
123
Konferencja:

„Bezpieczeństwo pracy w leśnictwie – stan obecny, wyzwania na przyszłość”

23.09.2022 r.
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Kontrole PIP - OIP Gdańsk

Ilość kontroli Państwowej Inspekcji Pracy (w latach 2018-2022)

Rok Jednostki LP ZUL

2022 1 19

2021 1 18

2020 0 18

2019 4 25

2018 2 24

Razem 8 104

Temat - Bezpieczeństwo pracy w leśnictwie.
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Przepisy prawa pracy

ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zmianami oraz z 

2022 r. poz. 655)

Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami oraz z 2021 r. poz. 

2088)

Rozp. Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141)

Instrukcja bhp przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej (zał. do 

zarządzenia nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20.04.2012r.)



Kodeks pracy

DZIAŁ DZIESIĄTY

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Rozdział I

Podstawowe obowiązki pracodawcy

Art. 207. § 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na 

zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu 

pracy, o których mowa w art. 23711 § 2.

§ 2. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i 

higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności 
pracodawca jest obowiązany:

1) organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy;

(…)

§ 3. Pracodawca oraz osoba kierująca pracownikami są obowiązani znać, w zakresie niezbędnym do wykonywania 

ciążących na nich obowiązków, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny 
pracy.



Kodeks pracy

Art. 212.

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:

1) organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,

2) dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z 
przeznaczeniem,  

3) organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 
pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami 
związanymi z warunkami środowiska pracy,

4) dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a 
także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z 
przeznaczeniem, 

5) egzekwować przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bhp, 

6) zapewniać wykonanie zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad 
pracownikami.



Kodeks pracy
Art. 304.

§ 1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, o 

których mowa w art. 207 § 2, osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie 

niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a 
także osobom prowadzącym w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez 
pracodawcę na własny rachunek działalność gospodarczą.

§ 2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki zajęć 

odbywanych na terenie zakładu pracy przez studentów i uczniów niebędących jego 
pracownikami.

§ 3. Obowiązki określone w art. 207 § 2 stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców 

niebędących pracodawcami, organizujących pracę wykonywaną przez osoby fizyczne:

1) na innej podstawie niż stosunek pracy;

2) prowadzące na własny rachunek działalność gospodarczą.

§ 4. W razie prowadzenia prac w miejscu, do którego mają dostęp osoby niebiorące 

udziału w procesie pracy, pracodawca jest obowiązany zastosować środki niezbędne do 
zapewnienia ochrony życia i zdrowia tym osobom.

(…)



RYZYKO ZAWODOWE
prawdopodobieństwo wystąpienia 

niepożądanych zdarzeń związanych 
z wykonywaną pracą, powodujących straty, 

w szczególności wystąpienia 
u pracowników niekorzystnych skutków 

zdrowotnych w wyniku zagrożeń 
zawodowych występujących 

w środowisku pracy lub sposobu 
wykonywania pracy.  

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy







Informacja o wypadkach przy pracy w 2020r. wg GUS

(www.stat.qov.pl)

62740 osób - poszkodowanych w wypadkach przy pracy.
(2019r.- 83205; 2018r.- 84304; 2017r. – 88330; 2016r.- 87886;  2015r. - 87622,  2014r. – 88641,  

2013r. – 88267,  2012r. – 91000,  2011r. – 97223,  2010r. 94207;  2009r. – 87052;  2008r. – 104 
402;  2007r.–99171;  2006r.–89462;  2005r.-84402;  2004r.-87050;  2003r.-85440).

Wypadkom ciężkim uległo 378 osób,
(2019r. – 390; 2018r.- 517; 2017r.- 671; 2016r. – 464;  2015r. – 495;  2014r. – 530,  2013r.-538,  
2012r.-602,  2011r.-683,  2010r.-625;  2009r. – 827;  2008r. – 902; 2007r.-1002;  2006r.–976;  
2005r.–960;  2004r.–1029;  2003r.– 1005).

Wypadki przy pracy spowodowały śmierć 190 osób,
(2019r. – 184; 2018r.- 209;  2017r. – 270;  2016r. – 239;  2015r. – 303;  2014r. – 263,  2013r.-277,  
2012r.-348,  2011r.- 404,  2010r. - 444;  2009r. – 401;  2008r. – 523;  2007r.-479;  2006r.-493; 
2005r. – 470 osób;  2004r. – 490;  2003r.- 522 osób), 

Zgłoszone wypadki przy pracy spowodowały w 2,8 mln dni 
niezdolności do pracy,

( 2019r.- 3010009; 2018r.-2996215; 2017r- 3829829; 2016r. – 3030804;  2015r. – 3010112; 2014r. 

