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ANALIZA ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKOWYCH W FIRMIE 
PRODUKUJĄCEJ SKLEJKĘ PROFILOWANĄ 

Streszczenie. Współczesne badania nad ryzykiem zawodowym prowadzą do wniosku, 

że nie ma możliwości sformułowania jednej obiektywnej i uniwersalnej definicji ryzy-

ka. W artykule przedstawiono identyfikację podstawowych zagrożeń i ocenę ryzyka 

zawodowego w małym przedsiębiorstwie produkującym sklejkę profilowaną. Zaprezen-

towano krótką charakterystykę przemysłu drzewno-papierniczego, do którego zalicza 

się firma, a także przedstawiono ogólną struktura przedsiębiorstwa. W dalszej części 

przybliżono oraz omówiono proces technologiczny produkcji sklejki, a także sporzą-

dzono charakterystykę stanowisk pracy, na których przeprowadzono analizę zagrożeń 

środowiska – bliższego i dalszego otoczenia oraz ocenę ryzyka zawodowego. Badania 

dowiodły, że w wytwórni elementów sklejkowych pracownicy stosują się do zaleceń 

pracodawcy, co skutkuje brakiem cięższych obrażeń pracowników oraz brakiem wy-

padków w miejscu pracy. 

Słowa kluczowe: przemysł drewno – papierniczy, sklejka profilowana, zagrożenia śro-

dowiskowe,  ocena ryzyka zawodowego 

ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL HAZARDS 
IN A COMPANY PRODUCING A PROFILED FOIL 

Abstract. Modern research on occupational risk leads to the conclusion that it does not 

exist the possibility of formulating one objective and universal definition of risk. 

The article presents the identification of basic hazards and the assessment of occupa-

tional risk in a small company producing profiled plywood. Presented short characteris-

tics of the wood and paper industry, which includes the company, as well the overall 
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structure of the company is presented. In the following, approximate and the technolog-

ical process of plywood production was discussed, and the characteristics were prepared 

workplaces on which the analysis of threats to the environment - closer and closer fur-

ther environment and occupational risk assessment. Research has shown that at the label 

plywood elements employees follow the employer's instructions, which results in a lack 

heavier worker injuries and no accidents in the workplace. 

Keywords: wood industry – paper industry, profiled plywood, environmental hazards, 

risk assessment. 

Wprowadzenie 

Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych 

zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególno-

ści wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyni-

ku zagrożeń zawodowych obecnych w środowisku pracy lub powstałych na 

skutek sposobu wykonywania pracy [3]. 

W ostatnich latach coraz większe znaczenie zyskuje zapewnienie bezpie-

czeństwa w pracy [1, 2] a zatem wzrasta znaczenie zarządzania ryzykiem. Zarzą-

dzanie ryzykiem zawodowym pojawiło się niecałe 50 lat temu w przedsiębior-

stwach amerykańskich. W podejściu praktycznym nie zawsze oznacza to minima-

lizację ryzyka za wszelką cenę, lecz zazwyczaj jest to dążenie do rozwiązania 

optymalnego pod kątem przyjętych kryteriów (najczęściej głównym kryterium są 

względy ekonomiczne). W aspekcie tego wyróżnia się dwa podejścia do zarzą-

dzania ryzykiem – tradycyjne oraz nowoczesne. W podejściu klasycznym punkt 

zainteresowania koncentruje się na momencie wystąpienia wypadku. Zdarzenie to 

powoduje uruchomienie kolejnych etapów, takich jak: analiza powypadkowa, 

określenie przyczyn, podjęcie i wdrożenie środków zapobiegawczych. Z kolei 

podejście nowoczesne polega na przewidywaniu zagrożeń przed ich wystąpie-

niem oraz ich eliminacji lub, jeśli jest to niemożliwe, na minimalizacji ich skut-

ków lub obniżeniu prawdopodobieństwa ich występowania. Efektem końcowym 

jest ocena wdrożonych działań oraz proces ciągłego doskonalenia [4]. 

