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1.Wstęp
Jednym z najważniejszych obowiązków pracoda wcy 

jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicz-
nych warunków pracy. Rozwój technologiczny w wielu 
branżach, w tym także w leśnictwie powoduje, że prze-
pisy prawa nie nadążają za następującymi zmianami. 
Dotyczy to obszarów, za które bezpośrednio odpowiada 
nadleśniczy. Podstawowym aktem prawnym regulują-
cym bezpieczeństwo i higienę pracy jest Ustawa z dnia 
26 czerwca 1974 Kodeks Pracy oraz Ponadzakładowy 
Układ Zbiorowy Pracy Dla Pracowników Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, które określa-
ją obowiązki pracodawcy, zadania i uprawnienia służby 
bhp jako organu doradczego i kontrolnego oraz zasa-
dy współdziałania ze związkami zawodowymi w tym 
zakresie. Współpraca kierownika jednostki nadleśni-
czego z zakładowymi organizacjami związkowymi jest 
analizowana między innymi podczas kontroli okresowej 
Nadleśnictw w oparciu o przepisy Ustawy o związkach 
zawodowych z dnia 23 maja 1991 r. (Dz.U. Nr 55, poz. 
234 z późn. zm.) oraz Kodeksu Pracy.

W skład Regionalnej Dyrekcji lasów Państwowych 
w Gdańsku wchodzi 15 nadleśnictw. Zatrudnienie łącz-
nie wynosi 887 osób, z czego 649 osób to pracownicy 
Służby Leśnej, 189 osób to pracownicy poza Służbą 
Leśna i 49 osób zatrudnionych na stanowiskach robot-
niczych. Przeciętne zatrudnienie w nadleśnictwie to 59 
osób, z tego ok. 66% to pracownicy z przewagą pracy 
terenowej. Przeciętna powierzchnia leśna nadleśnictwa 
wynosi 18,9 tys. ha, a roczne pozyskanie drewna około 
105 tys. m3.

2.Obowiązki pracodawcy 
w stosunku do własnych 

pracowników

Nadleśniczy jako pracodawca zatrudnia pracowni-
ków w biurze nadleśnictwa oraz w terenie: leśniczych 
i podleśniczych. Jednocześnie odpowiada za realizację 
planu urządzenia lasu, realizuje sprzedaż drewna oraz 
innych usług. Działalność ta koncentruje się na tere-
nie nadleśnictwa, które obejmuje powierzchnię około 
20 tysięcy ha lasów i innych gruntów. Prace z zakresu 
gospodarki leśnej wykonywane są przez firmy wyłonio-
ne w przetargach na usługi leśne, natomiast transport 
sprzedanego drewna najczęściej dokonują firmy wywo-
zowe zamówione przez kupującego. W związku z po-
wyższym odpowiedzialność pracodawcy będzie oscylo-
wać wokół zagadnień bezpieczeństwa pracy własnych 
pracowników, usługodawców wykonujących usługi le-
śne, firm transportowych wykonujących usługę wywozu 
oraz bezpieczeństwa innych użytkowników lasu. 

Często w tym samym czasie pracę wykonują pra-
cownicy nadleśnictwa, zakładów usług leśnych, czy 
firm transportujących drewno. Ustawodawca nakłada 
obowiązek współdziałania, koordynacji nadzoru nad 

bezpieczeństwem wykonywanych prac wszystkich pra-
cowników przebywających w tym samym miejscu, co 
stwarza określone problemy. Obowiązki stron uregulo-
wane w różnych dokumentach są nieprecyzyjne i mogą 
być interpretowane w różny sposób. Na przykład firmy 
transportowe chcą wykonywać wywóz drewna w dni 
wolne od pracy lub w godzinach kolidujących z czasem 
pracy pracowników terenowych. 

Zapewnienie bezpiecznego wykonywania prac, koor-
dynacja i odpowiedzialność za bezpieczeństwo prac re-
gulowane są szczegółowo w umowach na wykonywanie 
usług leśnych, w umowach kupna drewna, w umowach 
na wykonanie robót budowlanych. W celu lepszego zo-
brazowania zagadnień omawianych w referacie przyto-
czono dane z terenu Nadleśnictwa Kolbudy.

W stosunku do własnych pracowników podstawowy-
mi dokumentami określającymi bezpieczeństwo i higie-
nę pracy w nadleśnictwie są:
 Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. Nr 

24, poz. 141 z późn. zm.);
 Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy Dla Pracow-

ników Państwowego Gospodarstwa Leśnego; za-
warty w dniu 29 stycznia 1998 roku, w Warszawie

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 
sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa pracy 
przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospo-
darki leśnej (Dz.U. Nr 161, poz. 1141);

 Instrukcja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Przy Wy-
konywaniu Podstawowych Prac z Zakresu Gospo-
darki Leśnej.2012 r.- załącznik do Zarządzenia nr 36 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dn. 
24 kwietnia 2012 r.
Uregulowania wynikające z Kodeksu Pracy oraz 

PUZP zobowiązują nadleśniczego do zapewnienia pra-
cownikom:
 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 na podstawie innych przepisów:

 Refundację kosztów okularów korekcyjnych;
 Dodatkowe świadczenia medyczne.

Większość obowiązków pracodawcy wobec pracow-
ników jest jasna i nie wymaga głębszej analizy. Najwię-
cej problemów dotyczy praw pracowniczych wypłaca-
nych w formie ekwiwalentów: za posiłki, pranie odzieży 
czy refundacja kosztów okularów. Do najważniejszych 
zagadnień należy zaliczyć:
 Analiza stanowisk pracy uprawnionych do ekwiwa-

lentu;
 Obliczenie ekwiwalentu;
 Rozbieżność wysokości ekwiwalentu w różnych jed-

nostkach;
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67,3%

32,7%

 Konieczność wyrównywania ekwiwalentów wskutek 
różnic pomiędzy jednostkami;

 Sprawy związane ze składkami ZUS i podatkiem 
w zależności od formy wydanego świadczenia i oso-
by uprawnionej do jego otrzymania.
Najwięcej oczekiwań pracownicy formułują w sto-

sunku do obowiązującej tabeli środków ochrony indy-
widualnej odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz do 
zasad regulujących refundację kosztów okularów korek-
cyjnych. Z ankiety przeprowadzonej wśród pracowników 
RDLP w Gdańsku wynika, że z okularów korygujących 
wzrok w miejscu pracy korzysta 67,3%. Jest to zatem 

problem istotny z punktu widzenia pracodawcy.

Rycina 1. Osoby używające okularów korekcyjnych 
w miejscu pracy

2.1. Realizacja praw pracowniczych 
wynikających z Ponadzakładowego Układu 

Zbiorowego Pracy Dla Pracowników 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego.
Trzecią grupą zagadnień, z którą muszą zmierzyć 

się pracodawcy w Lasach Państwowych jest pogodze-
nie praw pracowniczych wynikających z Ponadzakłado-
wego Układu Zbiorowego Pracy Dla Pracowników Pań-
stwowego Gospodarstwa Leśnego z organizacją pracy 
w Nadleśnictwie określoną w ramowym regulaminie or-
ganizacyjnym. Duża swoboda w określeniu zadań, któ-
rymi mają się zajmować pracownicy biura Nadleśnictwa, 
przy braku metod i badań w Lasach Państwowych nad 
obciążeniem pracą zatrudnionych w biurze oraz w tere-
nie, powoduje wiele wyzwań dla pracodawcy:
 Trudność w określeniu ile czasu zajmują pracowni-

kom standardowe czynności;
 Przy wprowadzaniu nowych zadań wynikających 

z wdrożenia nowych procedur, przepisów itp. brak 
określenia ile czasu zajmują nowe czynności;

 Nierównomierne obciążenie pracą pracowników 
w biurze i terenie;

 Pytanie czy pracownicy zajmują się czynnościami 
właściwymi dla swojego stanowiska pracy;

 W związku z wykonywaniem wielu zadań na stano-
wisku pracy w biurze, określenie co w danej chwili 
jest najważniejsze do wykonania; czy wprowadzenie 
nowego zadania nie odrywa pracownika od innych 
ważnych rzeczy do wykonania;

 W terenie określenie  obciążenia pracą leśnicze-
go i podleśniczego – różnice w pozyskaniu drewna 
w poszczególnych leśnictwach mogą wynosić np. od 
4  do 13 tys. m3, co powoduje konieczność przeno-
szenia podleśniczych między leśnictwami.
Z badań przeprowadzonych w 2014 roku przez ze-

spół Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Kate-
dry Użytkowania Lasu pod kierownictwem prof. Witolda 
Grzywińskiego, dotyczących obciążenia pracą na sta-
nowiskach leśniczego i podleśniczego wynika, że pod 
względem struktury czynności w pracy leśniczego i pod-
leśniczego dominują prace związane z pozyskaniem 
i wywozem drewna:
 Pozyskanie drewna – leśniczy 8%, podleśniczy 9% 

czasu pracy;
 Odbiórka drewna – leśniczy 9%, podleśniczy -16% 

czasu pracy;
 Wywóz i sprzedaż drewna – leśniczy 14%, podleśni-

czy 13% czasu pracy.
Wraz z czynnościami kameralnymi, które w przypad-

ku leśniczego stanowią 21% czasu pracy, a podleśni-
czego 11%, czynności przy których konieczna jest ob-
sługa urządzenia mobilnego – rejestratora drewna czy 
komputera w biurze leśniczego – wynoszą około połowę 
czasu pracy. Z przeprowadzonych badań ankietowych 
skierowanych do pracowników nadleśnictw, dot. potrze-
by korzystania z okularów, otrzymano 364 odpowiedzi, 
co stanowi około 42% pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach Służby Leśnej i poza nią. Około 67% pra-
cowników używa okularów korygujących wzrok w miej-
scu pracy przy komputerach i urządzeniach mobilnych, 
z czego 51% stanowią pracownicy terenowi, leśniczowie 
i podleśniczowie; 42% pracownicy biurowi nadleśnictw. 
Ponad 58% pracowników w wieku powyżej 30 lat w pra-
cy używa okularów korygujących wzrok.

Nowym zagadnieniem, które wymaga rozwiązania 
jest zjawisko związane z agresją ze strony osób trze-
cich, kierowaną do pracowników nadleśnictw. Pracow-
nicy w terenie wykonują większość zadań przebywając 
samodzielnie. W badaniach ankietowych przeprowa-
dzonych na terenie RDLP w Gdańsku w lipcu br. wzięło 
udział 369 pracowników, co stanowi około 43% ogółu 
pracowników. Około 61% stanowili pracownicy terenowi, 
38% pracownicy biur nadleśnictw. Z informacji przeka-
zanych w ankiecie wynikało, że w stosunku do 270 pra-
cowników nadleśnictw były kierowane działania odbie-
rane przez nich jako agresywne, co stanowiło 68% osób 
uczestniczących w ankiecie. 

TAK

NIE

Obowiązki pracodawcy w stosunku do własnych pracowników



6

Rycina 2. Agresja w miejscu pracy.
Pracownicy wskazali jako dominującą formę agresji:

 Wyzwiska, obelgi, wulgarne słownictwo – 98 przy-
padków;

 Groźby, straszenie - 39 przypadków;
 Fałszywe publiczne oskarżenia - 33 przypadki;
 Uporczywe nękanie - 13 przypadków;
W odpowiedziach udzielonych przez pracowników zna-

lazły się także formy agresji, które można odczytać 
jako bardzo poważne. Są to na przykład:

 Groźby z użyciem niebezpiecznego narzędzia – 5 
przypadków;

 Pobicie, duszenie – 3 przypadki;
 Zniszczenie mienia – 8 przypadków.

