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Regionalna Dyrekcja Lasów 
Państwowych w Gdańsku

• 15 nadleśnictw

• 887 osób zatrudnionych:
• 649  - Służba Leśna

• 189 - poza SL

• 49 - stanowiska 
robotnicze

• Przeciętne zatrudnienie 
nadleśnictw: 59 osób

66% - pracownicy 
terenowi

• Przeciętna powierzchnia 
leśna: 18,9 tys. ha

• Roczne pozyskanie:
ok. 105 tys. m3



Obowiązki pracodawcy w stosunku do własnych pracowników

Realizacja planu urządzania lasu, sprzedaż 
drewna oraz usług

Pracownicy 
biura 

nadleśnictwa

Pracownicy 
terenowi

Leśniczowie Podleśniczowie

Prace gospodarki leśnej Firmy wyłonione w przetargach

Transport Firmy wywozowe kupującego

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
własnych pracowników      usługodawców      firm transportowych



Zapewnienie bezpiecznego wykonania prac, koordynacja 
i odpowiedzialność regulują:

• Umowy na wykonanie usług 
leśnych

• Umowy kupna drewna
• Umowy robót budowlanych

Podstawowe dokumenty:

• Kodeks Pracy z 1974 r. 
• Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy 
Dla PGL LP z 1998 r.
• Rozporządzenie MŚ z 2006 r. w sprawie 
bezpieczeństwa pracy przy wykonywaniu 
niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej 
• Instrukcja BHP Przy Wykonywaniu 
Podstawowych Prac z Zakresu Gospodarki 
Leśnej z 2012 r.- załącznik do Zarządzenia 
nr 36 DGLP



Uregulowania Kodeksu Pracy oraz PUZP

zobowiązują do zapewnienia pracownikom:

 Wstępnych i okresowych badań

lekarskich;

 Posiłków profilaktycznych;

 Napojów;

 Środków ochrony indywidualnej,

odzieży i obuwia roboczego;

 Szczepień;

 Ekwiwalentu za pranie odzieży

roboczej;

 Leczenia sanatoryjnego oraz

urlopu na poratowanie zdrowia.

Ponadto:

 Refundacja kosztów okularów

korekcyjnych;

 Dodatkowe świadczenia medyczne.

https://www.google.com/

https://emundur.silp.lasy.gov.pl/



Problem refundacji kosztów okularów; 

wypłacania ekwiwalentów za posiłki, pranie odzieży.

Ekwiwalent:

 Analiza uprawnionych;

 Obliczenie;

 Rozbieżności w nadleśnictwach;

 Wyrównanie rozbieżności między jednostkami;

 Różnice składek ZUS i podatków - różne

świadczenia i osoby uprawnione

Środki ochrony indywidualnej

Refundacja kosztów okularów

Z okularów korygujących wzrok korzysta 67,3 %

pracowników - ankieta RDLP Gdańsk

51% - pracownicy terenowi
Połowę czasu pracy zajmuje obsługa urządzeń mobilnych

Najwięcej oczekiwań 

do obowiązującej 

tabeli



Realizacja praw pracowniczych 

wynikających z Ponadzakładowego Układu Zbiorowego 
Pracy dla pracowników PGL LP

Trudności w pogodzeniu PUZP z organizacją pracy:

 Czas czynności standardowych oraz

wprowadzonych nowymi procedurami;

 Nierównomierne obciążenie pracą

pracowników w biurze i terenie;

 Czynności właściwe dla stanowiska

pracy;

 Stopniowanie ważności zadań -

wprowadzenie nowych może odrywać

pracownika od zadań ważnych do

wykonania;

 Obciążenia pracą leśniczego

i podleśniczego – różnice w pozyskaniu

drewna mogą wynosić np. od 4 do 13

tys. m3 – konieczność przenoszenia

podleśniczych między leśnictwami.



