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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 14 kwietnia 2000 r.

w sprawie bezpieczeƒstwa i higieny pracy przy obs∏udze obrabiarek do drewna.

Na podstawie art. 23715 § 2 Kodeksu pracy zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla wymagania bezpie-
czeƒstwa i higieny pracy przy obs∏udze obrabiarek do
drewna i urzàdzeƒ technicznych do obróbki drewna,
zwanych dalej „obrabiarkami”.

§ 2. Pracownicy obs∏ugujàcy obrabiarki powinni:

1) stosowaç nakrycie g∏owy ca∏kowicie zakrywajàce
w∏osy oraz odzie˝ roboczà bez odstajàcych i luêno
zwisajàcych cz´Êci,

2) wykonywaç prac´ zgodnie z instrukcjà bezpieczeƒ-
stwa i higieny pracy oraz dokumentacjà technicz-
no-ruchowà lub instrukcjà obs∏ugi,

3) przed przystàpieniem do czyszczenia, konserwacji
lub naprawy obrabiarek wy∏àczyç nap´d i zasilanie
oraz zabezpieczyç je przed przypadkowym urucho-
mieniem,

4) po wykonanej naprawie nie uruchamiaç obrabiarek
bez zezwolenia prze∏o˝onego.

§ 3. 1. Obrabiarki powinny byç wyposa˝one w ze-
spo∏y urzàdzeƒ zaciskowych i dociskowych, w celu za-
bezpieczenia obrabianego materia∏u przed przypadko-
wym odrzutem lub wyrzutem.

2. Pracownicy obs∏ugujàcy obrabiarki, w których
pod wp∏ywem si∏ skrawania mo˝e nastàpiç odrzucenie
lub wyrzucenie obrabianego materia∏u, powinni wyko-
nywaç prac´ przy takich obrabiarkach poza strefà za-
gro˝onà odrzutem lub wyrzutem.

§ 4. 1. SkutecznoÊç dzia∏ania instalacji przeciwpora-
˝eniowej w obrabiarkach powinna byç sprawdzana,
zgodnie z dokumentacjà techniczno-ruchowà lub in-
strukcjà obs∏ugi, co najmniej raz na dwa lata; czynno-
Êci te powinny byç wykonywane wy∏àcznie przez oso-
by do tego uprawnione.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio po ka˝dej
naprawie, malowaniu i zmianie miejsca zainstalowa-
nia obrabiarek stacjonarnych.

3. Instalacje wentylacji mechanicznej ogólnej i wy-
ciàgów miejscowych, znajdujàce si´ w pomieszczeniu
pracy, w których eksploatowane sà obrabiarki, powin-
ny byç wykonane z materia∏ów nie gromadzàcych ∏a-
dunków elektrycznoÊci statycznej.

§ 5. 1. Elementy sterownicze obrabiarek, ich liczba
i rozmieszczenie powinny byç tak dobrane i usytuowa-
ne, aby nie stwarza∏y zagro˝enia wypadkowego.

2. Obrabiarki wyposa˝one w dwur´czne elementy
sterownicze powinny byç uruchamiane i zatrzymywa-

2) w warunkach nara˝enia na ha∏as,

3) w warunkach nadmiernego obcià˝enia wysi∏kiem
fizycznym co najmniej 2000 kcal dla m´˝czyzn
i 1200 kcal dla kobiet lub wymagajàcych wymuszo-
nej pozycji cia∏a,

4) w warunkach nara˝enia na dzia∏anie py∏ów wywo-
∏ujàcych zw∏óknienie tkanki p∏ucnej,

5) w warunkach nara˝enia na dzia∏anie substancji tok-
sycznych kumulujàcych si´ w organizmie.

