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Charakterystyka zagro¿eñ i przyczyny 
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Characteristics of the risks and causes of accidents in the printing industry

2013) on 30655 workers showed that 7625 (about 25%) of them had experienced hazardous situations at 
work. Over 15% of them worked in hazardous conditions related to the working environment, strenuous work 
and mechanical factors. This paper evaluates occupational hazards in printing-houses focusing on the kind 
and frequency of accidents in the past few years.  The analysis showed that despite the wide range of risks 
in the printing industry, accidents were generally light and they affected a relatively small group of workers. 
This paper also assesses risk in accordance with standard PN-N-18002:2011.
Keywords: printing industry, accidents at work, printing-house, risk assessment

Wstêp

w zak³adach poligraficznych. Jak wynika z raportu 
-

nym funkcjonowa³o ok. 8,8 tys. przedsiêbiorstw 
-

6% to przedsiêbiorstwa ma³e, a pozosta³e niespe³na 

sektorze poligraficznym w 2012 r. wynios³a ponad 
-

wa³ offset, aczkolwiek znaczne zyski generowa³y 

poligraficznych. Rodzaj wykonywanej tam pracy 

-

-
setowych, wytrawianie form drukowych do maszyn 
wklês³odrukowych. Kolejnym etapem jest druk 
na papierze, kartonie, folii czy innych materia³ach.

z oprawianiem i wykañczaniem produktu drukarskie-

-

-

-

-

wibracje, promieniowanie m.in. UV i podczerwone, 

-

-
gu ostatnich lat w Polsce. Przedstawiono tak¿e ocenê 
ryzyka zawodowego na podstawie PN-N-18002:2011.

Identyfikacja zagro¿eñ
-

limy zgodnie z wytycznymi PN-N-18004:2001 na:

-
miastowego pogorszenia stanu zdrowia pracownika 

-

bran¿y poligraficznej, to przede wszystkim czynniki 
niebezpieczne (urazowe), generowane przez poru-
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substancje chemiczne, py³y, mikroklimat, a ponadto 

Charakterystyka g³ównych zagro¿eñ 
w bran¿y poligraficznej

Substancje chemiczne wykorzystywane 

przygotowania fotoreprodukcji, form drukowych 
offsetowych, typograficznych, fleksodrukowych, 
wklês³odrukowych oraz sitodrukowych, w procesie 
drukowania, podczas uszlachetniania druku, a tak¿e 

-
sowanych w danym przedsiêbiorstwie technologii 

Sanitarna nadzoruje na stanowiskach pracy w dru-

nafta, trimetylobenzeny, propan-2-ol, octan etylu, 

-

chemicznych jest nadal znaczne.

to substancje ³atwopalne (alkohole, aceton, benzen 
-

szaniny wybuchowe.

-

-
trycznych wskutek po¿aru. Zagro¿enie po¿arem 

-
niki lub inne substancje ³atwopalne.

-

-

w du¿ej mierze zale¿y od konstrukcji i stanu tech-

-
skowymi (oprac. w³asne na podstawie danych GUS)

danych GUS)

danych GUS)
-

Okres
Liczba 

wypadków 
ogó³em

W wypadkach

ciê¿kich lekkich

2013 314 – 2 312
2012 344 – 4 340
2011 373 1 2 370
2010 300 – – 300

283 – – 283
– nie stwierdzono

dosz³o w warunkach odchylenia od stanu normalnego (oprac. w³asne na 
podstawie danych GUS)

tak¿e do powstawania drgañ mechanicz-

-
-wodzikowych, krzywkowych, zapadkowych, 

-

-

posadowionych) oraz drgania miejscowe 
(np. wibracje przenoszone przez koñczyny 

i IR. Promieniowanie laserowe wykorzysty-
wane jest w procesie przygotowania form 

-

-
we, metalohalogenowe) wykorzystywane 

-
ce offsetowej, sitodrukowej czy fleksograficz-
nej. Promieniowanie UV stosuje siê w kana³ach 

UV. Do utrwalania farb konwencjonalnych 
i farb offsetowych zwojowych utrwalanych 
ciep³em, tzw. heat-set -
cjonalnych i dyspersyjnych wykorzystywane 

Warunki pracy

-
stwo przemys³owe, dzia³ 18 – poligrafia 

-
zane z nimi wypadki w odniesieniu do 30 655 

dotyczy³y zagro¿enia podczas pracy. 1230 
-

na rys. 1.

-

wp³yw stosunkowo ³atwo mo¿na zreduko-

indywidualnej. Na drugim miejscu (ponad 
10% zatrudnionych) znalaz³y siê substancje 
chemiczne.