Agresja ze strony osób trzecich

Ankieta RDLP Gdańsk, lipiec 2022

- 270 z 369 – 43 %- biorących udział 

w ankiecie spotkało się z agresją

- 61 % pracownicy terenowi, 38 % 

pracownicy biur nadleśnictw

O zajściach należy 
powiadamiać Policję

Informowano (przypadki):

44 - Bezpośredni przełożony

31 - Współpracownik

33 - Nie powiadomiono nikogo

26 - Pracodawca

14 - Policja



Las jako miejsce wykonywania usług gospodarki leśnej

Uregulowania dotyczące wykonywania prac z zakresu gospodarki leśnej oraz

innych prac:

 Rozporządzenie MŚ z 24.08.2006 r. w sprawie bezpieczeństwa pracy

przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej;

 Instrukcja BHP Przy Wykonywaniu Podstawowych Prac z Zakresu

Gospodarki Leśnej z dnia 24 kwietnia 2012 r.;

 Zasady Użytkowania Lasu 2019 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia

DGLP nr 66 z dnia 7 listopada 2019 r.

http://eborowiec.pl/rozne/paragraf/

Trudność w implementacji 
dokumentów nieadekwatnych 
do postępu technologicznego



Rozporządzenie MŚ z dnia 24.08.2006 r. w sprawie bezpieczeństwa pracy 
przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej 

Reguluje prace szczególnie niebezpieczne ustalonych na 
podstawie Rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp 
z dnia 26 września 1997 r., do których zaliczono: 
• zbiór nasion z drzew stojących
• usuwanie wywrotów drzew ze stwierdzoną zgnilizną, 

drzew wyjątkowo grubych;
• zagospodarowanie lasu;
• pozyskanie drewna 

z użyciem pilarki; szkolenia do 
pracy utraciły moc w  2012 r.

• transport drewna.

bardzo mało zapisów związanych 
z pracą maszyn wielooperacyjnych 
oraz ogólne zapisy dot. transportu 

drewna



Zagadnienia do rozwiązania

• Kwalifikacje pracowników Zakładów Usług 
Leśnych – np. szkolenia online obsługi pilarki

• Konieczność pozostawiania martwego 
drewna na pniu powoduje zwiększenie liczby 
drzew niebezpiecznych w lesie

• W planie urządzenia lasu dla Nadleśnictwa 
Kolbudy zainwentaryzowano około 88 tys. 
m3 martwego drewna drzew stojących oraz 
87 tys. m3 martwego drewna drzew leżących, 
co daje łącznie 10,2 m3/ha.

Warto promować pracę 
harwesterami jako pracę 
bezpieczniejszą niż praca 

wykonywaną ręcznie



Pozyskanie drewna i jego transport – regulacje

• Rozporządzenie MŚ z dnia 
24.08.2006 r. w sprawie 
bezpieczeństwa pracy przy 
wykonywaniu niektórych prac 
z zakresu gospodarki leśnej

• Instrukcja bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy 
wykonywaniu podstawowych 
prac z zakresu gospodarki 
leśnej z 2012r. 

• Prawo o ruchu drogowym z 
dnia 20 czerwca 1997 r.

Instrukcja BHP w LP z uwagi zakres prac 

maszyn wielooperacyjnych, zmiany zachodzące 

w transporcie drewna oraz nowe zasady 

prowadzenia gospodarki leśnej powinna zostać 

zaktualizowana.



Oznakowanie stref niebezpiecznych

W Instrukcji bhp (…) z 2012 roku przywołano wzór tablicy znak zakazu wstępu z opisem

przyczyny zakazu, ścinka drzew według wzoru określonego w Rozporządzeniu w sprawie

określenia wzoru znaku zakazu wstępu do lasu oraz zasad jego umieszczania z dnia 6 stycznia

1998 r. Parametry umieszczenia i opisu mogą sprawiać problemy w warunkach leśnych.

Odpowiedzialność za oznakowanie powierzchni Lasy Państwowe scedowały na wykonawcę 

usług leśnych w ramowej specyfikacji warunków zamówienia 

 Tablice powinny być wystawiane przy drogach leśnych, drogach publicznych, szlakach

turystycznych



Problemy bhp na styku Lasów Państwowych 
i firm transportowych

• Presja na wywóz w złych warunkach transportowych 
(opady deszczu, śniegu itp.), o różnych porach dnia .

• Naciski, które mogą skutkować przekroczeniem
normatywnego czasu pracy.

• Problemy z określeniem DMC – Dopuszczalnej Masy 
Całkowitej (masa całkowita pojazdu + ładunek), która w 
Polsce wynosi 40t .

• Firmy transportowe redukują masę własną pojazdu 
poprzez niemontowanie hydraulicznego dźwigu (HDS), 
wysyłanie zestawów samochodów, przeładowywanie 
drewna w lesie - próba obciążania logistyką LP.