– 3418936,  2013r.-3603139  2012r.- 3288573,  2011r. – 3544104,  2010r. – 3429527, 2009r. –
3111170;  2008r. 3638805;  2007r.-3433185;  2006r.-4147170;  2005r.-2840576; 2004r. –
3076483).



Wypadki przy pracy

Wypadki zgłoszone do OIP w Gdańsku

prace ścinka drzew obcinanie gałęzi obróbka drewna

Rok Ś C L Ś C L Ś C L

2022 2

2021 1 1 2 1 8 2

2020 1 2 1 

(zbiorowy)

4 2

Razem 2 2 1 2 1 1 14 4



ustawa z dnia 30.10.2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy
pracy i chorób zawodowych (Dz.U. Nr 199, poz. 1673 z późn. zm.).

Art. 3. 1. Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną 
zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:
1) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;

2) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;

3) w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania 
obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

2. Na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w ustawie, 
traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:
1) w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż określone w ust. 1, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem
pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań;

2) podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony;

3) przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

3. Za wypadek przy pracy uważa się również nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną 
powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego z danego tytułu 
podczas:

(…)



Przyczyny wypadków 2016r. wg GUS 
www.stat.gov.pl



Rys. 1    Trójkąt relacji wypadków ustalony w badaniach dla ogółu 

zakładów

przez Health&Safety Executive (W.Brytania 1989r.)

Urazy powodujące                                                              

absencję pow. 3 dni                                                 

1

Urazy drobne z absencją                                                   11

do 3 dni i 1-sza pomoc

Wypadki bezurazowe 411



Podejście tradycyjne   - podejście systemowe

Motywacja 
działania

Odpowie-
dzialność

za  stan 
bezpieczeństwa

Metody oceny 
stanu 

bezpieczeństwa

Typowe cele Efekty

Tradycyjne Strach przed 
karą

Pracodawca,

Osoby 
kierujące 
pracownikami

Tylko 
inspekcje PIP, 
PIS, PSP, 
UDT, PRS

Unikać kary Mało skuteczne 
ograniczenie ryzyka. 
Niepełna zgodność z 
wymaganiami prawa

Systemowe Zysk i nagroda Wszyscy 
członkowie 
organizacji

Monitoring i 
audity

Ciągła poprawa 
bhp

Skuteczne 
ograniczenie ryzyka.

Co najmniej 
zgodność z 
przepisami prawa



Przykład

NDS – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie określone przepisami prawa 
pracy,

NDS dla włókna respirabilnego azbestu – 0,1 włókien na cm3 powietrza

100 włókien w 1 litrze 

5-10 l powietrza / min – spoczynek         - ok. 500 – 1000 włókien

20-40 l powietrza / min – obciążenie        - ok. 2000 – 4000 włókien



Państwowa Inspekcja Pracy a SZBHP



Normalizacja SZ BHP w Polsce

PN-N-18001:2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Wymagania

PN-N-18002:2011 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
(Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego)

PN-N-18004:2001 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy –
(Wytyczne do wdrażania)

PN-N-18004:2001/Ap1:2002 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy –
(Wytyczne do wdrażania)

PN-N-18011:2006 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy –
(Wytyczne audytowania)

PN-ISO-45001:2018 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
Wymagania i wytyczne stosowania ( migracja do dnia 11.03.2021r.)



Model SZ BHP przyjęty w wytycznych MOP



Model systemu zarządzania BHP w PN-N-18001

Przegląd
zarządzania

Sprawdzanie
oraz działania
korygujące i

zapobiegawcze

Zaangażowanie

kierownictwa i

polityka BHP

Planowanie

Wdrażanie i
funkcjonowanie

Ciągłe doskonalenie



Model PDCA wg. ISO 45001

P

D

C

A

Potrzeby i 
oczekiwania 
pracowników i innych 
zainteresowanych

SZBHP

Oczekiwane 
wyniki

Kwestie 
zewnętrzne i 
wewnętrzne



PN-ISO 45001   - Cel SZBHP

Cel systemu zarządzania BHP

Celem wprowadzenia SZBHP jest zapewnienie ram w zakresie zarządzania ryzykiem i szansami
dotyczącymi BHP.

