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WNIOSKI Z KONFERENCJI 

23.09.2022 r.

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

j i  Wspólnie działamy na rzecz
Europy zielonej, konkurencyjnej 
i sprzyjającej integracji społecznej.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, 
w ramach programu „Dialog Społeczny -  Godna Prasa”.



Wnioski zgłoszone przez uczestników konferencji, spisane zostały przez Komisję 

Wniosków powołaną przez organizatora konferencji Region Gdański NSZZ 

„Solidarność” oraz Krajowy Sekretariat Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska 

i Leśnictwa NSZZ „Solidarność” w składzie:

1. Lech S a w a  -  Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku

2. Joanna Stec - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu

3. Eugeniusz Kiełczawa - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 

w Zielonej Górze

4. Mariusz Zieliński - Międzyzakładowa Sekcja Pracowników Leśnictwa NSZZ 

"Solidarność" przy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych

we Wrocławiu

Przedstawiciel organizatora konferencji, potwierdzający pracę Komisji:

5. Małgorzata Baran - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku



I. ZMIANA PRZEPISÓW PRAWNYCH

• Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej z dnia 

24 sierpnia 2006 r. (Dz.U. Nr 161, poz. 1141), ze szczególnym uwzględnieniem:

wytycznych dotyczących odbywania szkoleń, określenia wymagań 

kwalifikacyjnych uprawnień dla zawodu drwal/pilarz drzew oraz operatorów 

maszyn leśnych, w tym również określenie sposobów weryfikacji 

powyższych uprawnień;

wprowadzenie zapisów oznaczenia stref niebezpiecznych podczas 

załadunku drewna na pojazdy wywozowe, pracy w warunkach ograniczonej 

widoczności oraz nocnych.

W cytowanym rozporządzeniu jest odwołanie do nieobowiązujących aktów prawnych.

Uregulowanie szkoleń z zakresu pozyskania drewna określonych w Rozporządzeniu z 

2006 r. (Dz.U. Nr 161, poz. 1141) prowadziło się na warunkach Rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zasad i warunków 

podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych z dnia 12 

października 1993 r. (Dz.U. Nr 103, poz. 472), obowiązywało do 10.04.2010 r. oraz 

Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez 

osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach 

pozaszkolnych z dnia 3 lutego 2006 r. (Dz.U. Nr 31, poz. 216) , obowiązywało do 

31.08.2012 r.

• Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory 

ekranowe z dnia 1 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 148, poz. 973), uwzględniająca 

wszystkie stanowiska obsługujące monitory ekranowe, urządzenia elektroniczne, 

w tym rejestratory, tablety, pulpity itp., umożliwiając pracownikom profilaktyczną 

pełną opiekę zdrowotną ze szczególnym uwzględnieniem badań okulistycznych 

mających na celu ochronę wzroku (okulary korygujące wzrok), poza monitorami 

ekranowymi.



AKTUALIZACJA AKTÓW PRAWA WEWNĘTRZNEGO OBOWIĄZUJĄCEGO W 

PGL LP

Aktualizacja Zarządzenia nr 32 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 

30 maja 2000 r. w sprawie wprowadzenia metodyki i dokumentacji oceny ryzyka 

zawodowego na stanowiskach pracy w PGL Lasy Państwowe.

Opracowanie i wdrożenie programu informatycznego do oceny ryzyka 

zawodowego na stanowiskach w PGL LP z wykorzystaniem dostępnych 

powszechnie metod szacowania ryzyka zawodowego do specyfiki 

warunków pracy;

Uwzględnienia aktualnych przepisów, w szczególności Rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. (Dz.U. Nr 81, poz. 716 z 

późniejszymi zmianami) w sprawie szkodliwych czynników biologicznych 

dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników 

zawodowo narażonych na te czynniki;

Dostosowanie metodyki ORZ do Polskiej Normy PN-N-18002 kwiecień 

2011. Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne 

wytyczne do oceny ryzyka zawodowego. Zastępuje PN-N 18002:2000; 

Uwzględnienie formy pracy zdalnej oraz zagrożeń z tym związanych po 

nowelizacji Kodeksu Pracy.

