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Broszura jest skierowana do ubezpieczonych, którzy regularnie wykonuj

prace le ne.

Grono ubezpieczonych, którzy pracuj  w gospodarce le nej, jest bardzo sze-

rokie i zró nicowane. Wida  to mi dzy innymi w wykszta ceniu, kwalifi kacjach 

zawodowych oraz posiadanych umiej tno ciach i zdolno ciach. Nie mniej 

widoczne jest to tak e w przestrzeganiu przepisów BHP: przez niektórych s

one ci le przestrzegane, inni staraj  si  je respektowa , cz  nieraz sobie 

o nich przypomina, a niekiedy nie s  one przestrzegane w ogóle.

Broszura „Aktualne informacje dotycz ce zagadnie  BHP podczas wykony-

wania prac le nych” podejmuje wnioski, do jakich uda o si  doj  w zakresie 

profi laktyki wskazanej podczas prac le nych. W zwi zku z tym przedstawiono 

w niej zarówno zasady podstawowe, które w praktyce nie s  dostatecznie 

przestrzegane, jak i nowe, sprawdzone ju  dzia ania prewencyjne. Opisane 

standardy bezpiecze stwa s  nieodzowne, aby w adekwatny sposób sprosta

wysokiemu poziomowi ryzyka wypadków oraz zasadom ochrony zdrowia. 

Z punktu widzenia zak adu ubezpiecze  spo ecznych dla bran y rolniczej, 

le nej i ogrodniczej (SVLFG) s  one wyrazem odpowiedzialnego wdro enia 

obowi zuj cych przepisów i ustaw.

W okre lonych miejscach znajduj  si  odsy acze do bardziej zaawansowa-

nych informacji. Omawiaj  one szczegó owo takie tematy jak rodki ochrony 

indywidualnej, substancje niebezpieczne, biologicznie czynne i inne. Lektura 

informacji zgromadzonych w niniejszej broszurze i przedstawionych w niej 

tre ci nie wystarczy do nabycia specjalistycznej wiedzy i umiej tno ci. Mo e

je zapewni  tylko udzia  w specjalistycznych kursach szkoleniowych.

Je eli Czytelnik dostrze e istotne ró nice w zakresie BHP mi dzy przed-

stawionymi tutaj zasadami a praktyczn  sytuacj  w pracy, oznacza to, e

niezb dna jest weryfi kacja warunków bezpiecze stwa pracy przez odpo-

wiedzialne osoby.

Do Pa stwa dyspozycji s  nasi pracownicy ubezpieczenia spo ecznego 

SVLFG, którzy s u  rad  i ch tnie odpowiedz  na pytania zwi zane z BHP.
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Odpowiedzialność

Prawo cz owieka do nienaruszalno ci 

cielesnej powinno przy wieca  naszym 

codziennym dzia aniom. W ramach BHP 

zagadnienie to zosta o opisane w ró -

norodnych wytycznych, ustawach oraz 

precyzyjnych zasadach pracy. Podej-

mowane przez nas dzia ania mog  si

zatem cieszy  trwa ym powodzeniem, 

je eli s u  dobru ludzi.

Wykonawca, a wraz z nim jego pra-

cownicy, ponosz  odpowiedzialno  za 

bezpieczn  prac  zgodn  z przepisami. 

Wykonawca i jego pracownicy dzia aj

w bran y nara onej na ponadprzeci t-

nie du e ryzyko wypadku. W zwi zku

z tym bezpiecze stwo pracy w gospo-

darce le nej znajduje si  w centrum ich 

zainteresowania.

Medycyna pracy

Podstawowe badania medycy-
ny pracy odnosz ce si  do prac 
le nych: 

Organizacja bezpiecze stwa pracy
Dzia aj ca i skuteczna organizacja bez-

piecze stwa pracy opiera si  na prewen-

cyjnym podejmowaniu wcze niejszych 

dzia a , dzi ki czemu podczas wykony-

wania prac odpowiednie osoby u ywaj ce 

odpowiednich rodków pracy mog  bez-

piecznie wykonywa  swoj  prac  zgodnie 

ze standardami techniki.

Takimi dzia aniami s :

Badania predyspozycji pracowni-

czych przez lekarza medycyny pra-

cy przed podj ciem obowi zków

pracowniczych

Regularna opieka lekarza medycyny 

pracy i profi laktyka ukierunkowana na 

pracowników

Nadzór przez inspektora BHP lub 

udzia  w modelu przedsi biorstwa 

promowanego przez bran owe towa-

rzystwo ubezpieczeniowe

Identyfikacja i ocena  oraz defi niowa-

nie na ich podstawie rodków bez-

piecze stwa, a nast pnie wdra anie, 

kontrola i modyfi kowanie tych rod-

ków (analiza zagro e )

Powierzanie prac wy cznie pracow-

nikom posiadaj cym predyspozycje i 

umiej tno ci konieczne do przestrze-

Wa ne!

Fachowe wykszta cenie i bez-

pieczna praca wzajemnie si

warunkuj .

Profesjonalne u ywanie pilarki 

a cuchowej wymaga z regu y

uko czenia honorowanego 

kursu dla drwali-pilarzy.

Wi cej informacji: www.svlfg.

de, szukana fraza: „Kurs dla 

drwali-pilarzy”
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Wi cej informacji: 

Biuletyn rolniczego ubezpieczenia 

spo ecznego LSV "Badania medycyny 

pracy"

Odpowiedzialność

Medycyna pracy
Badania predyspozycji pracowniczych 

przed rozpocz ciem pracy maj  za za-

danie ustali , czy kondycja zdrowotna 

pracownika pozwala oczekiwa , e po-

do a on powierzonym obowi zkom. S u-

 one w pierwszej kolejno ci interesom 

pracodawcy oraz bezpiecze stwu osób 

trzecich. Predyspozycje zdrowotne pod-

czas prac le nych: przydatno fi zyczna 

i psychiczna, brak zawrotów g owy, do-

bry wzrok, dobry s uch, dobra kondycja 

fi zyczna.

Profi laktyka medycyny pracy analizu-

je i ocenia indywidualne, wzajemne od-

dzia ywanie wykonywanej pracy i stanu 

zdrowotnego. Jej zadaniem jest wczesne 

wykrywanie, czy podczas wykonywania 

okre lonych prac istnieje podwy szone 

ryzyko zdrowotne. W zwi zku z tym profi -

laktyka taka jest w interesie pracowników.

Podstawowe badania medycy-
ny pracy odnosz ce si  do prac 
le nych: 
G20: "Ha as"

G25:  "Prace zwi zane z kierowa-

niem, obs ugiwaniem i spra-

wowaniem nadzoru"

G41: "Prace zwi zane z zagro e-

niem upadkiem z wysoko ci"

G42:  "Prace zwi zane z zagro e-

niem infekcyjnym"

G46:  "Obci enie uk adu mi nio-

wo-szkieletowego cznie z 

drganiami"

Organizacja bezpiecze stwa pracy

niejszych 

gania przepisów i rodków wymaga-

nych dla bezpiecze stwa i ochrony 

zdrowia podczas wykonywania obo-

wi zków pracowniczych

Powierzenie obowi zków m.in. pra-

cownikom sprawuj cym nadzór w 

miejscu pracy (nale y prowadzi  do-

kumentacj  na pi mie, przestrzega

indywidualnych predyspozycji)
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W stosunku do prac le nych ze zmienia-

j cym si  zakresem prac w a ciwa jest 

procedura trzystopniowa (ilustracja z pra-

wej strony). 

Pierwszy etap defi niuje dzia ania, które 

zmierzaj  do zminimalizowania ryzyka 

wynikaj cego z powszechnie znanych 

zagro e  ( rodki pracy i procedury pra-

Odpowiedzialność

Analiza zagro e
Analiza i ocena przewidywalnych zagro-

e  oraz obci e  jest wyrazem troski 

wykonawcy o swoich pracowników. Ana-

liza zagro e  ma na celu przewidywa-

nie i krytyczn  ocen  zak adowych pro-

cedur pracy. Jest ona ukierunkowana 

na wczesne wykrywanie zagro e , aby 

móc ustali  odpowiednie rodki ochrony 

dla pracowników oraz podj  niezb dne

dzia ania.

Zalety praktykowanej profi laktyki:

Mniej wypadków i szkód materialnych

Redukcja kosztów dzi ki zoptyma-

lizowanej organizacji/ procedurom 

pracy

Motywacja pracowników („szef si

anga uje, wi c i ja si  zaanga uj “)

Wype nienie obowi zków wynikaj -

cych z przepisów BHP

Trzy etapy analizy zagro e  podczas prac le nych 

1. etapa:  Analiza zagro e

2. etapa: Sytuacyjna analiza zagro e

3. etapa: Indywidualna analiza zagro e

Instrukcja zak adowa stanowi pomoc 

podczas regularnych szkole

cy). W tym miejscu ma zastosowanie sie-

dem kroków strategicznych sk adaj cych 

si  na podstawowe zasady post powa-

nia podczas analizowania zagro e .

W drugim etapie wywodzi si  dzia ania

wynikaj ce z zagro e  sytuacyjnych w 

miejscu pracy. 

W trzecim etapie pracownik zajmuje si

zagro eniami zwi zanymi z wykonywa-

n  przez niego prac . Na ich podstawie 

wywodzi konkretne dzia ania ukierunko-

wane na siebie i kolegów. Ocena drzewa 

ma przy tym kluczowe znaczenie.

Pr
oc

es
 d

os
ko

na
le

ni
a



9

Odpowiedzialność

Analiza zagro e
Trzy etapy analizy zagro e  podczas prac le nych 

1. etapa:  Analiza zagro e
Identyfi kacja i ocena znanych zagro e  wyst puj cych powszechnie w 

dzia alno ci zak adów za pomoc  siedmiu kroków operacyjnych. Doku-

mentowanie analizy zagro e cznie z ustalonymi dzia aniami.

Wykonawca wdra a wyniki analizy zagro e  (dzia ania) poprzez zapew-

nienie bezpiecznych rodków pracy ( rodki ochrony indywidualnej, narz -

dzia, maszyny), odpowiednich pracowników (kwalifi kacje, specjalistyczna 

wiedza) i udokumentowanego przeszkolenia (odpowiadaj cego instrukcjom 

zak adowym).

2. etapa: Sytuacyjna analiza zagro e
Okre lenie „szczególnych” zagro e  w miejscu pracy i ustalenie dzia a .

Zleceniodawca jest zobowi zany do wspó pracy na tym etapie!

Uwzgl dnienie dzia a  sytuacyjnych w planowaniu, organizacja (np. 

przebieg robót, a cuch ratunkowy) i dokumentacja w zleceniu wykona-

nia prac.

3. etapa: Indywidualna analiza zagro e
Wdro enie przez pracowników etapów 1 i 2 w odniesieniu do konkretnej 

sytuacji roboczej na przyk ad poprzez ocen  drzewa.

Wykonanie prac i informacja zwrotna do wykonawcy o maj cych miejsce 

zdarzeniach. Weryfi kacja skuteczno ci i przestrzegania dzia a  maj -

cych na celu bezpiecze stwo pracy (BHP) przez wykonawc  oraz uzu-

pe nienie analizy zagro e .

Pr
oc

es
 d

os
ko

na
le

ni
a

Wi cej informacji: www.svlfg.de, szukana fraza "Analiza zagro e "
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Zakres odpowiedzialno ci i upraw-

nienia (rodzaj i zakres, uprawnienia 

decyzyjne)

Odpowiedzialno  zleceniobiorcy i 
zleceniodawcy
Na zleceniodawcy ci y obowi zek 

wspó pracy podczas analizowania za-

gro e . Zleceniodawca zna najlepiej 

swoje gospodarstwo, na terenie którego 

b dzie wykonywane zlecenie. Równie

poprzez udzielenie zlecenia decyduje w 

swoim zakresie kompetencji o przydat-

no ci danej fi rmy, a tym samym o pozio-

mie bezpiecze stwa oferowanych przez 

ni  prac.

Obowi zki zleceniobiorcy:
Przestrzeganie i kontrolowanie stan-

dardów bezpiecze stwa

Zatrudnienie pracowników sprawu-

j cych nadzór, brygadzistów, je eli 

wykonawca sam nie jest obecny w 

miejscu pracy

Regularne szkolenie pracowni-

ków z uwzgl dnieniem konkretnych 

okoliczno ci (cel: korygowanie, 

ulepszanie)

Zleceniobiorca jest g ównym wyko-

nawc , który samodzielnie ponosi 

odpowiedzialno

Odpowiedzialność

D enie do optymalizacji wymaga od 

czasu do czasu spokojnej refl eksji i od-

powiedzi na pytanie, czy wszystko za-

dzia a o w sposób taki, jak by o plano-

wane. Zasadnicze znaczenie maj  w 

tym przypadku zdarzenia takie jak in-

cydenty niedosz ych wypadków, wery-

fi kacja skuteczno ci podj tych dzia a

i konsekwentne d enie do wdro enia 

uzgodnionych dzia a  maj cych na celu 

bezpiecze stwo pracy. Kluczow  funkcj

przypisuje si  równie  regularnym szko-

leniom adekwatnym do okoliczno ci.

Transfer obowi zków
Wykonawca jest zobowi zany przenie

ci ce na nim obowi zki, je eli sam nie 

jest w stanie im sprosta . Z tego wzgl du

nieodzowna jest osoba sprawuj ca nad-

zór w miejscu pracy. Mimo przeniesienia 

pewnych obowi zków na odpowiedni

osob  cz  istotnych obowi zków nadal 

pozostaje w gestii wykonawcy. Nale y

do tego mi dzy innymi regularne upew-

nianie si  w ramach przeprowadzanych 

kontroli, e powierzone przez niego obo-

wi zki s  sumiennie wykonywane.

Determinanty przeniesienia obowi zków
Przydatno  pracownika (niezawod-

no  i specjalistyczna wiedza)

Forma pisemna (podpis pracownika, 

któremu powierza si  obowi zki) 

Obowi zki zleceniodawcy
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Odpowiedzialno  zleceniobiorcy i 
zleceniodawcy

Obowi zki zleceniobiorcy:

Odpowiedzialność

Transfer obowi zków

Determinanty przeniesienia obowi zków

Wspólne omówienie 

zlecenia na miejscu 

pracy pozwala wyeli-

minowa  ewentual-

ne nieporozumienia 

i daje pracownikom 

jasno  w zakresie 

wykonywanych prac.

Instrukta  dla podwykonawców

Kontrolowanie podwykonawców 

(przydatno , przestrzeganie stan-

dardów bezpiecze stwa)

Odpowiedzialno  w przypadku pro-

blemów j zykowych

Przekazanie podwykonaw-

com zobowi za  dotycz cych 

bezpiecze stwa 

Obowi zki zleceniodawcy
Przestrzeganie samodzielno ci zle-

ceniobiorcy, który decyduje "JAK" i 

"KTO"

Przeszkolenie zleceniobiorcy, po-

moc w zakresie analizy zagro e

Nadzór nad nale ytym wykony-

waniem prac (prawid owa metoda 

pracy, przestrzeganie standardów 

bezpiecze stwa) 
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Odpowiedzialność

Dodatkowa kontrola bezpiecze -

stwa ("upewnienie si ", § 8 ustawy o 

bezpiecze stwie pracy), bezpo red-

nia ingerencja w przypadku jawnych 

narusze

Instrukcje kierowane do zlecenio-

biorcy: tylko „CO, GDZIE, KIEDY“

Kontaktowanie si  z podwyko-

nawcami tylko za po rednictwem 

zleceniobiorcy

Wa ne!

Pracodawca/wykonawca 

ponosi szeroko rozumian

odpowiedzialno  w stosun-

ku do swoich pracowników 

(odpowiedzialno  pierwot-
na). Opracowana przez niego 

organizacja integruje zasady 

BHP we wszystkich dzia a-

niach zak adu.

Zleceniodawca musi wspie-

ra  i nadzorowa  wykonawc /

fi rm  zewn trzn  (odpowie-
dzialno  wtórna).

Podejmowane dzia ania maj

znaczenie i racj  trwania tylko 

je eli zostanie zweryfi kowana 

ich skuteczno .

Kontrola standardów bezpiecze stwa 

s u y weryfi kacji skuteczno ci. Pozwala 

wykaza  pracownikom, e rodki bezpie-

cze stwa pracy s  konieczne i maj  du e

znaczenie.

Dalsze informacje 

broszura B02 „Odpowiedzialno  w 

ramach BHP – wykonawca i kadra 

kierownicza"
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Substancje niebezpieczne

Substancje niebezpieczne s  szkodli-

we dla cz owieka w przypadku nara e-

nia na ich dzia anie poprzez wdychanie, 

spo ycie lub oddzia ywanie przez skó-

r . Zachowanie szczególnej ostro no ci 

podczas wykonywania prac z takimi sub-

stancjami (mieszaninami) ma kluczowe 

znaczenie dla zdrowia. 

Podstawowe zasady pracy z substan-

cjami niebezpiecznymi:

Unikanie – czy u ycie substancji 

niebezpiecznej jest bezwzgl dnie 

konieczne?

Zast powanie – czy s  inne, mniej 

niebezpieczne mieszaniny? Prze-

strzega  obowi zku substytucji!

Minimalizowanie – mniej znaczy 

wi cej – czy mo na zmniejszy  sto-

sowane ilo ci? Czy mo na zmini-

malizowa  zagro enie poprzez za-

stosowanie rodków technicznych?

Czy zosta y udost pnione i s  u y-

wane rodki ochrony indywidualnej 

okre lone w karcie charakterystyki?

Niezb dne informacje dotycz ce bez-

piecze stwa podczas obchodzenia si  z 

substancjami niebezpiecznymi, ich trans-

portu, przechowywania i utylizacji mo na

znale  w kartach charakterystyki po-

szczególnych produktów, opracowanych 

przez podmiot wprowadzaj cy do obrotu.