-
-

nowisk pracy (inne szkodliwe czynniki – 73 

wykonywa³o prace z udzia³em maszyn szcze-

10,7%

5,1%

75,4%

1,3%

0,2%

0,8%

6,5%

Zatrudnieni w warunkach zagro¿enia substancjami
chemicznymi 

Zatrudnieni w warunkach zagro¿enia py³ami
przemys³owymi 

Zatrudnieni w warunkach zagro¿enia ha³asem

Zatrudnieni w warunkach zagro¿enia wibracj¹

Zatrudnieni w warunkach zagro¿enia mikroklimatem
gor¹cym 

Zatrudnieni w warunkach zagro¿enia
promieniowaniem 

Zatrudnieni w warunkach zagro¿enia innymi
szkodliwymi czynnikami 

1

4

41

43

53

Kontakt z p³omieniem lub gor¹cym/p³on¹cym
obiektem/ iskiem  

Kontakt z niebezpiecznymi substancjami
chemicznymi 

iêzienie, zmi ie –   miê y

 przez obiekt

Kontakt miotem ostrym

7

12

16

33

Wypadki zwi¹zane m m
za³amaniem  m m samym

i mie  

Wypadki zwi¹zane m m si  
iem y z wys i 

Wypadki zwi¹zane m m
za³amaniem  m ie) 

Wypadki zwi¹zane m m si  
iem s y na tym samym i mie  
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Tabela 2. Identyfikacja zagro¿eñ

Lp. Mo¿liwe skutki zagro¿enia
1. Ruchome elementy maszyn z³amania, pot³uczenia, zmia¿d¿enie stosowanie odpowiednich os³on maszyn, szkolenia stanowiskowe

2. -
ce elementy uk³ucia, przeciêcia stosowanie odpowiednich os³on maszyn, szkolenia stanowiskowe

3. oparzenia przestrzeganie instrukcji bezpieczeñstwa, szkolenia stanowiskowe

4.
dyskomfort
zaburzenia neurologiczne, zaburzenia 
naczyniowe,
zaburzenia kostno-stawowe

-

5. Elementy pod napiêciem pora¿enie
poparzenie

6. pot³uczenia, zwichniêcia, skrêcenia, 
z³amania

-
zgowe, wyk³adziny przemys³owe 

7. pot³uczenia, z³amania bariery ochronne, szkolenia stanowiskowe

8. st³uczenia, zmia¿d¿enia, z³amania wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych
st³uczenia, zranienia, z³amania szkolenia stanowiskowe

10. £atwopalne substancje, substancje wybuchowe poparzenia , st³uczenia, zranienia, z³a-
mania, uduszenia

odpowiednio dobrana wentylacja, wydzielenie stref zagro¿enia, stosowanie szaf 
ognioodpornych, szkolenia stanowiskowe

11. Promieniowanie podczerwone, UV i laserowe

12.  Ha³as -
wy, uszkodzenia s³uchu 

13. Pary, ciecze i gazy substancji chemicznych
poparzenia, uduszenie, uszkodzenia 

zatrucia

14. Py³y uczulenia, schorzeñ uk³adu oddecho-
wego

15. zaburzenia w gospodarce energetycz-
nej organizmu, wyczerpanie, omdlenia

-
wych na stanowisku pracy

16. dyskomfort, zmêczenie, schorzenia 
stanowiskowe

17. widzenia
-

18. stres psychiczny, przyspieszone têtno

Wypadki
W tabeli 1. zestawiono liczbê poszkodowanych 

w wypadkach w poligrafii i reprodukcji zapisanych 

Niemal wszystkie odnotowane wypadki mia³y 

-

-

normalnego* (rys. 3.).

Ocena ryzyka zawodowego  
zgodnie z PN-N-18002:2011

Polskie prawo pracy nak³ada na wszystkich 
-

-
wodowego dla wszystkich stanowisk w firmie. 
Podstawowe zasady przeprowadzania oceny ry-

* -

-
stowaniu b³êdu. Miejsce publikacji: Dz.U. Nr 240, poz. 1612, 

przy pracy. Miejsce publikacji: Dz.U. Nr 14, poz. 80 zmiany: 
Dz.U. z 2010 r. Nr 218, poz. 1440.

-

na stanowisku pracy polega na ustaleniu prawdopo-

wyposa¿enie stanowisk, eliminacjê szkodliwych sub-

produkcji w celu poprawy poziomu bezpieczeñstwa 

Ocena ryzyka zawodowego dla stanowiska pracy 

Charakterystyka stanowiska pracy: drukarz przy 

produktu.

Identyfikacja zagro¿eñ
Informacje o zagro¿eniach, mo¿liwych skutkach 

przedstawiono w tabeli 2.
Ocena ryzyka zawodowego, zgodnie z wyma-

-

jednak, zgodnie z PN-N-18002:2011 „nie jest celowe 
-
-

na stanowisku pracy (…)”.
W celu przedstawienia sposobu oceny ryzyka 

-
wano ryzyko zawodowe (tabela 3.) w odniesieniu 

umieszczonych w tabeli 2, pozycje 1-10. Oszaco-
wanie ryzyka zawodowego w stosunku do tych 

-
¿y³y przede wszystkim dane statystyczne GUS za rok 
2013. W celu przeprowadzenia pe³nej oceny ryzyka 

Jak wynika z tabeli 3., pracê w zawodzie druka-

to nieliczne wypadki: 321 lekkich oraz 2 ciê¿kie przy 
-

GUS za 2013 r.).

