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0. WSTĘP

Partnerzy społeczni europejskiej branży drzew-
nej od zawsze zwracają szczególną uwagę na 
zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdro-
wia w miejscu pracy.

Przestrzeganie prawa wspólnotowego odgry-
wa kluczową rolę w podwyższaniu poziomu 
ochrony w branży produkcji paneli. Zgadzamy 
się, że inwestycje w BHP zwiększają produk-
tywność i wydajność, a także chronią zdrowie 
pracowników.

To porozumienie w sprawie formaldehydu opie-
ra się na europejskiej dyrektywie ramowej w 
sprawie ochrony pracowników w miejscu pracy 
oraz europejskiej dyrektywie w sprawie ochrony 
pracowników przed zagrożeniem związanym z 
narażeniem na działanie czynników rakotwór-
czych lub mutagenów w miejscu pracy.

Niniejsze porozumienie aktywnie wdraża war-
tości dopuszczalne narażenia zdrowotnego 
rekomendowane przez Komitet Naukowy ds. 
Dopuszczalnych Norm Zawodowego Nara-
żenia (SCOEL) i proponowane przez Komisję 
Europejską. Dlatego ma na celu przyspiesze-
nie ogólnoeuropejskich działań mających za-
pewnić pracownikom ochronę. Działania te nie 
mają na celu ingerencję w europejski proces 
legislacyjny.

Biorąc pod uwagę, że formaldehyd uwzględ-
niono w propozycji Komisji Europejskiej (3. pa-
kiet) zmiany europejskiej dyrektywy w sprawie 
ochrony pracowników przed zagrożeniem zwią-
zanym z narażeniem na działanie czynników ra-
kotwórczych lub mutagenów w miejscu pracy, 
sygnatariusze nie wyrażają już zamiaru doma-
gania się od Komisji Europejskiej przeniesienia 
tego porozumienia do dyrektywy europejskiej 
lub dodania go jako załącznika do istniejącej 
dyrektywy europejskiej w sprawie ochrony pra-
cowników przed zagrożeniami w miejscu pracy.

Porozumienie ustanawia minimalne obowią-
zujące wymogi bez uszczerbku dla przepisów 
wspólnotowych, krajowych lub branżowych 

czy innych rodzajów przepisów prawa oraz ma 
na celu nieobniżanie poziomu ochrony.

Niniejsze porozumienie ma na celu promo-
wanie współpracy pomiędzy partnerami spo-
łecznymi na wszystkich poziomach w duchu 
wspólnotowego dialogu społecznego przy po-
szanowaniu różnych kultur dotyczących dzia-
łalności przemysłowej na poziomie lokalnym. 
Instrukcje działań mają być łatwo dostępne do 
wdrożenia w fabrykach.

Sygnatariusze zgadzają się, że niezależnie od 
miejsca, w którym niniejsze porozumienie wej-
dzie w życie, zostanie uwzględniony postęp tech-
niczny: postęp techniczny względem maszyn 
przetwórczych lub systemów wentylacji, w tym 
wentylacji wyciągowej, lub innego sprzętu tech-
nicznego zapobiegającego narażaniu pracowni-
ków na kontakt ze szkodliwymi substancjami.

Oryginalna wersja tych instrukcji została podpisa-
na 29 listopada 2018  r. w Lizbonie w ramach 2. 
seminarium poświęconego wspólnotowemu dia-
logowi społecznemu nt. przemysłu drzewnego — 
„Perspektywy i wyzwania przemysłu drzewnego 
w Europie (PCWIE)”, które zostało przeprowadzo-
ne wspólnie przez CEI-Bois, EFBWW i EPF.

Ta aktualizacja odzwierciedla doświadczenia 
zebrane w trakcie rzeczywistej implementacji 
zapisów niniejszych instrukcji, wpływ kryzysu 
pandemicznego COVID-19 oraz zaktualizowa-
ny harmonogram zgodnie z nowym projektem 
partnerstwa społecznego UE — „Implemen-
tacja projektu na rzecz redukcji formaldehy-
du”, realizowanego przez EFBWW i EPF przy 
wsparciu Komisji Europejskiej. Projekt rozpo-
czął się w marcu 2020 r. i będzie realizowany 
przez 18 miesięcy. Ponadto wprowadzono po-
mniejsze korekty i objaśnienia.
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1. WPROWADZENIE DO INSTRUKCJI  
DOTYCZĄCYCH DZIAŁAŃ

Z dniem 1 stycznia 2016 r. formaldehyd sklasyfiko-
wano jako substancję rakotwórczą 1B według kry-
teriów CLP w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008 
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania 
substancji i mieszanin. Substancję uwzględniono 
w załączniku VI. W rezultacie formaldehyd pod-
lega także dyrektywie UE 2004/37/WE z dnia 29 
kwietnia 2004 r. w sprawie ochrony pracowników 
przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na 
działanie czynników rakotwórczych lub mutage-
nów podczas pracy (dyrektywie CMD).

Formaldehydowi przyznano priorytet, jeśli cho-
dzi o konieczność przestrzegania wiążących 
wartości dopuszczalnych narażenia zawodowe-
go (BOELV). Zgodnie z propozycjami SCOEL 
Komisja przyjęła wiążące wartości dopuszczal-
nych narażenia zawodowego (OEL) dla formal-
dehydu na poziomie 0,3 ppm (średnia ważona 
[TWA] w czasie 8 godzin) i 0,6 ppm (limit na-
rażenia krótkotrwałego [STEL]) (Dyrektywa UE 
2019/983, opublikowana w Dzienniku Urzędo-
wym Unii Europejskiej dnia 20 czerwca 2019 r.).