W zak adach zatrudniaj cych pracowni-

ków nale y opracowa  instrukcje zak a-

dowe. Mog  one by  równie  u ywane 

do regularnych szkole  i nale y je udo-

st pni  pracownikom (np. wywiesza-

j c na tablicy og osze  lub w podobny 

sposób).

Podczas transportu towarów niebez-

piecznych po drogach publicznych w 

Niemczech nale y przestrzega  praw-

nych warunków ramowych (np. niemiec-

kie rozporz dzenie GGVSEB w sprawie 

transportu towarów niebezpiecznych, 

ADR).

W ramach podstawowej dzia alno ci 

mo liwe jest zwolnienie z szeregu ob-

szernych regulacji. Wi cej szczegó ów

na ten temat i dok adniejsze informa-

cje dotycz ce substancji niebezpiecz-

nych w gospodarce rolnej, le nej i w 

ogrodnictwie:

odpowiedzialno  pierwot-
na

odpowie-
dzialno  wtórna

Dalsze informacje: 

Broszura B26 "Substancje niebezpieczne" 

Broszura B28 "Ochrona ro lin", 

Broszura B29 "Bezpieczny transport to-

warów niebezpiecznych"
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Substancje niebezpieczne

Substancje niebez-

pieczne

Symbole zagro e

rodki ochrony 

U ytkowanie Transport Sk adowanie

Paliwo ga nikowe

Oznaczenie wg 

ADR:

U ywa  benzyny alkilo-

wanej (paliwo specjalne, 

benzyna do urz dze )

Dostateczna wentylacja 

podczas tankowania

  Bezpieczny króciec wle-

wowy do tankowania

  Oznakowanie kanistrów 

zgodnie z rozporz dze-

niem o substancjach 

niebezpiecznych

  Zakaz palenia / u y-

wania ognia podczas 

tankowania

  Unika  przelewania (ka-

nistry jednorazowe 5 l)

  Przestrzega  5-letniego 

certyfi katu instytutu BAM 

na kanister z tworzywa 

sztucznego

 Zabezpieczenie adunku

  Przestrzega  ogranicze-

nia ilo ciowego stosownie 

do regu y 1000 punktów

  Ga nice min. 2 kg

  Zdemontowa  kró ce

wlewowe

  Oznaczenie kanistrów 

wed ug przepisów ADR 

(numer ONZ, piktogram 

p omienia, od 5 l równie

piktogram rodowiska)

  ONZ 1203 paliwo 

ga nikowe

 Karta charakterystyki

 Wykaz substancji 

niebezpiecznych

  Kontener na substancje 

niebezpieczne ustawiony na 

zewn trz, w innym wypadku 

okre li  i wdro y  ochron

przeciwwybuchow

 Oznakowanie

 Ograniczenie dost pu

 Ga nica

  Przestrzega  odleg o ci

bezpiecze stwa

  Przestrzega  zakazu prze-

chowywania razem z innymi 

substancjami stosownie do 

przepisów TRGS 510

Olej nap dowy

Oznaczenie wg ADR: 

 Oznakowanie 

  Zakaz palenia/ u ywania

ognia podczas tanko-

wania

 Zabezpieczenie adunku

  Przestrzega  ogranicze-

nia ilo ciowego stosownie 

do regu y 1000 punktów

  Ga nice min. 2 kg

Oznaczenie kanistrów 

wed ug przepisów ADR 

(numer ONZ, piktogram 

p omienia, od 5 l równie

piktogram rodowiska)

  ONZ 1202 olej nap dowy

 Karta charakterystyki

 Wykaz substancji 

niebezpiecznych

  Cysterna kontenerowa z 

certyfi katem IBC (przestrze-

ga  bada !)

 Oznakowanie

 Ograniczenie dost pu

 Ga nica

  Przestrzega  odleg o ci

bezpiecze stwa

U ywane substancje niebezpieczne i standardowe rodki bezpiecze stwa

W odniesieniu do smarów, olejów, rozpuszczalników lub substancji niebezpiecznych, jakie powstaj

podczas wykonywanych prac (dym ze spawania, py y), nale y w ramach analizy zagro e  okre li

i wdro y  niezb dne rodki bezpiecze stwa pracy. Pami ta  o zagro eniu wybuchem pustych opa-

kowa  po paliwie ga nikowym!

owyOlej nj n njjj ap d

Oznaac e e g ADD
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Substancje niebezpieczne

Puszki z farb  w 

sprayu

 Unika  kontaktu

rodki bezpiecze stwa

podane w karcie charak-

terystyki

 Zabezpieczenie adunku

  Oryginalne opakowanie 

(karton)

 Unika  podgrzewania

 Za o y  kapturek 

  Przestrzega  ogranicze-

nia ilo ciowego stosownie 

do regu y 1000 punktów

  ONZ 1950 pojemniki pod 

ci nieniem

Wykaz substancji 

niebezpiecznych

Szafa stalowa, od 20 kg 

szafa bezpiecze stwa

Oznakowanie

Ograniczenie dost pu

Przestrzega  zakazu prze-

chowywania razem z innymi 

substancjami stosownie do 

przepisów TRGS 510

Butle z propanem   U ytkowanie i miejsce 

ustawienia odpowiednio 

do instrukcji obs ugi dla 

punktów poboru

 Oznakowanie

 Zabezpieczenie adunku

 Unika  podgrzewania

 Nasada ochronna

 Wentylacja 

  Przestrzega  ogranicze-

nia ilo ciowego stosownie 

do regu y 1000 punktów

  ONZ 1965 gaz zawie-

raj cy w glowodór,

mieszaniny

 Przechowywanie na 

stoj co

  Zabezpieczy  przed 

upadkiem

Nasada ochronna

Dostateczna wenty-

lacja (sk adowa  na 

powietrzu!)

Oznakowanie

Ograniczenie dost pu

  Przestrzega  odleg o ci

bezpiecze stwa

Przestrzega  zakazu prze-

chowywania razem z innymi 

substancjami stosownie do 

przepisów TRGS 510 

rodki ochro-

ny ro lin, ró ne

oznaczenia

Potwierdzenie

kwalifi kacji

Przestrzega  instrukcji 

u ytkowania i nosi rod-

ki ochrony indywidualnej

Zabezpieczenie adunku Wykaz substancji 

niebezpiecznych

Szafa bezpiecze stwa

Oznakowanie

Ograniczenie dost pu

U ywane substancje niebezpieczne i standardowe rodki bezpiecze stwa

owyOle ap d

ac e e D
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Substancje niebezpieczne

„Le ny magazyn paliwa” z jednora-

zowymi opakowaniami 5 l – logistyk

zapewnia us ugodawca

Odpowiednio oznakowa-

ne pojemniki z substancj

niebezpieczn

Najwa niejsze substancje biologicznie czynne i standardowe dzia ania pre-
wencyjne podczas prac le nych

Skrócony opis choroby Droga zaka enia/
przenoszenia

rodki ochrony 

Kleszczowe zapalenie mó-
zgu (TBE)

Na czas transportu zdemon-

towa  kró ce wlewowe
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logicznie czynnych, poniewa  wykony-

wane prace nie s  ukierunkowane bez-

po rednio na substancje biologicznie 

czynne. Zagro enia wynikaj  raczej z 

substancji biologicznie czynnych, któ-

re mog  przyk adowo znajdowa  si

na zwierz tach, ro linach lub innych 

materia ach. 

W ramach analizy zagro e  nale y okre-

li  zagro enie ze strony substancji bio-

logicznie czynnych, oceni  je i zdefi nio-

wa  adekwatne dzia ania, które nale y

nast pnie wdro y  i kontrolowa  ich 

skuteczno . Znajduj ca si  ni ej tabe-

la przedstawia zestawienie substancji 

biologicznie czynnych, z którymi mo -

na mie  najcz ciej do czynienia w le-

sie oraz rodki prewencyjne. Nale y

pami ta , e wyst powanie i cz stotli-

wo  konkretnych substancji biologicz-

nie czynnych mo e si  ró ni  w poszcze-

gólnych regionach.

Materiały robocze biologicznie czynne

ny magazyn paliwa” z jednora-

zowymi opakowaniami 5 l – logistyk

Biologiczne materia y robocze, zwane 

równie  substancjami biologicznie czyn-

nymi, mog  by  szkodliwe dla zdrowia 

cz owieka. Do substancji biologicznie 

czynnych nale  mikroorganizmy (bak-

terie, wirusy, ple nie), paso yty (klesz-

cze, robaki) oraz sk adniki organizmów 

zwierz cych i ro linnych (soki ro linne, 

py ki, w osie). Mog  one powodowa

infekcje, choroby zaka ne, wydzielanie 

toksyn, a tak e mie  dzia anie uczu-

laj ce lub w inny sposób oddzia ywa

szkodliwie na zdrowie. Dzia ania profi -

laktyczne maj ce na celu zapobieganie 

chorobom (dzia ania prewencyjne) s  po-

wszechnie uznawane i doceniane. Kon-

sekwentne przestrzeganie tych dzia a

podczas pracy ma kluczowe znaczenie 

dla bezpiecze stwa.

Podczas prac le nych zak ada si  z re-

gu y „niezamierzone czynno ci” opisane 

w rozporz dzeniu o substancjach bio-

Najwa niejsze substancje biologicznie czynne i standardowe dzia ania pre-
wencyjne podczas prac le nych

Skrócony opis choroby Droga zaka enia/
przenoszenia

rodki ochrony 

Kleszczowe zapalenie mó-
zgu (TBE), choroba przebie-

ga w 2 etapach: mo liwe s

objawy grypopodobne, za-

palenie opon mózgowych i 

trwa e uszkodzenia mog ce

prowadzi  do mierci.

ród em zaka enia wiru-

sem kleszczowego za-

palenia mózgu mo e by

ugryzienie przez kleszcza 

(kleszcz pospolity).

Zaleca si  szczepienia ochronne 

zagro onych pracowników, któ-

rzy wykonuj  prace na terenach 

obj tych wyst powaniem TBE.

Informacja o aktualnych obsza-

rach zagro enia: www.rki.de
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Materiały robocze biologicznie czynne

Skrócony opis 
choroby

Droga zaka enia/
przenoszenia

rodki ochrony

Borelioza, choroba prze-

biega w trzech etapach: 

mo liwe s  objawy grypo-

podobne, rumie  w dru-

j cy i objawy na skórze, w 

uk adzie nerwowym, sta-

wach i sercu.

Infekcja bakteryjna jest 

mo liwa wskutek ugryzie-

nia przez kleszcza (kleszcz 

pospolity).

  Nosi ci le przylegaj c  i zapi t

odzie

  U ywa  preparatów przeciw 

kleszczom

  Przeszukiwa  odzie  podczas pracy i 

cia o po sko czeniu pracy pod k tem

kleszczy

  Mo liwie szybko usun  kleszcza, uni-

kaj c jego zgniecenia (szczypce/karta 

do usuwania kleszczy, pinceta itp.)

  Przypadek ugryzienia przez kleszcza 

nale y odnotowa  w rejestrze wypad-

ków, zaznaczy  miejsce ugryzienia i 

obserwowa

  Uzupe ni  apteczk  pierwszej pomocy 

o pincet , lup  i rodek dezynfekcyjny 

do opatrywania miejsc ugryzienia

  Obserwowa  pod k tem widocznych 

symptomów (rumie  w druj cy, z e

samopoczucie podobne do grypy)

Zaka enia hantawiru-
sowe, hantawirusy s

przenoszone na cz owieka

przez gryzonie i w zale -

no ci od serotypu mog

powodowa  powa ny

przebieg choroby w cznie

z zaburzeniem czynno ci

nerek.

Do zaka enia mo e doj

wskutek kontaktu z odcho-

dami zaka onych nornic 

rudych, myszy polnych lub 

myszy le nych. Przeno-

szenie czynnika choro-

botwórczego odbywa si

drog  oddechow  poprzez 

wdychanie ska onego py u,

mo liwe jest zaka enie

spowodowane wcieraniem, 

poprzez kontakt uszkodzo-

nej skóry ze ska onym ma-

teria em lub wskutek ugry-

zienia przez zwierz .

Podczas prac zwi zanych z czyszcze-

niem, kontrol  budek l gowych i kon-

trolowanego po owu myszy nosi rodki

ochrony indywidualnej:

 Gogle

Maska przeciwpy owa FFP3 z zawo-

rem wydechowym

  Kombinezon jednorazowy chroni cy

przed dzia aniem substancji chemicz-

nych, typ 4B

  Jednorazowe r kawice ochronne z 

nitrylu

  Zamkni te, atwe w czyszczeniu buty,

które mo na poddawa  dezynfekcji

choroby czarnej 
kory

T ec

Korowódka d bówka
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Materiały robocze biologicznie czynne

Skrócony opis 
choroby

Droga zaka enia/
przenoszenia

rodki ochrony

Borelioza

 podczas pracy i 

tem

 kleszcza, uni-

c jego zgniecenia (szczypce/karta 

  Przypadek ugryzienia przez kleszcza 

 w rejestrze wypad-

 miejsce ugryzienia i 

 pierwszej pomocy 

rodek dezynfekcyjny 

tem widocznych 

Zaka enia hantawiru-
sowe

zanych z czyszcze-

rodki

owa FFP3 z zawo-

cy

aniem substancji chemicz-

kawice ochronne z 

atwe w czyszczeniu buty,

Zarazek choroby czarnej 
kory klonu: Cryptostroma 

corticale.

Wdychanie mo e spowo-

dowa  zapalenie p cherzy-

ków p ucnych. Symptomy 

(dra ni cy kaszel, gor cz-

ka, duszno ci lub dreszcze) 

pojawiaj  si  zazwyczaj po 

up ywie od sze ciu do o miu

godzin od kontaktu i utrzy-

muj  si  przez kilka godzin, 

rzadko przez kilka dni lub 

tygodni.

Intensywny kontakt z 

konidiami, zarodnikami 

grzyba.

Podczas prac utylizacyjnych nale y pre-

ferowa  obróbk  maszynow  i wilgot-

n  pogod , u ywa rodków ochrony 

indywidualnej:

 Gogle

 Maska przeciwpy owa FFP2/FFP3 z za-

worem wydechowym

 Kombinezon jednorazowy chroni cy

przed dzia aniem substancji chemicz-

nych, typ 4B

 Jednorazowe r kawice ochronne o wy-

starczaj cej odporno ci mechanicznej 

 Zamkni te, atwe w czyszczeniu buty, 

które mo na podda  dezynfekcji

 Nie rozdrabnia  zainfekowanych drzew,

nie u ywa  do celów opa owych

T ec (Tetanus) jest choro-

b  zaka n  maj c  cz sto

przebieg miertelny, która 

atakuje komórki nerwowe 

odpowiedzialne za porusza-

nie mi niami

Bakterie t ca wyst pu-

j  bardzo powszechnie 

(np. w glebie, zbutwia-

ym drewnie). Infekcja 

jest mo liwa wskutek 

zranienia.

 Szczepienia ochronne – szczepienie 

zaleca niemiecka komisja sta a ds. 

szczepie

 Unika  ma ych obra e  lub opatrzy

ran  (zdezynfekowa , naklei  plaster)

 Nosi  r kawice

 My  i dba  o r ce

Korowódka d bówka: kon-

takt z w oskami przez drogi 

oddechowe, luzówk  i skó-

r  prowadzi do powa nych,

niekiedy toksycznych reakcji 

uczuleniowych.

Mo liwy jest niebez-

pieczny dla ycia wstrz s

anafi laktyczny.

Mo na si  zarazi  przez 

kontakt z w oskami

(w oski parz ce) wytwa-

rzanymi od III stadium 

larwalnego g sienic ko-

rowódki d bówki (mate-

ria  organiczny, nie jest 

substancj  biologicznie 

czynn ).

 Przed rozpocz ciem pracy przeprowa-

dzi  kontrol  zaka enia na obszarach 

wyst powania

 Powierzy  specjalistom wyeliminowanie 

ognisk chorobowych

 Odessanie za pomoc  odpowiedniego 

urz dzenia (py  klasy H)

rodki ochrony indywidualnej – patrz 

wy ej, jak w przypadku choroby czarnej 

kory klonu
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Materiały robocze biologicznie czynne

rodek profi laktyczny do ochrony przed 

kleszczami: szczelnie zapi ta odzie .

Nale y jeszcze raz podkre li  regional-

ne zró nicowanie w wyst powaniu sub-

stancji biologicznie czynnych, wzgl dnie 

innych materia ów biologicznych. 

Wi cej informacji mo na znale  pod 

adresem www.svlfg.de, szukana fra-

za „karty luzem do gromadzenia w 

segregatorze”. 

Karty do gromadzenia w segregatorze 

zawieraj  równie  informacje o innych 

wa nych substancjach biologicznie czyn-

nych wyst puj cych w lasach, takich jak 

tasiemiec b blowcowy wielojamowy i 

w cieklizna, a tak e o pozosta ych ma-

teria ach organicznych, jak na przyk ad 

sok ro linny barszczu Mantegazziego, 

py ki i fragmenty ro linne ambrozji byli-

colistnej oraz owady gryz ce. 

Wczesne usuni cie kleszcza zapobiega 

zaka eniu borelioz , poniewa  przeno-

szenie bakterii zaczyna si  dopiero po ok. 

10 godzinach. 

