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Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy.

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja

1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników,

zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz

orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w

Kodeksie pracy.

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września

1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.



4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych 

prac z zakresu gospodarki leśnej.

5. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.

Podstawa prawna



Pracę piłą spalinową może wykonywać 
pracownik, który: 

a. posiada aktualne zaświadczenie lekarskie bez przeciwwskazań do 
pracy piłą spalinową,

b. posiada kwalifikacje zawodowe potwierdzone odpowiednim 
dokumentem,

c. ukończył szkolenie bhp,

d. posiada potrzebne umiejętności wykonywania pracy,

e. został zapoznany z oceną ryzyka zawodowego,

f. jest wyposażony w wymagane środki ochrony indywidualnej oraz 
odzież i obuwie ochronne. 



Wyposażenie osób obsługujących pilarkę 
łańcuchową

• hełm ochronny

• ochronniki słuchu

• siatka ochronna twarzy



• rękawice ochronne 



• ubranie ochronne



• ochronniki nóg



• obuwie ochronne



Definicje

1. Okrzesywanie to -
odcinanie części wierzchołkowej drzewa i gałęzi od pnia.

2. Strefa niebezpieczna to –
przestrzeń wokół urządzenia lub stanowiska pracy, w której wszyscy 
przebywający narażeni są na ryzyko urazu, utraty zdrowia lub życia. 



Wielkości stref niebezpiecznych

1. Praca piłą spalinową – przestrzeń w promieniu 2 m od pracownika.

2. Praca ręcznymi narzędziami tnącymi – przestrzeń w promieniu 5 m 
od pracownika.

3. Praca ręcznym narzędziem na wysięgniku – przestrzeń w promieniu 
10 m od urządzenia.

4. Ścinka drzew – przestrzeń wokół miejsca dokonywanej ścinki w 
promieniu dwóch wysokości ścinanego drzewa.



Prace szczególnie niebezpieczne

Prace przy usuwaniu drzew trudnych:

a. złamanych drzew lub ich części,

b. drzew wywróconych z odsłoniętym systemem korzeniowym,

c. drzew z pękniętym pniem,

d. drzew zlokalizowanych w sąsiedztwie budynków, budowli, linii 
energetycznych i szlaków komunikacyjnych,

e. drzew wyjątkowo grubych,

f. drzew silnie pochylonych przeciwnie do założonego kierunku 
obalania,

g. drzew zawieszonych trudnych do ściągnięcia.



Niedopuszczalne jest prowadzenie prac:

a. podczas ulewnego deszczu, burzy, śnieżycy, gradu, gęstej mgły i

wiatru, który może wpłynąć na zmianę założonego kierunku

obalania drzew, powodować przedwczesne obalanie, pękanie drzew

i konarów,

b. przy temperaturze powietrza poniżej minus 20°C, a w przypadku
prac na drzewach stojących minus 5°C,

c. po zapadnięciu zmroku z wyłączeniem prac przy oświetleniu 
sztucznym zapewniającym odpowiednią widoczność.



Prowadzenie wycinki

1. W miejscu pracy mogą znajdować się wyłącznie osoby
wchodzące w skład zespołu.

2. Prace zespołowe należy wykonywać w sposób zapewniający
kontakt wzrokowy i głosowy pomiędzy współpracownikami.

3.W strefie niebezpiecznej może znajdować się tylko jedno
miejsce pracy.

4.W strefie niebezpiecznej przy ścince drzewa, może znajdować

się tylko operator pilarki oraz pomocnik.



Prowadzenie wycinki

5. W przypadku pracy pilarką łańcuchową przy pomocy 

podnośnika koszowego, w koszu podnośnika może znajdować 

się tylko operator pilarki.

6. Rozpoczęta ścinka powinna być zakończona obaleniem 

drzewa, a w przypadku jego zawieszenia – ściągnięciem przed 

przystąpieniem do jakichkolwiek prac w strefie 

niebezpiecznej.



Prowadzenie wycinki
Ścinkę drzew należy prowadzić uwzględniając następujące zasady:

a. drzewa o średnicy w miejscu cięcia do 10cm mogą być ścinane 
jednym rzazem,

b. ścinkę drzew o średnicy w miejscu cięcia do 20cm można wykonać 
pilarką bez sprzętu pomocniczego,

c. ścinkę drzew o średnicy w miejscu cięcia większej od 20cm można 
wykonać przy użyciu pilarki i sprzętu pomocniczego w postaci:

- dźwigni obracaka lub tyczki kierunkowej (przy drzewach o  
grubości do potrójnej szerokości prowadnicy pilarki)

- klinów przy drzewach grubych.



Czynności przygotowawcze

Przed przystąpieniem do pracy, należy:

a. usunąć z terenu wycinki wszelkie przeszkody 
uniemożliwiające swobodne poruszanie się pracowników, 

b. zabezpieczyć przed uszkodzeniem obiekty, których nie da 
się usunąć,

c. zabezpieczyć miejsca wycinki przed dostępem osób 
postronnych, 



Czynności przygotowawcze

d. zapoznać członków zespołu z organizacją prac, 
zagrożeniami oraz komendami i sygnałami 
porozumiewawczymi (ostrzegawczymi),

e. sprawdzić stan narzędzi oraz środków ochrony 
indywidualnej,

f. usunąć utrudniającą pracę pokrywę śnieżną,

g. usunąć odrosty i inne przeszkody od pnia drzewa 
przeznaczonego do wycięcia, 



h.   przygotować ścieżki oddalania (drogi ewakuacyjne),



Czynności przygotowawcze

i. zwrócić uwagę na wielkość, ciężar oraz oczekiwany kierunek 
upadku części przewidzianej do odcięcia,

j. uzgodnić z właścicielem lub zarządcą czynności związane z 
uporządkowaniem terenu.



Uruchamianie pilarek



Ścinka drzew grubych



Ścinka drzew grubych



Ścinka drzew grubych



Ścinka drzew grubych



Cięcie kłody dwustronnie podpartej



Cięcie kłody zwisającej



• Usuwanie żywych lub martwych gałęzi oraz sęków ze stojącego 
drzewa narzędziami ręcznymi z ziemi może być wykonywane do 
wysokości 2 m.

• Jeżeli gałęzie lub sęki znajdują się powyżej 2 m, należy stosować 
podnośniki, drabiny, pomosty itp.



Odbicie wsteczne piły

















Dziękuję za uwagę
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