Aby przyspieszyć wejście w życie uzgod-
nionych BOEL, sygnatariusze zdecydowali o 
podpisaniu aktywizującego, odrębnego po-
rozumienia w sprawie wdrożenia przyjętych 
wartości SCOEL we wszystkich Państwach 
Członkowskich, w których mają swoje firmy 
członkowskie. Porozumienie to zapobiegnie 
opóźnieniom i zapewni szybkie uzyskanie jed-
nolitych zasad gry w zakresie ochrony pracow-
ników i zapobiegania zagrożeniom.

Te instrukcje działań mają na celu pomóc 
wszystkim zainteresowanym producentom 
w branży paneli drewnopochodnych w prze-
strzeganiu nowych wymogów OEL. Instrukcje 
te stanowią praktyczne narzędzie polepszania 
ochrony zdrowia i udokumentowania prze-
strzegania dobrowolnego zobowiązania EPF 
(zob. załącznik).

Dzięki procedurze opisanej w niniejszych in-
strukcjach, dotyczących działań w oparciu o 
wspólnotową zharmonizowaną normę odnie-
sienia EN 689, producenci wdrożą przejrzysty 
system dla wszystkich pracowników produk-
cyjnych. W stosownych przypadkach będą one 
dotyczyły również podwykonawców i gości. W 
ten sposób wszyscy zainteresowani są stale in-
formowani o sytuacji dotyczącej formaldehydu 
w każdym obszarze i są w stanie podjąć dzia-
łania na własną odpowiedzialność. Niniejsze 
instrukcje działań są źródłem pewności funk-
cjonowania w bezpiecznych warunkach oraz 
stanowią podstawę skutecznego programu 
ograniczania zagrożeń wynikających z działa-
nia formaldehydu. Muszą być wdrożone w wy-
niku dialogu społecznego w miejscu pracy i we 
współpracy z osobami zatrudnionymi.

Po wdrożeniu tych instrukcji dotyczących dzia-
łań i utworzeniu puli danych dla każdego zakła-
du możliwe będzie opracowanie najlepszych 
praktyk dla każdego obszaru w całej branży 
paneli drewnopochodnych w UE.

2. OBSZAR ZASTOSOWANIA

Obszar zastosowania niniejszego porozumie-
nia to branża paneli drewnopochodnych w UE.

Obszar zastosowania, jeśli chodzi o obszary 
organizacyjne firmy, obejmuje wszystkie jej 
części, w których dochodzi lub może dojść do 
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kontaktu ludzi z formaldehydem (zob. także pa-
ragraf 4.3).

Osobisty zakres zastosowania dotyczy wszyst-
kich pracowników funkcjonujących w miej-
scach, dla których porozumienie to jest ważne.

3. UDZIAŁ PRACOWNIKÓW

1. Poinformowanie przedstawicieli pracowni-
ków, pracowników oraz komitetu ds. bez-
pieczeństwa i higieny pracy o tym porozu-
mieniu i powiązanych z nim czynnościach;

2. Zaangażowanie przedstawicieli pracow-
ników oraz właściwych pracowników we 
wszystkie fazy oceny ryzyka, zdefiniowanie 
planu działań, w tym wdrożenie niezbęd-
nych środków zapobiegawczych, a także w 
ocenę wyników;

3. Zbiorcze wyniki powinny zostać przekazane 
pracownikom, ich przedstawicielom i komiteto-
wi ds. bezpieczeństwa i higieny pracy według 
właściwych przepisów prawnych i praktyk;

4. Wyniki powinny być zgłaszane przez kie-

rownictwo lub osoby odpowiedzialne za 
bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy 
w pełnej zgodności z przepisami krajowymi;

5. Pracownicy i ich przedstawiciele przechodzą wy-
starczające i odpowiednie szkolenia. Otrzymują 
zwłaszcza informacje i instrukcje dotyczące:
• potencjalnych zagrożeń dla zdrowia;
• środków zabezpieczających przed nara-

żeniem się na kontakt z formaldehydem;
• wymogów higienicznych oraz korzystania 

ze środków ochrony i odzieży ochronnej.

Szkolenia należy powtarzać w razie zmian wa-
runków produkcji i okresowo w miarę koniecz-
ności.

4. PLAN DZIAŁANIA

Plan działania powinien uwzględniać proces 
oceny ryzyka, środki zapobiegawcze i procedu-
ry, które co najmniej zapewnią zgodność z OEL 
i procedurami sprawozdawczości. Na podsta-
wie oceny ryzyka należy zastosować niezbęd-
ne środki zapobiegawcze.

1. Odniesienie do informacji znajdujących się 
w OELV uzgodnionych przez SCOEL i za-
proponowanych przez Komisję Europejską;

2. Określenie czynności i obszarów podlega-
jących ocenie;

3. Określenie i przeprowadzenie kampanii po-
miarów w miejscu pracy;

4. Wdrożenie planu działania;
5. Aktualizacja oceny ryzyka;
6. Zakomunikowanie wyników.

Niniejsze instrukcje dotyczące działań oparte 
są na doświadczeniach i postanowieniach kra-
jowych, ponieważ kilka Państw Członkowskich 
przyjęło już OEL przynajmniej na poziomie 
rekomendacji SCOEL i zgodnie z propozycją 
Komisji Europejskiej, i/lub strategii pomiarów, 
mimo że nie wszystkie krajowe OEL mają sta-
tus wiążących. Kraje, które nie wdrożyły jeszcze 
takiego podejścia, odsyła się do zalecanego eu-
ropejskiego standardu EN 689 pt. „Narażenie 
na stanowiskach pracy — Pomiary narażenia 
inhalacyjnego na czynniki chemiczne — Stra-
tegia badania zgodności z wartościami dopusz-
czalnymi” (najnowsza wersja EN 689 z styczeń 
2020). Standard ten wyszczególnia różne stra-
tegie pomiarów dla różnych scenariuszy ekspo-
zycji na formaldehyd. Wykorzystuje się zarówno 
pomiary stacjonarne, jak i osobiste.
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4.1 Proces oceny ryzyka
Ocena ryzyka musi zgadzać się z krajową trans-
pozycją wymogów artykułu 3 dyrektywy w spra-
wie ochrony pracowników przed zagrożeniem 
dotyczącym narażenia na działanie czynników 
rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy 
(dyrektywy CMD).