3. Do trzeciego stopnia szkodliwoÊci dla zdrowia
lub ucià˝liwoÊci zalicza si´ s∏u˝b´ pe∏nionà:

1) w warunkach nara˝enia na promieniowanie jonizu-
jàce,

2) w warunkach nara˝enia na dzia∏anie pól elektroma-
gnetycznych wysokiej cz´stotliwoÊci w zakresie od
0,1 do 300.000 MHz w strefie zagro˝enia,

3) w warunkach nara˝enia na dzia∏anie substancji
i czynników rakotwórczych, których wykaz okreÊla-
jà odr´bne przepisy,

4) pod ziemià lub pod wodà,

5) na wysokoÊci powy˝ej 2 m i w wykopie poni˝ej
2 m, uznanà za niebezpiecznà w przepisach o bez-
pieczeƒstwie i higienie pracy,

6) przy wytwarzaniu, stosowaniu, magazynowaniu
i transportowaniu gazów, paliw i materia∏ów wy-
buchowych,

7) w szczególnoÊci wewnàtrz zbiorników, aparatów,
kana∏ów, studni — której pe∏nienie wymaga spe-
cjalnego zezwolenia,

8) w kontakcie z materia∏em zakaênym.



ne poprzez jednoczesne zadzia∏anie obiema r´kami na
te elementy.

3. Pracownicy przed rozpocz´ciem pracy przy ob-
s∏udze obrabiarek powinni sprawdziç, czy ich urucho-
mienie nie grozi wypadkiem oraz czy urzàdzenia
ochronne sà sprawne technicznie i znajdujà si´ na wy-
znaczonych miejscach.

4. Je˝eli przy jednej obrabiarce pracuje wi´cej ni˝
jedna osoba, o zamiarze jej uruchomienia powinny byç
uprzedzone przez pracownika dokonujàcego urucho-
mienia pozosta∏e osoby przy niej pracujàce, przy czym
ka˝da z tych osób w swoim zakresie powinna stwier-
dziç, ˝e obrabiarka mo˝e byç uruchomiona bez ryzyka
spowodowania wypadku.

§ 6. 1. Podczas obs∏ugi obrabiarek powinny byç za-
stosowane odpowiednie urzàdzenia ochronne wsz´-
dzie tam, gdzie istnieje zagro˝enie bezpieczeƒstwa
w wyniku mo˝liwoÊci zetkni´cia si´ pracownika z na-
rz´dziami tnàcymi, ruchomymi cz´Êciami lub przed-
miotami obrabianymi.

2. Obrabiarki powinny byç wyposa˝one, je˝eli prze-
widuje to dokumentacja techniczno-ruchowa lub in-
strukcja obs∏ugi, w urzàdzenie do hamowania, zapew-
niajàce bezpieczne zatrzymanie zespo∏ów roboczych,
cz´Êci ruchomych lub obrabianego materia∏u. Urzà-
dzenie do hamowania powinno byç zblokowane z na-
p´dem w taki sposób, aby uniemo˝liwiç hamowanie
przy w∏àczonym nap´dzie.

3. Dopuszcza si´ niestosowanie urzàdzeƒ hamujà-
cych, je˝eli cz´Êci zespo∏u roboczego znajdujà si´ we-
wnàtrz korpusów lub sà ca∏kowicie os∏oni´te, pod wa-
runkiem ˝e do zdj´cia os∏on potrzeba wi´cej czasu ni˝
do ca∏kowitego zatrzymania tych cz´Êci.

§ 7. 1. Obrabiany materia∏ i narz´dzia tnàce nale˝y
zamocowaç w sposób uniemo˝liwiajàcy ich wyrwanie
lub zmian´ po∏o˝enia w czasie obróbki pod wp∏ywem
si∏ skrawania lub si∏ odÊrodkowych. Niedopuszczalne
jest trzymanie obrabianego materia∏u w d∏oniach.

2. Przy obróbce materia∏u o znacznej d∏ugoÊci po-
winny byç stosowane odpowiednie podpórki lub inne
urzàdzenia zapewniajàce stabilnoÊç materia∏u.

3. Wymiana narz´dzi tnàcych stosowanych do ob-
róbki materia∏u mo˝e byç dokonywana po uprzednim
wy∏àczeniu nap´du i unieruchomieniu wrzecion.

