozna ko wać, by na po wierzch nię ro bo czą nie wtar gnę ły oso by po stron ne. 
Ta bli ce in for ma cyj ne (fot. 9) trzeba zdjąć zaraz po za koń cze niu prac!
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Fot. 7

Fot. 8a
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Fot. 8b

Fot. 9



Pra cę trzeba tak zor ga ni zo wać, by w jak naj więk szym stop niu wy eli mi no wać ręcz ne prze no sze -
nie ła dun ków.  Je śli jednak jest to ko niecz ne, na le ży stosować sprzęt po moc ni czy, od po wied nio do -
bra ny do wiel ko ści, ma sy i ro dza ju ła dun ku, za pew nia ją cy bez piecz ne i do god ne wy ko ny wa nie pra cy.
Mo żna to osią gnąć po przez wy ko rzy sta nie wóz ków z wła snym na pę dem lub za pla no wa nie pod no -
sze nia i prze miesz cza nia ła dun ków w ze spo łach dwu oso bo wych z za cho wa niem norm dźwi ga nia
(fot. 10). 

Za du ży, prze wy ższający  mo żli wo ści czło wie ka cię żar prze no szo ne go ła dun ku mo że spo wo do -
wać po wa żny uraz krę go słu pa. Po ni żej przed sta wio no mak sy mal ną do zwo lo ną wa gę przedmiotów
trans por to wanych ręcznie z za cho wa niem bez piecz nych me tod pod no sze nia i prze no sze nia:

Nie do pusz czal ne jest jed no oso bo we 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. Nie do pusz czal ne jest
także ze spo ło we prze no sze nie przed mio tów na od le głość prze kra cza ją cą 25 m lub o ma sie prze -
kra cza ją cej 500 kg [13].
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Fot. 10

Wykonywana praca
Dopuszczalny ciężar w kg 

na jednego pracownika (mężczyznę)

Przenoszenie 
jednoosobowe

Praca ponad 4 godziny na dobę 30 kg

Praca do 4 razy na godzinę 
i do 4 godzin na dobę

50 kg

Przenoszenie wieloosobowe
ładunków o dł. ponad 4 m 
i masie ponad 30 kg

Praca ponad 4 godziny na dobę 25 kg

Praca do 4 razy na godzinę 
i do 4 godzin na dobę

42 kg
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3.

Przy go to wa nie sta no wi ska ścin ki i oba la nia
drze wa. Uwa ga, od bi cie!

Stre fa za gro żo na od bi ciem pi lar ki to gór na część koń ców ki pro wad ni cy (fot. 11). Nie wolno
tą częścią prowadnicy roz po czy nać i pro wa dzić cię cia, bo mo że to do pro wa dzić do po wa żne go
wy pad ku!

Od bi cie mo że wy stą pić pod czas okrze sy wa nia, kie dy koń ców ka pro wad ni cy ude rzy w nie wi -
docz ną pod pniem ga łąź lub in ną prze szko dę. Ry zy ko od bi cia wy stę pu je rów nież pod czas za kła -
da nia rza zu szty le to we go. Aby zmi ni ma li zo wać skut ki ewen tu al ne go od bi cia, na le ży pra wi dło wo
trzy mać pi lar kę bli sko cia ła tak, by pal ce i kciuk pew nie obej mo wa ły uchwy ty. Kciuk le wej dło ni
po wi nien obej mo wać uchwyt prze ciw staw nie do resz ty pal ców (fot. 12).

W mo men cie roz po czy na nia cię cia szty le to we go lub prze rzyn ki, pro wad ni cę na le ży przy kła -
dać do drze wa dol ną koń ców ką. Po za głę bie niu się czub ka pro wad ni cy w drew no pro stu je my pi -
lar kę i kon ty nu uje my cię cie (fot. 13). 

Przy go to wa nie sta no wi ska ścin ki i oba le nia drze wa roz po czy na my od oczysz cze nia te re nu
w po bli żu drze wa oraz na ście żkach od da la nia (rys. 1 i rys. 2) z pod szy tu i pod ro stu, usu wa jąc je
przy sa mej zie mi (fot. 14). Ście żka od da la nia (w przy pad ku pra cy z po moc ni kiem drwala – dwie
ście żki od da la nia) mu si być do kład nie oczysz czo na z prze szkód na od le głość od drze wa min. 5 m.
W tym ce lu mo żna wy ko rzy stać mo ty kę. 

Fot. 11
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Fot. 12

Fot. 13



Je śli drwal pra cu je sam, wy star czy jed na ście żka od da la nia.
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Fot. 14

Rys. 1. Ście żki od da la nia w te re nie pła skim. Rys. 2. Ście żki od da la nia w te re nie gó rzy stym.
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Fot. 15

Fot. 16



Na stęp nie na le ży pod krze sać ga łę zie – czyn ność tę mo żna wy ko nać sie kie rą (fot. 15), pi łą
„li si ogon” lub pi lar ką. Pra cuj w ta kiej po zy cji, by pień od dzie lał Cię od pi lar ki. Nie pra cuj pi lar ką
po wy żej li nii ra mion. Naj bez piecz niej pod krze sy wać dol ną czę ścią pro wad ni cy, pro wa dząc pi -
lar kę od gó ry w dół (fot. 16). Szy ję ko rze nio wą drze wa na le ży oczy ścić przed ścin ką ze zmi ne ra -
li zo wa nej ko ro wi ny, uży wa jąc sie kie ry. Ma to istot ny wpływ na za cho wa nie ostro ści łań cu cha
tną ce go, a po śred nio na ogra ni cze nie po zio mu wi bra cji i ha ła su. Przed roz po czę ciem ścin ki na -
rzę dzia po moc ni cze (kli ny, sie kie rę) na le ży uło żyć w za się gu rąk (fot. 17). Oceń rów nież, czy
na dro dze upa da ją ce go drze wa nie znaj du ją się uschnię te drze wa, z któ rych mo gą od pa dać ga -
łę zie lub ca łe ko ro ny, co mo że spo wo do wać wy pa dek przy pra cy.
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Fot. 17



4.

Ścin ka drzew – ogól ne za sa dy

Czę sto przed roz po czę ciem ścin ki drze wa trze ba oce nić uło że nie i wpływ na bie gów ko rze nio -
wych na za pla no wa ny kie ru nek oba la nia. Ni gdy nie usu waj na bie gów, któ re po ma ga ją za cho -
wać usta lo ny kie ru nek oba la nia i zwięk sza ją bez pie czeń stwo pra cy pod czas ścin ki. Pod czas
usu wa nia na pły wów ko rze nio wych przy drze wie po wi nien znaj do wać się tyl ko drwal. Pierw szy
rzaz przy usu wa niu na pły wu jest za wsze pio no wy, dru gi po zio my. Na fot. 18 po ka za no prze szka -
dza ją cy na bieg ko rze nio wy, któ ry usu nię to przed roz po czę ciem ścin ki.