W przypadku dowolnej czynności, która może 
wiązać się z ryzykiem narażenia się na działanie 
czynników rakotwórczych lub mutagenów, musi 
zostać określony charakter, zakres i okres trwania 
takiej ekspozycji dla pracowników, aby umożliwić 
ocenę ewentualnego zagrożenia dla ich zdrowia 
lub bezpieczeństwa oraz określić konieczne do 
podjęcia środki. Ocenę należy regularnie powta-
rzać. Należy ją przeprowadzać również w każdym 
przypadku jakiejś zmiany warunków, które mogą 
wpłynąć na ekspozycję pracowników na działa-
nie czynników rakotwórczych lub mutagenów. 
Pracodawca ma obowiązek przekazania odpo-
wiednim organom, na ich żądanie, informacji wy-
korzystanych podczas takiej oceny.

Podczas przeprowadzania oceny ryzyka pracodaw-
cy mają obowiązek zwracania szczególnej uwagi 
na wszystkie czynniki wpływające na zdrowie lub 
bezpieczeństwo szczególnie zagrożonych pracow-
ników. Mają także m.in. obowiązek uwzględniania 
zasadności niezatrudniania takich pracowników 
w obszarach, w których mogą mieć oni kontakt z 
czynnikami rakotwórczymi lub mutagenami.

Zgodnie z artykułem 5 ust. CMD ilekroć stosowany 
jest czynnik rakotwórczy lub mutagen, w obsza-
rach, w których pracownicy mają kontakt lub praw-
dopodobnie mają kontakt z takimi substancjami, 
konieczne jest wygrodzenie obszarów zagrożeń i 
stosowanie odpowiednich znaków ostrzegawczych 
i bezpieczeństwa, w tym znaku o zakazie palenia.

Niniejsze instrukcje dotyczące działań mają na celu 
pełne wdrożenie tych głównych wymogów CMD.

4.2 Odniesienie się do OELV 
uzgodnionych przez SCOEL  
odzwierciedlających ryzyko 
związane z formaldehydem
Do celów niniejszego porozumienia będą prze-
strzegane następujące wartości dopuszczalne 
narażenia zdrowotnego rekomendowane przez 
Komitet Naukowy ds. Dopuszczalnych Norm Za-
wodowego Narażenia (SCOEL) oraz uzgodnione 
przez Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa i 
Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy (ACSH):
• Średnia ważona [TWA] w czasie 8 godzin: 

0,3 ppm (0,369 mg/m3);
• STEL: 0,6 ppm (0,738 mg/m3).

4.3 Określenie czynności i  
obszarów podlegających ocenie
Podczas produkcji paneli drewnopochodnych 
i bez stosowania konkretnych środków zapo-
biegawczych możliwe jest przewidzenie poten-
cjalnie podwyższonego stężenia formaldehydu 
w powietrzu, w tym stężenia przekraczającego 
OEL, tj. wartości dopuszczalne narażenia za-
wodowego. (Badanie REF-WOOD w 2010 r.)
Zwłaszcza w branży produkcji paneli drew-
nopochodnych dotyczy to obszarów, w któ-
rych formuje się maty, przeprowadza tłoczenie 
wstępne, przenosi maty i tłoczy panele, tnie się 
je, chłodzi, szlifuje i przycina do odpowiednich 
rozmiarów. Dla czynności w tych obszarach 
należy przyjąć konkretne środki zapobiegaw-
cze w celu zapewnienia przestrzegania OEL.
Inne obszary, takie jak przygotowanie i prze-
chowywanie drewna czy stacja kontroli tło-
czenia nie są zwykle zagrożone obecnością 
formaldehydu, ale należy tu zweryfikować po-
szczególne przypadki za pomocą pomiarów.

Aby odgraniczyć właściwe obszary (np. przy 
użyciu kodów kolorów: zielonego, zielono-czer-
wonego i czerwonego — zob. rysunek poniżej), 
zaleca się dalszy podział obszaru produkcji na 
poszczególne strefy na podstawie możliwej emi-

Rysunek: Przykład podziału obszarów roboczych w celu wyznaczenia stref narażenia, tutaj na  
przykładzie systemu formowania. (Prezentacja chroniona)
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sji i ekspozycji na formaldehyd np. w fabryce pa-
neli drewnianych od klejenia po kondycjonowa-
nie. Dla tych obszarów należy określić stężenie 
formaldehydu i na jego podstawie wdrożyć wy-
magane środki ochronne (techniczne, organiza-
cyjne lub dotyczące personelu). Podczas definio-
wania tych stref konieczne może okazać się nie 
tylko dalsze podzielenie ich na dwuwymiarowe 
obszary powierzchni, ale także trójwymiarowe, 
aby móc uwzględnić skutki podnoszenia się na 
pewne wysokości gorących oparów, uwzględnia-
jąc fakt, że mogą znajdować się tam pracownicy.

Na podstawie wniosków w badaniu REF-WOOD 
w 2010 r. taki dalszy podział powinno się oprzeć 
na średnim stężeniu formaldehydu oznaczonym 
stacjonarnie w każdej właściwej strefie i uzyskać 
je z osobistych pomiarów monitorujących.