Podsumowanie
Sektor poligraficzny w Polsce jest silny i dyna-

miczny. Wzrost zapotrzebowania na jego produkty 
znajduje odzwierciedlenie w liczbie zatrudnionych 

z regu³y charakter lekki i mimo szerokiego spek-
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Lp. Zagro¿enia Skutki Prawdopodo-
bieñstwo Ryzyko Dopuszczal- Zalecenia

1. Ruchome elementy 
maszyn

z³amania M MP 1 dopuszczalne Nie jest konieczne prowadzenie ¿adnych dzia³añ

pot³uczenia M WP 3 dopuszczalne jest zmniejszenie ryzyka zawodowego

zmia¿d¿enie D MP 3 dopuszczalne jest zmniejszenie ryzyka zawodowego

2.
Ostre krawêdzie uk³ucia M P 2 dopuszczalne

-
mu ryzyka zawodowego lub zapewnienie, ¿e ryzyko zawodowe 
pozostaje najwy¿ej na tym samym poziomie

przeciêcia S MP 2 dopuszczalne
-

mu ryzyka zawodowego lub zapewnienie, ¿e ryzyko zawodowe 
pozostaje najwy¿ej na tym samym poziomie

3. oparzenia S MP 2 dopuszczalne
-

mu ryzyka zawodowego lub zapewnienie, ¿e ryzyko zawodowe 
pozostaje najwy¿ej na tym samym poziomie

4.

dyskomfort M WP 3 dopuszczalne jest zmniejszenie ryzyka zawodowego
zaburzenia 
neurologiczne D MP 3 dopuszczalne jest zmniejszenie ryzyka zawodowego
zaburzenia 
naczyniowe D MP 3 dopuszczalne jest zmniejszenie ryzyka zawodowego
zaburzenia 
kostno-stawowe D MP 3 dopuszczalne jest zmniejszenie ryzyka zawodowego

5. Elementy pod 
napiêciem

pora¿enie, 
poparzenie D MP 3 dopuszczalne jest zmniejszenie ryzyka zawodowego

6. powierzchnie

pot³uczenia M MP 1 dopuszczalne Nie jest konieczne prowadzenie ¿adnych dzia³añ

zwichniêcia, 
skrêcenia S MP 2 dopuszczalne

-
mu ryzyka zawodowego lub zapewnienie, ¿e ryzyko zawodowe 
pozostaje najwy¿ej na tym samym poziomie

z³amania S MP 2 dopuszczalne
-

mu ryzyka zawodowego lub zapewnienie, ¿e ryzyko zawodowe 
pozostaje najwy¿ej na tym samym poziomie

7.
pot³uczenia M MP 1 dopuszczalne Nie jest konieczne prowadzenie ¿adnych dzia³añ

z³amania S MP 2 dopuszczalne
-

mu ryzyka zawodowego lub zapewnienie, ¿e ryzyko zawodowe 
pozostaje najwy¿ej na tym samym poziomie

8. przedmioty

st³uczenia M MP 1 dopuszczalne Nie jest konieczne prowadzenie ¿adnych dzia³añ

z³amania S MP 2 dopuszczalne
-

mu ryzyka zawodowego lub zapewnienie, ¿e ryzyko zawodowe 
pozostaje najwy¿ej na tym samym poziomie

zmia¿d¿enia D MP 3 dopuszczalne jest zmniejszenie ryzyka zawodowego

transportu

st³uczenia, 
zranienia M MP 1 dopuszczalne Nie jest konieczne prowadzenie ¿adnych dzia³añ

z³amania S MP 2 dopuszczalne
-

mu ryzyka zawodowego lub zapewnienie, ¿e ryzyko zawodowe 
pozostaje najwy¿ej na tym samym poziomie

10.
£atwopalne 
substancje, 
substancje 
wybuchowe

st³uczenia, 
zranienia M MP 1 dopuszczalne Nie jest konieczne prowadzenie ¿adnych dzia³añ

z³amania S MP 2 dopuszczalne
-

mu ryzyka zawodowego lub zapewnienie, ¿e ryzyko zawodowe 
pozostaje najwy¿ej na tym samym poziomie

poparzenia D MP 3 dopuszczalne jest zmniejszenie ryzyka zawodowego

uduszenie D MP 3 dopuszczalne jest zmniejszenie ryzyka zawodowego

-

-

miejsce w tej ga³êzi przemys³u, trzeba systematycz-

w postaci os³on. Pamiêtajmy jednak, ¿e nawet najle-

Kluczem do zapewnienia optymalnej ochrony jest re-

o to, aby warunki pracy nie pogarsza³y siê wskutek 
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