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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)
z dnia 24 sierpnia 2006 r.
w sprawie bezpieczeƒstwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leÊnej
Na podstawie art. 23715 § 2 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r.
Nr 21, poz. 94, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

technicznych u˝ywanych przy wykonywaniu tych
prac, zwanych dalej „pracami”.

Rozdzia∏ 1

1) okrzesywaniu — rozumie si´ przez to odcinanie
cz´Êci wierzcho∏kowej drzewa i ga∏´zi od pnia;

Przepisy ogólne
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla wymagania bezpieczeƒstwa i higieny pracy podczas wykonywania prac
z zakresu zagospodarowania lasu, pozyskiwania drewna, transportu drewna oraz eksploatacji urzàdzeƒ
———————
1) Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Ârodowiska (Dz. U. Nr 131, poz. 922).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113,
poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19,
poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52,
poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123,
poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660,
Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166,
poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959,
Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407,
z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732
i Nr 167, poz. 1398 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711
i Nr 133, poz. 935.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

2) przerzynce — rozumie si´ przez to podzia∏ Êci´tego drzewa na krótsze odcinki;
3) strefie niebezpiecznej — rozumie si´ przez to przestrzeƒ wokó∏ urzàdzenia lub stanowiska pracy,
w której wszyscy przebywajàcy nara˝eni sà na ryzyko urazu, utraty zdrowia lub ˝ycia;
4) zrywce drewna — rozumie si´ przez to przemieszczanie drewna z miejsca pozyskania przy pniu do miejsca za∏adunku dost´pnego dla Êrodków transportu.
§ 3. Niedopuszczalne jest wykonywanie prac przez
pracowników nieposiadajàcych wymaganych kwalifikacji stosownie do rodzaju wykonywanej pracy.
§ 4. Niedopuszczalne jest wykonywanie prac na terenie leÊnym bez powiadomienia w∏aÊciciela lasu,
o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia
28 wrzeÊnia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45,
poz. 435, z póên. zm.3)).
———————
3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 157, poz. 1315, Nr 167,
poz. 1399 i Nr 175, poz. 1460 i 1462.
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§ 5. Przed rozpocz´ciem pracy pracodawca informuje pracowników o organizacji prac.

nych, obszar ten oznacza si´ znakiem zakazu wst´pu
ze wskazaniem przyczyny zakazu.

§ 6. Obowiàzki koordynatora, o którym mowa
w art. 208 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
— Kodeks pracy, obejmujà w szczególnoÊci:

§ 12. Niedopuszczalne jest prowadzenie prac podczas obfitych opadów atmosferycznych, przy silnym
wietrze, podczas burz, przy temperaturze powietrza
poni˝ej minus 20° C, a w przypadku prac na drzewach
stojàcych minus 5° C oraz w warunkach ograniczonej
widocznoÊci, z wy∏àczeniem prac, o których mowa
w § 26 ust. 2.

1) niedopuszczanie do stosowania sposobów wykonywania prac bezpoÊrednio zagra˝ajàcych zdrowiu lub ˝yciu pracujàcych pracowników;
2) niezw∏oczne wstrzymanie prac w razie stwierdzenia bezpoÊredniego zagro˝enia dla ˝ycia lub zdrowia pracowników i podj´cie dzia∏aƒ w celu usuni´cia tego zagro˝enia;
3) odsuni´cie od pracy pracownika nieprzestrzegajàcego przepisów i zasad bezpieczeƒstwa i higieny
pracy.
§ 7. Za prace szczególnie niebezpieczne, poza pracami, o których mowa w rozporzàdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeÊnia 1997 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeƒstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650), uznaje
si´ prace:
1) przy zbiorze szyszek, nasion i p´dów z drzew stojàcych;

