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Ocena ryzyka zawodowego 
na stanowisku stolarza
Pracownik wykonujący prace stolarskie 
dokonuje obróbki drewna i materiałów 
drewnopochodnych z użyciem różnego 
rodzaju maszyn i narzędzi. Wiele zagrożeń 
czyha na stolarza w jego miejscu pracy, 
zwłaszcza że niektóre pyły mogą wpływać 
na rozwój komórek rakowych. 

 mgr in . Justyna Staszczyk 
specjalista ds. BHP, magister in ynierii bezpiecze stwa po arowego 
Szko y G ównej S u by Po arniczej, IRMIREX

Praca w stolarni niesie ze sob  du e ryzyko 
urazów okolic r k. Wed ug danych staty-
stycznych z G ównego Urz du Statystycz-
nego najcz stszymi przyczynami wypad-

ków w stolarni s  kontakty z ostrym elementem 
oraz uderzenia przez obiekt w ruchu. Ponad 50% 
wypadków zwi zanych jest z nieprawid owym za-
chowaniem si  pracownika. Najcz ciej wypadkom 
ulegaj  osoby, których sta  pracy nie przekracza 
12 miesi cy. Odsetek kobiet ulegaj cych wypad-
kom w pracach zwi zanych z obróbk  drewna nie 
przekracza 20%.

Praca na stanowisku stolarza
Prace stolarskie s  to prace, w których pracownik 
wykonuje obróbk  drewna i materia ów drewno-
pochodnych z u yciem maszyn, urz dze  oraz 
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narz dzi. Najcz stsze czynno ci s  zwi zane 
z wierceniem, szlifowaniem, ci ciem, pi owaniem, 
ze sklejaniem elementów. W zale no ci od rodzaju 
drewna, stolarz mo e by  nara ony na czynniki 
rakotwórcze. Chodzi tutaj przede wszystkim o py y 
drewna twardego (np. buk, d b) poddawanego 
obróbce. Zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra 
Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie bada  
i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia 
w rodowisku pracy (Dz.U. 2011, nr 33, poz. 166) 
pracodawca ma za zadanie wskaza  czynniki 
szkodliwe dla zdrowia w miejscu pracy. W tym: 
uwzgl dni  ród a emisji, poziomy nara ania, 
w a ciwo ci czynników. Na stanowisku stolarza 
z uwzgl dnieniem stosowanych materia ów, 
wyst puj ce czynniki b d  zwi zane z ha asem, 
czynnikiem chemicznym (kleje) oraz py ami. Pra-
codawca ma obowi zek niezw ocznie poinformo-
wa  pracowników nara onych na oddzia ywanie 
czynników szkodliwych. 
Pomieszczenia przeznaczone jako stolarnie nie 
powinny by  umiejscowione w piwnicach i na stry-
chach – ze wzgl du na py y i opary. Nale y je do-
brze wentylowa . Nie wolno dopuszcza  do zale-
gania py ów. Minimalna wysoko  pomieszczenia 

powinna wynosi  3,3 metra. Pracodawca zapew-
nia pracownikowi minimum 2 m2 wolnej pod ogi 
oraz minimum 13 m3 wolnej przestrzeni pomiesz-
czenia. 

Środki ochrony indywidualnej
W nawi zaniu do Rozporz dzenia Ministra Pracy 
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997 r. w spra-
wie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny 
pracy z pó n. zm. i uwzgl dnienia czynników 
wyst puj cych w rodowisku pracy, pracodaw-
ca, analizuj c zagro enia, powinien wyposa y  
pracownika w rodki ochrony indywidualnej. 
Zgodnie z tab. 1. rozporz dzenia przy zagro eniu 
ha asem najcz ciej zagro on  cz ci  cia a jest 
narz d s uchu; przy zgnieceniach, przeci ciach, 
otarciach s  to d onie i r ce; przy py ach – dro-
gi oddechowe, twarz i skóra. Rodzaje rodków 
ochrony indywidualnej przy pracach stolarskich 
to: nauszniki, okulary, r kawice ochronne, ochra-
niacze palców, maski  ltruj ce. W zwi zku z tym 
nale y odpowiednio zabezpieczy  te cz ci cia a, 
stosuj c wskazane rodzaje rodków ochrony przed 
wyst puj cymi zagro eniami, a w dalszej kolej-
no ci zmniejszy  ci ko  nast pstw. Pracownicy 
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zobowi zani s  bezwzgl dnie stosowa  si  do zna-
ków nakazów stosowania ochron osobistych 
umieszczanych na stanowisku pracy.