Pracodawca powinien być poinformowany o fakcie 
takiego zdarzenia, aby mógł podjąć dalsze decyzje. 
Trudność na dzień dzisiejszy stanowi brak procedur re-
agowania w sytuacjach kryzysowych. Moje doświadcze-
nia dot. sytuacji skrajnych wskazują, że o faktach takich 
należy niezwłocznie informować organa Policji. Z badań 
ankietowych wynika, że o tym fakcie byli informowani 
najczęściej:
 Bezpośredni przełożony – 44 przypadki;
 Współpracownik – 31;
 Nie powiadomiono nikogo – 33;
 Pracodawca – 26;
 Policja – 14.

Fakt, że pracodawca, definiowany jako kierownik jed-
nostki, znalazł się na czwartym miejscu świadczy, że pra-
cownikom jak i pracodawcom sprawia trudność podjęcie 
decyzji co do dalszych kroków w takich sytuacjach.

3. Nadleśniczy jako pracodawca 
oraz zarządzający lasami jako 
miejscem wykonywania usług 

i innych przedsięwzięć z zakresu 
gospodarki leśnej

Drugą grupą przepisów z zakresu bezpieczeństwa 
i higieny pracy w Nadleśnictwie są uregulowania doty-
czące wykonywania prac z zakresu gospodarki leśnej 
oraz innych prac. Podstawowymi dokumentami są:
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 

sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa pracy 
przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospo-
darki leśnej (Dz.U. Nr 161, poz. 1141), które na pod-
stawie delegacji Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
i Ministra Zdrowia i Opieki Socjalnej określa przepisy 
bhp w różnych gałęziach pracy;

 Instrukcja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Przy Wy-
konywaniu Podstawowych Prac z Zakresu Gospo-
darki 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.
Utrudnieniami dla pracodawcy są: implementacja 

wszystkich powyższych dokumentów wydanych w róż-
nych okresach czasu, spowodowana zmianami w pro-
wadzeniu gospodarki leśnej oraz postępem technolo-
gicznym. Wprowadzenie maszyn wielooperacyjnych, 
nowych środków transportowych do wywozu drewna 
powoduje, że istniejące instrukcje dotyczące bhp nie 
w pełni przystają do obecnego stanu rzeczy. 

Podstawowym sektorowym dokumentem regulują-
cym bezpieczeństwo prac w zakresie gospodarki leśnej 
dla wszystkich podmiotów jest Rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bez-
pieczeństwa pracy przy wykonywaniu niektórych prac 
z zakresu gospodarki leśnej (Dz.U. Nr 161, poz. 1141). 
Rozporządzenie w sposób sektorowy reguluje zagad-
nienia:
 Prac szczególnie niebezpiecznych ustalonych na 

podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polity-
ki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpie-
czeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997 
r., (Dz.U. Nr 129, poz. 844 z późn. zm.) do których 
zaliczono: 

 zbiór nasion z drzew stojących, usuwanie wywrotów, 
drzew ze stwierdzoną zgnilizną, drzew wyjątkowo 
grubych;

 Zagospodarowania lasu;
 Pozyskania drewna w tym szkolenia do pracy z uży-

ciem pilarki;
 Transport drewna.

Ze względu na fakt, że Rozporządzenie zostało opu-
blikowane w 2006 r., bardzo mało zapisów poświęca za-
gadnieniom związanym z pracą maszyn wielooperacyj-
nych oraz ogólnie traktuje zapisy dotyczące transportu 
drewna z lasu. Zmiany w gospodarce leśnej związane 
z dalszym rozwojem sektora usług leśnych oraz zmia-

68%

TAK

NIE

32%
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ny w transporcie służącym do wywozu drewna z lasu 
wymagają innego spojrzenia na kwestie bezpieczeństwa 
własnych pracowników i pracowników innych podmiotów 
świadczących usługi. Oprócz zmian związanych z pracą 
maszyn wielooperacyjnych i transportem, do najważniej-
szych zagadnień, które należy rozwiązać zalicza się: 
 Uregulowanie szkoleń z zakresu pozyskania drew-

na określonych w Rozporządzeniu z 2006 r.(Dz.U. 
Nr 161, poz. 1141).prowadziło się na warunkach 
rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej oraz 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zasad 
i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
i wykształcenia ogólnego dorosłych z dnia 12 paź-
dziernika 1993 r. (Dz.U. Nr 103, poz. 472), obowiązy-
wało do 10.04.2010 r. oraz rozporządzenia Ministra 
Edukacji i Nauki w sprawie uzyskiwania i uzupełnia-
nia przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności 
i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych 
z dnia 3 lutego 2006 r. (Dz.U. Nr 31, poz. 216) , obo-
wiązywało do 31.08.2012 r.

 Bezpieczeństwo pracowników Lasów Państwowych 
a kwalifikacje pracowników Zakładów Usług Leśnych. 
Uprawnienia zdobyte w oparciu o różne możliwości 
szkolenia np. online, w niektórych przypadkach nie 
gwarantują zdobycia praktycznej wiedzy przy ręcz-
nym pozyskaniu drewna pilarką.

 W związku ze zmianami gospodarki leśnej, koniecz-
ność pozostawiania martwego drewna na pniu, drzew 
dziuplastych, kęp do naturalnego rozkładu, drzew 
grubych, czy starych drzewostanów powoduje zwięk-
szenie liczby drzew niebezpiecznych w lesie. W razie 
konieczności wycinki takich drzew prace te muszą 
być zaliczone do prac szczególnie niebezpiecznych. 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grud-
nia 2017 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki w za-
kresie gospodarki leśnej ( Dz.U z 2017 r. poz. 2048), 
data uchylenia 13.02.2022 r., nie uwzględniało aspek-
tu bezpieczeństwa ludzi przebywających w lesie.

 Pozostawianie martwego drewna w lesie, zgod-
nie z przepisami ochrony przyrody prowadzi para-
doksalnie do zwiększenia niebezpieczeństwa prac 
wykonywanych przy pozyskaniu drewna. W planie 
urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Kolbudy zain-
wentaryzowano około 88 tys. m3 martwego drewna 
drzew stojących oraz 87 tys. m3 martwego drewna 
drzew leżących, co daje łącznie 10,2 m3/ha.

 W Nadleśnictwie Kolbudy pozyskuje się rocznie około 
130 tys. m3 drewna. Maszynami operacyjnymi pozy-
skuje się około 50 tys. m3 w pakiecie harwesterowym, 
pozostałe 70 tys. pozyskuje się w układzie 30% har-
westerem i 70% pilarkami. Można zatem przyjąć, że 
około 70 tys. m3 drewna pozyskuje się przy pomocy 
harwestera a 60 tys. pilarkami. Praktycznie około 100 
tys. m3 drewna zrywane jest środkami nasiębiernymi.

 Warto promować pracę harwesterami jako pracę 
bezpieczniejszą niż praca wykonywana ręcznie. Jest 
to argument rzadko wykorzystywany przy dysku-
sjach na temat szkód, które jakoby powodują maszy-
ny wielooperacyjne w środowisku przyrodniczym.

3.1.Pozyskanie drewna i jego transport 
– regulacja w różnych aktach prawnych 

Zagadnienie regulują:
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 

sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa pracy 
przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospo-
darki leśnej. (Dz.U. Nr 161, poz. 1141)

 Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy wy-
konywaniu podstawowych prac z zakresu gospodar-
ki leśnej” z dnia 24 kwietnia 2012 r. 

 Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. 
(Dz.U. Nr 98, poz. 602 z późn. zm.)
Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązu-

jąca w Lasach Państwowych w 1997 roku była znowe-
lizowana w 2012 r. Przyczyną zmiany instrukcji z 1997 
roku były zmiany dotyczące prawodawstwa, przepisów 
prawa ogólnego, jak również postęp techniczny. Wy-
daje się, że należałoby ponownie znowelizować obec-
ną instrukcję ze względu na bardzo duży zakres prac 
wykonywanych przez maszyny wielooperacyjne, dyna-
miczne zmiany zachodzące w transporcie drewna oraz 
nowe zasady prowadzenia gospodarki leśnej, związanej 
z ochroną miejsc rozrodu i lęgów ptaków, koniecznością 
zwiększenia ilości drewna martwego, czy pozostawiania 
drzewostanów do naturalnego rozpadu. 

Problemy stwarza oznakowanie stref niebezpiecz-
nych. W Instrukcji bhp (…) z 2012 roku przywołano wzór 
tablicy znak zakazu wstępu z opisem przyczyny zakazu, 
ścinka drzew według wzoru określonego w Rozporzą-
dzeniu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Natu-
ralnych i Leśnictwa w sprawie określenia wzoru znaku 
zakazu wstępu do lasu oraz zasad jego umieszczania 
z dnia 6 stycznia 1998 r. (Dz.U. Nr 11, poz. 39). Kilka lat 
temu, w wyniku sporu prawnego ustalono, że aby zakaz 
wstępu był skuteczny musi on spełniać warunki rozpo-
rządzenia co do ścisłych parametrów dotyczących jego 
umieszczenia i opisu, co w warunkach leśnych może 
sprawiać pewne problemy.
 Kwestię odpowiedzialności za oznakowanie po-

wierzchni Lasy Państwowe scedowały na wykonaw-
cę usług leśnych, zamieszczając w ramowej specyfi-
kacji warunków zamówienia obowiązek oznakowania 
pozycji prac właściwym tablicami. Tablice powinny 
być  wystawiane przy drogach leśnych, drogach pu-
blicznych, szlakach turystycznych (w szczególności 
rowerowych, pieszych, konnych i wodnych) oraz in-
nych obiektach komunikacyjnych przebiegających 
przez powierzchnię roboczą. 
Osobnym tematem dotyczącym bezpieczeństwa 

i higieny pracy w transporcie drewna jest przebywanie 
w strefach niebezpiecznych podczas jego załadunku. 
Przebywanie w strefie niebezpiecznej i załadunek regu-
lują trzy paragrafy Rozporządzenia (…) z 2006 r. ( (Dz.
U. Nr 161, poz. 1141):
 § 28 dotyczący pojazdów wyposażonych w urządze-

nia linowe obecnie niespotykane w użyciu;
 § 29 dotyczący samochodów wyposażonych w żura-

wie;

 Nadleśniczy jako pracodawca oraz zarządzający lasami jako miejscem wykonywania usług  
i innych przedsięwzięć z zakresu gospodarki leśnej
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 § 30 przebywania w strefach niebezpiecznych;
Dodatkowo:
• Instrukcja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Przy Wy-

konywaniu Podstawowych Prac z Zakresu Gospo-
darki Leśnej z dnia 24 kwietnia 2012 r., załadunek 
i wyładunek drewna żurawiami hydraulicznymi opi-
sany jest w § 139-142.
Podstawowymi problemami, które występują na sty-

ku Lasów Państwowych i firm transportowych, wpływa-
jącymi na bezpieczeństwo pracowników, są:
 Presja firm transportowych i odbiorców drewna na 

wywóz w złych warunkach transportowych (opady 
deszczu, śniegu itp.), a także w różnych porach dnia 
(np. w zimę w godzinach porannych panuje jeszcze 
zmrok).

 Naciski odbiorców drewna, które mogą skutkować 
przekroczeniem normatywnego czasu pracy, pracą 
w godzinach nadliczbowych w tygodniu roboczym, 
jak i w dni wolne od pracy.

 Problemy z określeniem DMC – Dopuszczalnej Masy 
Całkowitej (masa całkowita pojazdu + ładunek), któ-
ra w Polsce wynosi 40t – masa ładunku ustalana jest 
w oparciu Rozporządzenie Ministra Środowiska oraz 
Ministra Gospodarki w sprawie określenia gęstości 
drewna z dnia 2 maja 2012 r.