Nowelizacja Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 

podstawowych prac zakresu gospodarki leśnej będącej załącznikiem do 

Zarządzenia nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 kwietnia 

2012 r. uwzględniająca m. in.:

organizację prac i stosowanych technologii na powierzchniach roboczych 

podczas prac związanych z pozyskaniem i zrywką drewna, w 

szczególności dla prac szczególnie niebezpiecznych w tym dziale; 

określenie stref niebezpiecznych przy pracach maszynami 

wielooperacyjnymi innych niż pozyskanie drewna; 

określenie zasad wydawania drewna, w tym również po zmroku; 

zasady bezpieczeństwa w aspekcie nowych wytycznych dotyczących 

gospodarki leśnej, związanych z ochroną miejsc rozrodu i lęgów ptaków,



koniecznością zwiększenia ilości martwego drewna, drzew dziuplastych, 

czy pozostawieniem drzewostanów do naturalnego rozpadu.

Nowelizacja PONADZAKŁADOWEGO UKŁADU ZBIOROWEGO PRACY DLA 

PRACOWNIKÓW PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA LEŚNEGO LASY 

PAŃSTWOWE - Załącznik nr 3 RAMOWA TABELA PRZYDZIAŁU środków ochrony 

indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników PGL Lasy Państwowe.

III. POPRAWA POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA W PGL LP

S  Wprowadzenie systemu zarządzania BHP w PGL LP;

Zmiana ramowego regulaminu organizacyjnego - wprowadzenie schematu, gdzie 

wyodrębnione będzie stanowisko ds. BHP podległe bezpośrednio pracodawcy. 

Odciążenie Służby bhp obłożonej obecnie dodatkowymi licznymi zadaniami; 

Dostosowanie systemu informatycznego LP do przepisów BHP (Rozporządzenie 

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

pracy (Dz.U. Nr 109, poz. 704), stworzenie modułu w SILPweb;

Opracowanie i wdrożenie metod badania obciążenia pracą w rożnych grupach 

stanowisk pracy;

Wprowadzenie procedur w przypadku wystąpienia agresji ze strony osób trzecich. 

Organizacja szkoleń w tym zakresie, w tym z podstaw samoobrony;

Zapewnienie pracownikom dodatkowego ubezpieczenia od skutków agresji i innych 

zdarzeń niebezpiecznych;

Wprowadzenie opieki psychologicznej we wszystkich jednostkach organizacyjnych 

LP;

Dążenie do maksymalnej mechanizacji prac leśnych w szczególności wzrost 

maszynowego pozyskania drewna;

Inicjowanie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa pracy przez 

współdziałanie służby BHP i społecznej inspekcji pracy (SIP) reprezentującej 

interesy wszystkich pracowników i kierowanej przez zakładowe organizacje 

związkowe;

Proponuje się inicjatywę, by ograniczyć strefy lasu, które mają być kontrolowane 

pod kątem bezpieczeństwa oraz ustanowienie jednolitych procedur dotyczących 

zasad udostępniania lasu społeczeństwu;

Opracowanie wzorów jednolitej dokumentacji (programy szkoleń);



s  Obligatoryjne organizowanie przez DGLP corocznych narad dla regionalnych Służb 

BHP z obowiązkiem uczestnictwa osób merytorycznie przygotowanych;

^  Zobowiązanie służb BHP podczas krajowych narad do szczegółowej oceny stanu 

bezpieczeństwa w PGL LP na podstawie zatwierdzonej przez Dyrektora 

Generalnego LP rocznej analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w PGL LP, 

w tym wypracowanie i aktualizacja obecnego wzoru analizy.
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