Kolejność zakładania cięć przy wykonywaniu rzazu podcinającego przedstawia fot. 19.
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Fot. 18

Fot. 19

głębokość podcięcia 
1/4 – 1/3 Ø pnia

2. cięcie rzazu podcinającego

zawiasa 1/10 Ø pnia

rzaz ścinający próg bezpieczeństwa 
ok. 1/10 Ø pnia

wysokość pniaka 
maks. 1/4 Ø pnia

1. cięcie rzazu podcinającego
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Ni gdy pod czas ścin ki nie prze ci naj za wia sy i nie do ci naj jej, je śli rzaz ści na ją cy się roz-
chy la! Kra wędź rza zu pod ci na ją ce go po win na być pro sto pa dła do za mie rzo ne go kie run ku oba la -
nia. Ła two to za pew nić, przy sta wia jąc pi lar kę pro wad ni cą do drze wa i„ce lu jąc” li nią bie gną cą przez
roz rusz nik (fot. 20a i 20b) lub ka żdą kra wę dzią pro sto pa dłą do pro wad ni cy w miej sce, gdzie ma
upaść drze wo. Po przez szpa rę po pierw szym uko śnym cię ciu (1) rza zu pod ci na ją ce go ob ser wuj
po stęp dru gie go cię cia po zio me go (2) tak, by nie prze ciąć za wia sy (fot. 19). Dol na płasz czy zna rza -
zu pod ci na ją ce go (fot. 19) po win na być za wsze rów no le gła do po zio mu. Przyj mu je się, iż
1-cen ty me tro we od chy le nie od po zio mu dol nej płasz czy zny rza zu pod ci na ją ce go skut ko wać mo -
że prze chy le niem ko ro ny drze wa o 1 m w bok, a tym sa mym nie kon tro lo wa ną zmia ną ob ra ne go
kie run ku oba le nia drze wa i ewen tu al nym je go za wie sze niem. Je śli bar wa wió rów wska zu je na zgni -
li znę pnia – zwiększ sze ro kość za wia sy (fot. 21). Nie „po pra wiaj” rza zu pod ci na ją ce go po przez

zwięk sza nie sze ro ko ści za wia sy
w jed nym jej koń cu. Je śli za wia -
sa jest nie rów na, włók na drzew -
ne w cień szym koń cu mo gą ulec
ze rwa niu i utra cisz kon tro lę nad
oba la nym drze wem. Trój kąt ną
za wia sę, szer szą po stro nie prze -
ciw nej do po chy le nia, sto su je my
wy łącz nie przy oba la niu drzew
po chy lo nych w bok od kie run ku
oba la nia i wów czas ni gdy jej nie
skra ca my. Je śli skra casz za wia sę,
to na głę bo kość nie więk szą niż
5 cm. 
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Fot. 20a

Fot. 20b
k.o.



Ty py rza zów pod ci na ją cych (k.o. �):

Rzaz z jed nym cięciem po zio mym:
– przy ścin ce cień szych drzew lub sil nie po chy lo nych zgod nie z k.o. z za sto -

so wa niem kli nów.

Rzaz kli no wy z cięciem uko śnym gór nym i dol nym:
– ścin ka drzew w dół sto ku na stro mych zbo czach,
– wy dłu ża czas upa da nia drze wa, a przy od po wied nio du żym ką cie roz war -

cia rza zu za wia sa nie ule ga ze rwa niu i drze wo nie zsu wa się ze sto ku.

Rzaz kli no wy z po zio mym cięciem dol nym (najczęstszy):
– w te re nie pła skim i drze wach o Ø po wy żej 20 cm w miej scu cię cia,
– przy ścin ce drzew o Ø po nad dwie dłu go ści pro wad ni cy i do ser co wym po -

moc ni czym rza zie ści na ją cym,
– przy drze wach sil nie po chy lo nych zgod nie z k.o. mo żna wy ko nać dwa ta kie

cięcia bocz ne pod ką tem 45° do k.o., któ rych punkt sty ku wy zna czy k. o.,
– za wia sa ule ga ze rwa niu, za nim drze wo upad nie.

Rzaz kli no wy z po zio mym gór nym cięciem:
– ścin ka drzew w dół sto ku,
– pierw szy rzaz uko śny, dru gi po zio my na wy so ko ści po wierzch ni sto ku

po prze ciw nej stro nie pnia,
– przy ką cie roz war cia rza zu po wy żej 45° opóź nia się upa dek drze wa i ze rwa -

nie za wia sy,
– rzaz ści na ją cy lek ko po wy żej pod cię cia, do bre dla drzew o ła two roz sz cze -

pia ją cym się drew nie.
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Fot. 21
k.o.



4.1. Ścin ka drzew z wy ko rzy sta niem urzą dzeń po moc ni czych

1. Ścin kę z uży ciem dźwi gnio -ob ra ca ka pro wa dzi się jed no oso bo wo (fot. 22). Pod cię cie po -
win no mieć głę bo kość ok. 1/5 Ø pnia. Drze wo na le ży oba lać z uży ciem si ły mię śni nóg, utrzy mu -

jąc wy pro sto wa ny krę go słup.
Przy drze wach lek ko po chy lo -
nych w kie run ku zgod nym z k.o.
wy ko nu jąc rzaz ści na ją cy, zo sta -
wia się bocz ną li stwę przy trzy -
mu ją cą drze wo (1) i prze ci na ją
(uko śnie w dół) do pie ro po wło -
że niu stop ki dźwi gnio -ob ra ca ka
w szcze li nę rza zu (2) (schemat 1).
Rysunek nr 3 pokazuje kolejność
prowadzenia cięć.

W przy pad ku drzew lek ko po chy lo nych w kie run ku prze ciw nym do za mie rzo ne go k. o. sto su -
je się dwie tech ni ki ścin ki z uży ciem dźwi gnio -ob ra ca ka (sche mat 2):

Technika 1. Wy ko nać rzaz ści na ją cy, wło żyć dźwi gnio -ob ra cak w szcze li nę rza zu i na stęp nie
za ło żyć rzaz pod ci na ją cy 2-3 cm po ni żej rza zu ści na ją ce go z po zo sta wie niem pra wi dło wej za wia -
sy. Oba lić drze wo dźwi gnio -ob ra ca kiem.