Umożliwia to wizualizację obszarów zakładu, w 
których mogą występować podwyższone stężenia 
formaldehydu i w których mogą zostać przekro-
czone wartości dopuszczalne narażenia zdrowot-
nego (OEL), a tym samym jasne oddzielenie takich 
obszarów, w których takie stężenia nie występują. 
Procedura ta pozwala na zapewnienie możliwie 
najniższego poziomu narażania pracowników na 
kontakt z formaldehydem i poziomu poniżej OEL 
podczas jednej zmiany, ponieważ czynności wy-
konuje się w różnych obszarach zakładu. Poziom 
zagrożenia można zdefiniować na podstawie bie-
żącego poziomu ryzyka. Wysoki poziom ryzyka 
sygnalizuje niebezpieczeństwo, jednak niskiego 
poziomu zagrożenia nie można automatycznie 
zrównywać z absolutnym bezpieczeństwem.
Obszary te można dalej podzielić zgodnie z po-
niższym modelem strefowym:

4.4 Środki zapobiegawcze
Aby osiągnąć cel ograniczenia kontaktu z formal-
dehydem ze strony pracowników w branży paneli 
drewnopochodnych, należy zawsze uwzględniać 
następujące ogólne wytyczne bezpieczeństwa:
zapobieganie zagrożeniom;
• kontrola zagrożeń;
• ogólne instalacje wyciągowe;
• w technicznie możliwych przypadkach czę-

ściowe odgrodzenie maszyn.

Aby polepszyć działanie instalacji wyciągo-
wych, zasadne jest utrzymanie odciągu na 
optymalnym zaplanowanym poziomie, czę-
ściowe odgrodzenie maszyn - o ile jest to moż-
liwe, oraz oznaczanie obszarów z wysokim po-
ziomem emisji formaldehydu np.:
• wentylacja, w tym lokalna;
• punktowa dysza ssąca;
• możliwie największe oddzielenie i ograniczenie 

liczby obszarów z podwyższonym stężeniem;
• oznaczenie obszarów z podwyższonym po-

ziomem formaldehydu (strefa czerwona).

Nie jest dopuszczalne spędzenie więcej niż 15 
minut w strefie zielonej/czerwonej zdefinio-
wanej w powyższej tabeli bez odpowiedniego 
sprzętu ochrony osobistej (PPE), ponieważ w 
takim przypadku może zostać przekroczona 
wartość STEL. W przypadku pracy w tej stre-
fie pomiędzy dwoma kolejnymi 15-minutowymi 
okresami pracy musi minąć co najmniej 1 go-
dzina. Ogólnie podczas jednej zmiany dopusz-
czalne są 4 krótkie okresy kontaktu z formalde-
hydem. W połowie zmiany przestrzeganie OEL 
jest obowiązkowe w każdym przypadku.
Z dala od stale funkcjonującego obiektu pro-
dukcyjnego łatwo zweryfikować, że stężenie 
formaldehydu znajduje się znacząco poniżej 
0,3 ppm, dzięki czemu taki obszar może zostać 
oznaczony kolorem zielonym i być dostępny 
dla pracowników bez obaw związanych z kon-
taktem z formaldehydem.
Kiedy praca w zakładzie jest wstrzymana oraz ile-
kroć metoda klejenia nie wiąże się z użyciem for-
maldehydu lub kiedy poziom formaldehydu wy-
nosi poniżej 0,3 ppm, granice strefy są znoszone. 

Strefa Zielona Zielony/Czerwony Czerwony
FA stężenie X [ppm] X < 0,3

BEZPIECZEŃSTWO

0,3 < X 0,6
Maks. 15 minut
4x na zmianę

Odpowiedni sprzęt 
ochrony osobistej po-
winien być dostępny

X > 0,6

Wymagany jest odpo-
wiedni sprzęt ochrony 
osobistej
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W takich przypadkach do stref można wchodzić 
bez obaw związanych z kontaktem z formalde-
hydem. Limit czasowy pomiędzy wstrzymaniem 
produkcji a wpuszczeniem do strefy ludzi bez 
PPE (sprzętu ochrony osobistej) zostanie okre-
ślony na poziomie zakładu po pomiarach.
Aby określić każdą strefę, należy dokonać co 
najmniej trzech pomiarów stacjonarnych w 
standardowych warunkach produkcji celem 
uzyskania reprezentatywnego obrazu poziomu 
emisji formaldehydu w każdej z określonych 
stref, a następnie udokumentować wartość po-
miaru na obszar produkcji w tabeli w ust. 4.5. 
Strefy można również określić na podstawie 
osobistych pomiarów monitorujących.

4.5 Określenie i przeprowadzenie 
kampanii pomiarów w miejscu 
pracy
Wszystkie firmy objęte niniejszym porozumie-
niem mają obowiązek przeprowadzenia ilościo-
wej oceny określającej poziom emisji i ekspozycji, 
a także potrzeby wdrożenia środków zapobie-
gawczych w celu zapewnienia zgodności z OELV.

W zależności od charakterystyki organizacji 
pracy i istniejących praktyk zgodnie z EN 689 
sugeruje się dwa osobne podejścia:
1. Ocena w oparciu o pomiary stacjonarne i 

zdefiniowanie obszarów, w których wystę-
puje kontakt z formaldehydem;

2. Ocena na podstawie pomiarów osobistych 
lub grup o podobnej ekspozycji (SEG), chy-
ba że jest to technicznie niewykonalne.