GDZIE

CO

KTO
a cuch ratunkowy
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wiednich planów dotycz cych post po-

wania w razie wypadku, aby w sytuacji 

awaryjnej móc zminimalizowa  szkody i 

obra enia.

wiczenia ratunkowe przeprowadzane 

w lesie wykaza y, e ekipy ratunkowe 

potrzebuj  niekiedy na dotarcie do po-

szkodowanych w wypadku w lesie nawet 

ponad 40 minut. A co b dzie, je eli wy-

padek wydarzy si  na stromym zboczu 

albo gdy drogi le ne b d  nieprzejezdne 

dla pojazdów ratowniczych wskutek pro-

wadzonej cinki?

Pierwsza pomoc

Zapewnienie pierwszej pomocy w go-

spodarce le nej ma kluczowe znacze-

nie w dzia alno ci zak adu. Du e ryzyko 

wypadku i cz sto bardzo powa ne ob-

ra enia wyst puj ce podczas wypad-

ków sprawiaj , i  jest to a  nadto zro-

zumia e. Szczególnie przy powa nych 

wypadkach sprawno  dzia ania a cu-

cha ratunkowego mo e decydowa  o y-

ciu lub mierci. Praca w ma ych grupach 

w cz sto odleg ych, trudno dost pnych 

miejscach wymaga przygotowania odpo-

W sytuacji awaryjnej a cuch ratunkowy, na którego newralgicznym pocz tku znajduj

si  pracuj ce na miejscu osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy, musi gwa-

rantowa  niezawodne funkcjonowanie.

Telefon 
alarmowy

Zaopatrzenie
szpitalne

Pierwsza
pomoc

Osoby przeszkolo-
ne w udzielaniu pierwszej 

pomocy

SzpitalTransportMiejsce wypadku

Lekarze,
piel gniarki

Lekarz pogotowia, 
sanitariusze

GDZIE

CO

KTO

Rozszerzone dzia ania

ratunkowe

Dzia ania

defi nitywne
Natychmiastowe dzia ania ratunkowe

a cuch ratunkowy

S u by
ratunkowe

Pomoc 

natychmiastowa
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Pierwsza pomoc

W ramach sytuacyjnej analizy zagro e

wykonawca jest zobowi zany opracowa

w a ciw  organizacj  strategii ratunkowej 

dla ka dego miejsca pracy. W tym celu 

trzeba odpowiedzie  sobie na pytanie:

Czy jest zapewniona mo liwo  na-
tychmiastowej pomocy?

Plan ratunkowy istnieje, jest znany i 

wy o ony do wgl du

Pracownicy wykonuj cy niebezpieczne 

prace s  wykwalifi kowanymi osobami 

przeszkolonymi w udzielaniu pierwszej 

pomocy

W dyspozycji jest nadaj ca si  do u yt-

ku apteczka (stan, wa no )

Pracownicy nosz  przy sobie opatru-

nek indywidualny

Czy mo na wykona  telefon alarmowy?
W dyspozycji jest sprawnie dzia aj -

cy telefon

Zapewniono i poinformowano o za-

si gu sieci w miejscu wykonywania 

prac i bliskiej okolicy

Gwarantowana jest mo liwo  po-

rozumienia w sytuacji zagro enia 

(dostateczna znajomo  j zyka 

niemieckiego)

Czy istnieje mo liwo  dojazdu s u b
ratunkowych na miejsce wypadku?

Przejezdno  dróg (przeszko-

dy spowodowane cink , warunki 

pogodowe!)

Pracownicy znaj  punkty zbiorcze, 

punkty ratunkowe w celu doprowadze-

nia s u b ratunkowych

Plan dotycz cy post powania w razie 

wypadku zosta  wyt umaczony pra-

cownikom w zrozumia y sposób przed 

rozpocz ciem pracy i znajduje si  w 

zleceniu pracy

wiczenia awaryjne/ratunkowe przeprowa-

dzane razem ze zleceniodawc  pokazuj

s abe punkty w a cuchu ratunkowym. Dla-

tego maj  one kluczowe znaczenie w ana-

lizie zagro e  pozwalaj cej oceni  specy-

fi czne dla zak adu zagro enia w sytuacjach 

awaryjnych.

Akcja ratunkowa i pomoc niesiona przez 

profesjonalne s u by ratunkowe ma zawsze 

pierwsze stwo. Osoby udzielaj ce pierw-

szej pomocy w adnym wypadku nie powin-

ny samodzielnie podejmowa  si  transportu 

poszkodowanych.

Dalsze informacje 

broszura B04 „Pierwsza pomoc”
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Pierwsza pomoc

Czy jest zapewniona mo liwo  na-
tychmiastowej pomocy?

Czy mo na wykona  telefon alarmowy?

Nale y mie  zawsze przy 

sobie: opatrunek indywidu-

alny do prac le nych

Punkt ratunkowy: 

ustalone miejsce dojazdu 

dla pojazdów ratunkowych

Czy istnieje mo liwo  dojazdu s u b
ratunkowych na miejsce wypadku?

punkty ratunkowe w celu doprowadze-

y sposób przed 

wiczenia awaryjne/ratunkowe przeprowa-

cuchu ratunkowym. Dla-

 one kluczowe znaczenie w ana-

 specy-

enia w sytuacjach 

Akcja ratunkowa i pomoc niesiona przez 

by ratunkowe ma zawsze 

ce pierw-

adnym wypadku nie powin-

 transportu 

Im szybciej, tym lepiej: 

ratownicy dotarli ju  do 

rannego
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Z regu y niedopuszczalne s  nast puj -

ce niebezpieczne prace jednoosobowe:

prace wykonywane przy u yciu pi-

larki a cuchowej

wchodzenie na drzewa

r czne cinanie drzew

prace wykonywane w koronie 

drzewa

Dopuszczalne jest z regu y wykony-

wanie nast puj cych niebezpiecznych 

prac jednoosobowych przy zastosowa-

niu technicznego monitorowania za po-

moc  biernego systemu alarmowania 

(urz dzenie do indywidualnej sygnali-

zacji ratunkowej):

Prace z zastosowaniem lin i u yciem 

ci gnika zrywkowego

Prace zwi zane z przegl dami i 

konserwacj  maszyn w lesie

W ramach grup roboczych dopuszczalna 

jest krótkotrwa a, niebezpieczna praca 

jednoosobowa, je eli zapewniona jest 

odpowiednia czno  bezprzewodo-

wa, na przyk ad system czno ci zin-

tegrowany z kaskiem. Nale y przy tym 

w ramach analizy zagro e  oceni  ko-

nieczno  wyposa enia stosowanych 

systemów czno ci w funkcj  alarmo-

wania ratunkowego.

Jednoosobowe wykonywanie prac

W razie wypadku nale y zapewni  na-

tychmiastow  pierwsz  pomoc i bez-

zw oczne wdro enie a cucha ratunko-

wego. Ze wzgl du na powag  obra e

odnoszonych podczas prac le nych 

trudno tego oczekiwa  od rannego pra-

cownika, który pracowa  indywidualnie. 

Z tego wzgl du nale y zweryfi kowa

dopuszczalno  pracy jednoosobo-

wej w gospodarce le nej i odpowiednio 

zabezpieczy .

O pracy jednoosobowej mówi si , gdy 
pojedyncza osoba indywidualnie wy-
konuje prace poza zasi giem g osu i 
wzroku innych osób. 
Dla dopuszczalno ci pracy jednooso-

bowej kluczowe znaczenie ma poziom 

zagro enia. O niebezpiecznej pracy jed-

noosobowej mówi si , gdy poziom za-

gro enia wykonywanych prac zas ugu-

je na okre lenie jako podwy szony lub 

krytyczny. W takim przypadku czynniki 

zagro enia powoduj  w razie wypadku 

na tyle powa ne obra enia, e poszko-

dowany pracownik nie jest w ogóle zdol-

ny do jakiegokolwiek dzia ania lub zdolny 

jedynie w ograniczonym stopniu.

W okre lonych przypadkach mo liwe jest 

techniczne monitorowanie niebezpiecz-

nych prac jednoosobowych. W tym celu 

przed rozpocz ciem prac wykonawca 

jest zobowi zany przeprowadzi  ocen

ryzyka w oparciu o norm  DGUV 112-139 

"Stosowanie urz dze  do indywidualnej 

sygnalizacji ratunkowej". 
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Wi cej informacji: 

Biuletyn rolniczego ubezpieczenia spo-

ecznego LSV T07 "Mo liwo ci alarmo-

wania ratunkowego dla osób pracuj -

cych indywidualnie w lesie"

Jednoosobowe wykonywanie prac

O pracy jednoosobowej mówi si , gdy 
pojedyncza osoba indywidualnie wy-
konuje prace poza zasi giem g osu i 
wzroku innych osób. 

Prace wykonywane w lesie, takie jak przegl dy i konserwacja maszyn, zalicza si  do 

prac niebezpiecznych, które z regu y mo na monitorowa  technicznie, je eli s  wykony-

wane przez pojedyncze osoby.

Systemy czno ci zintegrowane z ka-

skiem zapewniaj  niezb dne po czenie

g osowe w przypadku indywidualnego 

wykonywania prac, co pozwala bezpo-

rednio reagowa  na wypadek i zapew-

ni  pierwsz  pomoc.
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Barakowóz dla pracowników leśnych

Adekwatnie do standardów techniki nale-

y tak zorganizowa  prac  w lesie, eby 

z agodzi  negatywne warunki pracy spo-

wodowane czynnikami atmosferycznymi, 

a tak e zapewni  stosowne warunki hi-

gieniczne w ci gu dnia pracy. Barakowóz 

przeznaczony dla pracowników le nych 

spe nia te wymagania i chroni zdrowie 

mobilnych zespo ów pracuj cych w lesie.

Standard techniczny: Barakowóz dla pracowników le nych

Funkcje barakowozu:

Ochrona przed wilgoci , zimnem

Suszenie odzie y roboczej

Pomieszczenie socjalne do sp dza-

nia przerw

Mo liwo  umycia si  (higiena!)
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Barakowóz dla pracowników leśnych

Pomieszczenie do wypoczynku w trakcie 

przerwy

Aneks do mycia i gotowania

Szafa do suszenia

Miejsce do przechowywania i konserwo-

wania prostszych narz dzi u ywanych w 

le nictwie
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Znaki certyfikacji

rodki ochrony indywidualnej dla 
pilarzy pracuj cych w lesie:

rodki pracy i narz dzia musz  podo a

ci kim warunkom pracy, jakie cz sto

wyst puj  w gospodarce le nej. Dla-

tego przy ich zakupie nale y si  kiero-

wa  przede wszystkim kryterium bez-

piecze stwa i przydatno ci praktycznej. 

Wskazówk  mo e by  równie  oznacze-

nie produktu, które powinno by  znane 

kupuj cemu:

Deklaracja w asna producenta, e produkt odpowiada obo-

wi zuj cym standardom bezpiecze stwa. Bez takiego ozna-

czenia produkt nie mo e by  sprzedawany. Podstaw  praw-

n  obowi zku znakowania s  rozporz dzenia wynikaj ce z 

ustawy o bezpiecze stwie niektórych urz dze  i produktów, 

jak na przyk ad maszyny.

Bezpiecze stwo produktu zosta o sprawdzone przez upo-

wa nion , niezale n  jednostk  certyfi kuj c . Kontrola jest 

dobrowolna i mo liwa dla wielu produktów gotowych do 

u ytkowania.

Jednostka certyfi kuj ca SVLFG przebada a bezpiecze -

stwo produktu ze szczególnym uwzgl dnieniem wymogów 

praktycznych i ergonomii.

Oprócz kryteriów bezpiecze stwa technicznego stowarzy-

szenie nadzoru prac i techniki le nej (Kuratorium für Wal-

darbeit und Forsttechnik e. V.) bada o równie  przydatno

podczas profesjonalnych prac le nych.
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Środki ochrony osobistej

rodki ochrony indywidualnej maj  chro-

ni  przed zagro eniami oraz zapewni

ochron  zdrowia podczas pracy. rod-

ki ochrony indywidualnej przeznaczone 

dla pracowników le nych podlegaj  nie-

ustannie ci g emu rozwojowi. Wysokiej 

jako ci produkty wyró niaj  si  aktual-

nie licznymi w a ciwo ciami, które co-

raz lepiej s  w stanie sprosta  trudnym 

warunkom podczas prac w lesie. W ra-

mach oceny zagro e  wynikaj cych z 

warunków pracy okre la si  niezb dne

rodki ochrony indywidualnej, które za-

pewni  dzia anie ochronne adekwatne 

do konkretnego zagro enia dla zdrowia 

i bezpiecze stwa. 

rodki ochrony indywidualnej dla 
pilarzy pracuj cych w lesie:

Kask ochronny z ochronnikami s u-

chu i os on  twarzy

Ochrona r k, r kawice ochronne za-

pewniaj ce ochron  przed zagro e-

niami mechanicznymi

Spodnie z ochron  przed przeci -

ciem, z regu y klasa 1

Bezpieczne buty robocze z ochron

przed przeci ciem

Odzie  wierzchnia z du  po-

wierzchni  kolorów sygnalizacyjnych

W warunkach niesprzyjaj cej pogo-

dy do rodków ochrony indywidualnej 

dla pilarzy pracuj cych w lesie nale y

równie  odzie  ocieplaj ca i chroni ca 

przed deszczem. Mo na przyk adowo

wymieni :

Bielizn  funkcyjn

Odzie  z dzianiny baranizowanej

Ubranie przeciwdeszczowe (kurtka 

przeciwdeszczowa, os ona na kark 

mocowana do kasku)

Pracodawca jest zobowi zany zapew-

ni  odpowiednie rodki ochrony in-

dywidualnej. Sprawdzi a si  przy tym 

dobra praktyka uzgadniania zama-

wianych produktów z pracownikami.

W zakresie czyszczenia i okresu u yt-

kowania rodków ochrony indywidualnej 

nale y przestrzega  informacji podanych 

przez producenta.

Wi cej informacji: broszura B06 " rod-

ki ochrony indywidualnej"
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Środki ochrony indywidualnej

Przy bica z wytrawionego meta-

lu zapewnia optymaln  funkcje 

widoczno ci i ochrony

Wzmocnienia na kola-

nach u atwiaj  przykl k i 

ergonomiczn  prac

"Wewn trzne" stuptuty ze 

ci gaczem gumowym 

zwi kszaj  ochron  przed 

kleszczami

Bezpiecznie i zrozumiale, 

komunikacja za pomoc

czno ci bezprzewodowej

Wspó czesne rodki ochrony indywidualnej dla pilarzy charakteryzuj  si  licznymi 
zaletami:

Przyk ad aktualnych rodków ochro-

ny indywidualnej do prac pilarskich

Bezpieczne poruszanie si  dzi -

ki elementom antypo lizgowym

(blaszki antypo lizgowe do pnia-

ków) oraz kolcom lub bie nikom

podeszwy

Okulary z ó tymi szk ami,

tutaj zintegrowane z ka-

skiem, poprawiaj  widze-

nie dzi ki rozja nieniu i 

wzmocnieniu kontrastu
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Środki ochrony indywidualnej

bica z wytrawionego meta-

 funkcje 

ci i ochrony

trzne" stuptuty ze 

gaczem gumowym 

 przed 

kleszczami

Du a powierzchnia barw sygnalizacyjnych w kolorze pomara czo-

wo- ó tym uwzgl dnia ró n  skuteczno  w ró nych porach roku

Wspó czesne rodki ochrony indywidualnej dla pilarzy charakteryzuj  si  licznymi 
zaletami:

-

lizgowym

lizgowe do pnia-

nikom

podeszwy
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Sprzęt

Narz dzia i rodki pracy u ywane w le-

nictwie musz  odpowiada  standardom 

techniki. Stosowane rodki pracy i narz -

dzia nie mog  by ród em dodatkowych 

zagro e .

Dobór narz dzi:
Stosowa  sprawdzone produkty

U ywa  do pracy produktów  za-

twierdzonych aktualnie przez spe-

cjalistów i  sprawdzonych w praktyce 

(przestrzega  standardów techniki)

U ytkowanie narz dzi:
Przestrzega  zalece  producenta, 

dopuszczalne jest u ytkowanie wy-

cznie zgodne z przeznaczeniem

Przestrzega  ogranicze  dotycz -

cych stosowania – na przyk ad du ej 

d wigni-obracaka u ywa  przy cin-

ce tylko do maks. pier nicy 25 cm 

Regularnie i przed u yciem spraw-

dza  narz dzia pod k tem uszko-

dze  i w razie potrzeby przekaza

do naprawy/wymiany

Lekki hak do obracania i „techniczne kliny 

do cinki” zapewniaj  lepsz  ergonomi

podczas prac le nych

Podstawowe wyposa enie do cinki

r czno-maszynowej



33

Sprzęt

Dobór narz dzi:

U ytkowanie narz dzi:

Szeroki, ergonomiczny 

pas narz dziowy

W zakresie si y uci gu do 1,8 t wci garka b bnowa u atwia

r czno-maszynowe prace, czyni c je bezpieczniejszymi

Ergonomiczna uprz  na 

narz dzia drwalskie
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Sprzęt

Wa ne!
Prawid owo opi owa-

ny ogranicznik za-

g bienia oznacza:

mniejszy odrzut

mniej drga

= bezpieczne prowa-

dzenie ci cia

Pomoce do ostrzenia pilni-

kiem, takie jak prowadnik 

rolkowy pilnika, umo liwia-

j  precyzyjniejsze prowa-

dzenie pilnika.

Ostrzenie w trakcie pracy. Z regu y wystarczaj  jedno-

-dwa poci gni cia pilnika. Imad o do ostrzenia a cucha i 

przymiar do ostrzenia s  nieocenion  pomoc

Przestrzega redniej

wysoko ci ogranicznika 

zag bienia wynosz cej

0,65 mm!