Technika 2. Wy ko nać rzaz pod ci na ją cy (1), a na stęp nie od stro ny pod cię cia rzaz szty le to wy
pro sto pa dle do kra wę dzi pod cię cia nie co po wy żej pla no wa ne go rza zu ści na ją ce go (2). Wło żyć
dźwi gnio -ob ra cak w rzaz szty le to wy od stro ny prze ciw nej do k.o. (3). Na stęp nie w dwóch eta pach
wy ko nać rzaz ści na ją cy po obu stro nach rza zu szty le to we go, pro wa dząc pi lar kę w stro nę pod cię -
cia i for mu jąc za wia sę (4 i 5). Drze wo oba la się dźwi gnio -ob ra ca kiem. W tej me to dzie mo żna rów -
nież wy ko rzy stać kli ny za miast dźwi gni. 
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Schemat 1.

Fot. 22

3
1

2

k.o.



2. Ścin kę z wy ko rzy sta niem tycz ki kie run ko wej pro wa dzi się dwu oso bo wo (fot. 23). Dłu gość
tycz ki po win na wy no sić mi n. 4 m. Wi deł ki mu szą być trwa le osa dzo ne na grub szym koń cu tycz ki.
Drwal wy ko nu je pod cię cie, po moc nik wbi ja na wy so ko ści min. 3 m wi deł ki tycz ki w drze wo i zaj -
mu je po zy cję, któ ra umo żli wi mu na pie ra nie na tycz kę i oba le nie drze wa w za pla no wa nym 

kie run ku. Po wy ko na niu
rza zu ści na ją ce go i ufor -
mo wa niu za wia sy drwal
mo że po móc oba lić drze -
wo. Tycz kę na le ży trzy mać
z bo ku cia ła.
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Schemat 2.

Fot. 23
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kierunek
pochylenia
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k.o.

Za bro nio ne jest: 
� wyj mo wa nie 

wi de łek tycz ki
z drze wa w trak cie 
wy ko ny wa nia rza zu
ści na ją ce go,

� sto so wa nie tycz ki 
pod czas oba la nia
drzew w gó rę sto ku,

� po zo sta wia nie 
tycz ki opar tej 
o sto ją ce drze wo.
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4.2. Ścin ka drzew z wy ko rzy sta niem kli nów

1.   Drze wa o Ø mniej szej od uży tecz nej dłu go ści pro wad ni cy (sche mat 3):
a. Wy ko nać pra wi dło we pod cię cie i ewen tu al nie skró cić za wia sę (maks. 5 cm) (1).
b. Oprzeć ostro gę pilarki o drze wo i dol ną czę ścią pro wad ni cy roz po cząć rzaz ści na ją cy

od stro ny prze ciw nej do k.o. (2).
c. Po prze cię ciu po ło wy śred ni cy pnia wło żyć kli ny i lek ko po bić (3).
d. Do koń czyć rzaz ści na ją cy i ufor mo wać pra wi dło wą za wia sę (4).
e. Oba lić drze wo kli na mi (5).

2.    Drze wa o Ø nie więk szej niż dwie uży tecz ne dłu go ści pro wad ni cy (sche mat 4):
a. Wy ko nać pra wi dło we pod cię cie i ewen tu al nie skró cić za wia sę (maks. 5 cm) (1).
b. Roz po cząć rzaz ści na ją cy cię ciem szty le to wym (uwa ga na od bi cie!) od stro ny pod cię -

cia (2) w ta ki spo sób, by ufor mo wać pra wi dło wą część za wia sy (3), pro wa dzić pi lar kę
ru chem okrę żnym do po ło wy Ø pnia. 

c. Wło żyć w szcze li nę rza zu ści na ją ce go klin i lek ko po bić (4).
d. Pro wa dzić da lej cię cie ści na ją ce (pi lar ka ca ły czas jest w rza zie) do mo men tu ufor mo -

wa nia za wia sy, wło żyć dru gi klin i lek ko po bić (5).
e. Od sta wić pi lar kę i po bi ja jąc na prze mian oba kli ny oba lić drze wo (6).

Ten sposób ścinki drzewa ma również drugi wariant – wykonuje się cięcie złożone polegające
na uformowaniu zawiasy poprzez dwa cięcia sztyletowe po obu stronach drzewa.

Schemat 4.

Schemat 3.

431 2 5

1

k.o.

2
3

4 5 6

k.o.
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3.  Drze wa o Ø prze kra cza ją cej dwie uży tecz ne dłu go ści pro wad ni cy (sche mat 5, fot.: 24,
25 a, 25 b, 26, 27):
a. Wy ko nać rzaz pod ci na ją cy o od po wied nim 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 (do rdze nio we go) (1).
b. Od stro ny pod cię cia wy ko nać rzaz ser co wy na głę bo kość za le żną od gru bo ści drze wa

na po zio mie przy szłe go rza zu ści na ją ce go (uwa ga na od bi cie!) (2).
c. Roz po cząć rzaz ści na ją cy cię ciem szty le to wym od stro ny pod cię cia i ufor mo wać część

za wia sy, nie co szer szą niż nor mal nie (3).
d. Po prze cię ciu ok. po ło wy Ø pnia wło żyć i po bić klin (kli ny) (4).
e. Do koń czyć rzaz ści na ją cy, stop nio wo wkła da jąc i po bi ja jąc lek ko kli ny; ufor mo wać 

dru gą część za wia sy (4).
f. Oba lić drze wo kli na mi.

Cię cie do rdze nio we i ewen tu al ne skró ce nie za wia sy mu si po zo sta wić mi ni mum 1/2 dłu -
go ści ca łej za wia sy.

Schemat 5.

Fot. 24

1 2

3

4

k.o.
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Fot. 25a

Fot. 25b
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Fot. 27

Fot. 26



4.3. Ścin ka drzew po chy lo nych zgod nie z kie run kiem oba la nia 

Naj bez piecz niej sza me to da ścin ki po le ga na zo sta wie niu od stro ny prze ciw nej do k.o. li stwy
przy trzy mu ją cej tzw. „pięt ki”, o sze ro ko ści ok. 1/4 Ø pnia, któ rą prze ci na my na sa mym koń cu jed -
nym cię ciem po zio mym lub uko śnym, sto jąc nie co z bo ku drze wa (sche mat 6, fot. 28, 29, 30, 31, 32).

a.   Wy ko nu je my pra wi dło we pod cię cie (1).
b. Rzaz ści na ją cy roz po czy na my od stro ny za wia sy cię ciem szty le to wym (uwaga na odbicie!),

for mu jąc za wia sę i kon ty nu ując cię cie w stro nę prze ciw ną do k.o. (2).
c. Po zo sta wia my nie do cię tą część drze wa –„pięt kę” i wyj mu je my pi lar kę z rza zu (2).
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Schemat 6.

