
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 
 PRZY OBSŁUDZE PILARKI SPALINOWEJ 

 
1. Uwagi ogólne: 
Do samodzielnej obsługi pilarki może przystąpić pracownik który uzyskał zezwolenie na pracę nią 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 
stwierdzającym brak przeciwwskazań do pracy przy użyciu maszyn wywołujących drgania 
mechaniczne, 

c. zaświadczeniem o odbyciu z wynikiem pozytywnym szkolenia kursowego dla drwali- 
operatorów pilarek z zakresu pracy pilarką oraz jej obsługi, 

d. wypoczęty, trzeźwy. 
UWAGA: 

Pilarki nie może obsługiwać pracownik używający leki opóźniające reakcję, o widocznych 
oznakach niedyspozycji fizycznej lub psychicznej oraz zgłaszający takie niedyspozycje. 

             
2. 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 ( kask 

ochronny, ochronniki słuchu, siatka ochronna lub okulary, antypoślizgowe rękawice ochronne, 
spodnie z wkładką antyprzepięciową lub nakładki na spodnie, buty z podnoskami stalowymi i 
przeciwpoślizgowymi podeszwami ). Zdjąć z rąk wszystkie zbędne przedmioty takie jak biżuteria itp 

3. Sprawdzić stan wyposażenia technicznego pilarki. Należy sprawdzić czy wszystkie śruby nakrętki 
elementy mocujące są prawidłowo dokręcone. Sprawdzić stan techniczny uszkodzone elementy 
bezwzględnie wymienić. Ocenić uchwyty i osłony pilarki czy są w należytym stanie.  
UWAGA: W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń ,czy usterek nie wolno podejmować pracy. 

4. Po wykonaniu w. wym. czynności pracownik może przystąpić do uruchamiania urządzenia po 
uprzednim nalaniu paliwa do zbiornika pilarki. Podczas wykonywania tej czynności istnieje duże 
zagrożenie pożarowe. Zabronione jest: 

- używanie otwartego ognia, palenie papierosów, 
- dolewanie paliwa podczas pracy silnika, czy też przed jego ostygnięciem, 
- przechowywanie paliwa w nie atestowanych pojemnikach, 

 
3.Podczas uruchamiania pilarki należy: 

a. odnieść ja na bezpieczną odległość od miejsca tankowania tzn. co najmniej 3m. od tego miejsca, 
b. ustawić ją na wolnej równej przestrzeni, tak by łańcuch nie dotykał do żadnego przedmiotu, 
c. upewnić się, czy w niedalekiej odległości nie znajdują się osoby postronne, czy też zwierzęta (przy 

stosowaniu pilarki z urządzeniem tnącym na wysięgniku do wycinania drzewek, krzewów itp. strefa 
niebezpieczna obejmuje przestrzeń w promieniu 10m. od pilarki), 

d. podkrzesywanie gałęzi narzędziami ręcznymi może być wykonywane do wysokości 2m. Zabrania się 
podkrzesywania gałęzi z drabiny bądź pomostu podczas silnego wiatru, burzy, ulewnego deszczu 
oraz przy gęstej mgle. 

UWAGA: Uruchamianie pilarki winno być wykonywane ściśle według wskazań producenta. 
 
4.Podczas pracy: 

1. Ściśle stosować się do zaleceń: 
a. stanowiskowej instrukcji bhp, 
b. Dokumentacji Techniczno-Ruchowej, 
c. poleceń i wskazówek  przełożonych. 

2. Sprawdzić, czy uruchomienie maszyny nie stworzy zagrożeń wypadkowych. 
a. sprawdzić, czy w obrębie pracy pilarki nie znajdują się osoby postronne, zwierzęta.  ścinkę 

wykonywać tylko przy dobrej widoczności, 
b. nie wolno wykonywać ścinki w czasie mgły, opadów czy też silnego wiatru. 
c. ścinka drzew pilarką musi być poprzedzona przygotowaniem stanowiska roboczego 

obejmującym usunięcie dolnych, przeszkadzających gałęzi,.  
 
 
 
 
 
 
 



 
3. Podczas wykonywania pracy koncentrować całą swoją uwagę wyłącznie na czynnościach 

wykonywanych. Pracować z szybkością odpowiadającą naturalnemu rytmowi pracy. 
4. Ścinkę należy prowadzić przy pełnym otwarciu przepustnicy ( zbyt mała prędkość łańcucha może 

doprowadzić do zakleszczenia prowadnicy i do szarpnięć pilarki ). 
5. Pilarkę należy trzymać pewnie, prawą ręką za uchwyt tylny, lewą za przedni. Dłoń i palce powinny 

dokładnie obejmować uchwyty. 
6. Przy ścince drzew strefa zagrożenia obejmuje przestrzeń o promieniu dwóch wysokości ścinanych 

drzew. W strefie tej nie powinny znajdować się inne stanowiska robocze. 
7. W razie konieczności opuszczenia swojego stanowiska pracy pracownik zobowiązany jest 

zatrzymać obsługiwaną maszynę.  
8. Zabronione jest: 

- używanie pilarki do prac, do których nie jest przeznaczona, 
- przenoszenie pilarki przy włączonym silniku, 
- pracowanie pilarką, kiedy trzyma się ją jedną ręką- może to prowadzić do powstania 

groźnego wypadku, 
9. Bezwzględnie należy wyłączyć silnik pilarki jeśli: 

- przechodzi się w inne miejsce wykonywania pracy, 
- przed dolewaniem paliwa ( wystudzić silnik przed wykonaniem tej czynności), 
- przed oczyszczaniem pilarki, 
- jeśli wystąpi zjawisko wibracji silnika – bezwzględnie przed ponownym uruchomieniem 

pilarki zasięgnąć porady fachowca, 
- przy regulacji łańcucha (łańcuch musi być wystudzony). 

 
 

5. Pracownikowi nie wolno: 
 

a. stosować niebezpiecznych metod pracy, tak, by stwarzać zagrożenia dla siebie, czy 
otoczenia, 

b. podejmować pracy bez uprzedniego sprawdzenia, czy w strefie zagrożenia nie znajdują się 
ludzie lub zwierzęta, 

c. pracować podczas wiatru, który może wpłynąć na zmianę założonego kierunku obalenia 
drzewa lub powodować jego pękanie i niekontrolowane obalenie, 

d. pracować podczas wyładowań atmosferycznych, ulewnego deszczu, śnieżycy, podczas 
gęstej mgły, zapadającej ciemności oraz przy temperaturze poniżej minus 20 stopni C 
(253,15 st. K), 

e. nie stosować się do szczegółowych instrukcji i zaleceń przełożonych, 
a. pracować bez nakazanych ochron osobistych, 
b. usuwać osłon czy znaków  zabezpieczających, 
c. naprawiać samodzielnie maszynę, 
d. dopuszczać do pracy na swoim stanowisku pracy jakichkolwiek osób bez wiedzy 

przełożonego, 
e. przeszkadzać innym w pracy. 

 
6. Po zakończeniu pracy: 

 
a. wyłączyć pilarkę, 
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.    
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