Ocenę ryzyka zawodowego przeprowadza się w taki sposób, aby umożli-

wić pracodawcy i/lub osobom zaangażowanym w działania związane z bezpie-

czeństwem i ochroną zdrowia w pracy: 

 zidentyfikowanie zagrożeń związanych z pracą oraz oszacowanie i wyzna-

czenie dopuszczalności związanego z nimi ryzyka zawodowego, a w na-

stępstwie zastosowanie odpowiednich środków ochrony, z uwzględnieniem 

obowiązujących wymagań prawa, sprawdzenie, czy stosowane obecnie 

środki ochrony przed zagrożeniami w miejscu pracy są odpowiednie, 

 ustalanie priorytetów w działaniach zmierzających do eliminowania lub 

ograniczania ryzyka zawodowego, jeżeli są one potrzebne, 
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 wykazanie, zarówno pracownikom i/lub ich przedstawicielom, jak i orga-

nom nadzoru i kontroli, że przeprowadzono identyfikację zagrożeń i za-

stosowano właściwe środki ochrony, eliminujące i/lub ograniczające ry-

zyko zawodowe związane z zagrożeniami, 

 dokonanie odpowiedniego wyboru wyposażenia stanowisk pracy, materia-

łów oraz organizacji pracy dostosowanych do możliwości psychofizycz-

nych pracowników, 

 zapewnienie, że stosowane środki ochrony zbiorowej i indywidualnej, 

a także zmiany technologii oraz metod i organizacji pracy, podejmowane 

w celu ograniczenia ryzyka zawodowego, służą poprawie bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia pracowników. W praktyce ocena ryzyka zawodowego 

oznacza systematyczne identyfikowanie, monitorowanie i badanie wszyst-

kich aspektów pracy w celu określenia związanych z nią zagrożeń, które 

mogą spowodować wypadek przy pracy, chorobę lub złe samopoczucie 

pracownika i stwierdzenia, czy zagrożenia te mogą być wyeliminowane, 

a jeżeli nie, to jakie środki ochrony powinny być zastosowane w celu od-

powiedniego ograniczenia wynikającego z nich ryzyka zawodowego [6]. 

W zakresie wdrażania środków zapobiegawczych i ochronnych obowią-

zuje następująca hierarchia ważności : 

 eliminacja zagrożenia i ryzyka; 

 kontrola zagrożenia i ryzyka u źródła z zastosowaniem środków ochrony 

zbiorowej lub środków organizacyjnych; 

 minimalizacja zagrożenia i ryzyka dzięki opracowaniu bezpiecznych sys-

temów pracy obejmujących administracyjne środki kontroli; 

 zapewnienie przez pracodawcę bezpłatnie odpowiednich środków ochrony 

indywidualnej (w tym odzieży) oraz wdrożenie środków zapewniających 

ich stosowanie i konserwację w przypadkach, gdy zagrożeń rezydualnych 

i ryzyka rezydualnego nie można kontrolować, stosując środki zbiorowe 

[7]. 

Usystematyzowane podejście do zarządzania zapewnia pełną ocenę ryzy-

ka oraz wprowadzanie i przestrzeganie bezpiecznych metod pracy. Dzięki okre-

sowym przeglądom zapewniona jest stała adekwatność tych środków [5]. 

Charakterystyka przemysłu drzewno-papierniczego  

Przemysł drzewno-papierniczy jest jedną z większych gałęzi przemysłu 

przetwórczego, w którym jako materiał wykorzystuje się drzewo pochodzące 

przeważnie z kompleksów leśnych. 

Obecnie przemysł drzewno-papierniczy jest jednym z największych dzia-

łów gospodarki narodowej zatrudniający ok. 330. tys. osób, co stanowi 2,5% ca-
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łego zatrudnienia. Stanowi on także 9% udziału przemysłu przetwórczego 

w Polsce. Rocznie przetwarza on średnio ponad 37 mln m
3
 drewna okrągłego 

pochodzącego głównie z PGL Lasy Państwowe. Dzięki temu, iż Polska dyspo-

nuje dużymi zasobami drzewnymi, przemysł drzewno-papierniczy ma silną po-

zycję w Europie. Największą siłę tego przemysłu stanowi branża meblarska oraz 

powiązana z nią branża materiałów drewnopochodnych tj.: płyty, sklejki.  