4. Narz´dzia tnàce zainstalowane w obrabiarkach
powinny byç odpowiednio zabudowane lub os∏oni´te
oraz spe∏niaç wymagania okreÊlone w dokumentacji
techniczno-ruchowej lub w instrukcji obs∏ugi.

§ 8. 1. Podczas pracy obrabiarek niedopuszczalne
jest:

1) otwieranie lub zdejmowanie os∏on albo innych
urzàdzeƒ chroniàcych pracowników przed urazami,

2) czyszczenie mechanizmów roboczych lub ich kon-
serwowanie,

3) sprawdzanie dok∏adnoÊci obrabianego materia∏u
lub dokonywanie innych podobnych czynnoÊci,

4) usuwanie wiórów i odpadów powstajàcych w toku
procesu produkcyjnego.

2. Trociny, wióry i odpady, o których mowa w ust. 1
pkt 4, nale˝y usuwaç z obrabiarek po uprzednim wy∏à-
czeniu nap´du oraz za pomocà narz´dzi lub sprz´tu do
tego przeznaczonych. Py∏ drzewny powinien byç wy-
chwytywany w miejscu jego powstania przez wyciàgi
miejscowe.

3. Niedopuszczalna jest obs∏uga obrabiarek w r´ka-
wicach albo z obanda˝owanymi d∏oƒmi, jeÊli wirujàce
cz´Êci obrabiarek, narz´dzia tnàce lub obrabiany mate-
ria∏ stwarzajà zagro˝enie pochwycenia.

§ 9. 1. Podczas obs∏ugi przenoÊnych obrabiarek ich
przewody elektryczne powinny byç zabezpieczone
przed wilgocià i mechanicznym uszkodzeniem.

2. Przed od∏o˝eniem lub przenoszeniem obrabiarki
przenoÊnej nale˝y wy∏àczyç jej nap´d.

3. Niedopuszczalne jest:

1) u˝ywanie przenoÊnych obrabiarek o nap´dzie spa-
linowym w pomieszczeniach zamkni´tych,

2) pozostawianie bez nadzoru przenoÊnych obrabia-
rek pod∏àczonych do instalacji elektrycznej lub
z uruchomionym silnikiem nap´dowym.

§ 10. 1. Naprawy obrabiarek powinny byç wykony-
wane wy∏àcznie przez pracowników posiadajàcych od-
powiednie kwalifikacje i upowa˝nionych przez praco-
dawc´.

2. Przed przystàpieniem do demonta˝u, naprawy
lub konserwacji obrabiarek nale˝y upewniç si´, czy:

1) nap´d obrabiarek jest wy∏àczony i od∏àczone jest
zasilanie elektryczne,

2) niemo˝liwe jest przypadkowe ich uruchomienie,

3) rozmieszczone zosta∏y, we w∏aÊciwych miejscach,
tablice ostrzegawcze „Uwaga naprawa — nie uru-
chamiaç”,

4) obrabiarki zosta∏y oczyszczone z zanieczyszczeƒ po-
wsta∏ych w toku procesu produkcyjnego.

§ 11. 1. Podczas obs∏ugi pilarek tarczowych powin-
ny byç spe∏nione nast´pujàce wymagania:

1) pilarki powinny byç wyposa˝one w os∏ony pi∏y,

2) przy r´cznym posuwie materia∏u powinny byç sto-
sowane prowadnice ci´tego materia∏u,

3) przy zmechanizowanym posuwie materia∏u nale˝y
stosowaç urzàdzenia podajàce i odbierajàce,

4) przy ci´ciu materia∏ów o ma∏ych wymiarach oraz
w koƒcowej fazie ci´cia wzd∏u˝nego do dosuwania
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przedmiotu do pi∏y pilarki nale˝y stosowaç odpo-
wiednie popychacze wykonane z tworzywa sztucz-
nego, drewna lub sklejki.

