POLSKA

Praca w leśnictwie – wersja skrócona
Systematyczna praca na rzecz poprawy
środowiska pracy
Ustawa o środowisku pracy ma celu zapobieganie wypadkom i uszczerbkom na zdrowiu w miejscu pracy. Jako
pracodawca masz obowiązek uwzględnienia wszystkich
uwarunkowań, które mogą mieć wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników. Jesteś odpowiedzialny za środowisko pracy wszystkich osób, które dla Ciebie pracują.

Zmiany dotyczące użytkowania pilarek
łańcuchowych spalinowych i wykaszarek
Zasady dotyczące użytkowania pilarek łańcuchowych spalinowych i wykaszarek znajdują się w nowych przepisach,
AFS 2012:1, które weszły w życie 1 grudnia 2012 r. Jednocześnie przestały obowiązywać przepisy
AFS 2000:2 – Użytkowanie pilarek łańcuchowych spalinowych i wykaszarek.

Środki ochrony indywidualnej
Pracownicy wykonujący prace z użyciem pilarki łańcuchowej spalinowej muszą używać następujących środków
ochrony indywidualnej:
Kask ochronny
Ochronniki słuchu
Ochrona indywidualna oczu
Apteczka pierwszej
pomocy
Bluza ochronna lub kamizelka
ochronna zaopatrzona w
kolory ostrzegawcze
Rękawice robocze
Spodnie ochronne

Cztery duże zmiany w przepisach AFS 2012:1
• Wymóg udokumentowania odpowiednich umiejętności w
formie zdanego egzaminu teoretycznego i praktycznego.
Pracodawca musi dopilnować, aby wymóg zaliczonych
egzaminów został spełniony do dnia 1 stycznia 2015 r.
• Niezastosowanie się do wymogu dotyczącego udokumentowanych umiejętności po dniu 1 stycznia 2015 r. jest
zagrożone karą w wysokości 10 000 koron.
• Wymóg odzieży ostrzegawczej. Odzież ostrzegawcza to
odzież ochronna o dobrej widzialności zarówno za dnia,
jak i w porze nocnej. Pracodawca ma obowiązek dopilnowania, aby odzież ostrzegawcza spełniała obowiązujące
wymogi. (Wymogi te spełnia odzież ostrzegawcza wyprodukowana zgodnie z normą SS EN 471.)
• Obuwie ochronne wyposażone w ochronę przed przecięciem piłą.

Być przygotowanym na najgorsze
W miejscu pracy należy zapewnić osobę posiadającą
umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz
sprzęt do udzielania pierwszej pomocy. Pracodawcy muszą
znać procedury wzywania karetki pogotowia lub innych
pojazdów służb ratunkowych oraz potrafić podać dokładną
trasę dojazdu na miejsce ewentualnego wypadku, w razie
potrzeby z podaniem współrzędnych.

Praca w pojedynkę
Na potrzeby pracy w pojedynkę wykonywanej w lesie istnieją wymogi szczególne dotyczące komunikacji ze światem
zewnętrznym. Kierownik prac lub inny pracownik musi
wiedzieć, w którym miejscu w lesie dana osoba wykonuje
pracę. Nie można wykonywać w pojedynkę prac związanych z lasem zniszczonym przez burzę; pracownik wykonujący taka pracę musi mieć bezpośredni kontakt z innym
pracownikiem lub inną osobą.

Obuwie ochronne wyposażone
w ochronę przed przecięciem
piłą

Zagrożenia chemiczne przy sadzeniu i
opryskiwaniu sadzonek
W przypadku kontaktu z substancją chemiczną może dojść
do obrażeń bezpośrednich lub do zachorowania w późniejszym okresie. W celu zapobiegania chorobom zawodowym
należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi danej substancji i używać środków ochrony zgodnych z zaleceniami
producenta. Broszura wydana przez Urząd ds. Środowiska
Pracy „Bezpieczeństwo pracy z sadzonkami opryskanymi
oraz przy oprysku po sadzaniu” zawiera więcej informacji w
tym zakresie. Należy podkreślić, iż zgodnie z przepisami AFS
2012:3 pracownicy młodociani nie mogą pracować z pestycydami klasy 1 i 2. Nie mogą oni również sadzić roślin leśnych
opryskanych takimi pestycydami.

Kto może obsługiwać pilarkę łańcuchową
spalinową?
Osoba obsługująca pilarkę łańcuchową spalinową musi zdać
egzamin teoretyczny i praktyczny potwierdzający posiadanie
wiedzy i umiejętności pozwalających na wykonywanie danej
pracy. Musi ona także posiadać dokumenty potwierdzające
spełnienie powyższych wymogów.

Kto może obsługiwać wykaszarkę?
Osoba obsługująca wykaszarkę musi przejść szkolenie w
zakresie danego rodzaju prac oraz posiadać wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonania danej pracy.

Pomieszczenia pracownicze

Uważaj na przewracane drzewa

Pomieszczenia pracownicze wymagane są zarówno ze
względu na wygodę pracowników, jak i w celu ograniczenia
możliwości wystąpienia uszczerbku na zdrowiu. W ciągu
dnia pracy pracownicy muszą mieć możliwość skorzystania z toalety, umycia rąk w ciepłej wodzie, podgrzania i
zjedzenia posiłku, odpoczynku w ogrzewanym pomieszczeniu, zmiany odzieży w wydzielonym pomieszczeniu
oraz osuszenia odzieży. Pomieszczenia pracownicze muszą
znajdować się w takiej odległości, aby można było dotrzeć
do nich pieszo.

Co roku w związku z wycinką drzew ma miejsce kilka
wypadków śmiertelnych.

Strona internetowa Urzędu ds. Środowiska
Pracy
Na naszej stronie internetowej dostępne są najnowsze wersje
obowiązujących przepisów, broszury informacyjne oraz podręczniki pomagające zapewnić bezpieczne środowisko pracy.
ADI 674, dostępny do pobrania wyłącznie w formacie PDF
na www.av.se