§ 13. Wszystkie eksploatowane maszyny, urzàdzenia i narz´dzia powinny byç sprawne, u˝ywane zgodnie z przeznaczeniem i warunkami okreÊlonymi przez
producenta w instrukcji obs∏ugi.
§ 14. Prace nale˝y zaplanowaç tak, aby zapewniç
zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeƒstwa i higieny pracy przebieg realizowanych czynnoÊci roboczych.
§ 15. Niedopuszczalny jest transport osób na zaczepionych lub zawieszonych maszynach, elementach
zaczepowych, b∏otnikach oraz innych elementach maszyn i urzàdzeƒ, które nie sà przeznaczone do przewozu osób.
Rozdzia∏ 2

2) przy usuwaniu drzew trudnych, w szczególnoÊci:
a) z∏amanych drzew lub ich cz´Êci (z∏omów),
b) drzew wywróconych z ods∏oni´tym systemem
korzeniowym (wywrotów),
c) drzew z p´kni´tym pniem,
d) drzew ze stwierdzonà zgniliznà wewn´trznà,
e) drzew zlokalizowanych w sàsiedztwie budynków, budowli, linii teleenergetycznych i szlaków
komunikacyjnych,
f) drzew wyjàtkowo grubych,
g) drzew silnie pochylonych przeciwnie do za∏o˝onego kierunku ich obalenia,
h) drzew zawieszonych trudnych do Êciàgni´cia.
§ 8. Prace organizuje si´ tak, aby w jak najwi´kszym stopniu wyeliminowaç r´czne przenoszenie ∏adunków.
§ 9. Nie dopuszcza si´ do pracy pracowników o widocznych oznakach niedyspozycji fizycznej lub psychicznej oraz zg∏aszajàcych takie niedyspozycje.
§ 10. 1. Strefy niebezpieczne powinny byç znane
wszystkim pracownikom.
2. Niedopuszczalne jest rozpoczynanie i prowadzenie prac bez upewnienia si´, ˝e w strefie niebezpiecznej nie znajdujà si´ osoby postronne lub zwierz´ta.
§ 11. Je˝eli na danym obszarze prowadzone sà
prace mogàce stanowiç zagro˝enie dla osób postron-

Zagospodarowanie lasu
§ 16. Do prac na drzewach stojàcych dopuszcza si´
wy∏àcznie pracowników, którzy ukoƒczyli z wynikiem
pozytywnym szkolenie.
§ 17. 1. Szkolenie, o którym mowa w § 16, obejmuje cz´Êç teoretycznà i praktycznà.
2. Cz´Êç teoretyczna szkolenia, o której mowa
w ust. 1, obejmuje zagadnienia z zakresu:
1) sposobów bezpiecznej pracy na drzewach stojàcych;
2) budowy, zastosowania i obs∏ugi osprz´tu pomocniczego;
3) zasad ratownictwa wysokoÊciowego.
3. Cz´Êç praktyczna szkolenia, o której mowa
w ust. 1, jest prowadzona w warunkach terenowych
i obejmuje techniki wchodzenia, pracy i schodzenia
z drzew stojàcych.
§ 18. W przypadku prac z zastosowaniem r´cznych
narz´dzi tnàcych, w szczególnoÊci siekiery, kosy, tasaka, strefa niebezpieczna obejmuje przestrzeƒ w promieniu 5 m od pracownika pracujàcego jednym z tych
narz´dzi.
§ 19. W przypadku prac z zastosowaniem r´cznych
narz´dzi tnàcych z elementem tnàcym na wysi´gniku
do wycinania bàdê wykaszania drzewek, krzewów,
chwastów i traw, strefa niebezpieczna obejmuje przestrzeƒ w promieniu 10 m od urzàdzenia.
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§ 20. 1. Usuwanie ˝ywych lub martwych ga∏´zi
oraz s´ków ze stojàcego drzewa narz´dziami r´cznymi
z ziemi mo˝e byç wykonywane do wysokoÊci 2 m.

3. W strefie niebezpiecznej, o której mowa w ust. 1,
w tym samym czasie nie mogà byç wykonywane inne
prace.

2. Je˝eli ga∏´zie lub s´ki, o których mowa w ust. 1,
znajdujà si´ powy˝ej 2 m, nale˝y stosowaç podnoÊniki, drabiny lub pomosty.

