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 promocja wiedzy o zagrożeniach zawodowych
i metodach ich likwidacji wśród pracodawców 
rolnych i pracowników rolnictwa przez konty-
nuację konkursów: „Pracodawca – Organizator 
Pracy Bezpiecznej” i „Bezpieczne Gospodarstwo 
Rolne”;

 współpraca z lokalnymi władzami samorządo-
wymi w celu bezpiecznej likwidacji dachowych 
pokryć azbestowych. 

23.  Bezpieczeństwo i higiena pracy
przy pozyskiwaniu drewna i innych 
pracach z zakresu gospodarki leśnej

Przeprowadzono 452 kontrole 442 zakładów 
usług leśnych (zul) oraz 10 nadleśnictw. Łączne 
zatrudnienie w kontrolowanych zakładach wynosiło
ponad 3,6 tys. pracowników, w tym 434 kobiety. 
Wśród kontrolowanych, ponad połowę (58%) sta-
nowiły firmy o zatrudnieniu do 5 pracowników, a 26% 
– o zatrudnieniu od 6 do 10 pracowników. 

Jak wynika z ustaleń inspektorów, 28% praco-
dawców nie dokonało oceny ryzyka zawodowego na
344 stanowiskach pracy (spośród 1 340 objętych 
kontrolą). Kolejnych 24% nie poinformowało pracow-
ników o ryzyku zawodowym (na 380 stanowiskach 
pracy, tj.13% objętych kontrolą).

Nadal stwierdza się zaniedbania w zakresie przy-

gotowania pracowników do pracy, jakkolwiek sytua-

cja w tym zakresie ulega poprawie. Szkoleń wstęp-
nych w dziedzinie bhp nie odbyło 261 (10% objętych 
kontrolą) pracowników zatrudnionych u 83 praco-
dawców. Uchybienia w zakresie szkoleń okresowych 
dotyczyły 58 (16%) pracowników. Należy zaznaczyć, 
że 18% pracodawców nie posiadało aktualnych szko-
leń (w roku 2007 – 22%). Wstępnym badaniom le-
karskim nie poddano 125 (5%) pracowników zatrud-
nionych u 56 (8%) pracodawców. Zwraca uwagę 
wciąż wysoki (78%) odsetek pracodawców, którzy
nie poddali pracowników (łącznie 1 710 osób) bada-
niom przesiewowym w kierunku boreliozy oraz nie 
zapewnili im szczepień ochronnych przeciwko klesz-
czowemu zapaleniu mózgu i opon mózgowych (dot. 
1 767 pracowników).

Zaniedbania w zakresie wyposażania pracow-
ników w środki ochrony indywidualnej ujawniono
u co piątego pracodawcy (w odniesieniu do 158 pra-
cowników). Nieprawidłowości dotyczyły zarówno
niewydania pełnego asortymentu środków ochrony 
indywidualnej, nieustalenia tabel przydziału tych 
środków, jak i używania środków ochrony indywi-
dualnej przeterminowanych czy uszkodzonych. 
Inspektorzy PIP stwierdzili, że 152 pracowników –
zatrudnionych przez 75 pracodawców (17% kon-
trolowanych) – nie stosowało tych środków, przede 
wszystkim spodni z wkładką przeciwprzepięcio-

wą. Ponadto – 7% pracodawców nie zapewniło 59 
pracownikom odzieży i obuwia roboczego, a 21% –
posiłków regeneracyjnych i napoi dla 476 pracow-
ników. W ww. kwestiach również jednak zauważono 
pewną poprawę w odniesieniu do lat poprzednich.

Poprawa dotyczy także stanu technicznego pila-

rek użytkowanych przez pracowników. W roku spra-
wozdawczym inspektorzy stwierdzili nieodpowiedni 
stan techniczny 77 pilarek, czyli 9% spośród objętych 
kontrolą (w 2007 r. – 14%). Nieprawidłowości polega-
ły przede wszystkim na niesprawności elementów 
mających wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji 
pilarek, np. brak lub uszkodzenie hamulców bezpie-
czeństwa, chwytaczy łańcucha pilarki, rozruszników, 
czy niewyregulowanie biegu jałowego pilarki. 