W tym celu w obszarach należy przeprowadzić 
pomiary osobiste lub wyliczyć wartości stacjo-
narne zgodnie z modelem. W tym celu należy 
opracować profil czasowy miejsca pracy, które 
ma być ocenione, np. stacji inspekcji prasy, aby 
wykazać, ile czasu pracownik spędza w każdej 
strefie. Te okresy czasu powinny być określone 
na podstawie zwykłych dni roboczych. Następ-
nie poprzez przekształcenie poziomu emisji 
na średni okres ekspozycji należy sprawdzić 
zgodność z wartością graniczną. Strefy czer-
wone, do których wstęp mają wyłącznie osoby 
noszące odpowiedni sprzęt ochrony osobistej 
(PPE), należy wyliczyć przy emisji wynoszącej 
zero zgodnie z EN 689:

Obliczeń tych należy dokonać dla każdego miej-
sca pracy, w którym podczas całej jednej zmia-
ny mogą wystąpić różne stężenia formaldehydu. 
Aby udokumentować zgodność średniej wielko-
ści na zmianę, tego typu wartość należy obliczyć 
na podstawie istniejących pomiarów.

Weryfikacja ekspozycji poprzez wdychanie 
powinna składać się dokumentacji dotyczącej 
istniejących środków zapobiegawczych i de-
finicji wszystkich innych środków do ewentu-
alnej realizacji, w tym kontroli skuteczności. W 
regularnych odstępach lub kiedy zajdzie taka 

konieczność, należy sprawdzić, czy otrzymane 
wyniki mają obowiązywać bez zmian (kontrola 
skuteczności). Odstępy pomiędzy takimi kon-
trolami zależą od warunków operacyjnych, któ-
re powinno się ustalić podczas oceny. Uzasad-
nione są odstępy roczne, jednak wszędzie tam, 
gdzie będzie to możliwe, powinno się także 
uwzględnić czynniki sezonowe wpływające na 
poziom ekspozycji. Przykłady możliwych sytu-
acji uzasadniających przeprowadzenie kontroli:
1. zmiana właściwego statusu procesu iden-

tyfikacji (metody pomiaru, modelu obliczeń 
itp. );

Przykład:
Obszar Wartość

pomiaru
Stre-
fa

Średni okres czasu podczas 
jednej zmiany (w godz.):

Obliczenie

Powłoka klejowa 0,15 0,5 0,01
Rozprowadzanie 0,30 2 x 0,25 0,02
Tłoczenie wstępne 0,70 0,5 0,00
Klejenie 0,20 2 0,05
Piłowanie poprzeczne 1,00 0,25 0,00
Urządzenie chłodzące 0,40 0,25 0,01
Dyspozytornia <0,1 4 0,00
Wynik średniej wartości na zmianę: 8 0,09
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2. zmiana standardów oceny, wartości gra-
nicznych;

3. zmiana innych czynników istotnych dla uzy-
skania rzetelnego wyniku.

Jeśli zmiany są istotne w kontekście ekspozycji 
polegającej na wdychaniu, wnioski muszą zo-
stać zaktualizowane.

4.6 Wdrożenie środków zmniejsza-
jących ryzyko i zapobiegawczych
Instrukcje dotyczące działań mające na celu 
obniżenie ryzyka i zapobiegnięcie mu muszą 
być zgodne z zasadą hierarchii:
Następstwo, po którym nastąpi wdrożenie ochron-
nych środków technicznych, organizacyjnych i oso-
bowych (hierarchia środków STOP). Odnosi się to do:
• oceny ryzyka;
• środków zapobiegawczych;
• dokumentacji;
• oceny wyników wdrożenia środków.

Możliwe środki w oparciu o niniejsze instrukcje 
dotyczące działań uwzględniają następujące 
ulepszenia:
• poziom uszczelnienia obiektów i/lub sprzętu;
• uchwycenie skanalizowanych emisji;
• kontrola emisji nieprzechwyconych;
• ogólna wentylacja;
• wydajność lokalnej wentylacji wyciągowej;
• organizacja pracy mającej na celu skrócenie 

czasu ekspozycji;
• szkolenia i informowanie pracowników i ich 

przedstawicieli;
• wybór, przechowywanie i konserwacja środ-

ków PPE oraz szkolenia pracowników.

4.7 Aktualizacja oceny ryzyka
Okresowa ponowna ocena będzie zależała od 
artykułu 3 paragrafu 2.4 CMD oraz wymogów 

krajowych i stężeń szkodliwego czynnika w po-
równaniu do OEL. Stężenia w miejscu pracy po-
winny być możliwie najniższe. Oczekuje się, że 
wysiłki będą koncentrowane na okresowej oce-
nie zadań, funkcji i obszarów, w których stężenia 
w miejscu pracy mogą przekroczyć OELV lub 
zbliżyć się do nich. Oczekuje się, że co roku bę-
dzie przeprowadzana ponowna ocena. W przy-
padku znaczących zmian w produkcji konieczny 
może być przegląd lub zmiana oceny ryzyka.

4.8 Dokumentacja
Kampanie pomiarowe, niezależnie od strategii po-
miarów, systematycznie podlegają obowiązkowi 
przedstawiania raportów, które powinny zawierać 
zwłaszcza szczegóły na temat warunków w miejscu 
pracy i produkcji, wyniki według grup o podobnej 
ekspozycji (SEG) lub zadań zależnie od przypadku.
Wyniki kampanii pomiarowych oraz badań i 
rozwoju/przeglądu literatury dotyczących za-
miany formaldehydu na inną substancję po-
winny zostać udostępnione właściwym intere-
sariuszom.

4.9 Nadzór medyczny
Jak mówi art. 14 europejskiej dyrektywy w spra-
wie czynników rakotwórczych i mutagenów, 
wszyscy pracownicy wykonujący czynności we 
właściwych obszarach i prawdopodobnie nara-
żeni na kontakt z formaldehydem muszą mieć 
zapewniony nadzór medyczny.