Przygotowanie do pracy:

Wa ne!
Pilark  nale y kon-

serwowa  zgodnie z 

zaleceniami produ-

centa. Obejmuje to 

codzienne spraw-

dzenie a cucha, 

hamulca a cucha 

i blokady d wigni 

gazu. Poprawnie i 

fachowo naostrzo-

ny a cuch pilarki to 

podstawa bezpiecz-

nej i ergonomicznej 

pracy.
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Przygotowanie do pracy

Podstawowym warunkiem bezpiecznej 

pracy w lesie jest dobre przygotowanie. 

Wykonawca musi z góry wiedzie , jakie 

prace i warunki czekaj  na niego lub jego 

pracowników na miejscu zr bu. W a nie 

podczas cinki za pomoc  pilarek a cu-

chowych decyduje to w g ównej mierze o 

jako ci bezpiecze stwa pracy.

Przygotowanie do pracy:
Pisemne zlecenie pracy z sytuacyj-

n  analiz  zagro e  i mapami.

Ustalone prace zast pcze, aby w 

przypadku zmiany pogody, na przy-

k ad przy silnym wietrze, nie prowa-

dzi cinki.

Zapewnienie rodków/wyposa enia 

roboczego odpowiednio do kon-

kretnej sytuacji roboczej na zr bie. 

Nale y tutaj równie  dostosowa-

nie rodków ochrony indywidualnej 

do konkretnej sytuacji zagro enia, 

na przyk ad uwarunkowana pogo-

d  ochrona przez wilgoci /zimnem, 

obuwie dostosowane do liskich po-

wierzchni itp.

Odpowiedni sposób wykonywania 

prac (praca jedno- lub dwuosobo-

wa). 

Ci gnik do obalania drzew z wyko-

rzystaniem wci garki linowej (usu-

wanie posuszu!) do zrywki drewna 

na zboczach lub do zabezpieczania 

podczas obróbki itp.

Uzgodnienia w ród drzewo-

stanu dotycz ce konkretnych 

zagro e  podczas pracy zwi k-

szaj  jej bezpiecze stwo.

Nigdy nie obejdzie si  bez roz-

mów na temat martwych drzew 

stoj cych, ustalenia dzia ek ro-

boczych i stref bezpiecze stwa

przy pracy jednoosobowej w 

rozproszeniu.
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Przygotowanie do pracy

Obszar obalania = promie  odpowiadaj cy podwójnej wy-

soko ci drzewa = strefa niebezpieczna

Konsekwentne przestrzeganie strefy niebezpiecznej od-

powiadaj cej podwójnej wysoko ci drzewa pozwoli oby

unikn  wielu wypadków!

Wa ne!

Pisemne zlecenie 

pracy jasno i zro-

zumiale odpowiada 

na najwa niejsze 

pytania: Kto, kiedy, 

gdzie, co, jak i czym 

robi, ile i jak d ugo 

b dzie to trwa , czy 

jest jeszcze co , co

nale y zrobi  przed 

rozpocz ciem, po 

sko czeniu prac?

NIE!

X

KTO jest odpowiedzialny za 
zabezpieczenie?

JAK ma by  wykonane 
zabezpieczenie?

Uwaga!

W obr bie stre-

fy niebezpiecznej 

odpowiadaj cej po-

dwójnej wysoko ci 

drzewa wolno prze-

bywa  wy cznie 

osobom bior cym 

udzia  w cince.
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W przypadku terenów cz sto od-

wiedzanych przez ludzi lub w ma o

przejrzystym terenie nale y spraw-

dzi  mo liwo  ustawienia poste-

runków. Konieczno  wystawienia 

posterunku okre la si  na podsta-

wie sytuacyjnej analizy zagro e .

Nale y zapewni  mo liwo  po-

rozumiewania si  (drog  radiow )

mi dzy pilarzem a wystawionym 

posterunkiem. 

Zabezpieczenie zrębu

K k
g c j c

i j
c

Prawo powszechnego wst pu do lasu spra-

wia, e konieczne jest odpowiednie zabez-

pieczenie osób trzecich przed zagro eniami 

zwi zanymi z wykonywaniem prac le nych. 

Ju  na etapie przygotowania do pracy nale-

y uwzgl dni  zabezpieczenie miejsc zr bu 

za pomoc  odpowiednich rodków blokuj -

cych wst p i poprzez ewentualne wystawie-

nie posterunków.

Ryzyko powa nych obra e  dla osób trze-

cich musi mie  swoje odzwierciedlenie w 

zakresie podejmowanych rodków bez-

piecze stwa. Skuteczne zabezpieczenie 

miejsc zr bu mo e by  odpowiedzi  na 

nast puj ce pytania: 

KTO jest odpowiedzialny za 
zabezpieczenie?

Wykonawca zleca odgrodzenie terenu 

i wyznacza pracowników odpowiedzial-

nych za realizacj .

Podanie nazwisk wyznaczonych pra-

cowników w pisemnym zleceniu pracy. 

Wyznaczona osoba musi o tym wie-

dzie  i tego chcie .

JAK ma by  wykonane 
zabezpieczenie?

Skuteczno rodków u ytych do ogro-

dzenia terenu musi odpowiada  stan-

dardowi techniki i stanowi  niew tpliw

barier  (w formacie baneru). Przestrze-

ga  ewentualnych przepisów zlecenio-

biorcy, takich jak regulamin zak adowy.

Zamkni cie terenu przy u yciu ofi cjal-

nych znaków zakazu i dodatkowej tablicy 

informuj cej o „zagro eniu dla ycia” oraz 

wyznaczenie przej .
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Zabezpieczenie zrębu

CO nale y zabezpieczy ?
Przejezdne drogi le ne, drogi do jaz-

dy konnej i szlaki turystyczne na ob-

szarze miejsc prowadzonego zr bu. 

Przestrzega  minimalnej odleg o ci 

odpowiadaj cej podwójnej wysoko-

ci drzewa. Zabezpieczenie nale y

przesuwa  odpowiednio do post pu 

zr bu.

Strefy niebezpieczne, jak rozpi te w 

poprzek drogi liny, maszyny usta-

wione w trudno przejrzystych miej-

scach itp.

W przypadku terenów cz sto od-

wiedzanych przez ludzi: posteru-

nek informacyjny

„Baner le ny” ma du  skuteczno  odgradzaj c

Wa ne!

W razie potrzeby przeprowadzi

odpowiednio wcze niej rozmowy 

z kompetentnymi organami, na 

przyk ad z wydzia em komunikacji, 

kolej , zak adem energetycznym, 

policj . Do planowania zabezpie-

czenia nale y zaanga owa  rów-

nie  zleceniodawc .

Podczas planowania i realizacji za-

bezpieczenia zr bu pami ta  o za-

pewnieniu mo liwo ci objazdu!

Wysoko  drzewa

Korona drzewa

Uwaga!

W obr bie strefy niebezpiecznej od-

powiadaj cej podwójnej wysoko ci 

drzewa wolno przebywa  wy cznie 

osobom bior cym udzia  w cince.
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Ocena drzewa

CO nale y zabezpieczy ?
Ocena drzewa jest najwa niejsz  czyn-

no ci  przed jego obaleniem. Jest to 

analiza zagro e  dokonywana przez 

pilarza. Ocena drzewa pozwala z góry 

okre li  mo liwe zagro enia podczas 

obalania drzewa. W jej wyniku dobiera 

si  techniki pracy, które pozwalaj  zmini-

malizowa  ryzyko podczas wykonywania 

prac. Kluczowe znaczenie maj  przy tym 

nast puj ce punkty:

 wysoko  drzewa

 korona drzewa

 ga zie

 przebieg pnia

 stan zdrowia

rednica pnia

 s siednie drzewa, otoczenie  

Wysoko  drzewa
Jak wysokie jest drzewo?

Okre lenie w przybli eniu za pomo-

c  „trójk ta drwala”

Strefa niebezpieczna (promie  od-

powiadaj cy podwójnej wysoko ci 

drzewa)

Gdzie znajduje si  kolega z zespo-

u? (odleg o  bezpiecze stwa)

W razie konieczno ci zadba  o 

oznakowanie dla kierowców – zna-

ki, banery, ta ma kierunkowa do 

wyznaczania trasy, posterunki 

informacyjne

Zagro enie dla przewodów energe-

tycznych, linii kolejowych, samocho-

dów, budynków

Korona drzewa
Czy roz o enie ci aru w obr bie koro-

ny jest równomierne czy jednostronne?

Czy w koronie s  rozwidlenia lub piono-

wo rosn ce ga zie?

Czy korona jest sucha, zielona, z ama-

na lub chora?

W
y
s
o
k
o

 d
rz

e
w

a
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Ocena drzewa

Stan zdrowia

rednica pnia

nia, drzewo pochylone w bok od kierunku 

obalania, drzewo pochylone zgodnie z 

kierunkiem obalania)?

Czy na pniu s  widoczne p kni cia, 

uszkodzenia?

Ustali  stosown  technik  obalenia 

drzewa

W przypadku drzew pochylonych 

w bok od kierunku obalania praco-

Czy w drzewostanie znajduje si  luka, 

w kierunku której mo na obali  drzewo?

Unika  ryzyka zwi zanego z 

p kni ciem

Nie pracowa  pod zawieszonymi 

ga ziami/koronami

Ewentualnie pracowa  z u yciem lin

Ga zie
Czy podczas obalania mog  si  od amy-

wa  i spada  ga zie (suche ga zie)?

Czy ga zie utrudniaj  "swobodny upa-

dek" drzewa?

Oceni  ga zie i cz ci korony drze-

wa, które ma zosta  obalone

W wyniku obalania drzewa mo e

doj  do odrzucenia ga zi, cz ci 

korony czy pnia z s siednich drzew 

( cie ka oddalania i punkt 

oddalenia) 

Przebieg pnia
Oceni  pie  i koron  drzewa z odleg o-

ci pozwalaj cej na dobr  przejrzysto .

Czy rodek ci ko ci drzewa znajduje 

si  w obr bie czy poza obr bem szyi 

korzeniowej (drzewo normalne, drzewo 

pochylone przeciwnie do kierunku obala-

S siednie drzewa, otoczenie

p
rz

e
b
ie

g
 p

n
ia

S siednie

drzewa
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Ocena drzewa

wa  w miar  mo liwo ci od strony 

rozci ganej

Wybór cie ki oddalania i punktu 

oddalenia

Stan zdrowia
Czy w obr bie szyi korzeniowej s  wi-

doczne uszkodzenia lub oznaki zgnilizny 

(przegni e miejsca, zgnilizna czerwona 

etc.)? 

W przypadku dobrego stanu zdrowia 

systematyczne obcinanie nabiegów 

korzeniowych

W przypadku podejrzenia zgnilizny

Pionowy rzaz wg bny w szyj

korzeniow  od strony rzazu pod-

cinaj cego lub z ty u

Uwaga! Nie obcina  nabiegów 

korzeniowych, nie robi  rzazów w 

drewnie bielastym

Uwzgl dni  warto ci wynikaj ce 

z do wiadczenia wcze niejszych 

cinek

rednica pnia
Jak grube jest drzewo (pier nica)? 

U ywa  dostatecznie mocnej pilarki 

i odpowiednich narz dzi drwalskich

Wybra  odpowiedni  technik  pracy

Ga zie

Przebieg pnia

Ustali  wymiary rzazu podcinaj ce-

go, zawiasy i progu bezpiecze stwa 

S siednie drzewa, otoczenie
Jak mocno s  ze sob  zro ni te korony 

s siednich drzew?

Czy podczas obalania mo liwe jest po-

rwanie wraz z obalanym drzewem rów-

nie  s siednich drzew?

Czy drzewo nie spadnie na przeszko-

dy w terenie mog ce spowodowa  jego 

odrzucenie w bok lub do ty u?

Czy martwe drewno, drzewostan rod-

kowego pi tra i dolne pi tro drzewo-

stanu nie przeszkadza cince (w razie 

potrzeby usun )?

Wa ne!

Przed obaleniem ka dego 

drzewa dokona  starannej 

oceny drzewa

Im bardziej skomplikowane 

drzewo i otoczenie, tym oce-

na drzewa musi by  bardziej 

intensywna 

W przypadku niejasno ci nie 

cina  drzewa 

Bezpiecze stwo pracy ma za-

wsze priorytet.



42

Martwe drewno

Dzia ania maj ce na celu zminimali-
zowanie ryzyka:

Oznaczenie stoj cych drzew mar-

twych (mo liwie przed listnieniem)

Sytuacyjna analiza zagro e

Konkretne zalecenia w zleceniu pra-

cy i szkolenie z zakresu post powa-

nia z martwym drewnem

Technika wykonywania prac i rodki 

pracy maj ce na celu zmniejszenie 

ryzyka (w pe ni zmechanizowane 

wykorzystanie maszyn, obalanie z 

u yciem wci garki linowej)

Obalanie drzew na obszarze zagro-

enia stoj cym martwym drewnem 

jest dozwolone dopiero po kom-

petentnej ocenie indywidualnej 

sytuacji - W przypadku w tpli-
wo ci nie obala  drzewa, lecz 
pozostawi
Stoj ce drzewa martwe, które maj

zosta  obalone na ziemi , zrywa si

z regu y ci gaczem linowym

Martwe drewno stanowi w dzisiejszej 

gospodarce le nej coraz wi ksze za-

gro enie dla pilarza. Ryzyko pojawia 

si  szczególnie w przypadku drzew li-

ciastych, poniewa  suche ga zie czy 

cz ci korony drzewa mog  si ama

i spada  ju  w momencie wbijania kli-

nów. Z do wiadczenia wynika, i  drze-

wa martwe mog  si  przewróci  z powo-

du samych wstrz sów spowodowanych 

obalaniem s siednich drzew lub wskutek 

podmuchów wiatru podczas cinki.

Uwaga!

Bezpiecze stwo pracy jest za-

wsze wa niejsze od aspektów 

ekologicznych/ekonomicznych!

Zagro enie podczas cinki: stoj ce mar-

twe drzewo

Systematyczne usuwanie nabiegów 
korzeniowych:
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obalania drzewa. Powierzchni  ci cia 

mo na kontrolowa  za pomoc  przy-

rz du celowniczego pilarki. 

Ci cie 3: Usun  trzeci nabieg korzenio-

wy pod k tem prostym do ci cia 2.

Fachowe obalanie

Dzia ania maj ce na celu zminimali-
zowanie ryzyka:

W przypadku w tpli-
wo ci nie obala  drzewa, lecz 
pozostawi

Systematyczne usuwanie nabiegów 
korzeniowych:
Nabiegi korzeniowe nale y usuwa  jesz-

cze na stoj cym drzewie.

Powody obcinania nabiegów 

korzeniowych:

Rzaz podcinaj cy znajduje si  w 

pionowo przebiegaj cych w óknach 

pnia

Zmniejszenie rednicy pnia

Lepsza widoczno  przy zak adaniu

ci cia

Lepsza jako  wykonanego rza-

zu podcinaj cego, zawiasy i progu 

bezpiecze stwa

Spe nienie minimalnych wymogów 

dotycz cych pozyskiwania drewna

Systematyczne usuwanie nabiegów ko-

rzeniowych wolno wykonywa  wy cznie 

na drzewach zdrowych. 

Ci cie 1: Pilarz stoi z prawej strony za 

drzewem. Oszacowanie kierunku oba-

lania drzewa przy u yciu górnej cz ci 

prowadnicy. Wykonanie ci cia pionowe-

go (ci cie kontaktowe), nast pnie ci cia 

poziomego. 

Ci cie 2: Pod k tem 90° do ci cia 1, po-

wierzchnia ci cia wskazuje w kierunku 

Wa ne!

Systematyczne usuwanie na-

biegów korzeniowych zapewnia 

przejrzysto  i u atwia prowadze-

nie ci cia.

W przypadku zgnilizny wewn trz-

nej pnia lub drzewa pochylonego 

w bok od kierunku obalania – od-

powiednio do oceny drzewa – po-

zostawia si  nabiegi korzeniowe 

lub podcina.
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Rzaz cinaj cy – zawiasa

Fachowe obalanie

Prawid owe wymiary ci
Jako  prowadzonej cinki r czno-ma-

szynowej nie pozostaje bez wp ywu na 

ryzyko wypadku. Fachowa wiedza po-

parta kwalifi kacjami, do wiadczenie i 

krytyczna samokontrola pilarza maj

kluczowe znaczenie.

Rzaz podcinaj cy
Rzaz podcinaj cy nadaje drzewu kie-

runek obalania. Musi by  za o ony do 

rdzenia pnia. Ci cie poziome (1/5–1/3 

rednicy pnia w miejscu ci cia) i ci cie 

uko ne (k t podci cia 45°–60°) sk adaj

si  na rzaz podcinaj cy. Kraw d  rzazu 

powinna by  prostopad a do obranego 

kierunku obalania.

Uwaga!  Najcz stszym b dem jest zbyt 

niskie podci cie, wskutek czego ci cie 

poziome i pionowe si  nie spotkaj . To z 

kolei stanowi zagro enie dla funkcji pro-

wadzenia drzewa przez zawias !

Rzaz cinaj cy – próg 
bezpiecze stwa
Rzaz cinaj cy zak ada si  wy ej od po-

ziomej podstawy rzazu podcinaj cego, 

aby otrzyma  próg bezpiecze stwa (1/10 

rednicy pnia w miejscu ci cia, co naj-

mniej 3 cm). 

Wa ne!

Rzaz podcinaj cy nadaje kie-

runek obalania drzewa. Musi 

si ga  a  do miejsca pionowego 

przebiegu w ókien.

Poziome i uko ne ci cia rzazu 

podcinaj cego musz  si  ze 

sob  spotka  na ca ej d ugo ci i 

tworz  ci g , widoczn  ci ciw

rzazu (w razie potrzeby doci ).