Branża ta cechuje się także różnymi dokuczliwymi dla zdrowia zagroże-

niami. Najczęstszymi chorobami wywołanymi poprzez kontakt z drewnem są 

choroby skóry oraz układu oddechowego. Wdychanie pyłu drzewnego może do-

prowadzić do niedrożności nosa, krwawienia z nosa, a w skrajnych przypadkach 

do raka nosa oraz astmy. Z kolei kontakt skóry z drewnem może wywołać mniej 

lub bardziej poważne podrażnienia bądź zapalenia skóry. Innymi zagrożeniami są 

m.in.: hałas, pożar, wszelkiego rodzaju skaleczenia, podrażnienia spojówek. 

Opis procesu produkcji sklejki  

Pierwszym krokiem, dotyczącym produkcji sklejki, jest obróbka hydro-

termiczna drzewa. Polega ona na tzw. kąpieli bądź sparowaniu kłód drewna 

przez około 30–70 godzin (w zależności od pory oraz rodzaju drewna) w tem-

peraturze ok. 40–60°C. Obróbka ta ma za zadanie uplastycznić materiał w celu 

jego dalszej obróbki. Tak przygotowane drewno przetransportowane zostaje na 

stanowisko korowania, gdzie następuje oczyszczenie kłód z kory, łyka, a także 

zanieczyszczeń mineralnych, takich jak piach, ziemia, kamień, za pomocą ko-

rowarki mechanicznej. Następnym etapem jest przecinanie kłód drewna na tzw. 

wyrzynki. Skrawanie odbywa się za pomocą łuszczarki. Proces ten polega na 

zapięciu w obrabiarce klocka drewna, który zostanie wprowadzony w ruch ob-

rotowy, a następnie za pomocą noża skrawa fornir w postaci wstęgi o grubości 

od 0,1mm do 3,0 mm w zależności od zamówienia.  

Po obróbce skrawania następuje proces suszenia. Odbywa się on za po-

mocą suszarni taśmowej w temperaturze 110–140°C i  polega na jednokrotnym 

przejściu poprzez cała długość suszarni (ok. 25 m) za pomocą taśm forniru, 

jedynie w postaci arkuszy, na 3 poziomach. Następnie odbywa się proces wyci-

nania arkusza na żądany wymiar oraz ewentualne naprawy forniru. Kolejnym 

etapem jest nakładanie kleju za pomocą obustronnych, rolkowych oklejarek, na 

co drugi arkusz. Stosuje się to tego kleje na bazie żywic syntetycznych w za-

leżności od rodzaju produkowanej sklejki. Następnym etapem jest proces ukła-

dania, kompletowania elementów sklejki polegający na odpowiednim dobraniu 

oraz ułożeniu arkuszy w zależności od przeznaczenia wyrobu końcowego oraz 

wymagań klienta.  

Tak przystosowany zestaw zostaje przetransportowany do wielopółko-

wych pras hydraulicznych, gdzie odbywa się proces prasowania na gorąco, 
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trwający ok. 7 min. Nagrzane matryce pras formują sklejkę na żądany przez 

klienta kształt.  

Poprzez szeroko rozwinięty park maszynowy sklejka sprawnie przechodzi 

szereg zabiegów: obcinania, szlifowania, wiercenia. Następnie sklejka trafia do 

kontroli jakości, gdzie następuje klasyfikacja sklejki wg ustalonych wymogów.  

Etapem końcowym jest pakowanie sklejki na paletach w ściśle określony 

sposób. Tak przygotowane palety składowane są w magazynie, gdzie czekają na 

odbiór klientów. 

Operator prasy hydraulicznej  

Stanowisko operatora prasy hydraulicznej umieszczone jest w hali pro-

dukcyjnej. Wyposażone jest ono w prasy hydrauliczne.  