2. Pilarki tarczowe przewidziane do wzd∏u˝nego
ci´cia drewna lub p∏yt powinny byç wyposa˝one
w nastawny klin rozszczepiajàcy, zabezpieczajàcy
przed zakleszczeniem lub odrzutem obrabianego
przedmiotu.

3. Dopuszcza si´ mocowanie os∏ony górnej tarczy
pi∏y na klinie rozszczepiajàcym w przypadku, gdy Êred-
nica zewn´trzna tej tarczy, jaka mo˝e byç zastosowana
w pilarce zgodnie z dokumentacjà techniczno-ruchowà
lub instrukcjà obs∏ugi, nie przekracza 315 mm; w takim
przypadku klin rozszczepiajàcy powinien byç wykona-
ny w sposób zapewniajàcy dostatecznà wytrzyma∏oÊç
zamocowania os∏ony górnej.

4. Pilarki tarczowe wzd∏u˝ne, jedno- i wielopi∏owe,
górnowrzecionowe z posuwem zmechanizowanym
powinny byç wyposa˝one na ca∏ej szerokoÊci w:

1) dwa rz´dy zapadek przeciwodrzutowych,

2) os∏on´ ochronnà s∏u˝àcà do wychwytywania drob-
nych odpadów powstajàcych w toku procesu pro-
dukcyjnego, zainstalowanà przed zapadkami prze-
ciwodrzutowymi.

5. Niedopuszczalne jest hamowanie obrotów tarczy
pi∏y pilarek tarczowych poprzez boczne dociskanie jej
kawa∏kiem drewna lub innym materia∏em.

§ 12. 1. Podczas obs∏ugi pilarek taÊmowych powin-
ny byç spe∏nione nast´pujàce wymagania:

1) podczas ci´cia materia∏ów o ma∏ych wymiarach na-
le˝y stosowaç urzàdzenia pomocnicze, pozwalajà-
ce na bezpieczne przesuwanie tych materia∏ów do
pi∏y taÊmowej,

2) stan zu˝ycia wk∏adki przepustowej pi∏y, wykonanej
z materia∏u o w∏asnoÊciach nie iskrzàcych, nale˝y
na bie˝àco kontrolowaç, zgodnie z dokumentacjà
techniczno-ruchowà lub instrukcjà obs∏ugi; w przy-
padku stwierdzenia nadmiernego jej zu˝ycia nale-
˝y wymieniç wk∏adk´,

3) szerokoÊç szczeliny we wk∏adce, przez którà prze-
chodzi pi∏a, powinna byç jak najmniejsza i dostoso-
wana do wymiarów pi∏y,

4) zamocowanie materia∏u w urzàdzeniu zaciskowym
powinno byç stabilne zarówno przy ruchu robo-
czym pi∏y taÊmowej, jak i przy ruchu powrotnym.

2. Pilarki taÊmowe powinny byç wyposa˝one
w urzàdzenia zabezpieczajàce przed spadaniem pi∏y
i przypadkowym ich uruchomieniem oraz do hamowa-
nia kó∏ taÊmowych w razie zerwania si´ pi∏y.

§ 13. 1. Podczas obs∏ugi pilarek ramowych-traków
powinny byç spe∏nione nast´pujàce wymagania:

1) uruchamianie traków mo˝e nastàpiç po wydaniu
odpowiednich sygna∏ów okreÊlonych w opracowa-

nej dla ka˝dego stanowiska pracy instrukcji bezpie-
czeƒstwa i higieny pracy,

2) urzàdzenia podajàce i odbierajàce powinny zapew-
niaç prowadzenie ci´tego materia∏u w kierunku
równoleg∏ym do pi∏ trakowych,

3) usuni´cie odpadu ci´tego materia∏u zakleszczone-
go mi´dzy pi∏ami mo˝e nastàpiç po uprzednim za-
trzymaniu pracy traka,

4) tory wózków nale˝y wyposa˝yç na ich koƒcowych
odcinkach w urzàdzenia zapobiegajàce zjechaniu
wózków z torów,