Fot. 28

1

2

3 4

k.o.



d. W przy pad ku drze wa o Ø pnia więk szej niż uży tecz na dłu gość pro wad ni cy wy ko nu je my
rzaz szty le to wy z dru giej stro ny pnia, for mu je my dru gą część za wia sy i „pięt kę” (za le ca się
wpro wa dze nie kli nów w rzaz ści na ją cy, któ re bę dą ase ku ro wać pra wi dło wy upa dek drze -
wa; jest to wa żne, je śli po chy le nie jest nie okre ślo ne i pod czas wia tru) (3).

e. Prze ci na my „pięt kę” (4).
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Fot. 30

Fot. 29
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Fot. 32

Fot. 31



4.4. Ścin ka drzew sil nie po chy lo nych zgod nie z kie run kiem
oba la nia 

1.  Ścin ka z za sto so wa niem dwóch rza zów pod ci na ją cych kli no wych bocz nych (sche mat 7):

a. Wy ko nać dwa rza zy pod ci na ją ce kli no we bocz ne tak, by punkt sty ku wy pa dał na kie -
run ku po chy le nia drze wa i był cof nię ty do środ ka pnia ok. 1/10 Ø, a kąt mię dzy pod cię -
cia mi wy no sił ok. 90° (1).

b. Je że li Ø pnia jest więk sza niż uży tecz na dłu gość pro wad ni cy, na le ży wy ko nać bocz ne
cię cia skra ca ją ce (2).

c. Rzaz ści na ją cy na le ży wy ko nać szyb kim cię ciem w po zy cji do god nej do szyb kie go od -
da le nia się, sto jąc z bo ku drze wa (zagrożenie roz łu pa nia pnia!), w kie run ku od ty łu
drze wa do kie run ku po chy le nia z za cho wa niem pro gu bez pie czeń stwa (1 i 2).

d. W mo men cie roz chy la nia się rza zu ści na ją ce go na tych miast od da lić się. 

2.  Ścin ka me to dą „przez kli ny”, za le ca na do drzew li ścia stych (sche mat 8):

a. Pod cię cie wy ko nać jed nym rza zem po zio mym i jak tyl ko to jest mo żli we wpro wa dzić
w rzaz i po bić kli ny – ina czej pro wad ni ca ule gnie za klesz cze niu; je śli drze wo jest grub -
sze niż uży tecz na dłu gość pro wad ni cy, pod cię cie roz ło żyć na dwa cię cia, za ka żdym ra -
zem wkła da jąc w rzaz kli ny (1).

b. Pro wa dzić rzaz pod ci na ją cy do ok. 1/2 Ø pnia, fa za mi tnąc i po bi ja jąc kli ny (2).

c. Wy jąć pi lar kę z rza zu i mak sy mal nie po bić kli ny (3).

d. Za kła da jąc wy so ki próg bez pie czeń stwa (8-12cm), wykonać boczne skrócenie rzazu
ścinającego (4) (przy cieńszych drzewach nie jest to konieczne).

e. Rzaz ści na ją cy na le ży wy ko nać szyb kim cię ciem w po zy cji do god nej do szyb kie go od -
da le nia się, sto jąc z bo ku drze wa (mo żli wość roz łu pa nia pnia!), w kie run ku od ty łu
drze wa do kie run ku po chy le nia z za cho wa niem pro gu bez pie czeń stwa (5).

f. Na tych miast się od da lić w mo men cie roz chy la nia się rza zu ści na ją ce go.

Bezpieczne pozyskanie drewna. Dobre praktyki                                                                                                            27

Schemat 7.

1 2

k.o.



4.5. Ścin ka drzew po chy lo nych prze ciw nie do za ło żo ne go 
kie run ku oba la nia 

1.   Drze wa lek ko po chy lo ne prze ciw nie do k.o. (sche mat 9):
a. Ścin kę roz po cząć od za ło że nia rza zu ści na ją ce go i jak tyl ko to mo żli we za bez pie czyć

drze wo kli na mi. Je śli drze wo jest grub sze niż uży tecz na dłu gość pro wad ni cy, wy ko na -
nie rza zu należy po dzie lić na dwa eta py, ka żdo ra zo wo uży wa jąc kli nów (1a–1d).

b. Wy ko nać płyt ki (1/5 Ø) kli no wy rzaz pod ci na ją cy (2).
c. Pro wa dzić rzaz ści na ją cy w kie run ku za wia sy z jed no cze snym po bi ja niem kli nów do mo -

men tu wy pro sto wa nia drze wa (3a i 3b).
d. Skró cić za wia sę i oba lić drze wo kli na mi (4).

Je śli drze wo jest grub sze niż dwie uży tecz ne dłu go ści pro wad ni cy, na le ży – z uwzględ nie niem
za sad po wy ższych – za sto so wać tech ni kę rza zu do rdze nio we go (ser co we go).
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Schemat 8.
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2.   Drze wa po chy lo ne i sil nie po chy lo ne prze ciw nie do k.o.:

a. Na le ży bez względ nie ko rzy stać ze ścią ga cza li no we go lub wcią gar ki cią gni ka, z uży -
ciem blocz ków kie run ko wych.

b. Na le ży sto so wać tech ni kę jak przy drze wach lek ko po chy lo nych prze ciw nie do k.o.,
z tym że przed roz po czę ciem ścin ki na le ży za mo co wać na drze wie mo żli wie wy so ko li -
nę i wstęp nie ją na piąć, zabezpieczając drzewo przed upadkiem w stronę przeciwną do
kierunku obalania.

c. Roz po cząć rza zem ści na ją cym z uży ciem i po bi ja niem kli nów, by nie za klesz czyć pro -
wad ni cy, rzaz pro wa dzić do ok. 1/2 Ø pnia.
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Schemat 9.
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d. Wy ko nać płyt ki rzaz pod ci na ją cy.
e. Pro wa dzić da lej rzaz ści na ją cy krót ki mi eta pa mi, za ka żdym ra zem po bi ja jąc kli ny.
f. Oba lić drze wo urzą dze niem li no wym.

Nie wol no cią gnąć li ny i drze wa bez po śred nio na sie bie – na le ży użyć blocz ków kie -
run ko wych. W chwi li roz po czę cia upa da nia drze wa ob słu gu ją cy ścią gacz li no wy po -
wi nien od da lić się w bok na od le głość min. 5 m.