Próg bezpiecze stwa u atwia 

przechylenie i celowe wygi cie 

w ókien drewna.

Próg bezpiecze stwa jest swego 

rodzaju podpor , zapobiega od-

rzuceniu przez pniak do ty u.

Zawiasa prowadzi drzewo w 

trakcie upadania, dzia anie pro-

wadz ce zawiasy.

Zawiasa ma taka sam  szero-

ko  na ca ej d ugo ci (wyj tek 

stanowi  drzewa pochylone w 

bok od kierunku obalania).

Ni ej wykonane ci cia zmniej-

szaj  ryzyko p kni cia.
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Rzaz cinaj cy – zawiasa
Rzaz cinaj cy wykonuje si  w formie 

ci cia poziomego, które ko czy si  na 

zawiasie (min. 1/10 rednicy pnia w miej-

scu ci cia). Zbyt gruba zawiasa zwi k-

sza ryzyko p kni cia pnia. Zbyt cienka 

Fachowe obalanie

Prawid owe wymiary ci

Rzaz podcinaj cy

Rzaz cinaj cy – próg 
bezpiecze stwa

zawiasa nie spe nia funkcji zawiasy, któ-

ra ma za zadanie prowadzi  drzewo do 

momentu upadku na ziemi . Niekontrolo-

wany upadek drzewa stanowi zagro enie 

dla pilarza.

Prawid owe wymiary ci  rzazu podcinaj cego, progu bezpiecze stwa i zawiasy
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Fachowe obalanie

Bezpieczna technika cinki i obala-
nie drzew (listwa podporowa/ listwa 
przytrzymuj ca)

Stosuj c bezpieczn  technik cinki pi-

larz sam okre la moment, w którym drze-

wo zacznie si  obala . Pozostawienie 

niedopi owanej listwy bezpiecze stwa 

(listwa podporowa/ listwa przytrzymuj -

ca) zapewnia drzewu stabilno . Dopie-

ro po przeci ciu listwy bezpiecze stwa 

drzewo mo e zacz  upada . Pilarz nie 

jest pod presj  czasu w momencie wyko-

nywania rzazu cinaj cego i mo e sku-

tecznie zabezpieczy  stref  obalania 

drzewa. Zmniejsza si  równie  ryzyko 

p kni cia drzewa. Bezpieczna techni-

ka obalania drzew jest aktualnie najbez-

pieczniejszym sposobem prowadzenia 

cinki. Tym sposobem nale y zazwyczaj 

obala  drzewa.

Technika obalania z listw
podporow
Do drzew normalnych, prosto rosn cych, 

atwych do klinowania.

Rzaz cinaj cy wykonywany w 

formie ci cia sztyletowego w celu 

utworzenia zawiasy

W przypadku grubych drzew, przy 

niedostatecznej d ugo ci u ytecz-

nej prowadnicy, wykona  ci cia z 

dwóch stron

Przy wyprowadzaniu pi y z drzewa

uformowa  listw  podporow  i za o-

y  klin zabezpieczaj cy

Klinowanie maj ce na celu wst pne 

napr enie s u y równie  zmniej-

szeniu nak adu pracy zwi zanej z 

zak adaniem klinów

Przecinanie listwy podporowej

Obraz pniaka po obaleniu technik  z li-

stw  podporow

Technika obalania z listw
przytrzymuj c

Obalanie drzew pochylonych w bok 
od kierunku obalania (przy u yciu 
klinów!)
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Fachowe obalanie

Bezpieczna technika cinki i obala-
nie drzew (listwa podporowa/ listwa 
przytrzymuj ca

Technika obalania z listw
podporow

Stoj c z boku drzewa wykonuje si

poziome ci cie listy podporowej w 

celu ewentualnego umieszczenia 

dodatkowych klinów

Technika obalania z listw
przytrzymuj c
Do drzew pochylonych zgodnie z kierun-

kiem obalania.

Przy wyprowadzaniu pi y z drzewa

uformowa  listw  przytrzymuj c

Listwa przytrzymuj ca znajduje si

na ca ej szeroko ci w rdzeniu pnia i 

jest wystarczaj co du a

Stoj c z boku drzewa wykonuje si

z wyprostowanymi ramionami i przy 

pe nej mocy pilarki uko ne ci cie 

listwy przytrzymuj cej od góry (po 

najkrótszym odcinku)

Wa ne!

Bezpieczna technika obala-

nia drzew jest aktualnie naj-

bezpieczniejszym sposobem 

prowadzenia cinki i nale y j

preferowa  w stosunku do in-

nych technik

Pilarz kontroluje moment roz-

pocz cia obalania drzewa

Podczas przecinania listwy 

bezpiecze stwa pilarz zawsze 

musi sta  z boku drzewa

Po obaleniu drzewa odci  listw

przytrzymuj c

Przecinanie listwy przytrzymuj cej

Obalanie drzew pochylonych w bok 
od kierunku obalania (przy u yciu 
klinów!)

Bezpieczna technika obalania jako 

metoda podstawowa
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Uformowa  listw  bezpiecze stwa w 

taki sposób, aby mo na by o w o-

y  kliny do zabezpieczenia rzazu 

cinaj cego

Przepi owa  listw  bezpiecze stwa od 

strony rozci ganej

Rzaz sercowy w przypadku drzew pro-
stych, bardzo grubych

Bezpieczna technika obalania jako me-

toda podstawowa

Usun  nabiegi korzeniowe zdrowych 

drzew w celu wyrównania pnia drzewa

Du y rzaz podcinaj cy (1/3 rednicy pnia

w miejscu ci cia, k t podci cia 60°)

Fachowe obalanie

Po stronie rozci ganej zawiasa musi 

by  grubsza, po stronie ciskanej

1/10 rednicy pnia w miejscu ci -

cia, sprawdzi  przesuni cie rzazu 

podcinaj cego

W przypadku wystarczaj cej d ugo-

ci u ytecznej prowadnicy pracowa

tylko od strony rozci ganej

W przypadku grubszych drzew nale-

y pracowa  najpierw po stronie ci-

skanej, a na zako czenie po stronie 

rozci ganej

Wa ne!

W przypadku drzew pochylonych 

w bok od kierunku obalania zawia-

sa powinna mie  po stronie ci-

skanej wielko  zwyk a, natomiast 

po stronie rozci ganej powinna 

by  grubsza, sprawdzi  przesuni -

cie rzazu podcinaj cego 

Przecinaj c listw  bezpiecze -

stwa drzew pochylonych w bok od 

kierunku obalania zawsze sta  po 

stronie rozci ganej drzewa

Bezpiecze stwo pracy ma zawsze 

priorytet, w przypadku w tpliwo ci 

nie obala  drzewa

Post powanie w przypadku zgnilizny

Umiejscowienie rzazu sercowego

Wi cej informacji: www.

svlfg.de, szukana fraza 

"Bezpieczna technika 

obalania"
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Rzaz sercowy w przypadku drzew pro-
stych, bardzo grubych

Fachowe obalanie

Wa ne!

Rzaz sercowy w przypadku:

bardzo grubych drzew (niewy-

starczaj ca d ugo  u yteczna 

prowadnicy)

gatunki drzew maj ce sk onno

do p kania (zmniejszenie ryzyka 

p kni cia)

drzewa stoj ce bez koron ( atwe 

klinowanie!)

Wykona  ci cie sztyletowe na wyso-

ko ci progu bezpiecze stwa w rodku

górnego rzazu podcinaj cego

Lekko rozszerzy  wyci cie w drew-

nie twardzielowym, skróci  zawias  o 

maks. 1/3

Post powanie w przypadku zgnilizny:

Bezpieczna technika obalania jako me-

toda podstawowa

Okre li  rozmiary zgnilizny na podsta-

wie pionowego naci cia testowego

W celu zachowania zdrowego drewna 

nie usuwa si  nabiegów korzeniowych

Pozostawi  grubsz  zawias , eby zre-

kompensowa  zgnilizn

Zgnilizna posuwa si  do góry, w przy-

padku zbyt intensywnej zgnilizny w 

obr bie odziomka mo na podwy szy

wysoko cinki do maks. 1 m 

Wa ne!

Drzewa zaatakowane przez zgnili-

zn  mog  si  przewróci  w niekon-

trolowany sposób (sprawdzi  mo li-

wo  skorzystania z pomocy lin)

Zawiasa wymaga wi kszej grubo ci

W przypadku zaawansowanej zgni-

lizny w obr bie odziomka mo na

podwy szy  miejsce cinki do wy-

soko ci oko o 1 m

Obraz pniaka po obaleniu drzewa zaatakowanego 

przez zgnilizn  z widoczn  grubsz  zawias
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Fachowe obalanie

Argumenty uzasadniaj ce stosowa-
nie technicznych klinów do cinki:

Uruchomienie technicznego klina do 

cinki

Umie ci  techniczny klin do cinki pod 

k tem prostym wzgl dem zawiasy, w 

tym celu równomiernie poszerzy  rzaz 

cinaj cy

Zwróci  uwag  na pionowe zamoco-

wanie i zmierzy  g boko  osadzenia 

tak, aby przednia cz  si ga a do pio-

nowo przebiegaj cych w ókien drzewa

Za o y  klin zabezpieczaj cy (z two-

rzywa sztucznego) mi dzy klinem 

technicznym a listw  bezpiecze stwa 

(mo liwe równie  przed umieszcze-

niem klina technicznego)

Aby zapobiec uszkodzeniu klinów, 

podci  poziomo listw  bezpiecze -

stwa nieznacznie poni ej powierzchni 

rzazu cinaj cego

Techniczne kliny do cinki (hydrau-
liczne i mechaniczne kliny do cinki)
Techniczne kliny do cinki stanowi  alter-

natyw  dla ci kiej pracy zwi zanej z kli-

nowaniem podczas pozyskiwania drew-

na. Ich stosowanie umo liwia równie

pozbawione wstrz sów wbijanie klinów. 

Kliny te nie zast puj ci gacza linowego, 

wci garki linowej ani innych technik oba-

lania z u yciem urz dze  technicznych. 

Za pomoc  technicznych klinów do cinki 

nie wolno obala  drzew wyra nie zaata-

kowanych przez zgnilizn , zdecydowanie 

pochylonych przeciwnie lub w bok od kie-

runku obalania.

Przebieg prac:
Bezpieczna technika obalania jako 

metoda podstawowa

Uformowanie przesuni tej bocz-

nie listwy bezpiecze stwa (listwa 

podporowa)

Mechaniczny klin do cinkiHydrauliczny klin do cinki

Przek tne ci cie sztyletowe" – 
technika cinki drzew cienkich, 
pochylonych zgodnie z kierunkiem 
obalania

Zak adanie ci :
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Fachowe obalanie

Uwaga!  Podczas obs ugiwania tech-

nicznych klinów do cinki zawsze sta

z boku drzewa.

Argumenty uzasadniaj ce stosowa-
nie technicznych klinów do cinki:

Pozbawione wstrz sów klinowanie 

zmniejsza ryzyko upadku martwe-

go drewna wsz dzie tam, gdzie nie 

mo na u y ci gaczy linowych

Bardziej ergonomiczna praca, po-

niewa  odpada ci ka czynno

klinowania

Wi ksze bezpiecze stwo podczas 

cinki na pochy ych zboczach, 

kontrolowana obs uga techniczne-

go klina do cinki pozwala unikn

r cznego klinowania w kierunku 

przeciwnym do nachylenia stoku

cinki pod 

 rzaz 

 osadzenia 

a do pio-

Techniczne kliny do cinki (hydrau-
liczne i mechaniczne kliny do cinki)

Przebieg prac:

Wa ne!

Techniczne kliny do cinki nie 

zast puj ci gaczy linowych, 

wci garek linowych itp.

Ergonomiczna alternatywa 

dla ci kiej pracy zwi zanej z 

r cznym klinowaniem

Podstawowym warunkiem jest 

ocena drzewa i fachowe wyko-

nanie ci cia

Przestrzega  instrukcji obs ugi 

(dopuszczalne obci enie!)

"Przek tne ci cie sztyletowe" – 
technika cinki drzew cienkich, 
pochylonych zgodnie z kierunkiem 
obalania
Ze wzgl du na szeroko  prowadnicy 

nie mo na obala  ma owymiarowych 

drzew pochylonych zgodnie z kierunkiem 

obalania za pomoc  poziomego ci cia 

sztyletowego. Uwzgl dniaj c pozytyw-

ne aspekty bezpiecznej techniki obala-

nia drzew, mo na w takich sytuacjach 

zastosowa  przek tne ci cie sztyletowe. 

Dzi ki temu mo liwe jest zmniejszenie 

ryzyka podczas cinki cienkich drzew. 

Drzewa obala si  jak pochylone zgodnie 

z kierunkiem obalania.

Zak adanie ci :
Za o y  ma y rzaz podcinaj cy (1/5 

rednicy, 60°) na wysoko ci bioder, co 

pozwala na ergonomiczn  prac ,

szybkie oddalenie i bezpieczn  po-

staw  podczas wykonywania ci cia

Rzaz cinaj cy – przek tne ci cie 

sztyletowe – przebiega uko nie mi -

dzy zawias  a przesuni t  w gór

listw  bezpiecze stwa

Uwa a , eby zawiasa mia a jedna-

kow  szeroko  i eby by  wykonany 

próg bezpiecze stwa

Przepi owa  listw  bezpiecze stwa 

z wyprostowanymi ramionami i od-

dali  si
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Fachowe obalanie

Pozosta y pniak obci  przy pod o u

Uwaga!  Podczas przecinania listwy 

bezpiecze stwa zawsze sta  z boku 

drzewa.

Wa ne!

Przek tne ci cie sztyletowe – 

technika cinki drzew cienkich 

umo liwiaj ca zmniejszenie 

ryzyka

Przek tne ci cie sztyletowe 

wolno stosowa  tylko do drzew 

cienkich jako technik  obala-

nia drzew pochylonych zgod-

nie z kierunkiem obalania

Rzaz podcinaj cy i wszystkie 

inne ci cia zak ada si  na wy-

soko ci bioder

Podczas prac zawsze sta  z 

boku drzewa

Ta specjalna technika prowa-

dzenia ci cia zak ada pe n

koncentracj  pilarza i wy-

soki poziom umiej tno ci 

zawodowych

Wygl d przek tnego ci cia sztyletowego

Przepi owanie listwy bezpiecze stwa przy 

przek tnym ci ciu sztyletowym

Bezpieczny przebieg obalania
1.  Ocena drzewa

2.   Ustalenie w a ciwego, fachowego 

sposobu post powania: kierunek 

obalania, technika obalania!
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3.   Oczy ci  miejsce pracy wokó

odziomka

4. Wytyczy cie k  oddalania i ustali

punkt oddalenia

5.   Za o y  rzaz podcinaj cy i spraw-

dzi  kierunek obalania

6.   Przed wykonaniem rzazu cina-

j cego (ci cie sztyletowe) po raz 

pierwszy ostrzec okrzykiem „Uwa-

ga” osoby przebywaj ce w obszarze 

obalania drzewa

7.   Za o y  rzaz cinaj cy i uformowa

zawias  oraz listw  bezpiecze stwa

8.   Przed przepi owaniem listwy bez-

Fachowe obalanie

Bezpieczny przebieg obalania

Punkt oddalenia znaj-

duj cy si  na ko -

cu cie ki oddalania 

nale y zaplanowa

bezpiecznie poza po-

wierzchni  projekcji 

korony. W przypad-

ku grubszych drzew 

li ciastych na odle-

g o ci 7–10 m od od-

ziomka zagro enie ze 

strony spadaj cych

ga zi, cz ci drzewa 

(obszar zaznaczony 

na czerwono) jest ju

w znacznej mierze 

zminimalizowane.

piecze stwa po raz drugi ostrzec 

okrzykiem „Uwaga” osoby przeby-

waj ce w obszarze obalania drzewa

9. Po przepi owaniu listwy bezpiecze -

stwa szybko uda  si  do punktu 

oddalenia

10.  Z punktu oddalenia obserwowa

przestrze  korony drzewa i otocze-

nie obalanego drzewa

11.  Je eli drzewo nie upadnie, wbi  kli-

ny i gdy drzewo zacznie si  obala ,

szybko uda  si  do punktu oddale-

nia, nast pnie punkt 10.

12.  Krytyczna samoocena przebiegu 

obalenia
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Fachowe obalanie

Sprz t:

Przebieg prac:

Podstawowe zasady

Po obaleniu drzewa obserwowa  przestrze  korony drzewa z punktu oddalenia

Po obaleniu drzewa 

przeprowadzi  kry-

tyczn  samoocen

przebiegu obalania 

i pozosta ego pnia-

ka w celu dalszego 

doskonalenia zasad 

bezpiecznej pracy.



55

Sprz t:
Si a uci gu le nej wci garki linowej 

musi by  dopasowana do grubo ci 

drzewa i wysoko ci instalowania liny

Minimalna si a rozrywaj ca lin musi 

by  dwukrotnie wi ksza od si y uci -

gu wci garki

W przypadku jednokrotnej zmiany 

kierunku obci enie robocze blocz-

ka kierunkowego i rodków mocuj -

cych musi odpowiada  co najmniej 

dwukrotno ci maksymalnej si y uci -

gu wci garki (przestrzega  informa-

cji producenta!)