§ 26. 1. Prace z u˝yciem maszyn wielooperacyjnych wykonujàcych wi´cej ni˝ jednà operacj´ technologicznà lub co najmniej po jednej operacji technologicznej i transportowej, w szczególnoÊci maszyn Êcinkowo-uk∏adajàcych, Êcinkowo-zrywkowych, okrzesujàco-przerzynajàcych (procesorów), Êcinkowo-okrzesujàco-przerzynajàcych (harwesterów), samojezdnych
r´barek z pojemnikami na zr´bki, mogà byç wykonywane przez jednà osob´ na danej powierzchni, pod
warunkiem wyposa˝enia stanowiska pracy w skuteczny Êrodek ∏àcznoÊci.

Rozdzia∏ 3
Pozyskiwanie drewna
§ 21. Do pracy z u˝yciem pilarki dopuÊciç mo˝na
wy∏àcznie pracowników, którzy ukoƒczyli z wynikiem
pozytywny szkolenie.
§ 22. 1. Szkolenie, o którym mowa w § 21, obejmuje cz´Êç teoretycznà i praktycznà.
2. Cz´Êç teoretyczna szkolenia, o której mowa
w ust. 1, obejmuje zagadnienia z zakresu:
1) u˝ytkowania i obs∏ugi pilarki;
2) technik Êcinki i obalania drzew;

2. Prace z u˝yciem maszyn, o których mowa
w ust. 1, mo˝na prowadziç w warunkach zapadajàcego zmroku i warunkach nocnych przy oÊwietleniu
sztucznym zapewniajàcym dobrà widocznoÊç.
§ 27. 1. Rozpocz´ta Êcinka powinna byç zakoƒczona obaleniem drzewa, a w przypadku jego zawieszenia — Êciàgni´ciem przed przystàpieniem do jakichkolwiek prac w strefie niebezpiecznej.

3) technik okrzesywania i przerzynki drewna;
4) bezpieczeƒstwa i higieny pracy przy eksploatacji
pilarki.
3. Cz´Êç praktyczna szkolenia, o której mowa
w ust. 1, jest prowadzona w warunkach terenowych
i obejmuje eksploatacj´ pilarki, techniki Êcinki, obalania drzew, okrzesywania i przerzynki drewna.

2. Je˝eli Êciàgni´cie drzewa zawieszonego okaza∏o
si´ niemo˝liwe przy u˝yciu dozwolonych sposobów
i Êrodków, którymi dysponuje operator pilarki, powinien on przerwaç prac´ i zawiadomiç o tym osob´ kierujàcà lub koordynatora, który powinien zapewniç
mo˝liwoÊç bezpiecznego Êciàgni´cia zawieszonego
drzewa.
Rozdzia∏ 4

§ 23. Szkolenia, o których mowa w § 16 i 21, prowadzi si´ na zasadach i warunkach okreÊlonych w rozporzàdzeniu Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 paêdziernika
1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykszta∏cenia ogólnego doros∏ych (Dz. U. Nr 103, poz. 472 oraz z 2006 r. Nr 31,
poz. 216) oraz okreÊlonych w rozporzàdzeniu Ministra
Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupe∏niania przez osoby doros∏e wiedzy
ogólnej, umiej´tnoÊci i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216).

Transport drewna
§ 28. Strefa niebezpieczna dla pojazdów przeznaczonych do zrywki i wywozu drewna, wyposa˝onych
w urzàdzenia linowe, obejmuje:
1) w przypadku za∏adunku drewna — przestrzeƒ wyznaczonà przez obrys pojazdu powi´kszony
o 10 m, obrys stosu drewna d∏ugiego, zwanego
dalej „myg∏à”, powi´kszony o 1 m oraz przestrzeƒ
pomi´dzy myg∏à a pojazdem, jednak nie mniej ni˝
10 m od napi´tych lin;

§ 24. Na obszarze, na którym wykonywane sà prace zwiàzane ze Êcinkà, zrywkà i za∏adunkiem drewna,
powinni przebywaç co najmniej dwaj pracownicy pozostajàcy ze sobà przez ca∏y czas w kontakcie wzrokowym lub g∏osowym.