Drze wa sil nie po chy lo ne (wierz cho łek w rzu cie pio no wym się ga od od ziom ka da lej
niż 3 m) po win ny być oba la ne zgod nie z kie run kiem po chy le nia.

4.6. Ścin ka drzew po chy lo nych w bok od za ło żo ne go kie run ku
oba la nia

Obo wią zu ją pod sta wo we za sa dy wy ko ny wa nia rza zów, ścinkę roz po czy na się pra wi dło wo wy -
ko na nym pod cię ciem kli no wym (sche mat 10 i 11). Rzaz ści na ją cy roz po czy na się, przy grub szych
drze wach, cię ciem szty le to wym (1), roz po czy na jąc od stro ny po chy le nia drze wa (włók na ści ska -
ne) i pro wa dząc go w kie run ku włó kien roz cią ga nych (2). Stop nio wo, je śli jest to już mo żli we, na -
le ży za sto so wać kli ny i po bi jać je w mia rę po stę pu cię cia (3). Na le ży po zo sta wić trój kąt ną
za wia sę, szer szą od stro ny prze ciw nej do po chy le nia i nie wol no jej skra cać! (4). Drzewo
obalamy pobijając kliny (5).
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Ko lej ność pro wa dze nia cięć oraz moment włożenia i pobicia klinów, w przy pad ku drzew 
o Ø mniej szej niż uży tecz na dłu gość pro wad ni cy, przed sta wia sche mat 11.

4.7. Ścin ka drzew zmur sza łych, dziu pla stych i hu bia stych

Na le ży sto so wać zna ne już spo so by bez piecz ne go za kła da nia rza zów oraz po ni ższe za sa dy
(sche mat 12 i 13):

a. 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.

b. 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.

c. Za wia sa po win na być po ło żo na w stre fie drew na zdro we go.
d. Bez piecz nie jest po zo sta wić szer szą za wia sę, niż nor mal nie (wię cej niż 1/10 Ø pnia).
e. 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 i 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.

Je śli dziu pla lub mursz znaj du ją się w wy ższych par tiach drze wa, to pod czas oba la nia drze wo
mo że się prze ła mać – ścin kę na le ży wte dy pro wa dzić z po moc ni kiem, któ ry ob ser wu je drze wo
w trak cie oba la nia i ostrze ga drwa la o za gro że niu.
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Schemat 11.

Schemat 12. Schemat 13.
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4.8. Ścin ka 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 nor mal ne drze wo, z za -
cho wa niem uwa run ko wań (po chy le nie drze wa, gru bość pnia) i za sad opi sa nych wy żej.
Przy zro ście pnia do 130 cm wy so ko ści do pusz cza się roz ci na nie pnia wzdłuż włó kien
drew na.

� 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 po chy le 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 i ich na pię cie. 

4.9. Ścin ka drzew z pęk nię tym pniem

Pęk nię cia mo gą wy stę po wać przy ob wo dzie lub w po bli żu osi pnia. Zaw sze sto su je się wspo -
mnia ne wy żej bezpieczne tech ni ki ścin ki. Na le ży sto so wać do dat ko wo za sa dy:

� 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 (schemat 14),

� w przy pad ku 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 (schemat 15),

� drze wo do dat ko wo za bez pie cza my przed roz łu pa niem łań cu chem lub li ną.

4.10. Ścią ga nie drzew za wie szo nych

Ni gdy:

� nie oba laj dru gie go drze wa na już za wie szo ne w ce lu wy mu sze nia upad ku,
� nie ści naj drze wa, na któ rym za wie si ło się inne drze wo,
� nie od ci naj me tro wych od cin ków pnia od od ziom ka ce lem spo wo do wa nia upad ku

drze wa zawieszonego,
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Schemat 14. Schemat 15.

k.o. k.o.



� nie pra cuj pod za wie szo nym drze wem i w ob sza rze za gro żo nym nie kon tro lo wa -
nym upad kiem ta kie go drze wa.

Bez piecz ne tech ni ki ścią ga nia drzew za wie szo nych opi sa ne zo sta ły w pierw szej czę ści po rad -
ni ka. Przy uży wa niu drą ga na le ży zwró cić uwa gę na to by był so lid ny, nie po pę ka ny i miał min. 3 m
dłu go ści, co za pew ni bez piecz ną od le głość od od ziom ka, zmie nia ją ce go po ło że nie w wy ni ku ob -
ra ca nia (fot. 33). Zaw sze pcha my od sie bie i nie opie ra my drą ga ani ob ra ca ka o bar ki!
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Fot. 33



5.

Ope ra cje tech no lo gicz ne na ścię tych drze wach

5.1. Okrze sy wa nie drzew

Okrze sy wa nie mo że być czyn no ścią bez piecz ną, wy ko na ną szyb ko i bez zbęd ne go wy sił ku.
Na le ży do brze sko or dy no wać płyn ność ru chów pi lar ki po po bocz ni cy pnia i prze miesz cza nie się
wzdłuż oba lo ne go drze wa. Po zy cję przy drze wie i chwyt pi lar ki od pio no we go do po zio me go 
i z po wro tem do pio no we go na le ży zmie niać w tym sa mym cza sie – przede wszyst kim pod czas
prze cho dze nia do ko lej ne go okół ka ga łę zi. Naj lep sza wy so kość le żą ce go pnia do okrze sy wa nia
za wie ra się mię dzy ko la na mi a bio dra mi. Je śli pień le ży na zie mi, wzra sta ry zy ko od bi cia pi lar ki,
bo nie wi dać do kład nie ga łę zi i prze szkód, znaj du ją cych się od spodu. Naj wa żniej sze za sa dy bez -
pie czeń stwa:
� pew nie stój na no gach, a wzdłuż pnia prze miesz czaj się tyl ko wte dy, gdy pro wad ni ca jest

po prze ciw nej stro nie pnia lub po za cią gnię ciu ha mul ca bez pie czeń stwa (fot. 34.);
� trzy maj pi lar kę bli sko sie bie, nie schy laj się ple ca mi tyl ko przy ku caj na no gach (fot. 35.);
� jak najczęściej opie raj kor pus pi lar ki o pień lub udo – od cią żaj krę go słup (fot. 36);
� nie tnij koń ców ką pro wad ni cy. Pi lar ką pra cuj jak dźwi gnią z wy ko rzy sta niem pod par cia

o pień (tech ni ka dźwi gnio wa) (fot. 37).
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Fot. 34
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Fot. 35