Zapewnienie wymaganego stanu 

bezpiecze stwa technicznego po-

przez odpowiednie kontrole oraz 

niezawodnej jako ci produktów po-

przez zakup wyrobów posiadaj cych 

certyfi katy jako ciowe

Przebieg prac:
Wykwalifikowani i do wiadczeni 

pracownicy

Dostateczna wysoko  zainstalowa-

nia liny

Instalowanie liny z ziemi

Obalanie drzew przy użyciu wciągarki linowej

Zdarzaj  si  w pracy sytuacje, gdy ko-

nieczne jest obalenie drzew w kierun-

ku przeciwnym do naturalnego kierunku 

ro ni cia, podczas których tradycyjne 

rodki pracy nie wystarczaj . Równie

zasada minimalizowania ryzyka pod-

czas usuwania drzew martwych wyma-

ga sprawdzenia alternatywnych metod 

pracy, do których zalicza si cink  r cz-

no-maszynow  z u yciem wci garki lino-

wej. W przypadku fachowego wykonania 

obalanie drzew przy u yciu wci garki li-

nowej zwi ksza bezpiecze stwo, ponie-

wa  podczas obalania drzewa w strefi e 

jego upadku nie znajduj  si  ludzie za-

trudnieni przy cince.

Podstawowe zasady
Zastosowanie to mi dzy innymi:

Zabezpieczanie martwego drewna

Obalanie grubych drzew, drzewa na 

obrze ach drzewostanu

Zabezpieczenie ruchu drogowego

Wymagania wynikaj ce z zasad ho-

dowli lasów (np. ochrona odnawia-

nego lasu)
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Obalanie drzew przy użyciu wciągarki linowej

Komunikacja mi dzy pilarzem a 

operatorem wci garki z regu y za 

pomoc  krótkofalówek

Analiza i krytyczna samoocena sy-

tuacji maj cych miejsce podczas 

prac

Specjalistyczne techniki i metody 
pracy
Instalowanie liny
Techniki instalowania liny z ziemi, maj -

ce na celu zapewnienie wystarczaj cej 

wysoko ci jej zamocowania, charaktery-

zuj  aktualnie sprawdzone metody pra-

cy. W ramach oceny drzewa – indywi-

dualnej analizy zagro e  – okre la si

konieczn  wysoko  zainstalowania liny, 

która z kolei defi niuje niezb dne do za-

instalowania liny rodki pracy.

Ma a wysoko  instalowania liny
Stosuj c technik  instalowania liny 

opisan  jako KAT (Königsbronner An-

schlagtechnik) mo na bez problemu za-

instalowa  lin  do ci gania drzewa na 

wysoko ci 5–6 m. W przypadku g ad-

kich strza  lin  podsuwa si  do góry 

za pomoc  przypory szponowej, na 

pniach z niskimi ga ziami lin  zak ada

si  na ga zie za pomoc  haka przypory 

szponowej. 

Du a wysoko  instalowania liny

Wytrzyma o  liny do ci gania drze-
wa na rozerwanie

rodki pracy do wysoko ci instalowania 

lin powy ej 6 m (do ok. 15 m): rzutka, 

linka do rzutki z nawijaczem, linka wci -

gaj ca, miotacz rzutki (Big Shot), lina do 

ci gania drzewa – tutaj lina z tworzy-

wa sztucznego w p aszczu, szekla, worki 

transportowe

rodki pracy do wysoko ci instalowania 

lin do 6 m: dr ek teleskopowy z przypor

szponow , lina do ci gania drzewa (tutaj 

lina z tworzywa sztucznego w p aszczu) z 

workiem transportowym i szekl
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Obalanie drzew przy użyciu wciągarki linowej

Specjalistyczne techniki i metody 
pracy
Instalowanie liny

Ma a wysoko  instalowania liny

Du a wysoko  instalowania liny
U ywanie miotacza rzutki do instalo-

wania liny na du ej wysoko ci zosta o

opisane jako technika instalowania liny 

DST (Darmstädter Seilzugtechnik). W tej 

technice po zarzuceniu rzutki z cienk

link  u ywa si  jeszcze dodatkowo linki 

wci gaj cej, za pomoc  której wci ga si

w a ciw  lin  robocz  do ci gania drze-

wa. Lekk  lin  z tworzywa sztucznego w 

specjalnym p aszczu mo na wci gn

bezpo rednio za pomoc  cienkiej linki 

mocowanej do rzutki. Ze wzgl du na ry-

zyko zakleszczenia rzutki w rozga zie-

niu pionowo rosn cych ga zi wskaza-

ne jest posiadanie w zapasie dodatkowej 

rzutki z link .

Wytrzyma o  liny do ci gania drze-
wa na rozerwanie
Liny robocze do ci gania drzewa wyko-

nane z tworzywa sztucznego zu ywaj

si  od rodka do zewn trz, co utrudnia 

stwierdzenie stopnia zu ycia. Dlatego w 

przypadku w tpliwo ci nale y rozwa y

zastosowanie liny stalowej. Dodatkowo, 

maj c na uwadze ochron  dóbr material-

nych, nale y sprawdzi  mo liwo  sto-

sowania drugiej liny asekuracyjnej (liny 

stalowej). Do szacowania wymaganej 

si y uci gu przy ró nej wysoko ci insta-

W przypadku zainstalowania liny w formie p tli

zaciskowej mo e grozi  uszkodzenie liny wskutek 

zbyt du ego k ta zmiany przebiegu liny (> 15°) na 

szekli. Liny z tworzywa sztucznego nale y instalo-

wa  na drzewach w miar  mo liwo ci w formie po-

jedynczej p tli okr g ej – otwarta p tle w formie U.

lowania liny sprawdzi a si  w praktyce 

zamieszczona poni ej tabela z Calm-

bach. W podziale na drzewa li ciaste 

i iglaste mo na oszacowa  niezb dne

si y uci gu odpowiednio do pochylenia 

i grubo ci drzewa. W przypadku w tpli-

wo ci nale y zawsze przyj  podwójn

warto  z tabeli, a w przypadku dóbr ma-

terialnych instalowa  dwie liny. W tabeli 

nie uwzgl dniono obecno ci wody, lodu 

lub niegu.
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Obalanie drzew przy użyciu wciągarki linowej

Technika obalania

BHD BHD BHD

Drzewa li ciaste
Si a poci gowa (t) przy wysoko-

ci zainstalowania liny

Drzewa iglaste
Si a poci gowa (t) przy 
wysoko ci zainstalowa-

nia liny

Prosto 

stoj ce

Lekko 

pochylone 

przeciw-

nie do 

kierunku 

obalania

 do 2 m

Mocno 

Lekko 

pochylone 

przeciwnie 

do kierun-

ku obalania 

do 5 m

5 m 7,5 m 10 m 15 m 20 m 5 m 7,5 m 10 m 15 m

45 lub
uci liwe
ga zie

1,1 0,7 0,6 0,4 0,3 0,9 0,6 0,4 0,3

50 1,4 0,9 0,7 0,5 0,3 1,1 0,7 0,5 0,4

55 39 1,6 1,1 0,8 0,5 0,4 1,3 0,9 0,6 0,4

60 43 24 2,0 1,3 1,0 0,7 0,5 1,5 1,0 0,8 0,5

70 50 28 3,0 2,0 1,5 1,0 0,8 2,4 1,6 1,2 0,8

80 57 32 4,0 2,7 2,0 1,3 1,0 3,1 2,1 1,5 1,0

90 64 36 5,0 3,4 2,5 1,7 1,3 3,9 2,6 2,0 1,3

100 71 40 6,2 4,1 3,1 2,1 1,6 4,8 3,2 2,4 1,6

110 79 44 7,5 5,0 3,8 2,5 1,9 5,9 3,9 2,9 2,0

120 86 48 9,0 6,0 4,5 3,0 2,2 7,0 4,6 3,5 2,3

130 93 52 10,5 7,0 5,3 3,5 2,6 8,2 5,4 4,1 2,7

140 100 56 12,2 8,1 6,1 4,1 3,0 9,5 6,3 4,7 3,2

150 107 60 14,0 9,3 7,0 4,7 3,5 10,9 7,3 5,4 3,6

160 114 64 15,9 10,6 8,0 5,3 4,0 12,4 8,3 6,2 4,1

170 121 68 12,0 9,0 6,0 4,5 14,0 9,3 7,0 4,7

180 129 72 13,4 10,1 6,7 5,0 15,7 10,4 7,8 5,2

200 143 80 16,6 12,4 8,3 6,2 12,9 9,7 6,4

220 157 88 15,1 10,0 7,5 15,6 11,7 7,8

240 171 96 11,9 9,0 13,9 9,3

260 186 104 14,0 10,5 16,3 10,9

280 200 112 16,3 12,2 12,6

300 214 120 14,0 14,5

320 229 128 15,9 16,5

Tabela z Calmbach
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Obalanie drzew przy użyciu wciągarki linowej

Technika obalania
Bezpieczna technika obalania drzew 

z podci ciem listwy bezpiecze stwa 

umo liwia zachowanie stabilno ci drze-

wa do momentu naci gni cia liny, któ-

re rozpoczyna kontrolowane obalanie. 

Podci cie listwy bezpiecze stwa od do u

sprawia, e zostaje zachowany przebieg 

w ókien drzewnych w kierunku wzd u -

nym, których zerwanie nast puje dopiero 

przez si y cinaj ce podczas ci gni cia 

liny. 

Drzewa li ciaste Drzewa iglaste
gowa (t) przy 

ci zainstalowa-

5 m 7,5 m 10 m 15 m 20 m 5 m 7,5 m 10 m 15 m

1,1 0,7 0,6 0,4 0,3 0,9 0,6 0,4 0,3

50 1,4 0,9 0,7 0,5 0,3 1,1 0,7 0,5 0,4

55 39 1,6 1,1 0,8 0,5 0,4 1,3 0,9 0,6 0,4

60 43 24 2,0 1,3 1,0 0,7 0,5 1,5 1,0 0,8 0,5

70 50 28 3,0 2,0 1,5 1,0 0,8 2,4 1,6 1,2 0,8

80 57 32 4,0 2,7 2,0 1,3 1,0 3,1 2,1 1,5 1,0

90 64 36 5,0 3,4 2,5 1,7 1,3 3,9 2,6 2,0 1,3

100 71 40 6,2 4,1 3,1 2,1 1,6 4,8 3,2 2,4 1,6

110 79 44 7,5 5,0 3,8 2,5 1,9 5,9 3,9 2,9 2,0

120 86 48 9,0 6,0 4,5 3,0 2,2 7,0 4,6 3,5 2,3

130 93 52 10,5 7,0 5,3 3,5 2,6 8,2 5,4 4,1 2,7

140 100 56 12,2 8,1 6,1 4,1 3,0 9,5 6,3 4,7 3,2

150 107 60 14,0 9,3 7,0 4,7 3,5 10,9 7,3 5,4 3,6

160 114 64 15,9 10,6 8,0 5,3 4,0 12,4 8,3 6,2 4,1

170 121 68 12,0 9,0 6,0 4,5 14,0 9,3 7,0 4,7

180 129 72 13,4 10,1 6,7 5,0 15,7 10,4 7,8 5,2

200 143 80 16,6 12,4 8,3 6,2 12,9 9,7 6,4

220 157 88 15,1 10,0 7,5 15,6 11,7 7,8

240 171 96 11,9 9,0 13,9 9,3

260 186 104 14,0 10,5 16,3 10,9

280 200 112 16,3 12,2 12,6

14,5

16,5

Tabela z Calmbach

Standardowa technika cinki przy obalaniu z wyko-

rzystaniem lin: podci ta listwa bezpiecze stwa

Leci drzewo! Dobrze widoczne s  rozerwane w ókna drzewne podci tej listwy bezpiecze -

stwa. W przypadku drzew mocno pochylonych przeciwnie do kierunku obalania (> 2 m), 

zgnilizny itp. nale y wykona  ujemny próg bezpiecze stwa, poniewa  istnieje ryzyko zerwa-

nia zawiasy (decyduje wynik oceny drzewa).
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Obalanie drzew przy użyciu wciągarki linowej

Przebieg czynno ci roboczych:
Ocena drzewa i ustalenie kierunku 

obalania dla drzewa pochylonego 

przeciwnie do kierunku obalania. Z 

regu y kierunek obalania ustala si

bezpo rednio przeciwnie do natural-

nego odchylenia drzewa (180°) i nie 

powinien by  mniejszy ni  140°.

Ustalenie pozycji maszyny poza 

obszarem obalania drzewa (patrz 

ilustracja)

Zainstalowanie liny do ci gania

drzewa na wymaganej wysoko ci i 

wykonanie gotowego do dzia ania

uk adu lin przy lekkim napr eniu 

niemaj cym wp ywu na drzewo

Przygotowanie stanowiska pracy, na-

st pnie za o enie ci  stosownie do 

bezpiecznej techniki obalania drzew 

z podci ciem listwy bezpiecze stwa 

od do u – dlatego nale y wy ej za o-

y  rzaz podcinaj cy. W przypadku 

mocnego pochylenia stosowa  ujem-

ny próg bezpiecze stwa. Dostatecz-

nie zwymiarowana grubo  listwy 

bezpiecze stwa, podci cie dolne 

15–20 cm. Pami ta  o wi kszym k -

cie podci cia i grubszej zawiasie.

Za o y  kliny zabezpieczaj ce

Uda  si  do punktu oddalenia

Wa ne!

Po podci ciu listwy bezpiecze -

stwa od do u obalanie drzewa 

rozpoczyna si  po wydaniu ope-

ratorowi maszyny polecenia „Ci -

gn  drzewo". Pracownicy le ni i 

operator maszyny znajduj  si  w 

bezpiecznej odleg o ci poza ob-

szarem obalania drzewa.

Obalanie drzew przy u yciu 

wci garki linowej jest wymagaj -

ca czynno ci  i obliguje z regu y

do posiadania specjalistycznych 

kwalifi kacji.

Si a uci gu wci garki musi by

dostosowana do lin, zawiesi mo-

cuj cych i samego drzewa.

Regularna kontrola rodków pracy 

przez upowa nione osoby i kon-

trola rodków pracy ka dorazowo 

przed ich u yciem przez samego 

u ytkownika.

Kontrola:  brak ludzi w obszarze oba-

lania drzewa

Polecenie „Ci gn ” do operatora 

maszyny, obydwaj obserwuj  obszar 

korony drzewa
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Obalanie drzew przy użyciu wciągarki linowej

Przebieg czynno ci roboczych:

W przypadku jednokrotnego odwrócenia kierunku ci gni cia liny od strony przeciwnej 

do kierunku obalania drzewa nale y uwzgl dni  jedn  wysoko  drzewa jako stref

niebezpieczn  przy obalaniu drzewa (w szczególno ci przy ci ganiu drewna martwe-

go i drzew pochylonych przeciwnie do kierunku obalania). W kierunku obalania drzewa 

(ci gni cia bezpo redniego) strefa niebezpieczna ma promie  podwójnej wysoko ci

drzewa.



62

Drzewa zawieszone

Co jaki  czas zdarza si , e podczas 

obalania drzewo nie spadnie na ziemi  i 

ulegnie zawieszeniu. Drzewa zawieszo-

ne stanowi  w pracy ryzyko trudne do 

oszacowania i musz  zosta  fachowo 

ci gni te przed kontynuowaniem dal-

szych prac.

Fachowe ci ganie drzew 
zawieszonych

Ocena sytuacji przy zawieszonym 

drzewie i ustalenie post powania – 

analiza zagro e !

Przepi owanie zawiasy (najpierw po 

stronie ciskanej, nast pnie po stro-

nie rozci ganej) i ewentualne pozo-

stawienie cz ci zawiasy jako czopa 

obrotowego

Obrócenie, podwa enie lub ci -

gni cie za pomoc  odpowiednich 

rodków pracy

Je eli nie jest mo liwe natychmiasto-

we ci gni cie zawieszonego drze-

wa, nale y wyra nie odgrodzi  stref

niebezpieczn  (np. za pomoc  ta my 

ostrzegawczej). Strefa niebezpieczna 

w kierunku przeciwnym do kierunku za-

wieszenia drzewa maleje w przypadku 

mocno zwieszonych drzew. W pozosta-

ych przypadkach obowi zuje zasada: 

strefa zagro enia obejmuje obszar 
obalania drzewa zawieszonego oraz 
drzewa podtrzymuj cego.

Pod adnym pozorem nie kontynu-
owa  pracy w strefi e niebezpiecznej 
zawieszonych drzew!

Obracanie za pomoc  obracaka – zawsze 

ci gn  do siebie!

ci ganie za pomoc  le nej wci garki

linowej
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Drzewa zawieszone

Uwaga!

W poni szych sytuacjach grozi utrata 

ycia:

Nigdy nie wchodzi  na zawieszone 

drzewo!

Nigdy nie obala  drzewa podtrzymu-

j cego (pu apka na myszy)!

Nigdy nie zrzuca  na zawieszone 

drzewo innego drzewa!

Nigdy nie obcina  kawa kami zawie-

szonego drzewa!

Fachowe ci ganie drzew 
zawieszonych strefa zagro enia obejmuje obszar 

obalania drzewa zawieszonego oraz 
drzewa podtrzymuj cego
Pod adnym pozorem nie kontynu-
owa  pracy w stre  e niebezpiecznej 
zawieszonych drzew!

ci ganie za pomoc  wci garki b bnowej Podwa anie za pomoc  dr gów – tylko 

cienkie i rednie drzewa
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Podstawowe zasady podczas 
przecinania

Podstawowe zasady podczas 
okrzesywania

Podstawowe zasady podczas 
pi owania

Pi owanie doln  stron  prowadnicy

Pilarka sama wrzyna si  w 

drewno

Bardzo korzystne pod wzgl dem

ergonomicznym, przy podparciu 

pilarki o pie  przechodz  na nie-

go ci ar i drgania pilarki

Pi owanie górn  stron  prowadnicy

Niezb dny wi kszy nak ad si y, 

konieczne jest dociskanie pilarki 

do drzewa

Ci cia sztyletowe 

Bezpieczne w przypadku facho-

wego wykonywania

Konieczne w okre lonych sytu-

acjach roboczych i prowadzeniu 

ci

Wyróbka

Okrzesywanie obalonych drzew i ich po-

dzia  na cz ci jest ci kim zadaniem fi -

zycznym i kryje znaczne zagro enia wy-

padkowe. Napr enia mog  powodowa

rozrywanie lub oddzielanie si  od am-

ków drewna. Przesuni cie si  drzewa – 

jego obrócenie, obsuni cie lub stoczenie 

mo e stanowi  zagro enie dla pilarza. 

