Posiedzenie wyjazdowe Rady Ochrony Pracy w Cisnej 22 – 23 maja 2017 r.
Ograniczanie zagrożeń wypadkowych w zakładach usług leśnych
To temat wyjazdowego posiedzenia Rady Ochrony Pracy w Nadleśnictwie Cisna 22 – 23
maja br. Główny inspektor pracy Roman Giedrojć poinformował o wynikach kontroli
przeprowadzonych przez PIP w latach 2014 – 2016 w zakładach usług leśnych wykonujących
prace na rzecz Lasów Państwowych. Podkreślił, że pomimo działań rokrocznie
podejmowanych przez inspektorów pracy, stan bezpieczeństwa i warunków pracy w polskim
leśnictwie wciąż należy uważać za niezadawalający. W zakładach wykonujących prace leśne
nadal utrzymuje się wysoki poziom zagrożeń zawodowych i wypadkowych, czego dowodem
jest liczba wypadków przy pracy, także osób zatrudnionych na innej podstawie, niż umowa
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że utrzymywanie się rokrocznie stwierdzanych nieprawidłowości na podobnym poziomie
wynika z dużej liczby podmiotów gospodarczych, zajmujących się pozyskaniem i zrywką
drewna, rotacją w zakresie świadczenia usług, rotacją pracowników i osób fizycznych,
a w konsekwencji brakiem możliwości dotarcia przez inspektorów pracy do wszystkich
przedsiębiorców leśnych. Natomiast w zakładach po raz kolejny kontrolowanych przez PIP
następuje stopniowa poprawa przestrzegania przepisów bhp, a środki prawne wydawane
w wyniku kontroli są w całości realizowane przez pracodawców.
Wśród najistotniejszych problemów bhp występujących w leśnictwie R. Giedrojć wymienił
m.in. niebezpieczne wykonywanie ścinki drzew, brak umiejętności w sytuacjach mniej
typowych (np. ściąganie drzew zawieszonych, niską jakość szkoleń drwali – operatorów
pilarek, brak zaangażowania w zagadnienia bhp ze strony pracodawców, zapadalność
na odkleszczowe choroby zawodowe.
Główny inspektor pracy mówił też o koniecznych zmianach prawnych, które zapewnią wzrost
poziomu bezpieczeństwa. Zaliczył do nich m.in. określenie wymogów kwalifikacyjnych
uprawniających do ścinki i obalania drzew z użyciem pilarki spalinowej (nadzór nad kursami
dla drwali), wprowadzenie przepisów umożliwiających cofanie uprawnień drwala – operatora
pilarki i kierowania na powtórny, dodatkowo płatny egzamin, wprowadzenie przepisów
określających uprawnienia kwalifikacyjne osób obsługujących maszyny wielooperacyjne,
a także umieszczenie w katalogu okresowych badań lekarskich badań przesiewowych
diagnozujących boreliozę.
Szef PIP wspomniał także o prowadzonych przez Inspekcję Pracy działaniach
uświadamiających i edukacyjnych dla zakładów usług leśnych. Wśród nich wymienił m.in.

szkolenia dla pracodawców, przedsiębiorców i pracowników leśnych, niejednokrotnie
zakończone pokazami bezpiecznej techniki pracy pilarką, w szczególności prawidłowej ścinki
drzew. Działania edukacyjne uzupełniane są konkursami bezpiecznej ścinki drzew oraz
okrzesywania i przerzynki drewna.
Prof. Witold Grzywiński z Katedry Użytkowania Lasu Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu przedstawił wyniki badań naukowych dotyczących bezpieczeństwa podczas
poszczególnych prac w leśnictwie. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Krośnie Grażyna Zagroblena mówiła m.in. o zasadach gospodarki leśnej prowadzonej
przez LP. Podkreśliła, że Lasy Państwowe są dobrym pracodawcą, dbającym o zapewnienie
wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracy leśników, ale – jak przyznała – to nie zawsze
znajduje odzwierciedlenie przy wykonywaniu prac przez zakłady usług leśnych.
Poinformowała również o uruchomieniu centrum leczenia boreliozy, które będzie
przeprowadzało pełną diagnostykę i zapewniało opiekę chorym. Wspomniała także m.in.
o wprowadzeniu dodatkowych urlopów na leczenie sanatoryjne i urlopów na poratowanie
zdrowia.
W dyskusji członkowie Rady zawracali uwagę m.in. na konieczność podniesienia wiedzy
o bezpieczeństwie i znajomości procedur stosowanych przez Lasy Państwowe wśród
pracowników zakładów usług leśnych. Wskazywano na potrzebę zapewnienia rzetelnej
informacji na temat wypadków przy pracy w leśnictwie, obejmującej również osoby
zatrudnione na innej podstawie niż umowa o pracę. Wskazywano też na potrzebę certyfikacji
firm wykonujących prace leśne.
Nazajutrz – 23 maja – członkowie Rady Ochrony Pracy obejrzeli pokaz terenowych prac
leśnych: pracy drwala podczas obalania i okrzesywania drzewa pilarką spalinową oraz
prezentację sprzętu do zrywki drewna i pracę specjalistycznej kolejki zrywkowej, a także
spotkali się z pracownikami Zakładu Usług Leśnych wykonujących prace w Nadleśnictwie
Cisna.
Po zakończeniu posiedzenia przewodniczący Rady Ochrony Pracy pos. Janusz Śniadek
skierował na ręce dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie Grażyny
Zagrobelnej oraz nadleśniczego Nadleśnictwa Cisna Władysława Chmurskiego list,
w którym w imieniu Rady Ochrony Pracy składa podziękowania za zaproszenie
do zorganizowania wyjazdowego posiedzenia w Cisnej. „Pokaz terenowych prac leśnych był
dla nas niezwykle cennym i interesującym doświadczeniem. Byliśmy pod wrażeniem
zaangażowania i pasji, z jaką leśnicy prezentowali nam swoje umiejętności. Ich praca
zasługuje na podziw i uznanie. To służba wymagająca wiedzy, odpowiedzialności, kunsztu,

a nawet – nie waham się użyć tego słowa – swego rodzaju maestrii, Mogą ją wykonywać
jedynie najlepsi, do których niewątpliwie należą leśnicy z Nadleśnictwa Cisna.
Życzymy Państwu zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz sukcesów w życiu osobistym
i zawodowym. Niech Św. Hubert, który jest nie tylko patronem myśliwych, lecz również
leśników czuwa nad Waszym bezpieczeństwem, abyście po pracy zdrowi powracali
do swoich bliskich” – napisał przewodniczący Rady Ochrony Pracy.