Fot. 36



Przed ze tknię ciem się łań cu cha tną ce go pi ły z ga łę zią wpro wadź pi lar kę na peł ne ob ro ty sil -
ni ka. Prze chy laj pi lar kę przed ga łę zia mi, któ re za raz obe tniesz w kie run ku, w któ rym one wy ra -
sta ją. Kła dąc pro wad ni cę pła sko na gór nej stro nie pnia, okrze suj gór ne ga łę zie przed prze-
chy le niem pi lar ki do po zy cji pio no wej. Pod czas prze kła da nia pi lar ki le wa rę ka swo bod nie prze -
miesz cza się po przed nim uchwy cie, a pra wa pal cem wska zu ją cym lub kciu kiem wci ska ma net -
kę ga zu. Dol ne ga łę zie okrze su je się stop nio wo pod czas prze su wa nia się wzdłuż pnia, je śli pień
jest unie sio ny. Na le ży za cho wać ostro żność, gdyż pień mo że zmie nić po ło że nie po od cię ciu
dol nych ga łę zi. Pień le żą cy na zie mi na le ży ob ró cić ob ra ca kiem (od sie bie!) po do ko na niu okrze -
sy wa nia bocz nych i gór nej płasz czy zny pnia i okrze sać spodnią stro nę na koń cu. Je śli je steś po -
cząt ku ją cym drwa lem, mo żesz po tre no wać ru chy, prze kła da nie pi lar ki i zmia ny uchwy tów na już
okrze sa nej strza le przy wy łą czo nej pi lar ce. 

Czę sto przed wła ści wym okrze sa niem ko niecz ne jest skró ce nie ga łę zi, co uła twia pra cę,
a przede wszyst kim li kwi du je na prę że nia w od ci na nej ga łę zi (fot. 38). Pra wi dło wa li kwi da cja na -
prę żeń po zwo li unik nąć ude rze nia ga łę zią i wy pad ku przy pracy. Gru be ga łę zie na le ży od ci nać
z wy ko rzy sta niem dwóch rza zów (pod cię cie i rzaz ści na ją cy) (fot. 39). Skra ca nie mo żna wy ko nać
eta pa mi, by stop nio wo li kwi do wać na prę że nia. Zaw sze sta waj po wklę słej stro nie wy gię cia ga łę -
zi (patrz zdję cia po ni żej). Prze szka dza ją ce od cię te ga łę zie na le ży od rzu cać od pnia, by nie utrud -
nia ły wła ści we go okrze sy wa nia (ry zy ko po tknię cia) (fot. 40).
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5.2. Prze rzyn ka drew na
Bez piecz na prze rzyn ka drew na wy ma ga oce ny na prę żeń wy stę pu ją cych w le żą cym pniu. Zła

oce na skut ku je za klesz cze niem pro wad ni cy lub roz sz cze pie niem drew na. Nie za cho wa nie ostro -
żno ści mo że skut ko wać oka le cze nia mi i zła ma nia mi nóg. Zaw sze na le ży ob ser wo wać za cho -
wa nie się dłu ży cy pod czas pro wa dzo ne go cię cia, bo je śli źle oce nio no na prę że nia w drew nie,
szyb ka re ak cja drwa la mo że za po biec wy pad ko wi przy pra cy. Przy go tuj so bie ście żkę od da la nia,
w ra zie gdy by drze wo od bi ło w Two im kie run ku. Sprawdź, czy dłu ży ca nie sto czy się po prze cię -
ciu. Je śli pra cu jesz w gó rach, a drze wa oba lo no po war stwi cy, sta waj za wsze po wy żej prze rzy na -
nych sztuk drew na. Zaw sze zaj muj po zy cję po wklę słej (we wnętrz nej) stro nie wy gię te go pnia
i po tej stro nie roz po czy naj prze rzyn kę. 

Je śli drew no jest wy gię te w dół (fot. 41) (włók na drew na ści ska ne są od gó ry) roz pocz nij od rza -
zu od gó ry, tnij do momentu zaciskania się prowadnicy w rzazie. Wyj mij pi lar kę i roz pocz nij dru gi rzaz
od do łu do mo men tu prze cię cia dłu ży cy. Cię cia po win ny się spo tkać. Ta ka ko lej ność za po bie gnie za -
klesz cze niu pro wad ni cy. Mo żesz w trak cie pro wa dze nia pierw sze go rza zu po ru szać pi lar ką w przód
i w tył. Wy czu jesz mo ment, kie dy pro wad ni ca się za klesz cza i to jest znak do roz po czę cia dru gie go
cię cia od do łu (fot. 42 i 43).

Je śli drew no jest wy gię te w gó rę (włók na ści ska ne są od do łu) roz pocz nij prze rzyn kę od do -
łu i do kończ dru gim rza zem od gó ry. Ta ka ko lej ność za po bie gnie pę ka niu drew na.

Szyb ka me to da prze rzyn ki drew na z ma ły mi na prę że nia mi o Ø mniej szej niż dłu gość pro wad -
ni cy po le ga na prze cię ciu trzy ma ną pio no wo pi lar ką po ło wy prze kro ju pnia (od stro ny prze ciw -
nej niż sto isz), a na stęp nie szyb kim ob ró ce niu pi lar ki pra cu ją cej na peł nych ob ro tach do po zio mu
i do koń cze niu prze rzyn ki.
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Fot. 41

Fot. 42
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Je śli w drew nie wy stę pu ją sil ne na prę że nia (moc ne wy gię cia), to przed cię ciem koń czą cym
prze rzyn kę sto su je się rzaz szty le to wy za wsze w stro nę włó kien ści ska nych z po zo sta wie niem nie -
do pi łu o szer. ok. 1/10 Ø.

Je śli pień jest grub szy niż uży tecz na dłu gość pro wad ni cy to w przy pad ku, gdy:
� drew no jest wy gię te w dół pierw szy rzaz za kła da my pio no wo, trzymając pilarkę po prze -

ciw nej stro nie pnia niż stoimy na gł. 1/4 Ø i kon ty nu uje my po wy pro sto wa niu pi lar ki rów -
nież do głę bo ko ści 1/4 Ø pnia; dru gi rzaz za kła da my od do łu, a je śli dłu ży ca jest moc no
na prę żo na przed osta tecz nym cię ciem od do łu za kła da my rzaz szty le to wy, pro wa dząc go
w gó rę w stro nę włó kien ści ska nych; 

� drew no jest wy gię te w gó rę pierw szy rzaz za kła da my, trzymając pilarkę pio no wo po prze -
ciw nej stro nie pnia niż stoimy na gł. 1/4 Ø i kon ty nu uje my po wy pro sto wa niu pi lar ki do głę -
bo ko ści 1/10 Ø pnia; dru gi rzaz za kła da my od do łu tnąc na gł. 1/3 Ø pnia. Prze rzyn kę
koń czy my rza zem pro wa dzo nym od gó ry w dół w stro nę włó kien ści ska nych.