5) wszystkie mechanizmy nap´dowe traków znajdujà-
cych si´ w hali traków i w podtraczu nale˝y os∏oniç
w sposób uniemo˝liwiajàcy dost´p do nich pod-
czas ruchu,

6) nale˝y zapewniç pomi´dzy pracownikami zatrud-
nionymi w hali traków i w podtraczu dwustronnà
∏àcznoÊç sygnalizacyjnà oraz poinformowaç pra-
cowników o rodzaju i znaczeniu poszczególnych
sygna∏ów,

7) sygna∏y stosowane w ∏àcznoÊci, o której mowa
w pkt 6, nale˝y okreÊliç w opracowanej dla ka˝de-
go stanowiska pracy instrukcji bezpieczeƒstwa i hi-
gieny pracy,

8) podtracze nale˝y ogrodziç i zamykaç na klucz przed
ka˝dym uruchomieniem traka; w przypadku usta-
wienia kilku traków obok siebie ich podtracza powin-
ny byç od siebie odgrodzone i oddzielnie zamykane,

9) klucze do zamykania podtraczy powinny znajdowaç
si´ u osoby nadzorujàcej prac´ lub u wyznaczo-
nych pracowników,

10) drzwi podtracza nale˝y zblokowaç z obwodem zasi-
lania traka w taki sposób, aby otwarcie ich powo-
dowa∏o zatrzymanie pracy traka.

2. W pilarkach ramowych typu pionowego powin-
ny byç zastosowane os∏ony wszystkich poruszajàcych
si´ elementów, poza walcami posuwowymi.

3. Os∏ony, o których mowa w ust. 2, powinny byç
zblokowane z nap´dem pilarek.

§ 14. 1. Podczas obs∏ugi strugarek grubiarek o jed-
nolitych walcach posuwowych obrabiany materia∏ po-
winien byç podawany pojedynczo.

2. Dopuszczalna jest jednoczesna obróbka kilku
materia∏ów, pod warunkiem wyposa˝enia strugarek
grubiarek w segmentowy przedni walec posuwowy.

3. Strugarki grubiarki powinny byç wyposa˝one w:

1) os∏on´ wa∏u no˝owego po obu stronach obrabiane-
go materia∏u,

2) urzàdzenie przeciwodrzutowe po stronie podaw-
czej.

§ 15. Strugarki wyrówniarki powinny byç wyposa-
˝one w urzàdzenie do hamowania nap´du, sterowane
samoczynnie lub dêwignià no˝nà.
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§ 16. 1. Podczas obs∏ugi obrabiarek kombino-
wanych os∏ony nieu˝ywanych zespo∏ów roboczych 
powinny znajdowaç si´ w po∏o˝eniach ochron-
nych.

2. Niedopuszczalna jest jednoczesna praca na wi´-
cej ni˝ jednym zespole roboczym obrabiarek, o których
mowa w ust. 1.

§ 17. Podczas obs∏ugi frezarek:

1) pionowych dolnowrzecionowych os∏ony powinny
ca∏kowicie zakrywaç niepracujàcà cz´Êç narz´dzia
tnàcego,

2) górnowrzecionowych os∏ona znajdujàca si´ ponad
obrabianym materia∏em powinna ca∏kowicie za-
krywaç uchwyt i cz´Êç narz´dzia tnàcego.

§ 18. Podczas obs∏ugi d∏utarki ∏aƒcuszkowe powin-
ny byç wyposa˝one w:

1) urzàdzenie zabezpieczajàce przed przypadkowym
uruchomieniem d∏uta w czasie ruchu suportu,

2) os∏on´ ca∏kowicie zakrywajàcà ko∏o nap´dowe
i niepracujàcà cz´Êç d∏uta ∏aƒcuszkowego.