 Firmy transportowe starają się zredukować masę wła-
sną pojazdu poprzez niemontowanie hydraulicznego 
dźwigu samochodowego ( HDS), wysyłanie zestawów 
samochodów jeden z HDS, drugi bez, przeładowywa-
nie drewna w lesie do kontenerów, próba obciążania 
logistyką pracowników Lasów Państwowych.

 W większości przypadków wydawania drewna z lasu 
wymagana jest obecność pracownika nadleśnictwa, 
co potencjalnie zwiększa ryzyko wypadku.

 W Nadleśnictwie Kolbudy w ciągu roku pracownicy 
wydają około 4,3 tys. kursów drewna. Przeciętnie 
pracownik terenowy rocznie wydaje 154 kursy .Moż-
na przyjąć, że z czynnością załadunku pracownik 
ma kontakt prawie codziennie, 
Problemy dotyczące odpowiedzialności za bezpie-

czeństwo i higienę pracy przy załadunku i transporcie 
drewna Lasy Państwowe doprecyzowały i unormowały 
w ramowych wzorach umów na sprzedaż drewna, okre-
ślając obowiązki stron:
 Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zrywki i przy-

gotować drewno do wydania kupującemu na bazie 
EXW (Ex Works) Incotems 2010, przy leśnej drodze 
wywozowej.

 Oznacza to, że sprzedający dostarcza towary do ku-
pującego we wskazanym w umowie punkcie. Sprze-
dający musi jedynie postawić towar do dyspozycji 
kupującego w oznaczonym miejscu.

 Sprzedający w tym przypadku nie odpowiada za za-
ładunek towaru oraz dokonanie odprawy celnej wy-
wozowej.

 EXW jest regułą Incoterms, która nakłada na sprze-
dającego najmniejszy zestaw obowiązków. To na 
kupującym ciąży najwięcej obowiązków związanych 
z załadunkiem, ryzykiem czy kosztami.

Umowa ramowa reguluje obowiązki stron. Prak-
tycznie po stronie Lasów Państwowych ciąży obowią-
zek prawidłowego przygotowania drewna przy drodze 
wywozowej. Pozostałe operacje transportowe, w tym 
zapewnienie bezpieczeństwa, scedowano na odbiorcę 
drewna:
 Transport drewna oraz czynności załadunkowe or-

ganizowane są przez kupującego i na jego koszt i ry-
zyko.

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

 Przy transporcie drogowym drewna jego rzeczywistą 
masę ustala się jako iloczyn objętości ładunku i nor-
matywnej gęstości ustalonej dla danego gatunku 
drewna, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Śro-
dowiska oraz Ministra Gospodarki w sprawie okre-
ślenia gęstości drewna z dnia 2 maja 2012 r. (Dz.U. 
z 2012 r. poz. 536) 

 Kupujący oświadcza, że uwzględniając tak ustaloną 
masę drewna rzeczywista masa całkowita pojazdów, 
którymi dokonywany będzie transport drogowy drew-
na, nie przekroczy wielkości dopuszczalnej w rozu-
mieniu przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 
- Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 
r. (Dz.U. Nr 98, poz. 602 z poźn. zm.), ustawy z dnia 
6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. Nr 
125, poz. 1371 z późn.zm.) , ustawy z dnia 21 mar-
ca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 
60 z późn.zm.), aktów wykonawczych do tych ustaw 
lub wielkości określonej w zezwoleniu na przejazd 
pojazdu nienormatywnego oraz w innych obowiązu-
jących przepisach prawa.

 Kupujący zobowiązuje się wykonać lub zorganizować 
transport drogowy drewna zgodnie z przepisami wy-
mienionymi powyżej, w szczególności nie powodując 
zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 Strony niniejszej umowy zgodnie oświadczają, 
że Sprzedawca nie wykonuje żadnych czynności 
związanych z transportem drogowym sprzedanego 
drewna, w tym w szczególności sprzedawca nie jest: 
organizatorem transportu, nadawcą, odbiorcą, za-
ładowcą lub spedytorem. Powyższe czynności wy-
konywane są wyłącznie przez kupującego (na jego 
koszt i ryzyko) lub przez podmiot działający na zle-
cenie kupującego.

W mojej ocenie pracownicy Lasów Państwowych 
wydając drewno muszą zachować ogólne zasady wyni-
kające z przebywania w strefie niebezpiecznej i nie od-
powiadają za załadunek drewna. Zabezpieczenie strefy 
załadunku ciąży na organizatorze transportu. Transport 
organizuje kupujący, który upoważnia firmę transpor-
tową, która jest trzecią stroną w procesie sprzedaży 
drewna. Teoretycznie należy rozważyć czy przewoźnik 
w pełni zna zasady umowy kupna sprzedaży i zna swo-
je obowiązki pod względem bezpieczeństwa pracy.

Pomimo że formalnie pracownicy nie odpowiadają za 
zabezpieczenie strefy załadunku, to ilość załadunków, 

Stanowisko nadleśniczego jako pracodawcy odpowiedzialnego za bezpieczeństwo 
i higienę pracy w świetle obowiązujących przepisów
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przy których muszą być obecni pracownicy powoduje, 
że zagadnienie ich bezpieczeństwa jest bardzo istotne, 
a często w nadleśnictwach niedostrzegane.

4. Wykonywanie zadań służby bhp 
w nadleśnictwie

W nadleśnictwach RDLP w Gdańsku z uwagi na za-
trudnienie nie przekraczające 100 osób w zakładzie pra-
cy, pracodawcy powierzyli wykonywanie zadań służby 
bhp pracownikom zatrudnionym przy innej pracy. Zadania 
i uprawnienia służby bhp określa Rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 109, poz. 704). 
Organizacja i rozkład czasu pracy pracownika wykonują-
cego zadania służby bhp zatrudnionego przy innej pracy, 
o którym mowa w art. 23711 § 1 Kodeksu pracy, powinny 
zapewniać pełną realizację zadań, o których mowa w ust. 
1. Rozporządzenia. Uprawnienia, o których mowa w § 3, 
Rozporządzenia przysługują również pracownikowi za-
trudnionemu przy innej pracy, o których mowa odpowied-
nio w art. 23711 § 1 Kodeksu pracy. 

W nadleśnictwach RDLP Gdańsk zadania służby 
bhp wykonują pracownicy zatrudnieni na rożnych stano-
wiskach, szczegółowo przedstawia to poniższa tabela.

Lp. Stanowisko Liczba pracow-
ników wykonu-
jących zadania 

służby bhp

%

1. Zastępca nadleśniczego 1 7

2. Inżynier nadzoru 2 13

3. Strażnik leśny 1 7

4. Podleśniczy 1 7

5. Pracownik ds. kadr 2 13

6. Specjalista w dziale 
zagospodarowania 
(hodowla lasu, ochrona 
lasu, ochrona p.poż, 
pozyskanie drewna)

4 26

7. Specjalista w dziale 
administracji (zamówie-
nia publiczne, ochrona 
p.poż. LMN, administra-
tor SILP)

3 20

8. Specjalista ds. informa-
tyki (administrator SILP)

1 7

Razem 15 100

Tabela 1. Stanowiska osób wykonujących zadania 
służby bhp w nadleśnictwach RDLP w Gdańsku 
(stan na 30.06.2022 r.). 

W tej grupie pracowniczej u 27% przeważa praca 
terenowa, pozostałe 73% to specjaliści w biurze nadle-

śnictwa. Jeśli chodzi o wyksztalcenie pracowników wy-
konujących zadania służby bhp to 73% wykształcenie 
wyższe leśne, a 27% wyższe nieleśne.

Z prawnych założeń obowiązki służby bhp powinny 
być priorytetem, w praktyce sytuacja ta jest prawdo-
podobnie bardzo zróżnicowana i  pracownik często na 
sprawy  bhp poświęca mniej niż połowę swojego czasu 
pracy. 

Podobne zróżnicowanie ma miejsce również w in-
nych Dyrekcjach np. RDLP Katowice, RDLP Zielona 
Góra co potwierdzają dane źródłowe (źródło: prace dy-
plomowe z roku 2020 i 2021, promotor: prof. dr hab. inż. 
Witold Grzywiński UP Poznań Wydział Leśny Studium 
podyplomowe Bezpieczeństwo i higiena pracy i w le-
śnictwie).

Wykonywanie przez pracowników obowiązków wy-
nikających z zakresu czynności i jednocześnie wykony-
wanie 22 zadań pracownika służby bhp na podstawie 
Rozporządzenia (…) z 1997 roku jest zadaniem trud-
nym. Zwłaszcza w świetle obowiązujących przepisów, 
zgodnie z art. 220 par. 1 Kodeksu karnego, jeżeli pra-
codawca będąc odpowiedzialnym za bhp, nie dopełnia 
swoich obowiązków i przez to naraża pracownika na 
bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo cięż-
kiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawie-
nia wolności do 3 lat.

Pracownik służby bhp odpowiada za jakość swoje-
go doradztwa i kontroli na podstawie przepisów prawa 
pracy. Jeśli narazi on jakąkolwiek inną osobę na bez-
pośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu, może ponieść odpowiedzial-
ność karną.

Ponadto warto zaznaczyć, że poza odpowiedzialno-
ścią wykroczeniową, karną, cywilną jest jeszcze odpo-
wiedzialność psychologiczna, społeczna pracodawcy 
podyktowana  troską o swoich pracowników. Produk-
tywność i wydajność pracowników jest uzależniona od 
poziomu ich zdrowia psychicznego. Potwierdzają to 
między innymi badania prowadzone przez WHO (źródło:  
strona internetowa: https://hh24.pl/wsparcie-psycholo-
giczne-dla-pracownikow/, https://www.who.int/teams/
mental-health-and-substance-use/mental-health-in-the-
-workplace).

Pracodawca jest obowiązany w szczególności or-
ganizować pracę w sposób zapewniający pełne wy-
korzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez 
pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifi-
kacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy oraz 
organizować pracę w sposób zapewniający zmniej-
szenie uciążliwości pracy. W aktualnie funkcjonującym 
systemie informatycznym Lasów Państwowych (SILP) 
brakuje narzędzi ułatwiających organizację pracy pra-
cownikom wykonującym zadania służby bhp zatrudnio-
nym przy innej pracy. Odzwierciedla to aktualny sche-
mat działania SILP w zakresie BHP przedstawiony na 
rycinie 3.

Wykonywanie zadań służby bhp w nadleśnictwie
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Aktualny schemat działania SILP w zakresie BHP 
Rycina 3. Schemat działania SILP w zakresie BHP 
(dane na dzień 30.06.2022 r.)

Schemat przedstawiony na rysunku nr 3. uwzględ-
nia  w SILP 1 z 22 zadań służby BHP, a mianowicie 
zadanie dotyczące wypadków i chorób zawodowych: 
„prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowy-
wanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, 
stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie 
choroby, a także przechowywanie wyników badań i po-
miarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowi-
sku pracy,”

Dla pozostałych 21 zadań służby BHP nie został 
opracowany moduł w SILP.

Jest to znaczne utrudnienie dla pracodawcy i pra-
cownika bezpośrednio mu podległego, pełniącego funk-
cje doradcze i kontrolne.

Pracownik wykonujący zadania służby bhp często 
nie ma dostępu nawet do danych określonych w ryci-
nach powyżej. Dane z dziedziny BHP są rozproszone 
w różnych działach, niepowiązane bezpośrednio w ca-
łość.