Niespodziewany kontakt ko cówki pro-

wadnicy z drzewem mo e spowodowa

odrzut pilarki. Nierówno ci terenu skut-

kuj  te  cz sto wypadkami zwi zanymi 

z przewróceniem.

Sytuacyjna analiza zagro e
Przed przyst pieniem do wyróbki nale y

dokona  sytuacyjnej analizy zagro e :

Czy obalone drzewo mo na podda

wyróbce bez podejmowania dodat-

kowych rodków?

Czy w s siednich drzewach nie 

wisz  ga zie lub cz ci korony, 

które podczas wyróbki mog  sta-

nowi  zagro enie dla pilarza?

Czy przed rozpocz ciem wyróbki 

pie  wymaga przesuni cia poza 

stref  niebezpieczn ?
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Podstawowe zasady podczas 
przecinania

Bezpieczna postawa

Oceni  napr enia (strona ciskana – 

strona rozci gana)

Obróbk  rozpocz  po stronie ciska-

nej – nast pnie przecina  od strony 

rozci ganej

W przypadku napr enia bocznego 

zawsze sta  po stronie ciskanej

Podstawowe zasady podczas 
okrzesywania
Techniki bezpiecznego i ergonomicznego 

okrzesywania:

Technika d wigniowa (drzewo iglaste, 

metoda zale y od odleg o ci mi dzy 

okó kami s ków)

Metoda wierzcho kowa (drzewo igla-

ste, drzewo li ciaste)

W drzewie li ciastym decyduj ce 

znaczenie ma technika i kolejno :

     1. ga zie utrudniaj ce prac

     2. ga zie powoduj ce napr enia

     3. odci  od pnia konar g ówny

Technika wahad owa

Podstawowe zasady podczas 
pi owania

Wyróbka

Sytuacyjna analiza zagro e

Zawsze – gdy to mo liwe – pracowa  z 

podparciem (tutaj przedrami -udo pod-

czas rozcinania)

Podparcie pilarki na pniu przy technice 

d wigniowej



66

Zasady pracy podczas wyróbki
1.   Usun  brod  z d u ycy i pozosta-

e nabiegi korzeniowe (kszta t walca)

2. Oceni  napr enia ga zi i ustali

technik  okrzesywania

3. Lekka pilarka, szeroko rozstawione 

nogi, podparcie: ko  piszczelowa-

-pie , pilarka-pie , pilarka-udo/kola-

no w celu odprowadzenia drga

Wyróbka

Praca dwuosobowa:

Usuwanie obci tych ga zi z r k  steruj -

c  gazem opart  na uchwycie jest ergono-

miczne i bezpieczne

4. Ergonomiczna postawa (w miar  mo -

liwo ci plecy powinny by  wyprosto-

wane i odci one)

5.   Przechodz c do innego miejsca pie

powinien si  znajdowa  miedzy pila-

rzem a pilark

6. Do usuwania obci tych ga zi u y-

wa  lewej r ki, prawa r ka steruj -

ca gazem powinna si  znajdowa  na 

uchwycie, pilarka powinna by  oparta 

na pniu

Ryzyko wypadku podczas wyróbki 
na pochy ych stokach:

Po lizg, przewrócenie, upadek

Po obci ciu ga zi od do u drzewo 

mo e si  obróci

Przy dzieleniu pnia na cz ci mog

one si  stacza , wprawiaj c w ruch 

kamienie

Podstawowe zasady podczas wy-
róbki na pochy ych stokach:

Bezpieczna postawa

W razie potrzeby zabezpieczy  pie

(zastosowanie maszyn)



67

Zasady pracy podczas wyróbki

Wyróbka

Wa ne!

Pilarz musi zna  ogólne tech-

niki pi owania/okrzesywania

Nie u ywa  do okrzesywania 

ko cówki prowadnicy – ryzyko 

odrzutu!

Na stokach pracowa  zawsze 

od strony górnej

Przy pracach dwuosobowych 

zapewni  bezpiecze stwo 

mi dzy pracownikami dzi ki 

sprawnie dzia aj cej komuni-

kacji (praca zespo owa)

Z regu y nale y pracowa  od strony 

górnej; w przypadku bardzo grubych 

pni pierwsze ci cie mo na wykona

od strony dolnej (ci cie zaw aj ce)

Pracowa  w przesuni ciu bocznym 

– nie pracowa  nad i pod pniem

Praca dwuosobowa:
Zrozumia e uzgodnienia (komu-

nikacja system zintegrowanym z 

kaskiem)

Komunikacja z kolegami podczas 

przecinania, gdy obydwaj pracuj

przy tym samym pniu

Powinno by

regu : praca 

na stokach 

– od strony 

górnej

Ryzyko wypadku podczas wyróbki 
na pochy ych stokach:

Podstawowe zasady podczas wy-
róbki na pochy ych stokach:
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Cięcie sztyletowe

Fachowo wykonane ci cie sztyleto-

we sk ada si  na technik  ci cia, która 

przyczynia si  do bezpiecze stwa pracy. 

W celu zminimalizowania ryzyka odrzu-

tu nale y przestrzega  nast puj cych 

zasad:

Wymagania dotycz ce a cucha:
Fachowo naostrzone z by

Prawid owo obni ony ogranicznik 

zag bienia (drewno twarde – drew-

no mi kkie)

Przebieg prac:
adna cz  cia a nie mo e si

znajdowa  w jednej linii z prowadni-

c  pilarki

Doln  stron  prowadnicy uformowa

wpust/rowek prowadz cy (za o y

ci cie doln  stron  prowadnicy)

Z maksymaln  pr dko ci  zag bi

pilark  i wykona  ci cie sztyletowe

Uformowa  doln  stron  prowadnicy ro-

wek prowadz cy

Zag bi  pilark  i wykona  ci cie

Przy o y  do pnia doln  stron

prowadnicy

Wa ne!

Bezpieczna postawa i fachowo 

przygotowany a cuch

Przygotowa  ci cie sztyletowe 

doln  stron  prowadnicy

Zag bi  pilark  i wykona  ci -

cie sztyletowe

Fachowe eliminowanie napr e :
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Cięcie odciążające

Wymagania dotycz ce a cucha:

Przebieg prac:

W wyniku prowadzonej cinki lub zjawisk 

przyrody zdarza si , e odnowienie na-

turalne, dolne pi tro drzewostanu czy 

cz ci drzew wykazuj  silne napr e-

nia. Aby mo liwe by o kontrolowane wy-

eliminowanie tych napr e , konieczne 

jest wykonywanie ci  przy tych ma ych 

rednicach g ównie od strony ciskanej. 

Fachowe eliminowanie napr e :
Ocena napr e  (oznaki napr e ,

obszar roboczy, cie ka oddalania)

Przyj  bezpieczn  postaw  obok 

drzewa w celu wykonania wszyst-

kich ci

Stopniowo usuwa  drzewo po stro-

nie ciskanej, podcinaj c naprze-

miennie poziomy i uko ny rzaz pod-

cinaj cy, ostro nie go powi kszaj c

a  do ca kowitego zlikwidowania 

napr enia

Wykona  z wyprostowanymi r kami

uko ne ci cie od góry pozosta ej li-

stwy drewna po stronie rozci ganej

Uwaga! Nie lekcewa y  mocno wygi -

tych „drzewek” i ga zi, cz sto panuj

tam wyj tkowe napr enia.

Zachowuj c bezpieczn , boczn  postaw

z pilark  blisko cia a, opart  na wysoko ci

bioder, powi ksza  naprzemiennie pozio-

my i uko ny rzaz podcinaj cy

Przeci cie od strony rozci ganej po 

zmniejszeniu napr enia

Usuwanie drzewa po stronie ciskanej i 

zmniejszenie napr enia s  widoczne w 

kontrolowanym wygi ciu
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Wiatrowały/ drewno uszkodzone

Wiatrowa y i coraz cz ciej wyst puj ce 

kl ski wskutek masowego wyst powa-

nia szkodników (g ównie kornikowatych) 

powoduj  ci g  konieczno  usuwa-

nia uszkodzonego drewna. Wyróbka 

uszkodzonego drewna stanowi wyj t-

kowo trudne wyzwanie dla bezpiecze -

stwa pracy. W sytuacjach spotykanych 

w pracy, takich jak drewno pod napr -

eniem, wyrwane bry y korzeniowe czy 

trudno dost pne zasieki, nale y post po-

wa  tak, aby w jak najwi kszym stopniu 

uwzgl dni  aktualne standardy techniki. 

W pe ni zmechanizowane wykorzysta-

nie maszyn ma przy tym pierwsze stwo 

przed wszelkimi innymi technikami pracy.

Przed rozpocz ciem prac konieczne 

jest szczegó owe zaplanowanie i orga-

nizacja dzia a , do których nale y w -

czy  wszystkich wykonawców. Planowa-

nie zaanga owania ludzi i sprz tu oraz 

udokumentowana analiza zagro e  z 

okre leniem metod pracy, jej przebiegu 

i techniki, maj ce na celu zminimalizo-

wanie zagro e , obejmuj  m.in.:

Sprawdzenie mo liwo ci w pe ni

zmechanizowanego zastosowania 

maszyn

Ustalenie systemów maszynowych i 

wyposa enia

Strefy zagro enia dla poszczegól-

nych maszyn

Technika i zasady komunikacji

Wybór wykonawcy/personelu (kwali-

fi kacje, do wiadczenie)

Szkolenie/ „kurs od wie aj cy

wiedz ”

Plan na wypadek sytuacji awaryjnej, 

drogi ratunkowe

Informacje regionalnych centrów ko-

ordynacji ratunkowych

Narady w trakcie trwania prac do-

tycz ce post pów robót i zagro e

wypadkowych

Wa ne!

Z uwagi na bezpiecze stwo 

pracy zaanga owanie odpo-

wiednich, w pe ni zmechani-

zowanych systemów maszy-

nowych ma pierwsze stwo 

przed wszelkimi innymi techni-

kami pracy.

Praca pilarzy wyrabiaj cych 

pnie stanowi wyj tek i wyma-

ga prowadzenia z zastosowa-

niem odpowiedniego wsparcia 

maszynowego (przeprowadzi

sytuacyjn  analiz  zagro e ).
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Wiatrowały/ drewno uszkodzone

Bezpieczne eliminowanie napr e  i obcinanie pni podczas w pe ni zmechanizowanej 

wyróbki wiatrowa ów

W pe ni zme-

chanizowa-

na wyróbka 

wiatrowa ów
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Zrywka z użyciem lin

Gospodarka le na jest jedyn  ga zi

przemys u, gdzie przy pozyskiwaniu su-

rowca zebrany plon ci gnie si  na linie 

po ziemi. Wykonawca jest zobowi zany 

zna  wyst puj ce przy tym strefy zagro-

e  i odnosi  je do konkretnych sytuacji 

podczas robót. Je eli dojdzie do zerwa-

nia liny lub rodków mocuj cych, przy 

zachowaniu stref bezpiecze stwa mo na

z regu y unikn  obra e  u ludzi.

Przyczyny wypadków podczas prac 
w u yciem le nej wci garki linowej:

Przebywanie w strefi e niebezpiecznej

Nieprawid owa obs uga wci garki

Nieodpowiednie, zbyt niskie para-

metry lin, zu yte rodki pracy

Pojazd:
Nadwozie podstawowe z wyposa-

eniem do prac le nych spe niaj ce 

standard techniki

Bezpieczna kabina z ochron  przed 

wywróceniem lub spadaj cymi frag-

mentami drzew

Stabilna konstrukcja

Bezpieczny stan techniczny (prze-

prowadzi  kontrol rodków pracy)

Le na wci garka linowa:
Wej cie liny uniemo liwia wci gni -

cie i zmia d enie r ki

Kabina wyposa ona w os ony siat-

kowe i szk o bezpieczne

Sprawny, samoczynny hamulec

Sterowanie za pomoc  elementów 

obs ugowych powracaj cych samo-

czynnie do pozycji wyj ciowej (funk-

cja czuwakowa)

Bezpieczny stan techniczny (kontro-

la wci garki linowej)

Liny do zrywki i rodki mocuj ce
Minimalna si a rozrywaj ca = dwu-

krotno  maksymalnej si y uci gu 

wci garki

Liny stalowe:
Regularnie sprawdza  zu ycie (p k-

ni cia drutów, za amania, zap tle-

nia itp.)

Po czenie ko ców lin zaci ni te

zgodnie z norm  DIN EN 13411-3

Po czenie ko ców lin w „fl amandz-

kie oko” zgodnie z norm
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DIN EN 13411-3 mo e wykona  sam 

wykonawca, je eli uko czy  odpo-

wiedni kurs specjalistyczny

Zrywka z użyciem lin

Przyczyny wypadków podczas prac 
w u yciem le nej wci garki linowej:

Pojazd:

Le na wci garka linowa:

Liny do zrywki i rodki mocuj ce

Liny stalowe:

Strefa niebezpieczna i si a uci gu wci -

garki przy jednokrotnym odwróceniu kie-

runku ci gni cia liny.

Strefa niebezpieczna przy zrywce z u y-

ciem liny. W przypadku d u yc mo na, ze 

wzgl du na mniejsze ryzyko obrócenia 

si  d u ycy i zdalne sterowanie, i  bli ej

zrywanego adunku na wysoko ci moco-

wania liny.
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Wi cej informacji:

Informacja DGUV 214-060, „Prace w 

gospodarstwach le nych z u yciem lin”

Zrywka z użyciem lin

Flamandzkie oko:

Rozdzielenie splecionej 

liny i wydzielenie y .

Uformowa  p tl  przez 

wplecenie obydwu po cze

y owych.

Za o y  ko cówki – tutaj 

w formie po czenia lino-

wego. Przed zaci ni ciem

zacisku liny nale y obci

wystaj ce ko cówki (1/2 

rednicy liny).

Liny z tworzywa sztucznego:
Wyra na poprawa ergonomii

Znacznie szybsze zu ycie, dlatego 

nie wsz dzie mog  by  u ywane

Specjalny osprz t i akcesoria do lin 

( lizgacze, po czenia ko ców lin, 

zwijacze lin itp.)

Bloczki kierunkowe: rodki ochrony indywidualnej do 
zrywki z u yciem lin:
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Zrywka z użyciem lin

Flamandzkie oko:

Liny z tworzywa sztucznego:

Bloczki kierunkowe:
W przypadku jednokrotnej zmiany 

kierunku obci enie robocze blocz-

ka kierunkowego i rodków mocuj -

cych musi odpowiada  co najmniej 

dwukrotno ci maksymalnej si y uci -

gu wci garki.

Przestrzega  informacji producenta 

dotycz cych dopuszczalnego obci -

enia roboczego

Informacja „WLL” = Working Load Li-

mit = informacja dotycz ca dopusz-

czalnego obci enia roboczego, 

wspó czynniki bezpiecze stwa s

ju  w tym uwzgl dnione

Informacja dotycz ca obci enia robocze-

go na tabliczce znamionowej bloczku kie-

runkowego le nej wci garki linowej o sile 

uci gu 8 ton.

rodki ochrony indywidualnej do 
zrywki z u yciem lin:

Kask ochronny

R kawice ochronne

Obuwie ochronne

Najbezpieczniejsze miejsce podczas zrywki 

krótkich pni znajduje si  za zrywanym 

adunkiem.
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Obci enia psychiczne wskutek zbyt 

ma ych wymaga  (brak ruchu)

Zagro enia podczas wykonywania 

prac zwi zanych z konserwacj  i 

naprawami

Przed rozpocz ciem pracy z u yciem 
maszyny:

Sprawny technicznie 

– bezpieczny – stan maszyny

Regularne kontrole maszyny i jej 

elementów (wci garka pojazdu, u-

raw, ga nica itp.)

Minimalny wiek operatora – 18 lat

Wykwalifi kowany, przeszkolony 

personel

U ytkowanie zgodne z przeznacze-

niem (Instrukcja eksploatacji!)

Analiza i zabezpieczenie techniczne 

niebezpiecznych prac wykonywa-

nych przez jedn  osob

Mo liwo  wezwania pomocy i plan 

na wypadek sytuacji awaryjnej 

Podczas pracy z u yciem maszyny:
Przestrzega  granic technicznych 

(grubo  drzewa, pochylenia zbo-

cza, adowno )

W pełni zmechanizowane pozyskiwanie drewna

W pe ni zmechanizowana cinka i wy-

róbka drzew jest nieporównywalnie 

bezpieczniejsza od techniki r czno-ma-

szynowej. Niemniej jednak operatorzy 

harwesterów i forwarderów równie  s

nara eni na zagro enia i obci enia. 

Mniejsze znaczenie maj  przy tym za-

gro enia wypadkowe, natomiast wa -

niejsze staj  si  aspekty mentalne. 

Bezpieczna, wydajna i wysokiej jako ci 

praca operatora maszyn le nych jest za-

wsze efektem przyk adnego stosowania 

zasad BHP, gdzie cz owiek jest stawiany 

na pierwszym miejscu.

Zagro enia i obci enia:
Obci enia psychiczne (izolacja 

spo eczna, praca na zmiany, mono-

tonia itp.)