• W większości przypadków wymagana jest obecność 
pracownika nadleśnictwa – większe ryzyko wypadku.

• W Nadleśnictwie Kolbudy odbywa się około 4,3 tys. 
kursów drewna rocznie. Przeciętnie pracownik 
terenowy wydaje 154 kursy - kontakt prawie 
codziennie.



Ramowe wzory umów na sprzedaż drewna:

• Sprzedawca dokonuje zrywki i przygotowania 
drewno do wydania na bazie EXW (Ex Works) 
Incoterms 2010, przy leśnej drodze 
wywozowej.

• Sprzedający dostarcza towary do kupującego 
we wskazanym w umowie punkcie.

• Sprzedający nie odpowiada za załadunek 
towaru oraz dokonanie odprawy celnej 
wywozowej.

• EXW jest regułą Incoterms - nakłada na 
sprzedającego najmniejszy zestaw 
obowiązków. Na kupującym ciążą obowiązki 
związane z załadunkiem, ryzykiem czy 
kosztami.



Zgodnie z Ramową Umową na LP ciąży obowiązek 
prawidłowego przygotowania drewna przy drodze 

wywozowej. 
Pozostałe operacje transportowe, w tym zapewnienie 

bezpieczeństwa, scedowano na odbiorcę drewna:

• Wydanie drewna następuje „na gruncie”, z chwilą 
złożenia przez osobę uprawnioną podpisu na 
dokumencie wydania drewna.

• Kupujący zobowiązuje się wykonać lub zorganizować 
transport drogowy drewna zgodnie z przepisami, nie 
powodując zagrożenia w ruchu drogowym.

• Sprzedawca nie wykonuje czynności związanych z 
transportem drogowym sprzedanego drewna.

• Organizatorem transportu, nadawcą, odbiorcą, 
załadowcą lub spedytorem drewna jest kupujący (na 
jego koszt i ryzyko) lub podmiot działający na 
zlecenie kupującego.



• Zamiast priorytetu – mniej 
niż połowa czasu pracy.

• Zgodnie z art. 220 par. 1 Kodeksu karnego, jeżeli
pracodawca nie dopełnia obowiązków i naraża
pracownika na niebezpieczeństwo utraty życia albo
ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze
pozbawienia wolności do 3 lat.

• Odpowiedzialność wykroczeniowa, karna, cywilna oraz
psychologiczna, społeczna pracodawcy. Produktywność
pracowników jest zależna od poziomu ich zdrowia
fizycznego i psychicznego.

• Organizacja pracy powinna zapewniać pełne
wykorzystanie czasu pracy, osiąganie wysokiej
wydajności, jakości oraz umożliwiać zmniejszenie
uciążliwości pracy.

Wykonywanie zadań służby bhp w nadleśnictwach

W nadleśnictwach RDLP w Gdańsku 

z uwagi na zatrudnienie poniżej 100 

osób w zakładzie pracy, zadania służby 

bhp powierza się pracownikom 

zatrudnionym do innych zadań.
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Sprawozdawczość Raporty Kadry i płace

Dane do statystycznej 
karty wypadku

Wskaźnik wypadków 
przy pacy

Schemat działania SILP w zakresie BHP (dane na dzień 30.06.2022 r.)

Brak narzędzi ułatwiających 
organizację pracy z zakresu 

BHP



• Schemat w SILP uwzględnia tylko 1 z 22 zadań służby BHP  dot. 
prowadzenia rejestrów. Dla pozostałych 21 zadań służby BHP nie 
został opracowany moduł w SILP.

• Dane z dziedziny BHP są rozproszone w różnych działach.

• Pracownik musi posiłkować się pomocą osób trzecich przy 
pozyskiwaniu danych dotyczących na przykład: terminów 
szkoleń bhp, badań profilaktycznych - wydłużenie czasu pracy, 
angażowanie dodatkowych osób. 

• Pracownik powinien mieć dostęp do wielu modułów, 
uczestniczyć w konsultacjach, opracowaniach instrukcji 
stanowiskowych itd. 

• Podobnie system SILP nie umożliwia bezpośredniemu 
przełożonemu dostępu do informacji, m.in. czy pracownik odbył 
badanie profilaktyczne. 

• Rozwiązaniem jest wprowadzenie jednolitego systemu 
zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. 