Pracownik chcąc rzetelnie wykonywać zadania służ-
by BHP musi posiłkować się niejednokrotnie pomocą 
osób trzecich przy pozyskiwaniu danych dotyczących 
terminów szkoleń bhp, badań profilaktycznych. Pra-
cownik w celu bieżącego informowania pracodawcy o 
stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, powinien 
mieć dostęp do wielu modułów SILP takich jak: wyko-
nywane prace z zakresu gospodarki leśnej, planów 
dotyczących remontów i modernizacji zakładu, które 
ma obowiązek skontrolować. Powinien uczestniczyć 
w konsultacjach, opracowaniach instrukcji stanowisko-
wych itd. Brak bezpośredniego dostępu do niezbędnych 
na stanowisku pracy informacji wydłuża czas pracy 
pracownika oraz powoduje konieczność angażowania 
dodatkowych osób. Podobna sytuacja dotyczy osoby 

kierującej pracownikami, system w SILP nie umożliwia 
bezpośredniemu przełożonemu dostępu do informacji, 
czy pracownik odbył badanie profilaktyczne, czy otrzy-
mał jakieś zalecenia od lekarza medycyny pracy, pobrał 
środki ochrony indywidualnej itp. Stanowi to utrudnienie 
w realizacji art. 212 KP [Obowiązki osoby kierującej pra-
cownikami].

Rozwiązaniem tej uciążliwej i niekorzystnej dla pra-
codawcy sytuacji, które usprawniłoby organizację pracy 
i zwiększyło efektywność pracy i jednocześnie zmniej-
szyło uciążliwość, jest wprowadzenie jednolitego syste-
mu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. 

5. Proponowane rozwiązanie 
ułatwiające wykonywanie 

zadań pracownika służby bhp 
w jednostkach organizacyjnych 

Lasów Państwowych
 Wprowadzenie systemowego zarządzania bez-

pieczeństwem i higieną pracy, które uporządkuje 
i usystematyzuje wszystkie działania związane 
z BHP w firmie: strukturę organizacyjną, planowanie, 
odpowiedzialność, zasady postępowania, procedury, 
dokumentowanie działań na rzecz bezpieczeństwa 
pracy zarówno kierownictwa, jak i każdego pracownika. 
Określenie odpowiedzialności i uprawnień poszczegól-
nych pracowników w zakresie działań na rzecz BHP

  Opracowanie modułu BHP w aplikacji SILP web, 
zawierającego między innymi dane: analiza bhp, 
profilaktyczne badania lekarskie -terminy, szkole-
nia wstępne i okresowe w dziedzinie BHP- terminy, 
wypadki i choroby zawodowe, przydział środków 
ochrony indywidualnej, odzieży, obuwia roboczego. 
Moduł BHP ułatwi pracownikom wykonującym zada-
nia służby bhp kontrolę w tym zakresie.

 Opracowanie raportu BHP w Portalu BO (Busi-
nessObjects) umożliwiającego szybki dostęp danych 
do miejsca i rodzaju wykonywanych prac leśnych 
na podstawie Zleceń wystawionych przez leśniczych. 
Ułatwi to podjęcie decyzji, gdzie należy przeprowadzić 
kontrolę bhp pracowników nadleśnictwa i kontrolę wy-
konawstwa umów pod kątem bhp w ZUL.

 Opracowanie wzorów jednolitej dokumentacji 
i programów: 

 Analiza okresowa stanu bhp (schemat w SILP, 
EZD).

 Szkolenia, programy szkoleń dla poszczególnych 
grup pracowniczych, programy instruktaży, zasady 
szkoleń (wstępne, okresowe). 

 Ocena ryzyka zawodowego -metodyka, identyfikacja 
zagrożeń, sporządzanie, zasady informowania, po-
trzeba aktualizacji Zarządzenia nr 32 Dyrektora Ge-
neralnego Lasów Państwowych z dnia 30 maja 2000 
r. w sprawie wprowadzenia metodyki i dokumentacji 
oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy 
w PGL – Lasy Państwowe. 
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Konieczność uwzględnienia aktualnych przepisów, 
w szczególności: 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szkodli-
wych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku 
pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo na-
rażonych na te czynniki z dnia 22 kwietnia 2005 r. (Dz.U. 
Nr 81, poz. 716 z późniejszymi zmianami), Polska Norma 
PN-N-18002 kwiecień 2011. Systemy zarządzania bez-
pieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oce-
ny ryzyka zawodowego. Zastępuje PN-N18002:2000. 

Wskazane opracowanie programu informatycznego 
do oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy 
w PGL – Lasy Państwowe.
 Pomiary czynników środowiska pracy (np.: czynniki 

fizyczne, czynniki psychospołeczne: psychiczne ob-
ciążenie pracą). 

 Wypadki (procedury reagowania na wypadki z podzia-
łem na lekkie, ciężkie, śmiertelne, zbiorowe) wdrażanie 
działań korygujących i zapobiegawczych związanych 
z bezpieczeństwem i higieną pracy – w tym procedury 
z usługodawcami), obligatoryjny obowiązek informowa-
nia o wypadkach ciężkich, śmiertelnych i zbiorowych 
pracowników PGL LP i ZUL, na terenie całego kraju.

 Procedury wypadkowe - dokumentacja powypadko-
wa, również procedury postępowania we współpracy  
z usługodawcami – ZUL.

 Zasady i metody egzekwowania zapisów umownych 
w zakresie bezpieczeństwa z prywatnymi usługo-
dawcami – usługi leśne i pozostałe wykonywane na 
terenie LP.

 Analiza wypadkowości /przyczyny, zasady opisu wy-
padków z udziałem ZUL, obecność  pracownika LP 
w trakcie postępowania powypadkowego w Zakła-
dzie Usług Leśnych.

 Choroby zawodowe – procedura postępowania, 
przyczyny profilaktyka.

 Zagrożenia w środowisku pracy (wymogi w zakresie 
maszyn, homologacje, instrukcje).

 Listy kontrolne stanowisk pracy (przegląd stanowisk 
pracy z podziałem na pracowników biurowych i tere-
nowych).

 Wykaz wymaganych zarządzeń, dokumentów w za-
kresie BHP  w biurze RDLP i nadleśnictwie w świetle 
obowiązujących przepisów (wzory dokumentów).

Proponowany przykładowy schemat działania SILP 
w  zakresie BHP przedstawia rycina 4.

W aktualnej sytuacji stanu BHP, przy powstawaniu 
nowych zagrożeń w pracy np. agresji ze strony osób 
trzecich, nadmiernym obciążeniu pracą we wszystkich 
grupach stanowisk, racjonalnym rozwiązaniem, które 
w świetle odpowiedzialności karnej pracodawcy za stan 
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Rycina 4. Proponowany przykładowy schemat działania SILP w zakresie BHP 

Proponowane rozwiązanie ułatwiające wykonywanie zadań pracownika służby bhp  
w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych
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BHP w zakładzie pracy ułatwiłoby wywiązywanie się 
z tego obowiązku jest wprowadzenie systemowych roz-
wiązań w PGL LP

6. Pracownicy wykonujący zadania 
służby bhp w regionalnych 

dyrekcjach Lasów Państwowych

Zgodnie z Kodeksem pracy na RDLP ciąży obowią-
zek sprawowania nadzoru nad jednostkami podległymi. 

Rozdział XII. Obowiązki organów sprawujących nad-
zór nad przedsiębiorstwami lub innymi jednostkami or-
ganizacyjnymi państwowymi albo samorządowymi. 

Art. 23714 [Obowiązki organów nadzorujących] Or-
gany sprawujące nadzór nad przedsiębiorstwami lub 
innymi jednostkami organizacyjnymi państwowymi albo 
samorządowymi są obowiązane podejmować działania 
na rzecz kształtowania bezpiecznych i higienicznych 
warunków pracy, w szczególności: 
1)  udzielać przedsiębiorstwom i jednostkom organiza-

cyjnym pomocy przy wykonywaniu zadań z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy;

2)  dokonywać, co najmniej raz w roku, oceny stanu bez-
pieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach 
i jednostkach organizacyjnych oraz określać kierunki 
poprawy tego stanu;

3)  w miarę potrzeb i możliwości - inicjować i prowadzić 
badania naukowe dotyczące bezpieczeństwa i higie-
ny pracy. 
Pracownicy wykonujący zadania służby bhp w regio-

nalnych dyrekcjach LP usytuowani są w schematach orga-
nizacyjnych w różnych pionach (w RDLP Gdańsk w pionie 
Dyrektora). Bezpośrednia podległość pracodawcy zgod-
nie z Kodeksem pracy zapewnia rzetelne wykonywanie 
zadań służby bhp oraz wykonywanie obowiązku sprawo-
wania nadzoru nad jednostkami podległymi. Utrudnieniem 
podobnie jak w nadleśnictwach jest brak systemowego 
zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

7. Wnioski:
1) aktualizacja aktów prawnych:
 Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywa-
niu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej 
z dnia 24 sierpnia 2006 r. (Dz.U. Nr 161, poz. 
1141). (w tym w zakresie dotyczącym  załadunku 
drewna w lesie, oznaczenie strefy niebezpiecz-
nej)

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjal-
nej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na 
stanowiskach wyposażonych w monitory ekrano-
we z dnia 1 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 148, poz. 
973).

2) aktualizacja przepisów z zakresu BHP obowiązu-
jących w PGL LP:

 PONADZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY 
DLA PRACOWNIKÓW PAŃSTWOWEGO GOSPO-
DARSTWA LEŚNEGO LASY PAŃSTWOWE Załącz-
nik 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 PRA-
CY PRZY WYKONYWANIU PODSTAWOWYCH 
PRACZ ZAKRESU GOSPODARKI LEŚNEJ. Załącz-
nik do Zarządzenia nr 36 Dyrektora Generalnego La-
sów Państwowych z dnia 24 kwietnia 2012 r.

 ZARZADZENIE NR 32 Dyrektora Generalnego La-
sów Państwowych z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
wprowadzenia metodyki i  dokumentacji oceny ryzy-
ka zawodowego na stanowiskach pracy w  PGL  La-
sy Państwowe opracowania programu informatycz-
nego do oceny ryzyka na stanowiskach w PGL LP. 
opracowania programu informatycznego do oceny 
ryzyka na stanowiskach w PGL LP.

3) Wprowadzenie systemowego zarządzania bezpie-
czeństwem i higieną pracy na wszystkich szczeblach 
organizacyjnych w PGL LP: nadleśnictwa, regional-
ne dyrekcje LP, generalna dyrekcja LP:
- uporządkowanie i usystematyzowanie wszystkie 

działania związane z BHP w firmie (struktura organi-
zacyjną, planowanie, odpowiedzialność, zasady postę-
powania, procedury, dokumentowanie działań na rzecz 
bezpieczeństwa pracy zarówno kierownictwa, jak i każ-
dego pracownika)

– opracowanie modułu BHP w aplikacji SILP web
– opracowanie raportu BHP w Portalu BO (Busi-

nessObjects)
– opracowanie wzorów jednolitej dokumentacji i pro-

gramów.
4) Dodatkowe ubezpieczenia dla pracowników w związ-

ku z ryzykiem wypadku, narażeniem zdrowia i życia 
w przypadku agresji w pracy.

5) Szkolenia specjalistyczne, aktualizujące wiedzę z za-
kresu bezpieczeństwa i ochrony pracy dla praco-
dawców i pracowników wykonujących zadania służ-
by bhp.

6) Wprowadzenie narzędzi dla pracodawcy i pracowni-
ków wykonujących zadania służby bhp, umożliwiają-
cych ocenę obciążenia pracą wszystkich grup pra-
cowniczych.