Operator pras hydraulicznych otrzymuje do dyspozycji karty charaktery-

styk substancji szkodliwych oraz niebezpiecznych. Ma także dostęp do instrukcji 

bezpiecznego użytkowania oraz konserwowania maszyn. Pracodawca zapewnia 

okresowe przeglądy oraz konserwacje pras. Dodatkowo stanowisko wyposażone 

jest w przenośny sprzęt przeciwpożarowy oraz apteczkę pierwszej pomocy.  

Na stanowisku pracy występuje czynnik chemiczny – formaldehyd za-

warty w kleju. Według karty charakterystyki kleju, produkt ten nie wymaga 

kwalifikacji jako rakotwórczy.  

Jak do tej pory na stanowisku tym nie stwierdzono wypadków przy pracy, ani 

nie zgłoszono chorób zawodowych. 

Analiza i ocena ryzyka zawodowego na stanowisku operatora 

pras hydraulicznych w wytwórni elementów sklejkowych  

Każdy pracownik wykonując czynności związane z pracą, narażony jest 

na szereg czynników środowiskowych, przeważnie mających negatywny wpływ 

na jego zdrowie oraz samopoczucie. Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodo-

wego ma za zadanie ustanowić bezpieczne miejsca pracy dla pracowników, 

zaznajomić ich z zagrożeniami mogącymi wystąpić podczas wykonywanych 

przez nich czynności oraz z ich konsekwencjami.  

Przemysł drzewny, wg statystyk, jest sektorem gospodarki, w którym 

pracownicy są szczególnie narażeni na oddziaływanie czynników uciążliwych 

i szkodliwych dla zdrowia. Po przeprowadzeniu odpowiednich badań oraz ob-

serwacji, w rozdziale tym, zostaną zaprezentowane wyniki przeprowadzonej 

oceny ryzyka w wytwórni elementów sklejkowych. Ze względu na złożony 
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proces produkcji oraz dużą liczbę stanowisk pracy, owa ocena została przepro-

wadzona na stanowisku – operator pras hydraulicznych.  

Metodyka badań  

W artykule, aby ocenić ryzyko zawodowe na stanowisku operatora pras 

hydraulicznych posłużono się metodą Risc Score. Metoda ta w pełni spełnia 

wszelkie międzynarodowe standardy. Otrzymane wyniki są pomocne przy za-

planowaniu działań w celu ciągłego doskonalenia poprawy bezpieczeństwa 

w miejscu pracy. 

Identyfikacja oraz charakterystyka zagrożeń na stanowiskach 

operatorów pras hydraulicznych  

Praca na stanowiskach operatorów pras hydraulicznych wiąże się z wy-

stępowaniem następujących zagrożeń zestawionych w poniższej tabeli 1. 

Tabela 1. Zagrożenia występujące na stanowisku pracy operatora pras hydraulicznych 

Lp. Rodzaj zagrożenia Prasa hydrauliczna 

1.  Hałas (m.in.: pracujące silniki, urządzenia, maszyny) Występuje  

2.  Mikroklimat gorący  Występuje  

3.  Najechanie przez pojazd  Występuje  

4.  Ostre krawędzie, materiały  Występuje  

5.  Nieprawidłowe oświetlenie  Występuje  

6.  Pochwycenie przez części wirujące  Nie występuje  

7.  Pochwycenie przez urządzenie (ściśnięcie)  Występuje  

8.  Porażenie prądem elektrycznym  Występuje  

9.  Potknięcie się na płaszczyźnie  Występuje  

10.  Pożar  Występuje  

11.  Przewrócenie się pojazdu  Występuje  

12.  Pył  Nie występuje  

13.  Substancje chemiczne – formaldehyd  Występuje  

14.  Uderzenie obrabianym przedmiotem  Nie występuje  
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Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku operatora pras 

hydraulicznych  

Na Rys. 1 przedstawiono zestawienie zagrożeń na stanowisku operatora 

pras hydraulicznych. 

 

Rys. 1. Zestawienie zagrożeń na stanowisku operatora pras hydraulicznych 

Źródło: Opracowanie własne. 