§ 19. Traci moc rozporzàdzenie Ministrów: Pracy
i Opieki Spo∏ecznej, Przemys∏u Ci´˝kiego oraz Zdrowia
z dnia 7 lutego 1952 r. w sprawie bezpieczeƒstwa i hi-
gieny pracy na niektórych obrabiarkach do drewna
(Dz. U. Nr 10, poz. 62).

§ 20. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
6 miesi´cy od dnia og∏oszenia.

Minister Gospodarki: J. Steinhoff
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 28 kwietnia 2000 r.

w sprawie wysokoÊci równowa˝nika pieni´˝nego w zamian za umundurowanie.

Na podstawie art. 59 ust. 2 pkt 3 i art. 99 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o s∏u˝bie wojskowej
˝o∏nierzy zawodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55,
Nr 28, poz. 153, Nr 106, poz. 678, Nr 107, poz. 688,
Nr 117, poz. 753, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944,
z 1998 r. Nr 162, poz. 1117 oraz z 1999 r. Nr 1, poz. 7) za-
rzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. ˚o∏nierzowi zawodowemu wyp∏aca si´
w 2000 r. równowa˝nik pieni´˝ny za przedmioty zaopa-
trzenia mundurowego nie wydawane w naturze, zwa-
ny dalej „równowa˝nikiem”.

2. Równowa˝nika nie wyp∏aca si´ ˝o∏nierzowi po-
wo∏anemu w okresie od dnia 1 stycznia 2000 r. do dnia
31 grudnia 2000 r. do zawodowej s∏u˝by wojskowej,
otrzymujàcemu, z dniem powo∏ania albo promocji,
wyposa˝enie w naturze.

3. ˚o∏nierzowi zawodowemu mianowanemu w
okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2000 r.
przys∏uguje:

1) pu∏kownikowi (komandorowi) na stopieƒ genera∏a
brygady (kontradmira∏a) — wyrównanie do wyso-
koÊci faktycznie poniesionych wydatków za przed-
mioty szyte na miar´,

2) genera∏owi (admira∏owi) i kapitanowi mianowa-
nym na wy˝sze stopnie, chorà˝emu i podoficerowi
mianowanym na stopnie podporuczników, podofi-
cerowi mianowanemu na stopieƒ w korpusie cho-
rà˝ych — wyrównanie do wysokoÊci faktycznie po-
niesionych wydatków na uzupe∏nienie oznak (ha-
ftów).

4. WysokoÊç równowa˝nika, o którym mowa
w ust. 1, okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

§ 2. 1. W przypadku niemo˝noÊci dopasowania
przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, nale˝nych
˝o∏nierzowi zawodowemu w naturze, przys∏uguje
zwrot kosztów wykonania odpowiednich poprawek
krawieckich lub tkanina i równowa˝nik na uszycie
munduru oraz za dodatki krawieckie, w wysokoÊci fak-
tycznie poniesionych kosztów szycia obowiàzujàcych
w zak∏adach Wojskowych Przedsi´biorstw Handlo-
wych.

2. Zwrot kosztów szycia i dodatków krawieckich na-
st´puje po przedstawieniu dowodu zap∏aty za wykona-
nà us∏ug´.

§ 3. 1. Za nale˝ne przedmioty mundurowe, nie po-
brane w naturze, ˝o∏nierzowi zawodowemu wyp∏aca
si´ równowa˝nik w wysokoÊci rocznej nale˝noÊci za
ka˝dy zakoƒczony rok przed∏u˝enia okresu u˝ytkowa-
nia tych przedmiotów, wed∏ug cen zbytu obowiàzujà-
cych w dniu wyp∏aty równowa˝nika.

2. WysokoÊç równowa˝nika, o którym mowa
w ust. 1, okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.

§ 4. 1. Kobiecie-s∏uchaczce szko∏y wojskowej, za
przedmioty zaopatrzenia mundurowego nie wydawa-
ne w naturze, wyp∏aca si´ równowa˝nik.

2. Równowa˝nik, o którym mowa w ust. 1, wyp∏a-
ca si´ jednorazowo po wcieleniu do s∏u˝by kandydac-
kiej.