Metabolizm formaldehydu przebiega szyb-
ko, zatem nie gromadzi się on w ciele. Z tego 
względu klasyczne biomonitorowanie może 
nie sprawdzić się w przypadku tej substancji. 
Do teraz nie opracowano żadnej innej metody. 
Sygnatariusze będą to monitorowali i przekażą 
partnerom społecznym rady dotyczące wyko-
nalnych koncepcji nadzoru medycznego.

5. ZASADY ROZSTRZYGANIA SPORÓW

Jeśli podczas wdrożenia pojawi się różnica 
zdań, strony będące sygnatariuszami będą 
próbowały znaleźć rozwiązanie zgodne z po-
rozumieniem, krajowymi tradycjami i zasada-

mi rozstrzygania sporów. Jeśli nie pojawi się 
rozwiązanie na poziomie krajowym, możliwe 
będzie skonsultowanie się z sygnatariuszami 
umowy europejskiej
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6. HARMONOGRAM CZASOWY  
I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

6.1 Uwagi ogólne
Członków EPF i EFBWW, którzy wdrożą niniejsze 
porozumienie podczas realizacji projektu w ramach 
wspólnotowego dialogu społecznego, zachęca się 
do poinformowania specjalisty ds. bezpieczeństwa 
o swoich doświadczeniach. Najlepiej byłoby, gdyby 
uwzględnili następujące wymagania minimalne:
• raport na temat zrealizowanych procedur 

oceny ryzyka;
• opis produkcji i podziału na strefy i obszary 

robocze;
• wartości pomiarów na poparcie określenia gra-

nic strefy dla każdego obszaru produkcji (śred-
nie, maksymalne i liczba wyników testów);

• liczba pracowników wyszkolonych i uczest-
niczących we wdrożeniu instrukcji dotyczą-
cych działań oraz otrzymane komentarze.

6.2 Firmy członkowskie EPF obję-
te dobrowolnym porozumieniem
Wszystkie przedsiębiorstwa członkowskie EPF 
objęte dwustronnym porozumieniem mają 
obowiązek wdrożenia niniejszych instrukcji do-
tyczących działań we wszystkich swoich obiek-
tach w UE, w których produkuje się panele, 
oraz składania EPF sprawozdań bezpośrednio 
lub za pośrednictwem krajowego stowarzysze-
nia członkowskiego, z którym są powiązane o:
• podziale systemu stref i obszarów roboczych 

dla wszystkich ich linii produkcyjnych paneli 
drewnianych w UE;

• wartości pomiarów na poparcie określenia 
granic strefy dla każdego obszaru produkcji 
(średnie, maksymalne i liczba wyników te-
stów) dla każdej fabryki;

• wynikach wartości średnich na jedną zmianę 
zgodnie z tabelą w ust. 4.5;

• liczbie pracowników wyszkolonych i uczest-
niczących we wdrożeniu instrukcji dotyczą-
cych działań;

• nazwie firmy odpowiedzialnej i upoważnionej 
do odpowiadania na pytania.

Harmonogram czasowy zgodnie z propozycją 
samodzielnego zobowiązania EPF BOEL:

• 2017–2018 r.: Opracowanie instrukcji dotyczą-
cych działań w sprawie formaldehydu i przy-
gotowanie wdrożenia.

• 2018 r.: Finalizacja, przyjęcie i podpisanie euro-
pejskich instrukcji dotyczących działań, przeka-
zanie wszystkim stowarzyszeniom członkow-
skim i podmiotom zrzeszonym oraz organizacja 
pierwszego europejskiego warsztatu szkole-
niowego w listopadzie 2018 r. w Lizbonie.

• 2019 r.: Przekazanie instrukcji dotyczących działań 
właściwym pracownikom we wszystkich stowa-
rzyszonych przedsiębiorstwach członkowskich 
oraz przygotowanie do określenia granic stref.

• 2020–2021  r.: Określenie granic stref przez 
wszystkie firmy członkowskie i początek 
sprawozdawczości na rzecz EPF:
• Wspólnotowe warsztaty szkoleniowe dla szko-

leniowców w 2. półroczu 2020  r., po których 
zorganizowane zostaną krajowe, regionalne i/
lub firmowe warsztaty w 1. półroczu 2021 r.;

• Definicja granic stref dla każdej fabryki i 
liczba poinformowanych pracowników do 
końca 2. kwartału 2021 r.;

• Wartości pomiarowe na poparcie definicji 
granic strefy i liczba przeszkolonych pra-
cowników.

• 2020 r.: Wszystkie firmy rozpoczynają sprawoz-
dawczość na rzecz EPF, koncentrując się na:
• Liczbie fabryk wdrażających instrukcje do-

tyczące działań;
• Liczbie pracowników poinformowanych i 

uczestniczących w tej implementacji;
• Pierwszych doświadczeniach wynikają-

cych z definicji granic stref.
• 2021 r.: Wszystkie firmy rozpoczynają pełną spra-

wozdawczość na rzecz EPF, koncentrując się na:
• Redukcji czerwonych i czerwonych/zielo-

nych stref;
• Redukcji liczby pracowników narażonych;
• Wynikach wartości średnich na jedną 

zmianę zgodnie z tabelą w ust. 4.5;
• Zmianie definicji strefy we właściwych 

przypadkach.
• 2022 r.: EPF rozpoczyna ustanawianie biblio-

teki wdrażania instrukcji dotyczących działań.  
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Justin Daerden    
Przewodniczący Komitetu Stałego Przemysł Drzewny 
EFBWW      

Kris Wijnendaele
Członek Zarządu i Dyrektor techniczny
EPF

7. WDROŻENIE

To dwustronne porozumienie jest zawierane na trzy lata, chyba że sygnatariusze postanowią je 
przedłużyć.
W przypadkach wymaganych przez prawo krajowe i zgodnie z ustanowionymi relacjami branżo-
wymi porozumienie jest ważne na poziomie krajowym tylko wtedy, gdy podpisano je na poziomie 
wspólnotowym i poziomie właściwego kraju.