Przy usu wa niu zło mów i wy wro tów wy stę pu ją sil ne na prę że nia w drew nie. Spo so bem na prze -
rzyn kę ta kie go drew na jest wy ko rzy sta nie rza zu w kształ cie li te ry „V” od stro ny włó kien ści ska nych.
Dru gi rzaz pro wa dzi my od stro ny włó kien roz cią ga nych do mo men tu prze ła ma nia się dłu ży cy. Na -
le ży za cho wać szcze gól ną ostro żność! Usta wia my się za wsze po wklę słej stro nie wy gię cia
(fot. 44, 45).
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6.

Bez pie czeń stwo i hi gie na pra cy 
przy zryw ce drew na

Pod czas zryw ki drew na po szcze gól ne ope ra cje ro bo cze mu szą być pro wa dzo ne w ta ki spo -
sób i w ta kiej ko lej no ści, aby za pew nić prze strze ga nie prze pi sów i za sad bez pie czeń stwa pra cy.
Oso by pra cu ją ce przy zryw ce drew na po win ny znać stre fy nie bez piecz ne oraz zostać zapoznane
ze wszyst ki mi za gro że nia mi wy stę pu ją cy mi pod czas pra cy. Na le ży ta kże usta lić za sa dy po ro zu -
mie wa nia się po mię dzy zryw ka rzem, je go po moc ni kiem oraz pra cow ni kiem nad zo ru.

Wy zna cze nie szla ków zryw ko wych jest obo wiąz kiem za rząd cy la su, czy li nad le śnic twa, jed nak
wy ko naw ca prac zryw ko wych po wi nien w tym uczest ni czyć. Szla ki zryw ko we naj le piej wy zna czać
bez po śred nio przed pla no wa nym roz po czę ciem prac, wy ko rzy stu jąc w tym ce lu wy ko na ny wcze -
śniej szkic sy tu acyj ny. Szla ki mu szą być wy zna czo ne w spo sób czy tel ny i jed no znacz ny dla drwa li -
-pi la rzy, ope ra to rów cią gni ków zryw ko wych, pra cow ni ków nad zo ru i Słu żby Le śnej. 

Sze ro kość szla ków zryw ko wych po win na uwzględ niać wy mo gi bez pie czeń stwa pra cy, szlak
po wi nien być w mia rę pro sty z ła god ny mi łu ka mi. Ge ne ral nie sto su je się za sa dę, że sze ro kość szla -
ku mu si być ok. 1 m więk sza od sze ro ko ści środ ka uży wa ne go do zryw ki. Szlak zryw ko wy po wi -
nien być szer szy w miej scach skrę tów i łu ków, na le ży uni kać ostrych za krę tów. Szla ki mo gą być
pro wa dzo ne za rów no po grzbie tach wznie sień, jak i do li na mi, pro sto pa dle lub sko śnie do li nii naj -
więk szych spad ków te re nu. Zaw sze na le ży uwzględ nić mak sy mal ne do pusz czal ne spad ki te re nu
dla uży wa nych środ ków tech nicz nych, okre ślo ne w in struk cjach ob słu gi. Spad ki po przecz ne i po -
dłu żne szla ku zryw ko we go po win ny za pew nić bez piecz ne po ru sza nie się kon kret ne go ty pu cią -
gni ka zryw ko we go. 

Szla ki zryw ko we:
� nie po win ny być pro jek to wa ne na sto kach o spad ku pow. 40%;
� przy spad ku do 15% pro wa dzi my je w do wol nych kie run kach, przy za cho wa niu za sad

wspo mnia nych wy żej i wy mo gu naj krót szej od le gło ści zryw ki;
� przy spad kach te re nu w za kre sie 15-40% pro wa dzi my je uko śnie do war stwic tak, by nie

prze kro czyć maks. spad ku po dłu żne go za le żne go od uży wa ne go środ ka zryw ko we go:
zryw ka kon na i cią gni ki rol ni cze do 18%, for war de ry do 30%, ski de ry do 40%.

Za sa dy bez piecz nej pra cy pod czas zryw ki drew na:
� przed zryw ką usta la się spo so by i me to dy pro wa dze nia prac, uwzględ nia jąc wa run ki te re -

no we i mo żli wo ści tech nicz ne,
� na le ży usu nąć ze szla ku zryw ko we go wszyst kie prze szko dy za gra ża ją ce bez pie czeń stwu

pra cu ją cych – wy sta ją ce ka mie nie, wy so kie pnia ki, po susz itp.,
� po moc nik zryw ka rza lub pra cow nik nad zo ru mo gą po dą żać za zry wa nym ła dun kiem w od -

le gło ści nie mniej szej niż 5 m.
� nie wol no do ty kać lin, łań cu chów i drew na bę dą ce go w ru chu,
� za bra nia się prze cho dze nia przez li ny i cią gnię te drew no w cza sie ru chu,
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� nie do pusz czal ne jest prze by wa nie i po ru sza nie się przed obok lub z za się gu zry wa ne go
drew na,

� nie wol no od pi nać ła dun ku przed za trzy ma niem środ ka zryw ko we go,
� za bra nia się wle cze nia luź nej li ny wcią gar ki za cią gni kiem,
� wciągarka montowana na ciągniku powinna być wyposażona w urządzenie do

natychmiastowego zwolnienia liny pod obciążeniem.

Cią gnik zryw ko wy lub rol ni czy uży wa ny do zryw ki mu si po sia dać ka bi nę, chro nią cą ope ra to -
ra w ra zie wy wrot ki cią gni ka. Wspor ni ki łą czą ce ka bi nę z obu do wą sil ni ka (ra ma ochron na) po win -
ny mieć prze krój okrą gły, co znacz nie wzmac nia kon struk cję, a tym sa mym le piej chro ni ope ra to ra.
Je śli po ziom ha ła su w ka bi nie prze kra cza 85 dB, ope ra tor mu si pra co wać w ochron ni kach słu chu
(fot. 46).

Na wy po sa że niu cią gni ka po win ny znaj do wać się, w za le żno ści od przy ję tej me to dy zryw ki,
spraw na wcią gar ka 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. 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. Ope ra tor po wi nien pra co wać w rę -
ka wi cach (fot. 47 i 48).
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7.