7) Wprowadzenie narzędzi informatycznych dla praco-
dawcy pracowników wykonujących zadania służby 
bhp, umożliwiających szybkie przeprowadzenie ana-
lizy bhp (np. zagrożenia wypadkowe na leśnych po-
wierzchniach roboczych).
8) Promocja zawodu leśnika jako grupy zawodowej 
racjonalnie użytkującej zasoby leśne, chroniącej przy-
rodę, a nie kojarzonej tylko w pozyskaniem drewna. 
Promowanie funkcji społecznych i gospodarczych 
lasu. Poprawa wizerunku, w tym jednolity ubiór le-
śnika w całym PGL LP (logo LP na ubraniach).

Stanowisko nadleśniczego jako pracodawcy odpowiedzialnego za bezpieczeństwo 
i higienę pracy w świetle obowiązujących przepisów



13

Prof. dr hab. inż. Witold Grzywiński

Wypadkowość w leśnictwie – statystyki, 
trendy, przyczyny

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Leśny i Technologii Drewna, Katedra Użytkowania Lasu

ul. Wojska Polskiego 71A, 60-625 Poznań
e-mail: witold.grzywinski@up.poznan.pl



14

1. Wstęp
Wykonywanie pracy jest stale zagrożone możliwością 

wystąpienia zdarzenia wypadkowego. Ryzyko wypad-
kowe uzależnione jest od wielu czynników, m.in. rodza-
ju i liczby zagrożeń występujących w środowisku pracy, 
kwalifikacji i doświadczenia zawodowego pracowników 
itp. Wśród branż można wyróżnić te, gdzie ryzyko zaist-
nienia wypadku jest dużo wyższe niż w innych. Do grupy 
tej należy leśnictwo, które jest powszechnie uważane za 
jedną z najbardziej niebezpiecznych działalności zawo-
dowych człowieka (ILO 1991; Lilley et al. 2002; Thelin 
2002; Klun and Medved 2007; Rhee et al. 2013). Jest to 
szczególnie widoczne w krajach, gdzie większość prac 
leśnych wykonywana jest na niskim poziomie utechnicz-
nienia (Gandaseca and Yoshimura 2001; Wang et al. 
2003, Grzywiński et al. 2013; Enez et al. 2014).

 Skala problemu oraz poważne konsekwencje 
gospodarcze i społeczne sprawiły, że problem wypad-
kowości w leśnictwie był przedmiotem licznych badań. 
Większość badań skupiała się jednak na analizie wypad-
kowości podczas pozyskania drewna, jako działalności 
o największym ryzyku wypadkowym (Doyle and Conroy 
1989; Rodriguez-Acosta and Loomis 1997; Mitchell et 
al. 2001; Sullman and Kirk 2001; Bentley et al. 2005; 
Klun and Medved 2007; Potočnik et al. 2009; Nowacka 
and Moskalik 2013; Enez et al. 2014; Tsioras et al. 2011; 
2014). Stosunkowo rzadko można spotkać opracowania 
analizujące wypadkowość w leśnictwie w szerszej skali, 
np. w skali całego kraju lub porównanie wypadkowości 
w leśnictwie z innymi branżami gospodarki (Klun and 
Medved 2007; ILO 2009; Suchomel and Belanová 2009; 
Gejdoš et al. 2019). 

 Przemiany społeczno-gospodarcze po 1989 
roku zmieniły warunki funkcjonowania sektora leśnego 
w krajach Europy środkowej. Spowodowały znaczny 
spadek zatrudnienia w leśnictwie i wykształcenie się 

prywatnego sektora usług leśnych (ILO 2009). W Polsce 
rozpoczęta na początku lat 90. XX wieku prywatyzacja 
spowodowała stopniowe, prawie całkowite przesunięcie 
wykonawstwa prac gospodarczych do prywatnych za-
kładów usług leśnych. 

 Przyjmuje się, że wypadkowość w leśnictwie 
zmniejszyła się w ostatnich 10-20 latach dość istotnie, 
szczególnie w krajach Europy środkowej i wschodniej 
(ILO 2009). Podobny pogląd dotyczy polskiego leśnic-
twa. Jednak długoterminowe analizy obejmujące okres 
sprzed i po prywatyzacji nie w pełni potwierdzają ten po-
gląd (Grzywiński et al. 2011; 2013; 2020).

 Celem opracowania jest podsumowanie stanu 
wiedzy na temat wypadkowości w polskim leśnictwie 
oraz prześledzenie jej zmian będących efektem prze-
kształceń strukturalnych, redukcji zatrudnienia i powsta-
nia sektora prywatnego. Wiedza o częstości wypadków, 
ich charakterze i przyczynach powstawania jest nie-
zbędna do planowania przyszłych działań promocyj-
nych, mających na celu podniesienie bezpieczeństwa 
pracy w leśnictwie. 

2. Materiał i metody
Analizę wypadkowości w leśnictwie przeprowadzo-

no na podstawie danych statystycznych z lat 1990-2020 
zawartych w rocznikach statystycznych Głównego 
Urzędu Statystycznego (GUS) Leśnictwo. Ograniczo-
ny zakres informacji w nich zawartych nie pozwala na 
przeprowadzenie pełnej analizy wypadkowości. Pewne 
ograniczenia powoduje również system gromadzenia 
danych. W statystykach wypadkowych podział na sek-
tor prywatny i publiczny leśnictwa istnieje dopiero od 
roku 2000, a liczby pracowników od 1995. W przypadku 
liczby dni niezdolności do pracy dane z podziałem na 
sektory dostępne są od roku 1998. 

Ryc. 1. Stan zatrudnienia w leśnictwie w latach 1990-2020

Wypadkowość w leśnictwie – statystyki, trendy, przyczyny
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 Na podstawie dostępnych danych wyliczono 
następujące wskaźniki częstości i ciężkości wypadków:

- wskaźnik częstości, inaczej wypadkowości (W1) 
– liczba wypadków/poszkodowanych przypadająca na 
1000 zatrudnionych,

- wskaźnik częstości wypadków śmiertelnych 
(W2) – liczba wypadków/poszkodowanych śmiertelnych 
przypadająca na 1000 zatrudnionych,

- wskaźnik umieralności (W3) – liczba wypadków 
śmiertelnych przypadająca na 1000 wypadków,

- absencja wypadkowa (W4) – łączna liczba dni 
absencji będącej skutkiem wypadku w skali roku kalen-
darzowego (bez wypadków śmiertelnych),

- wskaźnik ciężkości (W5) – średnia liczba dni 
absencji przypadająca na 1 wypadek/poszkodowanego 
(bez wypadków śmiertelnych).

W celu ustalenia wskaźników wypadkowości nie-
zbędna jest wiedza na temat liczby pracowników. Rycina 
1 przedstawia stan zatrudnienia w leśnictwie w analizo-
wanym okresie 31 lat. Systematyczny spadek zatrud-
nienia w sektorze publicznym (PGL Lasy Państwowe), 
początkowo intensywny, zaczął słabnąć w końcu ubie-
głego wieku. Od 2000 r. w statystykach wypadkowych 
dotyczących leśnictwa istnieje podział na sektory wła-
sności. Dane z roku 1990, czyli sprzed momentu roz-
poczęcia prywatyzacji, potraktowano jako punkt odnie-
sienia.

3. Wyniki
3.1. Liczba wypadków

W analizowanym okresie 31 lat w leśnictwie miało 
miejsce 17 082 wypadki, w tym   275 wypadków śmiertel-
nych (1,61%) i 630 ciężkich (3,69%). Liczba wypadków 

była najwyższa w roku 1991 (1142) i systematycznie 
spadała do końca lat 90. XX wieku. Od 1999 r. w leśnic-
twie notowanych jest około 400 zdarzeń wypadkowych 
rocznie (ryc. 2). Liczba wypadków w sektorze publicz-
nym malała stopniowo na rzecz sektora prywatnego, 
jednak nawet po zakończeniu prywatyzacji 2/3 zdarzeń 
nadal miało miejsce w sektorze publicznym (ryc. 2). 

W 1990 r. w leśnictwie miało miejsce 14 wypadków 
śmiertelnych, w okresie prywatyzacji (1991-2003) liczba 
tych zdarzeń spadła do blisko 9 rocznie i utrzymuje się 
na zbliżonym poziomie. W sektorze prywatnym udział 
wypadków śmiertelnych był blisko trzykrotnie wyż-
szy niż w sektorze publicznym (ryc. 3). W latach 2006 
i 2009 w sektorze publicznym nie odnotowano zdarzeń 
ze skutkiem śmiertelnym.

3.2. Wskaźniki częstości wypadków

Liczba wypadków nie odzwierciedla rzeczywistego 
poziomu ryzyka wypadkowego, gdyż na jego wielkość 
istotny wpływ ma liczba pracowników. W tym celu stosu-
je się wskaźniki częstości zdarzeń. Najpopularniejszym 
z nich jest tzw. wskaźnik częstości wypadków. W odnie-
sieniu do całości leśnictwa wskaźnik ten spada, na co 
wpływa spadek tego wskaźnika w sektorze publicznym 
(ryc. 4). Najwyższą wartość wskaźnika wypadkowości 
odnotowano w roku 1995 (12,92), a najniższą w 2020 
(5,87) (ryc. 4). Porównując sektory wyraźnie zaznacza 
się wyższy poziom wskaźnika wypadkowości w sekto-
rze publicznym (10,82), który jest dwukrotnie wyższy niż 
w sektorze prywatnym (4,84). 

Wskaźnik częstości wypadków śmiertelnych w le-
śnictwie w analizowanym okresie 31 lat osiągnął średnią 
wartość 0,15. W 1990 wynosił 0,10, natomiast w ostat-
nim roku badań – 0,13 (ryc. 5). Średnia wartość tego 

Ryc. 2. Liczba wypadków w leśnictwie w latach 1990-2020

 Wyniki
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wskaźnika była dwukrotnie większa w sektorze prywat-
nym niż publicznym (odpowiednio 0,10 i 0,23). W przy-
padku sektora prywatnego, a tym samym w całym le-
śnictwie, obserwujemy tendencję wzrostową wskaźnika 
wypadków śmiertelnych.

Tendencja wzrostowa oraz podobna dysproporcja 
między sektorami dotyczy wskaźnika umieralności, któ-
ry mówi o udziale wypadków śmiertelnych w ogólnej 
liczbie wypadków (ryc. 6). W 1990 roku na 1357 wy-
padków w leśnictwie 14 zakończyło się zgonem (Wum = 
10,32), natomiast w 2020 wskaźnik ten wyniósł 22,95 
(ryc. 6). Należy podkreślić, że wartość tego wskaźnika 
w sektorze prywatnym (48,23) była czterokrotnie więk-
sza niż w publicznym (9,56).

3.3. Wskaźniki ciężkości wypadków

Wynikiem wypadków jest absencja powypadkowa 
poszkodowanych. Nie dysponujemy danymi z lat 1990-
-97. W latach 1998-2020 łączna liczba dni niezdolności 
do pracy wyniosła 485 297, czyli średnio 21 100 dni 
absencji rocznie. Wyraźnie zaznacza się dysproporcja 
w liczbie dni absencji pomiędzy sektorami – w sektorze 
publicznym 306 938, co stanowiło 63,2% wszystkich dni 
niezdolności do pracy w leśnictwie (ryc. 7). 

Ryc. 3. Liczba wypadków śmiertelnych w leśnictwie w latach 1990-2020

Ryc. 5. Wskaźnik częstości wypadków śmiertelnych w leśnictwie w latach 1990-2020
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Ryc. 6. Wskaźnik umieralności w leśnictwie w latach 1990-2020

Ryc. 7. Liczba dni niezdolności do pracy w leśnictwie w latach 1998-2020

Ryc. 8. Wskaźnik ciężkości wypadków w leśnictwie w latach 1998-2020

 Wyniki
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Wskaźnik ciężkości wypadków nie wykazuje wyraź-
nych trendów. W okresie badań statystyczny wypadek 
w leśnictwie powodował 52,27 dni zwolnienia lekar-
skiego (ryc. 8). Zdarzenie wypadkowe w sektorze pry-
watnym skutkowało średnio o 20 dni dłuższą absencją 
chorobową niż w sektorze publicznym (odpowiednio 46 
dni i 65,6 dni). 