Charakterystyka stanowiska
Pracownik wykonuj cy prace w stolarni musi 
mie  uko czone 18 lat, posiada  odpowiednie 
przeszkolenie z zakresu bezpiecze stwa i higie-
ny pracy oraz instrukta  stanowiskowy, a tak e 
orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskaza  
do wykonywania pracy na zajmowanym stanowi-
sku. Obowi zkiem stolarza jest transportowanie 
desek, p yt OSB oraz materia ów drewnopochod-
nych z miejsca sk adowania do miejsca odróbki. 
Pracownik wykonuje prace zwi zane z wierce-
niem, ci ciem, pi owaniem, ze szlifowaniem, 
sklejaniem elementów. Wykorzystuje maszyny 
i urz dzenia: pi y tarczowe, CNC do ci cia, szli-
 erki, wielopi y, wiertarki, heblarko-strugarki, 

pi y panelowe. Maszyny s  wyposa one w wy-
ci gi stanowiskowe i wy czniki awaryjne. Sto-
larz ma do dyspozycji narz dzia r czne, takie 
jak: m otki, d uta, brzeszczoty itp. Po wykonaniu 
obróbki przechodzi on na stanowisko klejenia 
i wykonuje prace zwi zane z czeniem elemen-
tów za pomoc  kleju (nak adanie warstwy kleju 
za pomoc  p dzelka lub wa ka) i pneumatycz-
nych zszywaczy. Pracownik musi by  wyposa ony 
w rodki ochrony indywidualnej i posiada  dost p 
do pomieszcze  higieniczno-sanitarnych. W oma-
wianym przyk adzie posadzka jest betonowa i nie 
ma schodów.  

Fot. 1. Obs uga pi y panelowej

Fot. 2. Obs uga CNC do ci cia

Fot. 4. Zalegaj cy py

Fot. 3. Stanowisko klejenia
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Tab. 1. Karta oceny ryzyka zawodowego metod  PN-N-18002:2011 w skali trójstopniowej
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1.

Powierzchnie, 
na których 

jest mo liwy 
upadek (upadek 
na tym samym 

poziomie)

Z a organizacja pracy, 
po piech. Potkni cia 

o przewody elektryczne 
poprowadzone do zasilania 

urz dze . Zapylona 
nawierzchnia, trociny 

na pod odze

St uczenia, 
skaleczenia, 
zadrapania 

zwichni cia lub 
z amania ko czyn

M P M

Utrzymanie porz dku 
w pomieszczeniu 

i na drogach komunikacji 
wewn trznej, stosowanie 
odpowiedniego obuwia, 
zachowanie szczególnej 

ostro no ci

M MP M

2. Zaprószenie 
oczu

Zaprószenie py em 
lub odpryskiem 
w wyniku prac 
szli  erskich, 

ci cia, wiercenia

Urazy oka S P S

W a ciwa organizacja pracy, 
zapoznanie z instrukcjami 
BHP, stosowanie rodków 

ochrony indywidualnej 
– okulary ochronne, podej-

mowanie dzia a  leczniczych 
natychmiast po zdarzeniu

S MP M

3.

Ograniczenie 
wolnej 

powierzchni 
(przestrzeni)

Ograniczenie powierzch-
ni, wystaj ce elementy 

zabudowy i wyposa enia.  
Pozostawione przedmioty 
w obr bie dróg komunika-

cyjnych

agodne 
obra enia

(siniaki, 
pot uczenia itp.)

M P M

Dbanie o porz dek, 
w a ciwa organizacja 

poszczególnych 
stanowisk pracy

M MP M

4.
Uderzenie 

spadaj cymi 
przedmiotami

Transportowane 
przedmioty. 

Upadek materia ów 
(np. desek) w trakcie próby 

ich chwycenia z miejsc 
sk adowania

Ogólne urazy 
cia a, zadrapania, 
siniaki, st uczenia

M P M

Zachowa  uwag  przy chwy-
taniu przedmiotów z wy ej 
po o onych miejsc. W razie 

potrzeby korzysta  z po-
destów. Stosowanie pe nej 
balustrady z kraw nikiem. 

Stosowanie pojemników 
na narz dzia

M MP M

5.

Ruchome, 
obracaj ce si  

elementy maszyn 
i urz dze

Pochwycenie lub wci gni -
cie przez nieos oni te (lub 

le os oni te) elementy 
nap dowe, ostrza, wiert a

Odci cia palców, 
odci cia r k, 

zmia d enia d oni
D WP D

Stosowanie os on, odzie  
powinna by  dopasowana, 

mankiety zapi te. Zachowa-
nie ostro no ci i uwagi

S P S

6. Odrzut materia u

Odrzut obrabianego 
materia u w kierunku pra-
cownika wskutek nag ego 
wzrostu si  skrawania lub 

zakleszczenia si  narz dzia 
(pi y tarczowej) w materiale 

(deskach, p ytach OSB)

Urazy cia a, urazy 
twarzy, ci kie 

obra enia, mier
D P D

Stosowanie os on, zapadek 
przeciwodrzutowych, 
stosowanie urz dze  

do hamowania. Zachowanie 
ostro no ci i uwagi

S P S

7.
Ostre 

kraw dzie 
i ostrza 

Ostre przyrz dy/narz dzia 
r czne stosowane 

w procesie pracy oraz 
kraw dzie p yt, desek

Skaleczenia, 
zak ucia, rany r k, 
otarcia naskórka

M WP S

Zachowanie ostro no ci 
i koncentracja, stosowanie 
odpowiednich pojemników 

na przyrz dy. Porz dek 
na stanowisku pracy. Stoso-
wanie r kawic antyprzeci -

ciowych

M P M
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8.