Proponowane rozwiązanie ułatwiające wykonywanie zadań pracownika 
służby bhp w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych

• Wprowadzenie systemowego zarządzania BHP;

• Określenie odpowiedzialności i uprawnień poszczególnych 
pracowników na rzecz BHP;

• Opracowanie modułu BHP w aplikacji SILP web, raportu BHP 
w Portalu Business Objects;

• Opracowanie wzorów jednolitej dokumentacji 
i programów;

• Aktualizacja Zarządzenia nr 32 DGLP z dnia 30 maja 2000 r. 
w sprawie wprowadzenia metodyki i dokumentacji oceny ryzyka 
zawodowego na stanowiskach pracy w PGL – LP; 



Proponowane rozwiązanie ułatwiające wykonywanie zadań pracownika 
służby bhp w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych – c.d.

• Opracowanie programu informatycznego do oceny ryzyka 
zawodowego w PGL LP;

• Weryfikacja obowiązku informowania o wypadkach 
ciężkich, śmiertelnych i zbiorowych pracowników PGL LP i 
ZUL na terenie całego kraju;

• Procedury wypadkowe i postępowania również we 
współpracy  z usługodawcami – ZUL;

• Analiza wypadkowości /przyczyny, zasady opisu wypadków 
z udziałem ZUL, obecność  pracownika LP w trakcie 
postępowania powypadkowego w Zakładzie Usług Leśnych;

• Wymogi w zakresie maszyn, homologacje, instrukcje.



Proponowany przykładowy schemat 
działania SILP w zakresie BHP



BHP w Regionalnych Dyrekcjach Lasów Państwowych

Kodeks pracy - obowiązek sprawowania nadzoru nad

jednostkami podległymi. W szczególności:

1. udzielać przedsiębiorstwom i jednostkom

organizacyjnym pomocy przy wykonywaniu

zadań bhp;

2. dokonywać, co najmniej raz w roku, oceny

stanu bhp w przedsiębiorstwach i jednostkach

organizacyjnych oraz określać kierunki poprawy

tego stanu;

3. w miarę potrzeb i możliwości - inicjować

i prowadzić badania naukowe dot. bhp.

Problemy podległości służbowej, dostępu do 

danych oraz braku systemowego zarządzania 

bezpieczeństwem i higieną pracy.



Wnioski

1. Aktualizacja aktów prawnych:
 Rozporządzenie MŚ dot. bhp przy wykonywaniu prac gospodarki leśnej z 2006 r.
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dot. bhp na stanowiskach

wyposażonych w monitory ekranowe z 1998 r. (Dz.U. Nr 148, poz. 973).

2. Aktualizacja przepisów z zakresu BHP obowiązujących w PGL LP:
• Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy Dla Pracowników PGL LP, Zał. nr 3. TABELE 

I ZASADY PRZYDZIAŁU:
I. ŚRODKÓW HIGIENY OSOBISTEJ 
II. RAMOWA TABELA PRZYDZIAŁU środków ochrony indywidualnej oraz 

odzieży i obuwia roboczego dla pracowników PGL Lasy Państwowe.

 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PRZY WYKONYWANIU
PODSTAWOWYCH PRAC Z ZAKRESU GOSPODARKI LEŚNEJ

 ZARZADZENIE NR 32 DGLP z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie wprowadzenia
metodyki i dokumentacji oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
w PGL Lasy Państwowe



Wnioski c.d.

 Wprowadzenie systemowego zarządzania bhp od nadleśnictw po GDLP:
- uporządkowanie i usystematyzowanie działań związanych z BHP w firmie -
opracowanie modułu BHP w aplikacji SILP web
- opracowanie raportu BHP w Portalu BO (Business Objects)
- opracowanie wzorów jednolitej dokumentacji i programów.

4. Dodatkowe ubezpieczenia związane z przypadkami agresji.

5. Szkolenia specjalistyczne aktualizujące wiedzę dla pracodawców i pracowników.

6. Wprowadzenie narzędzi umożliwiających ocenę obciążenia pracą wszystkich grup
pracowniczych.

7. Wprowadzenie narzędzi informatycznych umożliwiających szybkie
przeprowadzenie analizy bhp (np. zagrożenia wypadkowe w lesie).

8. Promocja zawodu leśnika jako grupy zawodowej racjonalnie użytkującej zasoby
leśne, chroniącej przyrodę, a nie kojarzonej tylko w pozyskaniem drewna.
Promowanie funkcji społecznych i gospodarczych lasu; poprawa wizerunku.
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