3.4. Przyczyny wypadków

Ponad połowa wypadków w obu sektorach była spo-
wodowana nieprawidłowym zachowaniem się pracow-
nika (57,8% w sektorze publicznym i 64% w sektorze 
prywatnym). Pozostałe przyczyny miały zdecydowanie 
mniejsze znaczenie (ryc. 9). W sektorze publicznym 
częściej niż w sektorze prywatnym przyczynami wypad-
ków były niewłaściwy stan psychofizyczny pracownika 
oraz inne przyczyny, w mniejszym stopniu nieużywanie 
sprzętu ochronnego i niewłaściwa organizacja stano-
wiska pracy. Jedyną przyczyną częściej występującą 
W sektorze prywatnym częściej przyczynami zaistnienia 
wypadku były niewłaściwa organizacja pracy, niewłaści-
wy stan czynnika materialnego oraz brak lub niewłaści-
we posługiwanie się czynnikiem materialnym (ryc. 9). 

4. Dyskusja
Prywatyzacja wykonawstwa prac leśnych w Polsce 

spowodowała znaczny spadek zatrudnienia w leśnic-
twie, co przełożyło się również na zmniejszenie liczby 
wypadków w tej branży. Mimo to leśnictwo nadal nale-
ży do najbardziej wypadkogennych działów gospodar-
ki. Średni wskaźnik częstości wypadków w leśnictwie 
w latach 2003-2020 wyniósł 7,92 zdarzeń na tysiąc za-
trudnionych. Natomiast średnia wartość dla całego kraju 

w 2020 r. wynosiła 4,54 (GUS 2021). Podobna sytuacja 
notowana jest w innych krajach Europy i Stanach Zjed-
noczonych. W ramach UE-28 w 2015 r. sektor rolnictwa, 
leśnictwa i rybołówstwa znajdował się na czwartym miej-
scu po budownictwie, produkcji, transporcie i magazyno-
waniu zarówno pod względem ogólnej liczby wypadków 
przy pracy bez ofiar śmiertelnych, jak i liczby wypadków 
śmiertelnych (Eurostat 2019). Girfford (2009) podaje wy-
liczoną liczbę wypadków śmiertelnych w leśnictwie w EU 
w latach 2000-2005 na 24-30 rocznie. W Nowej Zelandii 
w okresie 2006-2012 średni wskaźnik śmiertelności był 
trzykrotnie wyższy niż w rolnictwie i 10-krotnie wyższy 
niż średnia dla całego kraju (Garland 2018). W USA 
w 2016 r. tylko podczas pozyskania drewna zginęło 91 
osób (BLS 2017). 

Badania przeprowadzone na Słowacji dla okresu 
2000-2016, gdzie podobnie jak w Polsce zdecydowana 
większość prac gospodarczych realizowana jest przez 
prywatne firmy leśne, również pokazują brak wyraźnego 
zmniejszenia się liczby wypadków w leśnictwie (Gejdoš 
et al. 2019).

Zaskakująca jest dysproporcja w liczbie zdarzeń po-
między sektorami – dwukrotnie więcej wypadków miało 
miejsce w analizowanym okresie w sektorze publicznym. 
Jest to tym bardziej zastanawiające, gdy weźmiemy pod 
uwagę, że znaczną część pracowników sektora publicz-
nego stanowią osoby zatrudnione na stanowiskach ad-
ministracyjno-biurowych, gdzie ryzyko wypadkowe jest 
zdecydowanie niższe niż na terenowych stanowiskach 
robotniczych. Śledząc przebieg wskaźnika częstości 
wypadków w obu sektorach możemy zauważyć, że 
w sektorze publicznym nieznacznie się obniża, nato-
miast w sektorze prywatnym systematycznie rośnie. 

Wskaźnik częstości wypadków śmiertelnych w le-
śnictwie osiągnął średnią wartość 1,15. Dla porównania 
w 2020 r. w górnictwie i wydobywaniu wyniósł 0,10, a dla 
całej gospodarki – 0,01 (GUS 2021). Wskaźnik wypad-

Ryc. 9. Przyczyny wypadków w leśnictwie w latach 1990-2020
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ków śmiertelnych był zdecydowanie wyższy w sektorze 
prywatnym. Większość zdarzeń śmiertelnych w leśnic-
twie ma miejsce podczas pozyskania drewna (Gaskin 
and Parker 1993; Smith et al. 1999; Scott 2004; Poto-
čnik et al. 2009; Brodie and Ibrahim 2010; Grzywiński et 
al. 2013; Tsioras et al. 2014; Ghaffariyan 2016; Laschi et 
al. 2016; Gejdoš et al. 2019). Prywatyzacja w sektorze 
leśnym w Polsce spowodowała przeniesienie tych naj-
bardziej niebezpiecznych prac praktycznie w całości do 
sektora prywatnego.

Jedną z konsekwencji wypadków jest absencja 
powypadkowa związana z rekonwalescencją poszko-
dowanych. W ostatnim okresie badań średnia roczna 
liczba dni niezdolności do pracy była o 30% wyższa 
w sektorze publicznym, co wynika z większej liczby wy-
padków notowanych w tym sektorze. Natomiast jeżeli 
weźmiemy pod uwagę wskaźnik ciężkości wypadków, 
informujący ile dni zwolnienia lekarskiego przypada na 
1 poszkodowanego mamy do czynienia z odwrotną sy-
tuacją. Świadczy to o większym udziale wypadków cięż-
kich w sektorze prywatnym. 

Wskaźnik ciężkości wypadków wyniósł średnio 65,6 
dni w sektorze prywatnym i 46 dni w sektorze publicz-
nym. Wartości te są bardzo wysokie w porównaniu 
z wartościami podawanymi w innych badaniach. Tsioras 
et al. (2014) oszacowali, że liczba utraconych dni pra-
cy z powodu wypadków podczas pozyskiwania drewna 
w Austrii wahała się od 18,2 do 30,7, w zależności od 
rodzaju i miejsca obrażeń. Jeszcze niższe liczby utraco-
nych dni podali Bentley et al. (2005) w przypadku Nowej 
Zelandii. 

 Niezależnie od branży najczęściej do wypad-
ków dochodzi z winy pracownika (Christian et al. 2009; 
Holcroft and Punnett 2009). Czynniki ludzkie stanowią 
od 1/3 do 2/3 wszystkich przyczyn zaistnienia zdarze-
nia wypadkowego (Melemez 2015). Główną przyczyną 
jest nieprawidłowe zachowanie się pracownika, przez 
co należy rozumieć niestosowanie lub świadome lekce-
ważenie lub ignorowanie zasad i przepisów bezpiecznej 
pracy. W obu sektorach było to przyczyną ponad połowy 
wypadków. Pozostałe przyczyny wypadków miały zde-
cydowanie mniejszy udział.

5. Podsumowanie
Niniejsze opracowanie potwierdza, że wypadkowość 

w polskim leśnictwie pozostaje ważnym problemem. 
Prywatyzacja wykonawstwa prac gospodarczych w Pań-
stwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe na 
początku lat 90. XX wieku jedynie przeniosła problem 
z sektora publicznego do prywatnego, a nie rozwiązała 
go. Obserwuje się powolny i stopniowy spadek liczby 
wypadków, mimo wzrostu ilości pozyskiwanego drewna. 
Wynika to prawdopodobnie głównie ze zwiększania się 
udziału w pełni zmechanizowanego pozyskania drew-
na w ostatnich 20 latach. Na przykładzie takich krajów 
jak Szwecja czy Finlandia wiemy, że mechanizacja jest 
skutecznym i szybkim sposobem na zmniejszenie licz-

by wypadków w ogóle, a śmiertelnych w szczególności 
(Garland 2018).

Niepokojący jest wysoki i wciąż rosnący wskaźnik 
wypadków śmiertelnych, zwłaszcza w sektorze prywat-
nym. Najbardziej niebezpieczną czynnością w leśnic-
twie jest pozyskanie drewna wykonywane technologiami 
ręczno-maszynowymi, które w Polsce wciąż dominują. 
Polski prywatny sektor leśny składa się głównie z ma-
łych przedsiębiorstw, których główną, a często jedy-
ną działalnością gospodarczą jest praca w leśnictwie. 
Dodatkowo niskie płace i wynagrodzenie akordowe 
powodują, że wykonawcy przywiązują mniejszą wagę 
do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa pracy. 
Wymienione czynniki są odpowiedzialne za ograniczo-
ne rezultaty, jakie przynoszą inicjatywy promujące bez-
pieczną pracę w leśnictwie. Z tego powodu konieczne 
jest wprowadzenie ogólnopolskiej kampanii na rzecz za-
pobiegania wypadkom, skierowanej do sektora prywat-
nego. Dodatkowo cenną rolę proaktywną może odegrać 
monitoring i właściwie zorganizowany system rejestracji 
wypadków w sektorze prywatnym. 
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1. Wstęp
Zasada bezpiecznej i higienicznej pracy jest  jedną 

z podstawowych zasad prawa pracy  (por.art. 15 k.p.) 
Prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pra-
cy gwarantowane jest także przez art. 66 Konstytucji 
RP. Tematyka ta jest również przedmiotem regulacji 
przepisów międzynarodowych oraz unijnych.1)

Wypadki w lasach to najczęściej zdarzenia z udzia-
łem leśniczych, podleśniczych przy wydawaniu, pomia-
rach drewna i są na ogół spowodowane brakiem re-
spektowania zasad BHP, względnie ich nieznajomością. 
Na dalszy plan schodzą wypadki z udziałem użytkowni-
ków lasu (kierowców, turystów) którzy na skutek prze-
wrócenia się drzewa doznają uszczerbku na zdrowiu lub 
umierają.

Na osobie kierującej daną organizacją spoczywa 
szereg obowiązków związanych z dbałością o powie-
rzone mienie, przestrzeganiem przepisów (m.in. zamó-
wień publicznych, przepisów podatkowych, ustawy o 
lasach) a przede wszystkim realizacja zadań przy po-
mocy zespołu. Zespół z kolei zatrudniony w strukturach 
Lasów Państwowych głównie na podstawie umów o 
pracę, ma wykonywać zadania w poszanowaniu regu-
lacji prawnych a w szczególności zgodnie z zasadami 
bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wysoka ranga osób zajmujących się BHP wynika 
wprost z przepisów prawnych. Zarówno służba BHP jak 
i osoby które tematami się zajmują  posiadają upraw-
nienia – od kontrolnych, poprzez opiniodawcze, do 
władczych. Dlatego też symbioza kierownika jednostki 
organizacyjnej z osobami nadzorującymi BHP  oraz ich 
wzajemne zaufanie w zakładzie pracy wydają się nie-
zbędne i oczywiste. 

Przekładając to na język potoczny chodzi o zapew-
nienie w miejscu pracy szeroko rozumianej prewencji. 
Zdrowie i życie pracowników jest w dalszym ciągu na 
podium wartości o które musi zadbać pracodawca, bo 
jakiekolwiek zaniechania czy niedopatrzenia generują 
potencjalną odpowiedzialność pracodawcy. W tym kar-
ną. Dlatego warto prewencje wzmacniać, aby minimali-
zować ryzyko wypadków w pracy, oraz po to by nawet 
jeśli wypadek się wydarzy mieć pewność, że zrobiło się 
wszystko co wynika z obowiązujących przepisów praw-
nych jak i zasad zdroworozsądkowych aby do zdarzenia 
nie doszło.