Na 71 stanowiskach pracy (10% objętych kontro-
lą) nie zapewniono sprzętu pomocniczego do ścinki 

(jak kliny, tyczki kierunkowe, obracaki, ściągacze li-
nowe), co stwarzało poważne zagrożenia podczas 
obalania drzew, zwłaszcza zawieszonych oraz wia-
trowałów i śniegołomów. Niewłaściwą technikę ścinki 

stosowano na blisko 1/3 stanowisk (w 263 przypad-
kach). Uchybienia dotyczyły przede wszystkim nie-
właściwych proporcji rzazów ścinających i podcina-
jących, braku rzazu podcinającego, braku progu lub 
zawiasy, a zatem okoliczności grożących w skrajnych 
przypadkach niekontrolowanym kierunkiem upad-
ku obalanych drzew i przygnieceniem pilarza. Rza-
dziej, w porównaniu do lat wcześniejszych, stwierdza-
no przypadki prowadzenia ścinki drzew w pojedynkę 
(15 stanowisk pracy), przebywania osób nieupraw-
nionych w strefie zagrożenia na działkach robo-
czych (5 przypadków), niedozwolonych sposobów 
obalania drzew zawieszonych (16 przypadków). Za-
sad bezpieczeństwa pracy podczas okrzesywania 
drzew nie przestrzegało 11 pracowników zatrudnio-
nych u 8 pracodawców (w 2007 r. dotyczyło to 19 
pracowników zatrudnionych w 15 zakładach usług 
leśnych).

Jednocześnie odnotowano w roku sprawozdaw-
czym (w stosunku do roku poprzedniego) wzrost 

skali nieprzestrzegania przepisów bhp przy ręcznej 

zrywce drewna (z 11% kontrolowanych zakładów 
usług leśnych w 2007 r. do 17% w roku 2008). Pro-
blemem jest zwłaszcza ręczne przemieszczanie wał-
ków drewna stosowego o masie przekraczającej 
często kilkakrotnie dopuszczalne normy dźwigania 
i niewprowadzanie rozwiązań technicznych eliminu-
jących taką zrywkę. Nadal wysoki jest odsetek cią-

gników rolniczych niewystarczająco przygotowanych

do funkcji ciągników zrywkowych. Dotyczy to bra-
ku wciągarek, osiatkowania ochronnego stanowiska 
operatora, kabin bezpiecznych lub ram ochronnych 
(16% użytkowanych ciągników objętych kontrolą) 
oraz niewłaściwego stanu technicznego podzespo-
łów mających wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji 
(11% ciągników).
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Wykres 58. Pozyskiwanie drewna – naruszenia przepisów

przestrzeganie zasady wykonywania ścinki i obalania drzew 
przez co najmniej dwie osoby pozostające z sobą w kontakcie

wyposażenie pracowników w odzież i obuwie robocze

przestrzeganie zasad bhp podczas składowania drewna

profilaktyczne badania lekarskie

przygotowanie stanowisk ścinki drzew

zapewnienie sprzętu pomocniczego do ścinki
i obalania drzew

przestrzeganie zasad bezpiecznego obalania
drzew zawieszonych

przestrzeganie zasad bhp przy ręcznej zrywce
drewna stosowego

wyposażenie pracowników
w środki ochrony indywidualnej

szkolenia z zakresu bhp

stan techniczny sprzętu do pozyskania drewna
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W mniejszej skali niż w latach poprzednich 
stwierdzano natomiast uchybienia dot. magazyno-
wania drewna na składnicach leśnych. Niewłaści-
we legarowanie, sortowanie czy układanie kłód
i dłużyc miało miejsce w przypadku 59 mygieł, zaś 
niewłaściwa lokalizacja mygieł i stosów drewna
krótkiego oraz niezabezpieczenie ich przed możliwo-
ścią przypadkowego roztoczenia zdarzały się spo-
radycznie.

W ocenie inspektorów pracy podstawowymi przy-

czynami nieprawidłowości są:
– niezadowalająca sytuacja ekonomiczna więk-

szości prywatnych firm leśnych, mająca źródło
w niskich stawkach za usługi świadczone na rzecz 
nadleśnictw, przy zwiększających się kosztach 
(wynagrodzenia, zakup sprzętu, wzrost kosztów 
paliw w pierwszej połowie roku); 

– niedostateczne przygotowanie zawodowe, na 
skutek migracji zarobkowej najbardziej wykwa-
lifikowanych i doświadczonych robotników leś-
nych;

– niedostateczny poziom wiedzy pracodawców nt. 
bhp, zwłaszcza właścicieli niewielkich zakładów 
usług leśnych;

– mało skuteczny nadzór nad prowadzonymi pra-
cami, ze względu na niezatrudnianie pracowni-
ków nadzoru średniego szczebla i brak w zul-ach 
właściwie funkcjonujących służb bhp. 