Pr d 
elektryczny 
(pora enie 

pr dem 
elektrycznym)

Uszkodzone przewody 
elektryczne b d  

pojawienie si  napi cia 
na obudowach 

urz dze  albo cz ciach 
przewodz cych pr d

Ci kie 
uszkodzenia 
cia a, mier

D MP

Bie ca kontrola stanu izola-
cji przewodów, stosowanie 
w a ciwej ochrony przeciw-
pora eniowej w zak adzie 
m.in. wy czników ró nico-
wo-pr dowych, okresowa 

kontrola instalacji elektrycz-
nej, przestrzeganie prze-

pisów dotycz cych obs ugi 
urz dze  elektrycznych

D MP

9. Po ar

Zwarcie instalacji 
elektrycznej, zaprószenie 

ognia. Stosowanie 
materia ów atwopalnych, 

takich jak kleje, 
rozpuszczalniki

mier , 
poparzenia (rany 

oparzeniowe)
D P D

Przestrzeganie instrukcji 
ppo ., w a ciwe zabez-
pieczenie miejsca pracy 

w sprz t przeciwpo arowy 
– zgodnie z przepisami. 
Zakaz palenia tytoniu

D MP S

10. Wybuch
Wybuch, w wyniku du ego 

zapylenia, zalegaj cych 
trocin

mier , 
poparzenia (rany 

oparzeniowe)
D P D

Przestrzeganie instrukcji 
ppo ., w a ciwe zabez-
pieczenie miejsca pracy 

w sprz t przeciwpo arowy
– zgodnie z przepisami. 

Zakaz palenia tytoniu, stoso-
wanie odci gów

D MP S

11. Ha as 

Urz dzenia i maszyny 
pracuj ce w stolarni 

(wiertarki pi y, maszyny 
CNC), kumulowanie si  

pracy urz dze

Napi cie nerwo-
we, zm czenie 

psychiczne, 
znu enie. Ma e 

prawdopodobie -
stwo pogorszenia 

s uchu

S P S

D enie do tego, aby nie 
kumulowa a si  praca 

wszystkich urz dze . W razie 
konieczno ci stosowanie 

ochronników s uchu. Powy ej 
85 dB – bezwzgl dne stoso-
wanie ochronników s uchu

S MP M

12.

Obci enie
uk adu 

mi niowo-
-szkieletowego

STATYCZNE:
Praca w pozycji 

wymuszonej, si ganie 
do trudno dost pnych 

miejsc. Wykonywanie prac 
powtarzalnych

D ugotrwa e 
i nawracaj ce 
dolegliwo ci 

uk adu 
mi niowo-

-szkieletowego

S P S

Stosowanie przerw w pracy, 
okresowa zmiana rodzaju 

zaj , ergonomiczne 
stanowisko pracy zgodne 

z przepisami

S MP M

DYNAMICZNE:
Przenoszenie du ej ilo ci 

materia u drzewnego 
do obróbki, w tym: desek, 

p yt OSB, belek. Przenosze-
nie obrobionego materia u 

drzewnego w miejsca 
sk adowania. Chwytanie 

naprzemiennie z poziomu 
pod ogi i poziomu maszyny

Przeci enie 
uk adu 

mi niowo-
-szkieletowego, 

dolegliwo ci 
bólowe

S P S

Przestrzeganie norm 
dotycz cych d wigania 

w tym przepisów 
dotycz cych r cznych prac 

transportowych

S MP M

Tab. 1. Karta oceny ryzyka zawodowego metod  PN-N-18002:2011 w skali trójstopniowej – cd.
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Tab. 1. Karta oceny ryzyka zawodowego metod  PN-N-18002:2011 w skali trójstopniowej – cd.
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13. Nieodpowiednie 
o wietlenie 

le dobrane punkty 
wietlne, niedostosowane 
nat enie o wietlenia 
do warunków pracy

Os abienie 
wzroku, bóle 

oczu, zawienie. 
Znu enie, 
senno  

w przypadku 
zbyt s abego 
o wietlenia

S P S

O wietlenie zgodne 
z normami. Dora na 

wymiana zu ytych róde  
wiat a, zapewnienie 

wymaganego nat enia 
wiat a na stanowisku pracy

S MP M

14. Poparzenia

Na skutek kontaktu 
z nagrzanymi elementami 

maszyn w wyniku ich 
pracy. Na skutek kontaktu 
z nagrzanym materia em 
drzewnym w wyniku jego 

obróbki

Poparzenia 
termiczne, 

rany oparzeniowe
S P S

Zachowanie ostro no ci 
i koncentracja. Stosowanie 

r kawic ochronnych
S MP M

15.