2.Odpowiedzialność pracodawcy  
za BHP

Przepisy prawa, a ściślej rzecz ujmując - art. 207 
Kodeksu pracy - dokładnie określa jakie obowiązki 
w zakresie BHP spoczywają na pracodawcy. Zgodnie 

z przepisem pracodawca ponosi odpowiedzialność 
za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakła-
dzie pracy. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy 
nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie 
wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higie-
ny pracy specjalistom spoza zakładu pracy. Innymi 
słowy nawet zatrudnienie wybitnego specjalisty ds. BHP 
nie zwolni pracodawcy z odpowiedzialności, co jak się 
wydaje ma na celu zmotywować pracodawcę do rzetel-
nego wypełniania nałożonych przepisami obowiązkami.

Pracodawca jest także obowiązany zapewnić bez-
pieczne i higieniczne warunki pracy osobom wykonują-
cym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy oraz 
innym osobom wymienionym w art. 304 k.p.

Co kluczowe, niedopełnienie obowiązku przez oso-
bę odpowiedzialną za bezpieczeństwo i higienę pracy 
i przez to narażenie pracownika na bezpośrednie nie-
bezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku 
na zdrowiu stanowi przestępstwo określone w art. 
220 k.k. Naruszenie tych obowiązków może także sta-
nowić wykroczenie przeciwko prawom pracownika 
(art. 283 k.p.). 

Według wyroku SN z 27.01.2011 r., II PK 175/10, 
OSNP 2012/7–8, poz. 88, w zakładzie pracy, w którym 
występują zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników, 
pracodawca jest zobowiązany do szczególnej staranno-
ści w zakresie przeciwdziałania ich wystąpieniu. Naru-
szenie tego obowiązku może stanowić czyn niedozwo-
lony, niezależnie od tego, że może być również uznane 
za naruszenie objętego treścią stosunku pracy obo-
wiązku zapewnienia pracownikowi bezpiecznych i hi-
gienicznych warunków pracy (art. 207 § 2 k.p.). Pogląd 
dopuszczający w tym przypadku zbieg podstaw odpo-
wiedzialności (art. 443 k.c.) kontraktowej (art. 471 k.c.) 
z deliktową (art. 415 k.c.) należy podzielić, gdyż zdrowie 
i życie człowieka podlega ochronie powszechnej, nieza-
leżnej od ochrony wynikającej ze stosunku pracy.

W doktrynie podnosi się, że „warunki bhp pełnią rolę 
służebną wobec generalnego obowiązku pracodawcy 
ochrony zdrowia i życia, jako dóbr osobistych pracowni-
ka. Przedmiotem odpowiedzialności pracodawcy będzie 
zatem zapewnienie bezpiecznych i higienicznych wa-
runków pracy w zakładzie pracy i poza nim, o ile będą 
one służyć bezpieczeństwu osobowemu. Podobne sta-
nowisko wyraził Sąd Najwyższy, stwierdzając w uzasad-
nieniu do wyroku z 3.12.2010 r., I PK 124/10 11 , że na 
stan bhp, o którym stanowi art. 207 § 1 k.p., składają się 
czynniki o charakterze: materialnym, technologicznym, 
osobowym”2) (…) „Treść art. 207 k.p. pozwala określić 
charakter odpowiedzialności pracodawcy za stan bhp. 
Jest to odpowiedzialność uprzednia, bezwarunkowa, 
niepodzielna i bezwzględna”.

1) DYREKTYWA RADY z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdro-
wia pracowników w miejscu pracy (89/391/EWG) (Dz.U.UE L z dnia 29 czerwca 1989 r.)

2) Baran Krzysztof W. (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Tom II. Art. 114-304(5), wyd. V Opublikowano: WKP 2020
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Pracodawca nie może się od niej uwolnić zarzutem, 
że również pracownik nie dopełnił obowiązków z zakre-
su bhp , a nawet więcej, pracodawca jest zobowiązany 
wyciągać wobec pracownika stosowne konsekwencje 
w razie naruszania przez niego obowiązków dotyczą-
cych bhp. 

Odpowiedzialność za naruszenie praw pracownika 
można podzielić na karną i cywilną.  Karna zaś na od-
powiedzialność za wykroczenia i przestępstwa. 
a) Odpowiedzialność karna:

Naruszenie praw pracowników może również po-
ciągać za sobą odpowiedzialność karną przewidzianą 
w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego zatytułowanym 
„Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących 
pracę zarobkową”. Kary grożące sprawcom to grzywna, 
ograniczenie wolności albo pozbawienie wolności.

Zgodnie z przepisem kto wykonując czynności 
w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń spo-
łecznych, złośliwie lub uporczywie narusza prawa pra-
cownika wynikające ze stosunku pracy lub ubezpiecze-
nia społecznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.  (art. 218 
§ 1a k.k)

Nadto kto, będąc odpowiedzialny za bezpieczeństwo 
i higienę pracy, nie dopełnia wynikającego stąd obowiąz-
ku i przez to naraża pracownika na bezpośrednie nie-
bezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku 
na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 
3. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie, 
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności 
do roku. (art. 220 kk) 

Odpowiedzialność karną z art. 220 kk ponosić bę-
dzie nie tylko pracodawca w rozumieniu art. 3’ kp, ale 
również osoby które zajmują się kwestiami bhp w miej-
scu pracy (pracownicy i osoby współpracujące na za-
sadach cywilnoprawnych) W doktrynie podnosi się, że 
„jeżeli przykładowo obowiązkiem służby bhp jest bieżą-
ce informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagroże-
niach zawodowych (§ 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia) czy 
odsunięcie pracownika od pracy wzbronionej (§ 3 pkt 
6 rozporządzenia), to pracownicy służby bhp są pod-
miotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i higienę 
pracy w rozumieniu art. 220 (odmiennie E. Hryniewicz 
[w:] Kodeks karny..., t. 1, red. M. Królikowski, R. Zawłoc-
ki, s. 903).3)

b) Odpowiedzialność wykroczeniowa.
Kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeń-

stwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub in-
nymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub 
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze 
grzywny od 1000 zł do 30 000 zł. (Art.  283 § 1 kp)

Aby dany czyn mógł być uznany za wykroczenie, ko-
nieczne jest uznanie, że jest on społecznie szkodliwy, 

przy czym społeczna szkodliwość, której stopień przy 
wykroczeniach jest niższy niż przy przestępstwach (art. 
1 k.w.), ocenia się głównie według obiektywnych kryte-
riów. Podkreślenia wymaga, że wykroczeniem jest tylko 
czyn zawiniony i można go popełnić zarówno umyślnie 
(np. nakazanie młodocianym pracy zabronionej), jak 
i nieumyślnie, chyba że ustawa przewiduje odpowie-
dzialność tylko za wykroczenie umyślne.

Wykroczenie może popełnić osoba, która w swoich 
obowiązkach pracowniczych ma wskazaną odpowie-
dzialność za zapewnienie stanu bezpiecznych i higie-
nicznych warunków pracy; osoby które kierują pracow-
nikami lub innymi osobami fizycznymi. (osoby, które 
kierują pracownikami danego pracodawcy lub innymi 
osobami fizycznymi, oraz samo kierownictwo na terenie 
danego zakładu pracy)

Przepis art. 283 chroni zdrowie i życie nie tylko pra-
cowników, ale wszystkich osób, które znajdują się na 
terenie zakładu pracy. Dotyczy to zarówno osób zatrud-
nionych przez pracodawcę na podstawie innych stosun-
ków niż stosunek pracy (§ 1), jak i osób postronnych, 
w tym klientów, urzędników i jakiekolwiek inne osoby, 
które czasowo mogą znajdować się na terenie zakładu 
pracy (§ 2).4

W przepisie § 1 uregulowano ogólnie sankcję za 
naruszenie wszelkich reguł i zasad bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W istocie rzeczy, wobec tak szeroko za-
kreślonego zakresu § 1, typy wykroczeń określone w § 
2 stanowią tylko uszczegółowienie tego przepisu. 

Co istotne, w przeciwieństwie do ww odpowiedzial-
ności karnej w przypadku wykroczenia z art. 283 § 1 nie 
jest wymagane, aby w wyniku naruszenia zasad BHP 
doszło do skutku  wystąpienia np. wypadku przy pracy 
– wystarczy samo naruszenie.  

Tej samej karze podlega, kto: 
 wbrew obowiązkowi nie zapewnia, aby budowa lub 

przebudowa obiektu budowlanego albo jego części, 
w których przewiduje się pomieszczenia pracy, była 
wykonywana na podstawie projektów uwzględniają-
cych wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy;

 wbrew obowiązkowi wyposaża stanowiska pracy 
w maszyny i inne urządzenia techniczne, które nie 
spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności;

 wbrew obowiązkowi dostarcza pracownikowi środki 
ochrony indywidualnej, które nie spełniają wymagań 
dotyczących oceny zgodności;

 wbrew obowiązkowi stosuje:
 materiały i procesy technologiczne bez uprzedniego 

ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia pra-
cowników i bez podjęcia odpowiednich środków pro-
filaktycznych,

 substancje chemiczne i ich mieszaniny nieoznako-
wane w sposób widoczny i umożliwiający ich identyfi-
kację,

3) Giezek Jacek (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz Opublikowano: WKP 2021
4 Tokarczyk Damian, Komentarz do niektórych przepisów ustawy - Kodeks pracy, [w:] Przestępstwa i wykroczenia związane 

z zatrudnieniem. Komentarz Opublikowano: WKP 2021
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 substancje niebezpieczne, mieszaniny niebezpiecz-
ne, substancje stwarzające zagrożenie lub mieszani-
ny stwarzające zagrożenie nieposiadające kart cha-
rakterystyki, a także opakowań zabezpieczających 
przed ich szkodliwym działaniem, pożarem lub wybu-
chem;

 wbrew obowiązkowi nie zawiadamia właściwego 
okręgowego inspektora pracy, prokuratora lub inne-
go właściwego organu o śmiertelnym, ciężkim lub 
zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym 
wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym 
związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek 
przy pracy, nie zgłasza choroby zawodowej albo po-
dejrzenia o taką chorobę, nie ujawnia wypadku przy 
pracy lub choroby zawodowej, albo przedstawia nie-
zgodne z prawdą informacje, dowody lub dokumenty 
dotyczące takich wypadków i chorób;

l nie wykonuje w wyznaczonym terminie podlegające-
go wykonaniu nakazu organu Państwowej Inspekcji 
Pracy;

l utrudnia działalność organu Państwowej Inspekcji 
Pracy, w szczególności uniemożliwia prowadzenie 
wizytacji zakładu pracy lub nie udziela informacji nie-
zbędnych do wykonywania jej zadań;

l bez zezwolenia właściwego inspektora pracy dopusz-
cza do wykonywania pracy lub innych zajęć zarobko-
wych przez dziecko do ukończenia przez nie 16 roku 
życia.

c) Odpowiedzialność odszkodowawcza na podstawie 
kodeksu cywilnego
Pracownik, który doznał szkody w postaci uszczerb-

ku na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy, może 
żądać od pracodawcy świadczenia odszkodowawcze-
go na podstawie przepisów prawa cywilnego. Jedną 
z przesłanek którą powinien w takim zakresie wykazać 
jest to, aby szkoda nie została w całości pokryta przez 
świadczenia z ustawy wypadkowej. 