Wykaz aktów prawnych obowiązujących 
przy pozyskaniu drewna:

1. Ustawa z 26 czerw ca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz.U. z 2006 r., nr 161,
poz. 1141).

4. Rozporządzenie z Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie prze-
prowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie
pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2067).

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004 r., nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

6. Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu
gospodarki leśnej (załącznik do zarządzenia nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 20 kwietnia 2012 r.).

7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac
wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U. z 1996 r., nr 62, poz. 287).

8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków 
i napojów (Dz.U. z 1996 r., nr 60, poz. 279).

9. Rozporządzenie Rady Ministrów z 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych,
niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią
(t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 796).

10. Rozporządzenie Rady Ministrów z 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych
młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.
1509).

11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez
pracowników podczas pracy (Dz.U. z 2002 r., nr 191, poz. 1596 z późn. zm., ost zm. Dz.U. 
z 2003 r. Nr 178, poz. 1745).

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1422).

13. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpie-
czeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000 r., nr 26, poz. 313,
ost. zm. Dz.U. z 2009 r., nr 56, poz. 462).

14. Ustawa z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 128 z późn. zm.).
15. Rozporządzenie Ministra Środowiska oraz Ministra Gospodarki z 2 maja 2012 r. w sprawie

określenia gęstości drewna (Dz.U. z 2012 r., poz. 536).
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8.

Spis schematów w publikacji

Sche mat 1.    Tech ni ka ścin ki i oba la nia drze wa z uży ciem dźwi gnio -ob ra ca ka.

Sche mat 2.    Tech ni ka ścin ki i oba la nia drze wa lek ko po chy lo ne go w kie run ku prze ciw nym do kie -
run ku oba la nia z za sto so wa niem pi lar ki i dźwi gnio -ob ra ca ka.

Sche mat 3.    Tech ni ka ścin ki i oba la nia drze wa o śred ni cy mniej szej od uży tecz nej dłu go ści pro -
wad ni cy.

Sche mat 4.    Tech ni ka ścin ki i oba la nia drze wa o śred ni cy nie prze kra cza ją cej dwóch dłu go ści uży -
tecz nych pro wad ni cy. 

Sche mat 5.    Tech ni ka ścin ki i oba la nia drze wa o śred ni cy pnia prze kra cza ją cej dwie dłu go ści uży -
tecz ne pro wad ni cy. 

Sche mat 6.    Tech ni ka ścin ki i oba la nia drze wa po chy lo ne go zgod nie z kie run kiem oba la nia
– śred ni ca pnia więk sza od uży tecz nej dłu go ści pro wad ni cy.

Sche mat 7.    Tech ni ka ścin ki i oba la nia drze wa o śred ni cy mniej szej od uży tecz nej dłu go ści pro -
wad ni cy. Tech ni ka ścin ki i oba la nia drze wa o śred ni cy prze kra cza ją cej uży tecz ną dłu -
gość pro wad ni cy.

Sche mat 8.    Tech ni ka ścin ki i oba la nia drze wa sil nie po chy lo ne go zgod nie z kie run kiem oba la -
nia z za sto so wa niem me to dy „przez kli ny” – śred ni ca pnia nie prze kra cza ją ca dwóch
uży tecz nych dłu go ści pro wad ni cy.

Sche mat 9.    Tech ni ka ścin ki i oba la nia drze wa lek ko po chy lo ne go prze ciw nie do kie run ku oba -
la nia – śred ni ca pnia więk sza od uży tecz nej dłu go ści pro wad ni cy.

Sche mat 10. Tech ni ka ścin ki i oba la nia drze wa po chy lo ne go w bok od kie run ku oba la nia – śred -
ni ca pnia więk sza od uży tecz nej dłu go ści pro wad ni cy.

Sche mat 11. Tech ni ka ścin ki i oba la nia drze wa po chy lo ne go w bok od kie run ku oba la nia – śred -
ni ca pnia mniej sza od uży tecz nej dłu go ści pro wad ni cy.

Sche mat 12. Umiesz cze nie kli nów przy oba la niu drze wa z mur szem ze wnętrz nym.

Sche mat 13. Umiesz cza nie kli nów przy oba la niu drze wa z mur szem w czę ści środ ko wej pnia.

Sche mat 14  i sche mat 15. Wy ko ny wa nie rza zu pod ci na ją ce go przy ścin ce drzew z pęk nię tym
pniem.
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ZAPRASZAMY
do zapoznania się z poradnikiem

Jakuba Chojnickiego

BEZPIECZNE POZYSKANIE DREWNA

Publikacja omawia bezpieczną organizację stanowisk pracy 
w lesie oraz zasady bezpiecznej ścinki drzew. 
Informuje o najczęściej pojawiających się zagrożeniach podczas
pracy oraz o sposobach ich unikania. 

Wskazuje, jak bezpiecznie
posługiwać się narzędziami 
do pozyskania drewna:
pilarkami, narzędziami
pomocniczymi, ciężkim
sprzętem zrywkowym.

Ponadto broszura zawiera
opis wymagań prawnych 
dotyczących pracowników 
i pracodawców, a także
zasady koordynacji prac
leśnych.

Za chę ca my do od wie dza nia stro ny in ter ne to wej 
Pań stwo wej In spek cji Pra cy www.pip.gov.pl

Znaj dzie cie Pań stwo na niej po rad nik „Bez pie czne po zy ska nie drew na”
oraz in ne wy daw nic twa Państwowej In spek cji Pra cy w for mie pli ków pdf,

prze zna czo ne do bez płat ne go pobrania.



Egzemplarz bezpłatny

Dobre praktyki

Jakub Chojnicki

Bezpieczne 
pozyskanie drewna

„Bezpieczne pozyskanie drewna. Dobre praktyki” 
to druga broszura Jakuba Chojnickiego na temat 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas pozyskania 
drewna. Tym razem jest to ilustrowany poradnik, 
którego adresatami są zarówno osoby wykonujące 
ścinkę drzew, jak i nadzorujący ich pracę. Autor 
przedstawił najważniejsze zagadnienia – począwszy 
od bezpiecznego używania pilarki łańcuchowej 
przez przygotowanie stanowiska ścinki, techniki 
bezpiecznego obalania drzew – po zrywkę drewna. 
Na szczególną uwagę zasługuje rozdział o zasa-
dach ścinki drzew, zawierający schematy ilustru-
jące metody bezpiecznego pozyskania drewna. 
W broszurze znajduje się wiele zdjęć i rysunków 
szczegółowo ilustrujących omawiane zagadnienia.
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