Obci enie 
emocjonalne 

(stres) 

Przeci enie nadmiern  
ilo ci  pracy, nierówne 

traktowanie pracowników

Zaburzenia 
uk adu kr enia 

w tym pracy 
serca; problemy 
z koncentracj , 

depresja

S P S

Jasne okre lenie zakresu 
obowi zków pracownika, 
prawid owa komunikacja 
pomi dzy pracownikami, 

mi e i yczliwe 
zachowania kierownictwa 

do pracowników

S MP M

16.
Zmienne 
warunki 

atmosferyczne 

Deszcz, nieg, mróz, wiatr, 
zmiany temperatury 

podczas przemieszczania 
si  na otwartej przestrzeni 

po materia y drzewne 
do obróbki sk adowane 
poza pomieszczeniem 

stolarni

Przezi bienie, 
udar cieplny,

choroby 
reumatyczne

M P M
Przerwy organizacyjne, 

stosowanie ochron 
osobistych

M MP M

17.

Substancje 
chemiczne – klej 
typu LIBRACOL 

– dzia anie 
dra ni ce

Stosowanie kleju 
do wszystkich rodzajów 

drewna w tym nara onych 
na dzia anie wilgoci

Podra nienie 
skóry, 

podra nienie 
oczu

S MP M

Stosowanie rodków ochro-
ny indywidualnej – okulary 
ochronne, odzie  robocza 

zgodnie z kartami charakte-
rystyk substancji, w a ciwe 
oznakowanie pojemników

M MP M

18. Py y

Py y unosz ce si  
na stanowiskach pracy, 

przylegaj ce do maszyn, 
powierzchni cian i pod óg

Alergie, problemy 
z oddychaniem, 

kaszel, duszno ci
D P D

Prawid owa wentylacja miejsc 
pracy, w tym skuteczna 

wentylacja ogólna i odci gi 
miejscowe. Stosowanie rod-
ków ochrony indywidualnej: 

maski, okulary ochronne

S P S
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19.
Czynniki 

biologiczne 
– bakterie

Escherichia coli Grupa za-
gro enia: 2. Przenoszenie: 

pomieszczenia higieniczno-
-sanitarne, droga pokarmo-

wa bezpo rednia

Biegunki, salmo-
nelloza (zapalenie 

o dka, jelit, 
zatrucia pokar-

mowe)

S P S

Zachowanie higieny (mycie 
r k, dezynfekcja), stoso-
wanie rodków ochrony 
osobistej, ochrony r k

M MP M

20.
Czynniki 

biologiczne 
– ro liny

Py  drzewny z drewna 
d bu i buka Grupa 

zagro enia: 3. Przenoszone 
powietrzno-py owe 

(wdychanie py u 
drzewnego)

Rak – gruczolak 
nosa, alergiczny 
nie yt nosa, ast-
ma oskrzelowa, 
alergiczne zapa-
lenie spojówek 

i skóry

D P D

Stosowanie ochron 
osobistych, redukcja 
zapylenia, poprawa 

skuteczno ci wentylacji, 
automatyzacja procesu

S P S

Py  drzewny z drewna 
drzew li ciastych – orzech, 

kasztanowiec, jesion, 
robinia akacjowa Grupa 

zagro enia: 2. Przenoszone 
powietrzno-py owe (wdy-
chanie py u drzewnego)

Alergiczny nie yt 
nosa, astma 
oskrzelowa, 
zapalenie 

spojówek i skóry

S P S

Stosowanie ochron 
osobistych, redukcja 
zapylenia, poprawa 

skuteczno ci wentylacji, 
automatyzacja procesu

S MP M

Py  drzewny z drewna 
sosny i ró nych produk-
tów tego drewna Grupa 

zagro enia: 2. Przenoszo-
ne powietrzno-py owe, 
powietrzno-kropelkowe 
(wdychanie py u drzew-
nego, aerozoli z ywicy, 

olejków eterycznych)

Astma 
oskrzelowa, 

alergiczny nie yt 
nosa, zapalenie 
spojówek i skóry

S P S

Stosowanie ochron 
osobistych, redukcja 
zapylenia, poprawa 

skuteczno ci wentylacji, 
automatyzacja procesu

S MP M

Tab. 1. Karta oceny ryzyka zawodowego metod  PN-N-18002:2011 w skali trójstopniowej – cd.