2) w przypadku roz∏adunku drewna — przestrzeƒ wyznaczonà przez obrys pojazdu z drewnem powi´kszony o 10 m od strony wy∏adowczej i o 5 m od
strony przeciwnej pojazdu, jednak nie mniej ni˝
10 m od napi´tych lin.

§ 25. 1. Strefa niebezpieczna przy Êcince drzew
obejmuje przestrzeƒ wokó∏ miejsca dokonywanej
Êcinki w promieniu dwóch wysokoÊci Êcinanego drzewa.

§ 29. Strefa niebezpieczna przy za∏adunku i roz∏adunku pojazdów przeznaczonych do zrywki i wywozu
drewna wyposa˝onych w ˝urawie obejmuje przestrzeƒ obj´tà obrysem pojazdu i myg∏y wraz z przestrzenià mi´dzy pojazdem i myg∏à oraz przestrzenià
si´gajàcà dooko∏a poza maksymalny wysi´g ˝urawia
i d∏ugoÊç przemieszczanego drewna.

2. W strefie niebezpiecznej, o której mowa w ust. 1,
mo˝e znajdowaç si´ tylko operator pilarki oraz pomocnik, a w uzasadnionych przypadkach tak˝e koordynator, prowadzàcy szkolenie, wykonujàcy nadzór lub
przeprowadzajàcy kontrol´.

§ 30. W stref´ niebezpiecznà, o której mowa w § 28
i 29, mo˝na wejÊç w uzasadnionych przypadkach wy-
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Rozdzia∏ 5
Przepisy koƒcowe

§ 31. Zrywka i wywóz drewna mogà byç wykonywane jednoosobowo lub wieloosobowo odpowiednio
do wymaganej liczby osób do obs∏ugi pojazdu przeznaczonego do zrywki i wywozu drewna.
§ 32. Niedopuszczalne jest sk∏adowanie drewna:
1) bezpoÊrednio przy drogach publicznych;

§ 34. 1. Pracowników, którzy przed dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia uzyskali uprawnienie do wykonywania prac na drzewach stojàcych, nie
dotyczy obowiàzek odbycia szkolenia, o którym mowa
w § 16.

2) w miejscach uniemo˝liwiajàcych bezpieczny za∏adunek drewna, w szczególnoÊci pod liniami energetycznymi.

2. Pracowników, którzy przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia uzyskali uprawnienie
do pracy z u˝yciem pilarki, nie dotyczy obowiàzek odbycia szkolenia, o którym mowa w § 21.

§ 33. Podczas zrywki i wywozu drewna niedopuszczalne jest:

§ 35. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.4)

1) dotykanie lin, ∏aƒcuchów i drewna b´dàcych w ruchu;
2) przebywanie na transportowanym ∏adunku;
3) przechodzenie przez liny i drewno w czasie ich ruchu;
4) przebywanie w zasi´gu zrywanego drewna;
5) odpinanie ∏adunku przed zatrzymaniem si´ pojazdu i zupe∏nym zwolnieniem lin;
6) przebywanie w zasi´gu lin lub ˝urawia;
7) ∏àczenie lin za pomocà w´z∏ów;
8) przerzynka drewna znajdujàcego si´ na pojeêdzie
lub nieodczepionego od Êrodka zrywkowego.

Minister Ârodowiska: J. Szyszko
———————
4) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdzeniem Ministra Ârodowiska, Zasobów Naturalnych i LeÊnictwa z dnia 29 listopada 1995 r. w sprawie bezpieczeƒstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu prac z zakresu gospodarki leÊnej (Dz. U. Nr 147, poz. 716), które utraci∏o moc na
podstawie art. 26 ustawy z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie
ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661 oraz
z 1998 r. Nr 66, poz. 431).