 Stanowisko to zostało zaprezentowane w orzecze-
niu Sądu Najwyższego I PK 293/04 – z dnia 5 lipca 2005 
r „Dopuszczalne jest dochodzenie przez pracownika od 
pracodawcy roszczeń uzupełniających z tytułu wypad-
ków przy pracy, opartych na przepisach prawa cywilne-
go (art. 415, art. 444 i art. 445 kc). Pracownik, występu-
jąc z takim powództwem, nie może się w postępowaniu 
sądowym powołać jedynie na fakt wypadku przy pracy, 
który stwierdzony został protokołem powypadkowym, 
lecz obowiązany jest wykazać przesłanki prawne odpo-
wiedzialności odszkodowawczej: 1) ciążącą na praco-
dawcy odpowiedzialność z tytułu czynu niedozwolone-
go, 2) poniesioną szkodę (uszczerbek na zdrowiu), 3) 
związek przyczynowy pomiędzy zdarzeniem będącym 
wypadkiem przy pracy a powstaniem szkody.” 

Warto też wskazać, że „Artykuł 444 k.c., a także art. 
445 k.c. mogą być podstawą prawną samodzielnego 
roszczenia. Przyjęcie odmiennej wykładni musiałoby zaś 
prowadzić do przyjęcia, że brak możliwości wystąpienia 
przez poszkodowanego wypadkiem przy pracy pracow-
nika z roszczeniem opartym na regulacji tych przepisów 
przed rozpoznaniem jego roszczeń o świadczenia przy-
sługujące na podstawie przepisów ustawy wypadkowej 
stanowi negatywną przesłankę materialnoprawną (bądź 
procesową), jednakże występowania takich przesła-
nek nie da się wywieść, zarówno z treści omawianych 
przepisów, jak i z przepisów ustawy wypadkowej.” [II PK 
206/16, Interes prawny w domaganiu się ustalenia tre-
ści stosunku pracy. Dochodzenie przez pracownika od 
pracodawcy roszczeń uzupełniających z tytułu wypadku 
przy pracy, opartych na przepisach prawa cywilnego. 
- Wyrok Sądu Najwyższego LEX nr 2401064 - wyrok z 
dnia 5 września 2017 r.]

Dodatkowo sądy cywilne, przy orzekaniu odpowie-
dzialności odszkodowawczej mają na względzie, że 
„Odpowiedzialność pracodawcy za skutki wypadku przy 
pracy uwarunkowana jest ustaleniem, że tego rodzaju 
działań zaniechano albo dokonano ich niewłaściwie. 
Konieczne jest zatem stwierdzenie, że w konkretnych 
okolicznościach faktycznych praca została zorganizo-
wana nieprawidłowo, co w konsekwencji doprowadziło 
do wypadku, albo że istniejące realne zagrożenia przy 
jej wykonywaniu nie zostały rozpoznane przez praco-
dawcę, wobec czego pracownik nie miał o nich żadnej 
wiedzy, albo zagrożenia faktycznie rozpoznane nie zo-
stały wyeliminowane przez pracodawcę, co naraziło na 
uszczerbek zdrowie pracownika”5); nie bez znaczenia 
pozostaje również samo przyczynienie się pracownika 
do powstania szkody, co obniża wartość odszkodowa-
nia.

W wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 2 lute-
go 2018 r. (sygn. akt I ACa 2009/16): „(...)  wskazano, że 
Przepis art. 444 § 1 K.c. ujmuje szkodę w sposób moż-
liwie szeroki, a więc poszkodowany może domagać się 
kompensaty wszelkich kosztów, w tym także: kosztów 
transportu, kosztów odwiedzin osób bliskich, kosztów 
szczególnego odżywiania i pielęgnacji w okresie rekon-
walescencji, kosztów nabycia specjalistycznej aparatury 
rehabilitacyjnej, kosztów przyuczenia do wykonywania 
nowego zawodu (przez jednorazowe albo okresowe 
świadczenie), zwrotu utraconych zarobków. (...)”. 

Nadto, jeżeli poszkodowany w wyniku zdarzenia 
utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy za-
robkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub 
zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on 
żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpo-

5 III APa 32/15, Przesłanki przyjęcia, że przedsiębiorstwo jest wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody. Przesłanki odpo-
wiedzialności pracodawcy za skutki wypadku przy pracy. Okoliczność odróżniająca pojęcia odszkodowania z tytułu utraco-
nego zarobku i renty odszkodowawczej. - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie LEX nr 2094624
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wiedniej renty. (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w War-
szawie z 5 stycznia 2018 r.(sygn. akt VI ACa 1659/16), 
renta ta:  „(...) rozumiana jest jako taka, która wyrównuje 
różnicę między dochodami, które poszkodowany mógł-
by uzyskać, gdyby zdarzenie szkodzące nie wystąpiło, 
a dochodami, które może on uzyskać po wystąpieniu 
tego zdarzenia (...)”.

3. Odpowiedzialność specjalistów 
ds. BHP

Odpowiedzialności karnej i wykroczeniowej pod-
legać będą również osoby zatrudnione w charakterze 
specjalisty ds. BHP (w tym służba BHP) natomiast w za-
kresie ich odpowiedzialności pracowniczej nie można 
pominąć, że kodeks pracy limituje odpowiedzialność 
za szkodę wyrządzoną z winy nieumyślnej do wysoko-
ści trzech pensji. A zatem odpowiedzialnym na drodze 
cywilnoprawnej będzie zakład pracy (np. nadleśnictwo) 
i w wyniku poniesionej szkody ma prawo roszczeń re-
gresowych do pracownika, o ile rzecz jasna udowodni 
mu zaniedbania.

4. Odpowiedzialność pracowników 
za brak respektowania zasad BHP

Pracownicy Lasów Państwowych są zobligowani 
do przestrzegania zasad BHP obowiązujących w za-
kładzie pracy. Brak ich respektowania zagrożone jest 
karą upomnienia, grzywny jak również karą pieniężną. 
Nie można pominąć, że nieprzestrzeganie obowiązków 
pracowniczych uzasadnia wypowiedzenie umowy o pra-
cę, a przy rażącym naruszeniu zasad BHP pracodawca 
może również rozważać rozwiązanie stosunku pracy 
bez wypowiedzenia (tzw. wypowiedzenie „dyscyplinar-
ne” w reżimie art. 52 kp.)

5. Odpowiedzialność Lasów 
Państwowych za bezpieczeństwo 

użytkowników

W uzasadnieniu do wyroku z dnia 12 stycznia 2018 
r. Sąd Najwyższy wskazał, że  „Artykuł 35 ustawy o la-
sach jednoznacznie wskazuje, że nadleśniczy prowa-
dzi samodzielnie gospodarkę leśną w nadleśnictwie na 
podstawie planu urządzenia lasu oraz odpowiada za 
stan lasu. Ta odpowiedzialność za stan lasu jest od-
powiedzialnością nie tylko za prawidłową realizację 

założeń zawartych w planie urządzenia lasu, przez 
co należy rozumieć nie tylko zachowania ukierunko-
wane na chronienie (zachowanie) dobra wspólnego, 
ale jest to również odpowiedzialność wobec osób 
trzecich za taki stan lasu, który zapewnia bezpie-
czeństwo osobom korzystającym z niego.”6) Ponad-
to zaprezentowano  krytyczny pogląd co do stosowa-
nia przez Lasy Państwowe wyłącznie metody wizualnej 
oceny stanu zdrowia drzewa, sugerując zasadność ba-
dań inwazyjnych.

Orzeczenie sprowokowało szereg dyskusji w Lasach 
Państwowych. Ponieważ dwie dekady przed cytowa-
nym orzeczeniem zapadły pierwsze wyroki zasądzające 
w analogicznym stanie faktycznym w stosunku do Gmin, 
następnie do Parków Narodowych – wyroku nie można 
uznać za epizod, lecz kolejny obowiązek w nadleśnic-
twach, który musi być realizowany przez kierownictwo.

Problemów związanych z powyższym wyrokiem jest 
kilka. Pierwszy to wzrost roszczeniowości społeczeń-
stwa i zaprzestanie stawiania znaku równości między 
wywróceniem drzewa, ułamaniem się konaru a siłą 
wyższą. Kontrola drzew powinna być wykonywana 
przez osoby wyszkolone z nowoczesnych metod bada-
nia drzew, a wiesza zdobyta wiele lat temu na studiach 
może okazać się niewystarczające. Wszelkie sygnały 
wskazujące na osłabienie drzewa mogące skutkować 
jego złamaniem, lub uszkodzenia udostępnionej infra-
struktury powinny być traktowane poważnie, a zagroże-
nia usuwane. To samo tyczy się infrastruktury tj. wiaty, 
łańcuchy, ławy etc.

Drugim, jest to, że w dalszym ciągu nie ma jednej 
uniwersalnej metody badania stanu zdrowotności drze-
wa. Pomimo, że na rynku dostępne są metody skutecz-
niejsze niż oglądowe, ich stosowanie jest drogie, wy-
maga specjalistycznej wiedzy i nie daje gwarancji, że 
przebadany okaz się nie przewróci.  

Trzecia sprawa to odpowiedzialność nadleśniczego 
za stan lasu „w całości” i brak wyznaczenia stref gdzie 
ów przeglądy powinny być zintensyfikowane.  Na szczę-
ście w ocenie sądu regularnym przeglądom powinny 
być poddawane okolice szlaków turystycznych, dróg 
publicznych oraz miejsc w których występuje spore na-
tężenie odwiedzających.

Odpowiedzialność cywilna za wypadki oznacza ry-
zyko kierowania spraw o zapłatę roszczeń odszkodo-
wawczych na podmioty które zaniechały dbałości za 
stan lasu i naraziły ludzi na uszczerbek na zdrowiu. 
Zasądzane odszkodowania w Polsce to kwoty między 
200.000-2.000.000 zł. Oprócz odpowiedzialności Nad-
leśnictwa, należy również zwrócić uwagę na poten-
cjalne ryzyko wystąpienia odpowiedzialności karnej na 
podstawie art. 160. §  1. Kk. Zgodnie z nim „kto naraża 
człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty 

6) Fragment  uzasadnienia Wyroku Sądu Najwyższego z dnia 12 stycznia 2018 roku, Sygnatura akt II CSK 138/17 [źródło:] 
strona internetowa Sądu Najwyższego 
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życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega 
karze pozbawienia wolności do lat 3.” W przypadku wy-
padków w lesie których skutkiem jest utrata zdrowia lub 
życia prokuratura wszczyna postępowanie karne na ww 
podstawie prawnej. 

6. Podsumowanie:
Wyzwania stawiane pracodawcom w zakresie bez-

pieczeństwa i higieny pracy nie można obecnie utożsa-
miać wyłącznie ze stosunkiem pracy. Oczywiście jest to 
kluczowe. Natomiast moim zdaniem,  doświadczenie 

życiowe i wiedza specjalistów ds. BHP powinna być 
również spożytkowana na pomoc przy organizacji za-
jęć edukacyjnych (zwłaszcza o charakterze inwazyjnym 
np. zajęcia w urządzeniami typu młotek); regulaminach 
obiektów infrastruktury (np. wież widokowych czy wiat) 
a także na stworzeniu w każdej jednostce w  Polsce za-
sad bezpiecznego udostępniania lasu. Rzecz jasna pro-
wadzącego do zwiększenia bezpieczeństwa wszystkich 
jego użytkowników (m.in. pracowników ZUL; pracow-
ników LP, turystów; uczestników zajęć edukacyjnych) 
przy dążeniu do minimalizacji odpowiedzialności struk-
tur leśnych za wypadki w lesie.

Odpowiedzialność cywilna, karna, wykroczeniowa, pracownicza za wypadki w lesie pracowników LP, ZUL i turystów
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