Wersję oryginalną podpisali w Lizbonie w dniu 29 listopada 2018:
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Załącznik

Samodzielne zobowiązanie EPF

SAMODZIELNE ZOBOWIĄZANIE EUROPEJSKIEJ 
FEDERACJI PRODUCENTÓW PŁYT DREWNOPO-
CHODNYCH (EPF) W SPRAWIE OCHRONY ZDRO-
WIA PRACOWNIKÓW POPRZEZ PRAWIDŁOWE 
WYKORZYSTANIE I OBCHODZENIE SIĘ Z FOR-
MALDEHYDEM 
Po publikacji przez Komitet Naukowy UE ds. 
Wartości Dopuszczalnych Narażenia Zawo-
dowego (SCOEL) w 2016 r. rekomendacji dla 
dopuszczalnej wartości narażenia zawodowe-
go (OEL) w zakresie formaldehydu członko-
wie Europejskiej Federacji Producentów Płyt 
Drewnopochodnych (EPF) podejmują działa-
nia przygotowujące do zapewnienia zgodności 
z tą OEL we wszystkich swoich fabrykach w 
celu zwiększenia ochrony wszystkich swoich 
pracowników w Europie, w ramach istotnego 
środka wdrożenia dyrektywy w sprawie czynni-
ków rakotwórczych i mutagenów po ponownej 
klasyfikacji formaldehydu.

Artykuł 1 - Cele
To zobowiązanie ma na celu
a) ochronę zdrowia wszystkich pracowników 

w branży paneli drewnopochodnych mają-
cych w miejscu pracy kontakt z formaldehy-
dem, poprzez zobowiązanie wszystkich firm 
członkowskich do przestrzegania wartości 
dopuszczalnych narażenia zdrowotnego 
wynoszących 0,3 ppm (średnia ważona dla 
8-godzinnego dnia pracy)/0,6 ppm (war-
tość graniczna narażenia krótkotermino-
wego (STEL) w ciągu 15 minut) rekomen-
dowanych przez SCOEL i przyjętych przez 
Komitet Doradczy UE ds. Ochrony Zdrowia 
i Bezpieczeństwa;

b) eliminację luki do momentu ustanowienia 
wiążących wartości dopuszczalnych nara-
żenia zdrowotnego (BOELV) opartych na 
propozycjach SCOEL jako rozporządzeń na 
poziomie wspólnotowym 

c) zapewnienie przestrzegania wymogów na 
poziomie firmy tak, jak gdyby istniały już 
właściwe przepisy prawa.

Artykuł 2 – Zakres 
Zobowiązanie dotyczy bezpiecznego obcho-
dzenia się z formaldehydem we wszystkich 
zakładach firm członkowskich EPF w Europie.

Artykuł 3 - Koncepcja i działania**
Ze względu na różne poziomy ekspozycji w ob-
szarze tłoczenia i w oparciu o przeszłe doświad-
czenia w zakresie oceny ryzyka w branży paneli 
drewnianych przydatne będzie podejście „krojo-
ne na miarę”. Zostało ono po raz pierwszy opra-
cowane w Dobrych Praktykach* stworzonych w 
ramach wspólnotowego dialogu społecznego w 
przemyśle drzewnym, a następnie pogłębione 
podczas właściwej konwencji z udziałem praco-
dawców i związków zawodowych w Niemczech**.

Mimo że nadzór procesu produkcji paneli 
głównie ma miejsce w klimatyzowanych dys-
pozytorniach, potrzebne są dodatkowo kontro-
le miejscowe w obszarach, w których uwalnia-
ne są pewne ilości formaldehydu (np. do celów 
czyszczenia, konserwacji czy inspekcji jakości). 
Głównym celem tej koncepcji jest ochrona 
zdrowia wszystkich pracowników realizujących 
te i wszystkie inne czynności.

Poprzez realizację tej koncepcji, na podstawie 
informacji zebranych w pomiarach osobistych 
i stacjonarnych, wszyscy pracownicy, a także 
oczywiście pracownicy zewnętrzni czy goście 
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zawsze będą znali stężenie formaldehydu w 
różnych obszarach hali tłoczenia, dzięki czemu 
będą mogli zapewnić sobie odpowiednie środki 
ochrony lub ewakuacji w każdym momencie, w 
którym poczują woń formaldehydu lub w którym 
sobie ich zażyczą. Ponadto pracownicy, którzy 
muszą zrealizować wyjątkowe zadania konser-
wacyjne lub inne roboty interwencyjne dokład-
nie znają miejsca, w których jako środek ostroż-
ności muszą stosować sprzęt ochrony osobistej.

Wszystkie fabryki członkowskie są zobowiąza-
ne do wprowadzenia wizualizacji i organizowa-
nia regularnych szkoleń pracowników w celu 
zagwarantowania wszechstronnego zapozna-
nia się z systemem.

Aby kontrolować taką dystrybucję w różnych 
strefach, konieczne jest regularne wykonywa-
nie pomiarów.

Pomiary te będą realizowane zgodnie z euro-
pejskim standardem EN 689. Będą przeprowa-
dzane co najmniej raz na rok lub po wystąpie-
niu odpowiednich zmian produkcji (np. klejów, 
produktów).