W wyniku przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego na stanowisku 

operatora pras hydraulicznych zaobserwowano, iż ryzyko pozostaje na pozio-

mie minimalnym. W związku z tym, zaleca się do dokonywania regularnych 

kontroli w celu utrzymania ryzyka na danym poziomie. Zauważyć też można, iż 

szczególna uwagę należy zwrócić na czynnik chemiczny w postaci formaldehy-

du w celu zmniejszenia owego zagrożenia. 

Podsumowanie  

Podczas przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego, w zakładzie pro-

dukującym sklejkę profilowaną na stanowisku operatora pras hydraulicznych 
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stwierdzono występowanie następujących zagrożeń: hałasu, mikroklimatu gorą-

cego, najechania przez pojazd, występowania ostrych krawędzi, nieprawidło-

wego oświetlenia, pochwycenia przez części wirujące, pochwycenia przez urzą-

dzenie, porażenia prądem elektrycznym, potknięcia się na płaszczyźnie, pożar, 

przewrócenia się pojazdu, pyłu, występowania substancji chemicznych w po-

staci formaldehydu oraz uderzenia obrabianym przedmiotem. Przeprowadzone 

badania wykazały, że ryzyko związane z wykonywaną przez operatora pracą 

należy uznać za dopuszczalne. Zaleca się czynności kontrolne w celu utrzyma-

nia ryzyka na danym poziomie.  

Zaobserwowano także, iż operator pras hydraulicznych narażony jest 

w znacznym stopniu na działanie substancji chemicznej w postaci formaldehy-

du zawartego w kleju. W związku z tym, zaleca się stosowanie rękawic, masek 

ochronnych oraz zapewnienie dobrej wentylacji pomieszczenia. Jednocześnie 

nakazuje się regularne pomiary stężenia występowania formaldehydu w powie-

trzu oraz, w razie konieczności, zastosowanie odpowiednich środków w celu 

jego zmniejszenia.  

W związku z powyższym, działanie związane z występującymi czynni-

kami szkodliwymi, powinny ograniczać się do czynności kontrolno-spraw-

dzających. Pracownicy za każdym razem przed przystąpieniem do czynności 

powinni optycznie sprawdzić stan maszyn oraz urządzeń, na których będzie 

wykonywana praca. Pracodawca z kolei powinien zagwarantować regularne 

oraz rzetelne przeglądy owych urządzeń. Stosowanie się przez pracowników do 

regulaminów oraz zasad bhp panujących w zakładzie jest gwarancją bezpiecz-

nej pracy. Jeżeli natomiast zostaną zaobserwowane przez pracownika jakiekol-

wiek nieprawidłowości, powinny one zostać niezwłocznie zgłoszone bezpo-

średnio do przełożonego, a w razie nagłej potrzeby także do odpowiednich 

służb ratowniczych.  

Przeprowadzone badanie dowiodło, iż ocena ryzyka zawodowego jest 

ważnym źródłem informacji w sprawie poprawy bezpieczeństwa wykonywanej 

pracy oraz spełnia swoje podstawowe zadanie, czyli ochronę pracownika przed 

zagrożeniami w jego miejscu pracy. Jak do tej pory na badanych stanowiskach 

nie stwierdzono żadnych cięższych urazów czy też wypadków poniesionych 

przez pracownika. Do najczęściej występujących urazów zalicza się drobne 

skaleczenia, otarcia czy też zaprószenia oczu. Przeważnie ma to związek z nie-

uwagą pracownika czy też pośpiechem.  

Zatem wytwórnię elementów sklejkowych można uznać za przedsiębior-

stwo, w którym panują bezpieczne warunki pracy. Pracownicy, stosując się do 

zaleceń kierownictwa oraz instrukcji stanowiskowych mogą sumiennie i bez-

piecznie wykonywać powierzoną im pracę, a pracodawca może mieć poczucie, 

iż spełnił swój podstawowy obowiązek wobec pracownika, a mianowicie za-

pewnił mu bezpieczne miejsce pracy. 
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