
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PRZY  

OBSŁUDZE  KARCZOWNIKA – FREZARKI DO PNI 

 

Uwagi ogólne: 

Do samodzielnej obsługi karczownika  może przystąpić pracownik który uzyskał zezwolenie na pracę przy 

nim od bezpośredniego przełożonego. Winien to być pracownik pełnoletni legitymujący się: 
        a. przeszkoleniem 

           - wstępnym, ogólnym i instruktażem stanowiskowym bhp, 

           - w zakresie ochrony ppoż., 
        b. dobrym stanem zdrowia, potwierdzonym zaświadczeniem lekarskim lekarza medycyny pracy, 

        c. wypoczęty, trzeźwy. 

 Uwaga : Karczownika nie może obsługiwać pracownik używający leki opóźniające reakcję. 
             

1. Przed rozpoczęciem pracy: 

 
       Pracownik powinien: 

1. Szczegółowo zapoznać się ze stanowiskową instrukcją bhp znajdującą się na stanowisku pracy. 

2. Ubrać się w odzież roboczą i ochronną przewidzianą do użycia na danym stanowisku pracy (ubranie 

robocze bez luźno zwisających elementów, rękawice ochronne, odpowiednie obuwie na nie 

śliskich podeszwach, ). Zdjąć także z rąk wszystkie zbędne przedmioty takie jak biżuteria itp. 

Przed rozpoczęciem pracy  założyć ochronniki słuchu. 

3. Sprawdzić stan techniczny karczownika, oraz jego wyposażenie. 

Uwaga :  W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń ,czy usterek nie wolno podejmować pracy 

       Po wykonaniu w. wym. czynności pracownik może przystąpić do uruchamiania urządzenia po           

       uprzednim uzupełnieniu paliwa w zbiorniku karczownika. Podczas wykonywania tej czynności      

       istnieje  duże zagrożenie pożarowe. Bezwzględnie należy przestrzegać następujących zaleceń: 
 a. stosować benzynę bezołowiową, 

   b. paliwo wlewać na wolnym powietrzu, przy wyłączonym, wychłodzonym silniku, 

   c. nie wdychać oparów i gazów! 

Zabronione jest: 
- używanie otwartego ognia, palenie papierosów, 

- dolewanie paliwa podczas pracy silnika, czy też przed jego ostygnięciem, 

- przechowywanie paliwa w nie atestowanych pojemnikach  

 

2. Podczas pracy: 

 
1. Ściśle stosować się do zaleceń: 

a. stanowiskowej instrukcji bhp, 

b. Dokumentacji Techniczno-Ruchowej, 

c. Instrukcji Obsługi wydanej przez producenta. 

2. Sprawdzić, czy uruchomienie maszyny nie stworzy zagrożeń wypadkowych. 

a. ustawić karczownik w rejonie pracy. 

b. upewnić się, iż w pobliżu nie ma ludzi i zwierząt 
c. sprawdzić czy wszystkie elementy karczownika są prawidłowo zamocowane 

d. karczowanie wykonywać tylko przy dobrej widoczności, 

e.    karczownika używaj tylko do usuwania pni, 

f.  sprawdź, czy uchwyt bezpieczeństwa powodujący zatrzymanie maszyny w razie 

zasłabnięcia operatora i wszystkie elementy ochronne są zamocowane i sprawne.  

 

 

 

 

 

 



3. Karczownikiem wolno pracować jedynie na stabilnym terenie, uniemożliwiającym przewrócenie 

się maszyny. 

4. Karczownik należy obsługiwać oburącz, zapewniając stabilna równomierną pracę frezu.  

5. Podczas przerw w pracy lub wyłączaj frezarkę do pni  i zabezpiecz, aby nie stanowiła zagrożenia 

dla użytkownika i osób postronnych. 
6. Należy zawsze wyłączyć karczownik  przed przemieszczeniem jej w inne miejsce koszenia. 

7. W razie konieczności opuszczenia swojego stanowiska pracy pracownik zobowiązany jest 

zatrzymać obsługiwaną maszynę.  
8.   W razie konieczności wymiany frezu na nowy, maszynę należy wyłączyć wymienić frez, sprawdzić 

prawidłowość mocowania, a następnie wykonać wstępne uruchomienie dla stwierdzenia 

poprawności pracy karczownika.   

   

Pracownikowi nie wolno: 

 

a. stosować niebezpieczne metody pracy, tak, by stwarzać zagrożenia dla siebie, czy 

otoczenia, 

b. nie stosować się do szczegółowych instrukcji i zaleceń przełożonych, 

e. pracowania bez nakazanych ochron osobistych, 

f. usuwać osłon czy znaków  zabezpieczających, 

g. naprawiać samodzielnie karczownik , 

h. dopuszczać do pracy na swoim stanowisku pracy jakichkolwiek osób bez wiedzy 

przełożonego, 

i. przeszkadzać innym w pracy, 

 

3. Po zakończeniu pracy: 
 

a. wyłączyć karczownik, 

b. dokładnie oczyścić urządzenie, 

c. oczyścić używane ochrony osobiste i odłożyć je na stałe miejsce ich 

przechowywania, 

d. przekazać informacje o stanie zaawansowania wykonywanych prac swojemu 

bezpośredniemu przełożonemu.    

 

Uwagi dodatkowe: 

Obsługujący kosiarkę powinien: 

1. Szanować i dbać o powierzone mu urządzenie. 

2. Nie stwarzać żadnych zagrożeń dla siebie i osób, czy też zwierząt będących w 

pobliżu pracy kosiarki. 

3. Przestrzegać zasady i przepisy ujęte w niniejszej instrukcji, gdyż niestosowanie 

się do ich zaleceń może spowodować pociągnięcie pracownika do 

odpowiedzialności. 

              W razie wątpliwości co do prawidłowości swoich działań, czy też prawidłowości pracy karczownika    

              pracownik winien zwrócić się o dodatkowe wskazówki do bezpośredniego przełożonego. 
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