Celem i zamierzonymi wynikami SZBHP jest zapobieganie urazom i dolegliwościom zdrowotnym
związanymi z pracą pracowników oraz zapewnianie bezpiecznych i zdrowych miejsc pracy.

W związku z tym wyeliminowanie zagrożeń i zminimalizowanie ryzyk dotyczących BHP przez podjęcie
skutecznych środków zapobiegawczych i ochronnych jest niezwykle ważne dla organizacji.

Wdrożenie SZBHP zgodnego z Normą umożliwia organizacji zarzadzanie ryzykiem dotyczącym BHP i
poprawę efektów działania w zakresie BHP.

SZBHP może pomóc organizacji spełnić wymagania prawne i inne wymagania.



Kodeks pracy

art.226

pkt 1 – pracodawca: ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe 
związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki 
profilaktyczne zmniejszające ryzyko.

pkt 2 – informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże 
się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed 
zagrożeniami.  



Rozp. w sprawie ogólnych przepisów bhp

Rozdział 6

Prace szczególnie niebezpieczne

A.

Przepisy ogólne

§ 80. [Prace szczególnie niebezpieczne - pojęcie]

1. Przez prace szczególnie niebezpieczne rozumie się prace, o których mowa w niniejszym rozdziale, oraz prace określone jako szczególnie 

niebezpieczne w innych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urządzeń i insta lacji, a także inne 

prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawcę jako szczególnie niebezpieczne.

2. Pracodawca jest obowiązany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie niebezpiecznych występujących w zakładzie pracy.

§ 81. 22 [Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy]

1. Pracodawca określa szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, w 

szczególności zapewnia:

1) bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób;

2) odpowiednie środki zabezpieczające;

3) instruktaż pracowników obejmujący w szczególności:

a) imienny podział pracy,

b) kolejność wykonywania zadań,

c) wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach.

2. Pracodawca zapewnia, aby dostęp do miejsc wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych miały jedynie osoby upoważnione i odpowiednio 

poinstruowane.



rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy

(Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. Zm.)

§ 1. 1. Służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, zwaną dalej "służbą bhp", stanowią

wyodrębnione komórki organizacyjne jednoosobowe lub wieloosobowe.

2. Liczbę pracowników służby bhp ustala, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, pracodawca,

biorąc pod uwagę stan zatrudnienia oraz występujące w zakładzie warunki pracy i

związane z nimi zagrożenia zawodowe, a także uciążliwości pracy.

3. Pracodawca zatrudniający od 100 do 600 pracowników tworzy wieloosobową lub

jednoosobową komórkę albo zatrudnia w tej komórce pracownika służby bhp w

niepełnym wymiarze czasu pracy.

4. Pracodawca zatrudniający ponad 600 pracowników zatrudnia w pełnym wymiarze

czasu pracy co najmniej 1 pracownika służby bhp na każdych 600 pracowników.

5. Służba bhp podlega bezpośrednio pracodawcy. U pracodawcy będącego jednostką

organizacyjną służba bhp podlega bezpośrednio osobie zarządzającej tą jednostką lub

osobie wchodzącej w skład organu zarządzającego, upoważnionej przez ten organ do

sprawowania nadzoru w sprawach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Przepis

ten stosuje się także do pracownika, o którym mowa w § 4 ust. 7.



rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy

(Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.) - cd

§ 2. 1. Do zakresu działania służby bhp należy:

1) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na

których są zatrudnione kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią, młodociani, niepełnosprawni, pracownicy wykonujący pracę zmianową, w tym pracujący w nocy, oraz osoby

fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę,

2) bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,

3) sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć

technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,

4) udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-

organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

5) udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących

uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji,

6) udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy,

urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników,

7) zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych,

8) przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,

9) udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy

oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

10) opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,

11) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz

zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,

12) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a

także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,

13) doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

14) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,

15) doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz

doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,

16) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,

17) współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków

uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami,

18) współpraca z laboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami stanu środowiska naturalnego, działającymi w systemie państwowego monitoringu środowiska,

określonego w odrębnego przepisach,

19) współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich

pracowników,
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