Oprócz kontroli, inspektorzy pracy podejmowali 
w omawianym obszarze działania prewencyjne. Przy 
współpracy z nadleśnictwami zorganizowano 35 na-
rad pokontrolnych oraz 2 seminaria na temat bhp 
przy pracach leśnych. W spotkaniach tych uczestni-
czyło łącznie 718 osób, w tym: kontrolowani przed-
siębiorcy leśni, właściwi terenowo nadleśniczowie, 
przedstawiciele służby bhp w tych nadleśnictwach 
oraz regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, 
przedstawiciele kierownictw niektórych stowarzyszeń 
przedsiębiorców leśnych, a także związków zawo-
dowych. W trakcie ww. narad omawiano wyniki 
kontroli u pracodawców leśnych, przyczyny stwier-
dzonych zaniedbań oraz sposoby ich eliminowania. 
Uczestników narad zapoznawano m.in. ze zmianami 
w przepisach prawnych interesujących pracodaw-
ców i pracowników. Prowadzono także kolportaż wy-
dawnictw PIP. W wielu przypadkach narady połączo-
ne były z prezentacją odzieży i obuwia roboczego, 
środków ochrony indywidualnej oraz nowych roz-
wiązań technicznych i sprzętu do prac w leśnictwie.
W części nadleśnictw zorganizowano pokazy tereno-
we i szkolenia w zakresie bezpiecznej ścinki w warun-
kach szczególnych zagrożeń (wiatro- i śniegołomy) 
oraz weryfikację kwalifikacji pilarzy.

Analiza wyników kontroli z 2008 r. potwierdza
aktualność wniosków sformułowanych w 2007 r. 
Przede wszystkim dotyczy to potrzeby podjęcia dzia-

łań na szczeblu Generalnej Dyrekcji Lasów Państwo-
wych, mających na celu ustalenie stawek za prace 
leśne adekwatnie do kosztów, jakie faktycznie pono-
szą wykonujące je firmy. Chodzi o to, by uzyskiwane 
dochody z tytułu świadczenia usług leśnych, oprócz 
środków niezbędnych na wynagrodzenia pracow-
ników oraz utrzymanie właściciela firmy, pozwalały 
na inwestowanie w jej rozwój, tj. zakup i amortyzację 
sprzętu do prac leśnych, a także w poprawę warun-
ków bhp. 

Ustalenia inspektorów wskazują ponadto na po-
trzebę:
 kontynuowania kontroli prywatnych firm leśnych 

oraz nadleśnictw w systemie nadzoru specja-
listycznego; celowe jest przy tym rozszerzenie 
zakresu rzeczowego kontroli o inne – obok pozy-
skiwania i zrywki drewna prace – jak np. wywóz 
drewna, prace szkółkarskie i odnowieniowe, che-
miczne zwalczanie szkodników leśnych;

 objęcia kontrolami również przedsiębiorców leś-
nych zatrudniających pracowników na podsta-
wie umów cywilnoprawnych. W związku z nierów-
nomiernością rozłożenia prac w ciągu roku (co 
wynika z okresowych ograniczeń zbytu drewna) 
wzrasta udział firm, które ograniczają zatrudnianie 
pracowników na rzecz zlecania prac tzw. podwy-
konawcom;

 wystąpienia do Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych o niezwłoczne wprowadzenie w ży-
cie znowelizowanej instrukcji bhp przy wykony-
waniu podstawowych prac z zakresu gospodarki 
leśnej.

24.  Przestrzeganie przepisów
dotyczących spełniania wymagań 
zasadniczych wyrobów przez 
producentów i dostawców –
działania w ramach nadzoru rynku

W 2008 r. Państwowa Inspekcja Pracy kontynu-
owała kontrole w ramach nadzoru rynku wyrobów, 
dla których wymagania określono w dyrektywach 
nowego podejścia. Sprawdzano, czy maszyny i urzą-
dzenia techniczne użytkowane przez pracowników 
oraz dostarczone im środki ochrony indywidualnej 
spełniają zasadnicze wymagania bezpieczeństwa
w zakresie konstrukcji i instrukcji użytkowania, a tak-
że inne wymagania określone w przepisach, takie 
jak: oznakowanie znakiem CE, deklaracja zgodności, 
czy sposób dokonania oceny zgodności. 

Inspektorzy pracy skontrolowali wyroby podlega-
jące przepisom rozporządzeń Ministra Gospodarki, 
wdrażającym do prawa polskiego postanowienia 9 dy-
rektyw nowego podejścia znajdujących się w kom-
petencji Państwowej Inspekcji Pracy (rozporządze-
nia w sprawie zasadniczych wymagań dla: środków