Firmy działające w krajach lub regionach, które 
już wymagają przestrzegania limitów rekomen-
dowanych przez SCOEL i przeprowadzania 
pomiarów przynajmniej z powyżej sugerowaną 
częstotliwością, uznaje się za przestrzegające 
bieżącego zobowiązania pod warunkiem złoże-
nia przez nie raportu na ręce grupy zadaniowej 
ds. monitorowania EPF, dokumentującego fakt 
przestrzegania przez nie wymogów.

Artykuł 4 — Monitoring
a) W każdym obiekcie produkcyjnym pane-

li drewnopochodnych zostanie wdrożony 
program kontroli monitoringu mający na 
celu zapewnienie przestrzegania posta-
nowień podanych w art. 3 i Dobrej Prak-
tyce*. Do tego celu pracodawca wyznaczy 
pracownika (np. lidera zespołu obiektu) dla 
każdego obiektu do monitorowania stoso-
wania koncepcji.

 Na żądanie taki pracownik będzie składał 
raporty wyznaczonej ( w 2) osobie.

b) Pracodawca zgodnie z postanowieniami 
art. 7 dyrektywy Rady 89/391 (w sprawie 

wprowadzenia środków zachęcających do 
wdrażania udoskonaleń w zakresie bezpie-
czeństwa i zdrowia pracowników w miejscu 
pracy) wyznaczy co najmniej jednego pra-
cownika do monitorowania stosowania lub 
niestosowania omawianej koncepcji.

Artykuł 5 — Sprawozdawczość
a) Krajowe stowarzyszenia członkowskie będą 

sporządzać raporty roczne dotyczące wdro-
żenia zobowiązania przez wszystkie swoje 
firmy członkowskie i będą przedkładać je 
na ręce EPF w Brukseli. Firmy członkowskie 
w krajach, w których nie istnieją krajowe 
stowarzyszenia członkowskie lub które re-
alizują wymogi bezpośrednio, przedkładają 
swoje coroczne raporty zgodności bezpo-
średnio EPF.

b)  EPF ustanowi grupę zadaniową ds. monito-
rowania odpowiadającą za reagowanie na 
żądania sprawozdawczości ze strony wła-
ściwych regulatorów nadzorczych (Komisji 
Europejskiej i/lub administracji krajowych) 
dotyczącej wdrożenia zobowiązania i wyni-
kającego z tego przestrzegania BOEL.

c)  Firmy członkowskie EPF, które nie będą 
przestrzegały postanowień zobowiązania, 
otrzymają przypomnienie o ich obowiąz-
kach i na żądanie mogą zostać zgłoszone 
organom nadzorczym. W razie powtarza-
jących się przypadków nieprzestrzegania 
zasad takie firmy członkowskie zostaną 
zgłoszone do Zarządu EPF i mogą zostać 
wykluczone z federacji.

Artykuł 6 — Współpraca ze związkami zawo-
dowymi
Przewiduje się, że zobowiązanie będzie reali-
zowane w bliskiej współpracy ze związkami 
zawodowymi, a mianowicie Europejską Fede-
racją Pracowników Budownictwa i Przemysłu 
Drzewnego (EFBWW). Współpraca będzie za-
proponowana zwłaszcza w ramach projektu 
partnerów społecznych (wdrażania wspólnoto-
wego programu dialogu społecznego) finanso-
wanego przez Komisję Europejską, który roz-
pocznie się w marcu 2017 r. Kluczowe kwestie 
projektu to wznowienie unijnego projektu dia-
logu społecznego REF-WOOD (ograniczenie 
użycia formaldehydu w branży drzewnej)*, w 
ramach którego zidentyfikowano Dobre Prak-
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tyki*. Projekt będzie analizował ich wdrożenie 
i zostanie zaproponowane wyjaśnienie prak-
tycznych aspektów realizacji koncepcji zaryso-
wanej w artykule 3.

Jeśli nie byłoby możliwe uwzględnienie współ-
pracy na warunkach niniejszego samodzielne-
go zobowiązania w bieżącym projekcie Euro-
pejskiego Dialogu Społecznego w Przemyśle 
Drzewnym (w którym EPF jest tylko 1 z 3 part-
nerów, a nie liderem projektu), zostaną podjęte 
dążenia do nawiązania niezależnej współpracy 
ze związkami zawodowymi.

Artykuł 7 — Wykonanie zobowiązania
a) 2017-18: przegląd wszystkich elementów 

koncepcji zgodnie z art. 3, wyjaśnienie ko-
niecznych kroków implementacji oraz roz-
poczęcie szkoleń;

b) 2019 r.: początek wdrożenia, wchodzą w ży-
cie wiążące efekty;

c) 2020 r.: rozpoczęcie sporządzania raportów 
z wynikami działań wdrożeniowych oraz 

pomiarów OEL dla EPF w celu przygotowa-
nia sprawozdania ze zgodności.

*Ostateczna publikacja unijnego projektu dia-
logu społecznego REF-WOOD na temat ogra-
niczenia użycia formaldehydu w przemysłach 
drzewnych.

**W Niemczech obowiązuje już OEL wyno-
szący 0,3/0,6 ppm, w sprawie implementacji 
pracodawcy wraz ze związkami zawodowymi 
uzgodnili koncepcję przedstawioną w art. 3 i 
podpisali wspólnie właściwą konwencję (niem. 
Handlungsleitfaden).

Wersja oryginalna zatwierdzona przez Zarząd 
EPF i Zgromadzenie Ogólne w  dniach 22-23 
marca 2018 r. w Brukseli.

Zaktualizowana wersja kalendarium z art. 7 
zgodnie z Instrukcjami działań: 11 lutego 2019 r.
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