Przerwy przys uguj ce wed ug ko-
deksu pracy:
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Codzienna kontrola dzia ania urz -

dze  zabezpieczaj cych

Przestrzeganie kodeksu pracy

Prace zwi zane z konserwacj  i na-

prawami wolno prowadzi  wy cznie 

po wy czenie ca ego nap du

Zabezpieczy  stref  niebezpiecz-

n  (równie  przy cince z u yciem 

harwestera!)

Zachowa  minimaln  odleg o  do 

napowietrznych linii energetycznych (z 

regu y 5 m)

Pami ta  o przesuni ciu odgrodze

(ochrona osób trzecich, niebior cych 

udzia u w pracach)

Przed rozpocz ciem pracy z u yciem 
maszyny:

Podczas pracy z u yciem maszyny:

W pełni zmechanizowane pozyskiwanie drewna

Zagro enia i obci enia:

Przerwy przys uguj ce wed ug ko-
deksu pracy:

Czas

pracy

< 6 

godz.

6-9

godz.

> 9 

godz.

Przerwa Brak 30 min. 45 min.

Po przepracowaniu bez przerwy 6 go-

dzin nale y si  co najmniej 15 minut 

przerwy.

Codzienny wypoczynek: Po sko czeniu 

dziennego czasu pracy nale y zapewni

nieprzerwany czas wypoczynku trwaj cy 

11 godzin.

Harwestery i forwardery (po 

lewej) s  niezrównane w 

zakresie bezpiecze stwa

pracy, natomiast w zakresie 

ochrony zdrowia wymaga-

j  jeszcze po wi cenia im 

uwagi.
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W pełni zmechanizowane pozyskiwanie drewna

Sprawdzone dzia ania:
Wyznaczanie zmian w taki spo-

sób, aby czas pracy ró nych zmian 

nak ada  si  na siebie, co pozwoli 

skróci  czas pracy jednoosobowej 

(kontakt spo eczny, konserwacje/

naprawy)

Regularne szkolenie pracowników 

pod k tem lepszego wykorzystania 

i regulowania systemu maszyno-

wego (na przyk ad w celu optyma-

lizacji zautomatyzowanych funkcji 

maszyny)

Jasne zasady komunikacji pozwa-

laj  unikn  stresuj cych sytuacji 

podczas wykonywania zlecenia, na 

przyk ad wskutek dzia a  osób spo-

za fi rmy maj cych wp yw na post p

dzia a

Niwelowanie nierówno ci podczas 

prac na pochy ych stokach i aktyw-

na amortyzacja maszyny w celu 

zmniejszenia stresu

Konsekwentne ograniczanie stoso-

wania pomocniczej wci garki trak-

cyjnej do dopuszczalnego poziomu 

nachylenia

Krótkie przerwy na gimnastyk

korekcyjn

Wa ne!

Zmniejszenie obci enia psy-

chicznego ma bardzo du e

znaczenie

Prace zwi zane z konser-

wacj  i naprawami cz sto

zaliczaj  si  do prac nie-

bezpiecznych i w przypadku 

wykonywania ich przez jedn

osob  wymagaj  zabezpie-

czenia technicznego

Podnoszenie kwalifi kacji i 

szkolenia maj  kluczowe zna-

czenie dla bezpiecznej i wy-

dajnej pracy

Planowanie:
Anga owanie operatorów maszyn 

do udzia u w podejmowaniu istot-

nych decyzji dla przedsi biorstwa 

(zadowolenie pracowników!)
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Systemy linowe do zrywki drewna

Sprawdzone dzia ania: W przypadku zrywki prowadzonej w gó-

rach przy du ych odleg o ciach i na-

chyleniu zbocza powy ej 50% stosuje 

si  systemy do zrywki linowej. Monta ,

demonta  i eksploatacja systemów lino-

wych wymagaj  du ej wiedzy technicz-

nej, a tak e fachowych umiej tno ci. 

Jest to szczególny obszar bezpiecze -

stwa technicznego, który oprócz spraw-

no ci fi zycznej wymaga odpowiedniego 

wykszta cenia.

W dalszej cz ci przedstawiono tema-

tycznie kluczowe has a istotne dla bez-

piecze stwa, których znajomo  i bez-

pieczne stosowanie stanowi warunek 

bezwypadkowej i efektywnej pracy.

Planowanie:
Czy technika pracy (post powanie z 

drzewami/ pniami/ gatunkami drzew, 

zamkni ty/ przerwany a cuch robo-

czy) jest adekwatna do planowanych 

dzia a ?

Odpowiedni personel? (wykwalifi ko-

wany i przeszkolony)

Maszyny i ich wydajno  dostoso-

wana do planowanych dzia a  i me-

tod pracy?

Czy odpowiedzialno  za monta ,

demonta  i eksploatacj  powierzono 

osobie upowa nionej do wydawania 

polece , która posiada odpowiedni

wiedz  specjalistyczn ?

Harwester górski 

urz dzenie linowe 

zamontowane na 

samochodzie ci a-

rowym. Wymagaj -

ca technika, która 

wymaga wysokich 

standardów BHP.
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Systemy linowe do zrywki drewna

Organizowanie:
Czy przeprowadzono precyzyjne 

badanie terenu? (planowanie tras 

prowadzenia lin)

Czy przeprowadzono sytuacyjn

analiz  zagro e  i szkolenie?

Czy zapewniono odpowiedni  tech-

nik  komunikacji?

Czy s  znane procedury robocze?

Czy s  w dyspozycji niezb dne

rodki pracy?

Czy przygotowano stosowny plan na 

wypadek sytuacji awaryjnej?

Przebieg prac:
Czy rodki pracy s  w odpowiednim 

stanie u ytkowym – sprawdzono?

W przypadku nowego monta u i co-

dziennie przed rozpocz ciem pracy 

wykona  przejazd próbny!

W razie niejasnej sytuacji/ braku 

zrozumienia natychmiast przerwa

prac !

Koordynacja mi dzy poszczegól-

nymi pracownikami pracuj cymi w 

zespole?

Czy s  zachowane strefy 

bezpiecze stwa?

Czy prace s  prowadzone 

metodycznie?

Wi cej informacji: 

Informacja DGUV 214-051, 

"Eksploatacja urawi linowych podczas 

prac le nych"

Ergonomia dzi ki zaanga owaniu 
techniki
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Profilaktyka i zdrowie

Organizowanie:

Przebieg prac:

Aktywna promocja zdrowia poprzez roz-

wój indywidualnych kompetencji i otwar-

to  wykonawcy na kwestie zdrowotne 

s  cech  charakterystyczn  ukierunko-

wanej na przysz o  profi laktyki. Umo -

liwianie promocji zdrowia podczas pracy 

jest symbolem takiego rozwoju. 

Ergonomia dzi ki zaanga owaniu 
techniki
W a ciwe i celowe zaanga owanie tech-

niki redukuje trud pracy. Z tego wzgl du

zastosowanie odpowiedniej techniki ma 

decyduj ce znaczenie dla wyboru metod 

pracy w lesie.

Dwa poni sze zdj cia przedstawiaj  wy-

szukane przyk ady.

Okrzesywarka stacjonarna jest sprawdzonym 

w praktyce przyk adem doskonalenia ergono-

mii pracy podczas okrzesywania d u yc przy 

u yciu zaawansowanej techniki.

Na ten temat dost pny jest sieci fi lm: www.

svlfg.de, szukana fraza "Ergonomia dzi ki za-

anga owaniu techniki"

Tak zwany "Spacer" jest przenoszon

na plecach, ergonomiczn  w obs udze

pilark  na wysi gniku z zespo em tn -

cym. Zespó  tn cy jest zamocowany na 

konstrukcji wysi gnikowej odci aj cej

pracownika i umo liwiaj cej atwe zacho-

wanie równowagi. Dzi ki temu mo na go 

obs ugiwa  przy minimalnym obci eniu

cia a, co pozytywnie wp ywa na ergono-

miczne i bezpieczne wykorzystanie tego 

rodka pracy.

Wi cej informacji: Centrum kszta cenia

pracowników le nych i technik le nych w 

Nadrenii Pó nocnej-Westfalii 
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Profilaktyka i zdrowie

Przerwa ergonomiczna
R czno-maszynowa praca w lesie wci

jest bardzo wyczerpuj ca. Dlatego w a-

nie w tym przypadku wa ne jest, eby 

poprzez wiczenia rozci gaj ce i rozlu -

niaj ce po wyczerpuj cej pracy zapew-

ni  ergonomiczn  kompensacj  wysi ku. 

Przerwa ergonomiczna ma pozytywny 

wp yw na uk ad mi niowo-szkieleto-

wy i jest adekwatna do trudu pracy w 

le nictwie.

Wi cej informacji: 

www.svlfg.de, szukana fraza "Przerwa 

ergonomiczna"

Podczas trwaj cej 2–3 minuty przerwy 

mo na skutecznie przeciwdzia a  obci -

eniu fi zycznemu. Regularne przerwy 

regeneracyjne podczas pracy przyczy-

niaj  si  do zachowania dobrej kondycji 

zdrowotnej.

Trening slackline
Nazwa tej zyskuj cej na popularno ci 

dyscypliny pochodzi od ta my ("slac-

kline": lu na lina). wiadomie i celowo 

stosowana poprawia utrzymywanie rów-

nowagi podczas chodzenia w terenie le-

nym, który z natury jest trudny. Trening 

slackline stanowi skuteczn  profi laktyk

zapobiegaj ca przewróceniom i upad-

kom, a oprócz tego charakteryzuje si

równie  innymi pozytywnymi aspektami 

zdrowotnymi. 

Nak ad czasu i korzy ci: 

2–3 razy w tygodniu ok. 1/2 godziny

lepsza stabilno  cia a

lepsza równowaga

lepsza zdolno  reakcji

mniejsza cz stotliwo  przewróce

mniejsza cz stotliwo  upadków

"Slackline jest bardzo praktycznym i ta-

nim sposobem promowania zdrowia, po-

zwalaj cym czy  efektywne wiczenia 

wspomagaj ce zachowanie równowagi z 

zabaw  podczas codziennej pracy le ni-

ków. Pozwala równie  zmniejszy  ryzyko 

obra e  cia a wskutek upadku, przewró-

cenia lub po lizgni cia podczas pracy 

w lesie". (Raport heskiej kasy chorych)

Wi cej informacji: www.svlfg.de, 

szukana fraza "Slackline"

Gospodarka wodna organizmu
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Profilaktyka i zdrowie

Przerwa ergonomiczna Trening slackline

Trening slackline: nie tylko efektywne i ta-

nie wiczenie, ale równie  dobra zabawa.

Gospodarka wodna organizmu
Optymalna wydajno fi zyczna i umy-

s owa zale y od wywa onej gospodarki 

wodnej organizmu. Zbyt ma a ilo  wody 

wp ywa niekorzystnie na procesy ycio-

we organizmu cz owieka, co poza szko-

dliwo ci  zdrowotn  zwi ksza równie

ryzyko wypadków.

Dzienne zapotrzebowanie na wod  wy-

nosz ce 2,5 l wzrasta wraz z wysi kiem 

fi zycznym i wy sz  temperatur  do 4–6 

l na dob .

W a nie w przypadku trudnej i nara o-

nej na niebezpiecze stwa pracy fi zycz-

nej nadal cz sto nie docenia si  koniecz-

no ci spo ywania odpowiedniej ilo ci 

p ynów.

Utraty p ynów na poziomie 2% masy cia-

a nie da si  ju  podczas pracy w pe ni

skompensowa . Organizm ludzki mo e

wch on  w ci gu godziny maksymalnie 

0,8 l wody. Spo ywanie napojów tylko 

podczas przerw g ównych z regu y nie 

wystarcza.

Koncentracja i ostro no  zale  w du-

ym stopniu od gospodarki wodnej orga-

nizmu. Spo ywanie dostatecznej ilo ci

napojów jest cz ci  profi laktyki dla pra-

cowników le nych.
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Rodzaj napoju decyduje w znacz cy spo-

sób o dzia aniu na organizm.

Napoje hipotoniczne
Dobrze pokrywaj  dzienne zapo-

trzebowanie na p yny

Mniejsza koncentracja cz steczek 

w p ynach naszego cia a

np.: woda, herbata

Cel: gaszenie pragnienia

Napoje izotoniczne
Kompensacja substancji i p ynów 

utraconych wraz z potem

Profilaktyka i zdrowie

Butelka z piciem jest tak samo obowi z-

kowa jak rodki ochrony indywidualnej. 

Zasada dotycz ca uzupe niania p ynów

podczas r czno-maszynowego pozyski-

wania drewna: uzupe niasz paliwo = 

uzupe nij p yny w organizmie

Praca przy 
komputerze

Operator
maszyny

Robotnik le ny

Ci ka praca  zyczna w lesie = maksymalna przemiana wysi kowa

Od ywianie

Ju  niewielkie odwodnienie organizmu ma 

odczuwalny wp yw na fi zyczn  i intelektu-

aln  wydajno  organizmu.

Maj  tak  sam  koncentracj  cz -

steczek co p yny naszego cia a

np.: Napój musuj cy z wody mineral-

nej i soku owocowego 1:3, 1:4

Cel: gaszenie pragnienia, dostar-

czenie elektrolitów/ sk adników mi-

neralnych (równie  niewielka ilo

energii)

Napoje hipertoniczne
Wzmacniaj  ubytek p ynów, 

zw aszcza podczas pocenia si

Maj  wi ksze st enie cz steczek 

ni  p yny naszego cia a

np. napoje energetyczne, coca-cola

Cel: ród o energii 

Zapotrzebowa-
nie energetyczne 
m czyzny 
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Napoje hipotoniczne

Napoje izotoniczne

Profilaktyka i zdrowie

Praca przy 
komputerze

Operator
maszyny

Robotnik le ny

Przemiana

podstawowa

1906 kcal 1906 kcal 1906 kcal

Przemiana

wysi kowa

762 kcal 953 kcal 2478 kcal

Zu ycie energii 2668 kcal 2859 kcal 4384 kcal

Ci ka praca fi zyczna w lesie = maksymalna przemiana wysi kowa

Od ywianie
Ile mo emy z siebie da  zale y od ilo-

ci energii dostarczonej organizmowi do 

pracy fi zycznej. Taka energia nie powin-

na ulega  natychmiastowemu zu yciu 

przez organizm, czemu mo na najle-

piej zapobiec, spo ywaj c odpowiedni

ilo  wysokowarto ciowych produktów 

spo ywczych.

Du ego zapotrzebowania energetycz-

nego nie da si  dostarczy  w wywa o-

ny sposób jedynie przy okazji posi ków 

g ównych. Z tego wzgl du wskazane s

dodatkowe przek ski w mi dzyczasie. 

Sprawiaj  one, e praca staje si  l ejsza, 

poniewa  pozwalaj  równomiernie roz o-

y  na ca y dzie  uzupe nianie zapotrze-

bowania energetycznego przy ci kiej 

pracy fi zycznej.

Napoje hipertoniczne

Zapotrzebowa-
nie energetyczne 
m czyzny 
(31-60 lat, 90 kg)
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Podstawowa zasada od ywiania
Spo ywanie odpowiednich posi ków, 

wiadome podej cie do cukru i dostar-

czanie organizmowi naturalnych produk-

tów spo ywczych pomaga odnale  w a-

ciw  proporcj  na co dzie .

Wi cej informacji:

www.svlfg.de, szukana fraza „Od ywia-

nie przy pracy w lesie”

Profilaktyka i zdrowie

Przyk ad odpowiedniego posi ku dodat-

kowego o warto ci 790 kcal: orzechy, su-

szone owoce, keksy pe noziarniste, picie: 

kawa, herbata lub podobne.

"Dobra energia” uwalnia si  w organizmie powoli i jest ród em si y przez wiele godzin. 

Nieustanne wahania w gór  i w dó  poziomu cukru we krwi na skutek spo ywania w -

glowodanów prostych (cukier itp.) szkodzi zdrowiu i prowadzi do okresowej bezsilno ci.

Cukier, napoje zawieraj ce cukier, sok 

owocowy uderzaj  do krwi

Warzywa, str czkowe
s cz  si  do krwi

Mleko, jogurt, zsiad e mleko, kefi r przeciekaj  do krwi

Produkty pe noziarniste (chleb pe -

noziarnisty, produkty m czne z m ki 

pe noziarnistej, ry  pe noziarnisty), 

ziemniaki

nap ywaj  do krwi

Produkty z m ki bia ej (tosty, bia e

pieczywo i bu ki), owoce wpadaj  do krwi
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Podstawowa zasada od ywiania

Załącznik:  Przykładowy wzór zlecenia pracy

Równie  do pobrania ze strony www.svlfg.de, szukana fraza "Zlecenie pracy w 

le nictwie"

Forstunternehmer / Auftragnehmer 

 

Forstbetrieb / Auftraggeber  

1. Waldarbeitergruppe 

 

 

Aufsichtsführender (Einsatzleiter, Vorarbeiter) 

2. Waldorte 

 

 

Arbeitsbeginn/-ende 

3. Maßnahmenbeschreibung 

 

 

4. Maßnahmen 

 Nr. Arbeitsanweisung (Arbeitsverfahren, -menge, -qualität und Arbeitsmittel) 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

5. Ausweicharbeiten 

 

 

6. Arbeitssicherheit 

Besondere Gefahren Maßnahmen 

 

 

 

 

 

 

7. Verkehrssicherung (zuständige Person) 

 

 

8. Notruf und Erste Hilfe 

Notruf Rettungsleitstelle: 

 112 
Im Notfall zu benachrichtigen (weitere Tel.-Nr.) 

 

Notruf kann vom Waldort ohne Probleme 

abgegeben werden? 

 

ja    nein  

Nächster Rettungstreffpunkt: 

 

 

9. Notizen und ergänzende Informationen 

 

 

 

 

 

Ort / Datum / Unterschrift      Auftragnehmer / Auftraggeber 
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