
Uwagi  

do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej  

(nr w wykazie prac MKiŚ 419) 

                                                           
1) W przypadku aktu nowelizującego należy wskazać jednostkę redakcyjną projektu oraz jednostkę redakcyjną zmienianego aktu prawnego. 

Lp. Podmiot 

wnoszący 

uwagę 

Jednostka 

redakcyjna, do której 

wnoszona jest uwaga1) 

Treść uwagi Propozycja brzmienia przepisu Stanowisko 

do uwagi 

1 SIPRP §3 pkt 2 Obecna regulacja nie uwzględnia istotnej przesłanki występującej 

szczególnie w rejonach górskich i podgórskich dlatego też w lit. h 

kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się lit. i w   

proponowanym brzmieniu. 

 

i )  drzew zlokalizowanych na stokach o nachyleniu 

ponad 30%. 

 

2 SIPRP §12 Nomenklatura stosowana w §12 rozporządzenia nie uwzględnia 

podstawowych dokumentów uwzględnianych w przepisach 

bezpieczeństwa i higieny pracy - zachodzi konieczność modyfikacji 

proponowanego brzmienia tego przepisu na następujący „Eksploatowane 

maszyny, urządzenia i narzędzia wykorzystywane do prac powinny być: 

sprawne, używane zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi 

odpowiednio w dokumentacji techniczno - ruchowej oraz instrukcji 

bezpiecznej obsługi.” 

 

§12 Eksploatowane maszyny, urządzenia i narzędzia 

wykorzystywane do prac powinny być: sprawne, 

używane zgodnie z przeznaczeniem i warunkami 

określonymi odpowiednio w dokumentacji 

techniczno - ruchowej oraz instrukcji bezpiecznej 

obsługi.” 

 

3 SIPRP §25 Proponowane brzmienie §25 rozporządzenia nie uwzględnia 

konieczności posiadania przez wykonujących pracę odpowiednich 

uprawnień do obsługi koparek i ładowarek powszechnie używanych do 

układania drewna w stosy. Z tego względu zachodzi potrzeba 

uzupełniania tego przepisu o stosowne regulacje. Bez dodania 

proponowanego zapisu przy pracach, o których mowa w rozporządzeniu, 

eksploatację ww. ciężkich maszyn budowlanych prowadzić będą mogły 

osoby nieposiadające kwalifikacji do ich obsługi wymaganych w innych 

gałęziach gospodarki i brak będzie możliwości weryfikacji kwalifikacji 

osób wykonujących te prace, które wiążą się ze szczególnym narażeniem 

na zagrożenia wypadkowe. 

§ 25.1. Organizator prac lub osoba kierująca 

pracownikami dopuszcza do obsługi maszyn 

wielooperacyjnych wyłącznie osoby, które: 

1) są pełnoletnie, oraz 

2) posiadają odpowiednie do rodzajów 

użytkowanych maszyn zaświadczenie 

kwalifikacyjne: uzyskane w trybie przepisów 

ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze 

technicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1514), lub o 

jakim mowa w §23 rozporządzenia Ministra 

Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 

mowa w §23 rozporządzenia Ministra Gospodarki 

z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 

drogowych (Dz.U. z 2018r. poz. 583 ze zmianami 

z 2020 r. poz. 1461), oraz 

3) ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie. 

 

2. Kontrolę zaświadczeń kwalifikacyjnych o jakich 

mowa w pkt 2 mogą także prowadzić inspektorzy 

pracy Państwowej Inspekcji Pracy. 

 

 



 

4 SIPRP §28 Zachodzi konieczność unormowania i ujednolicenia zasad 

bezpieczeństwa wykonywania ścinki drzew poprzez dodanie w §28  po 

ust. 2, kolejnego w proponowanym brzmieniu. 

3.  Ścinkę drzew prowadzi się według zasad 

obowiązujących w lasach państwowych określonych 

w instrukcji bhp przy wykonywaniu podstawowych 

prac z zakresu gospodarki leśnej. 

 


