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Wstęp

Współ cze sne pie kar nie to za kła dy pro duk cji żyw no ści cha rak te ry zu ją ce się du żą ró żno -
rod no ścią w sto so wa nych tech no lo giach.

Obec nie na ryn ku wciąż funk cjo nu ją ma łe, nie zme cha ni zo wa ne pie kar nie, w któ rych pra -
cow ni cy swo je czyn no ści wy ko nu ją ręcz nie. Ist nie ją ta kże pie kar nie o tech no lo gii mie sza nej,
gdzie sys te ma tycz nie, w mia rę mo żli wo ści fi nan so wych, uno wo cze śnia się roz wią za nia tech -
nicz ne. I wresz cie pie kar nie po sia da ją ce no wo cze sne sys te my trans por tu pneu ma tycz ne go mą -
ki oraz zauto ma ty zo wa ną li nię tech no lo gicz ną wy ra bia nia, for mo wa nia i kształ to wa nia cia sta. 

Fot. 1. Po miesz cze nie ha li wy -
pie ku, sta no wi sko ręcz ne go
wy ra bia nia i for mo wa nia por -
cji cia sta.

Naj wa żniej sze jest jed nak to, aby, ana li zu jąc pro ces po wsta wa nia chle ba, uświa do mić pra -
cow ni kom oraz oso bom kie ru ją cym pra ca mi w pie kar ni, z ja ki mi za gro że nia mi dla zdro wia
mo gą się spo tkać. Są to m.in.:

� za py le nie py łem mą ki po wo du ją ce uczu le nia ukła du od de cho we go i skó ry, 
� kon takt z go rą cy mi po wierzch nia mi, ostry mi na rzę dzia mi i ru cho my mi czę ścia mi ma -

szyn, po wo du ją cy opa rze nia i ska le cze nia, 
� ob cią że nia sta tycz ne wy ni ka ją ce z wy mu szo nej, sto ją cej po zy cji cia ła,
� wy si łek fi zycz ny zwią za ny z ręcz nym trans por tem, 
� pra ca w go dzi nach noc nych,
� mi kro kli mat go rą cy po wo du ją cy zmę cze nie i wy czer pa nie.
Opra co wa nie to ma po móc w ogra ni cze niu i eli mi na cji na ra że nia pra cow ni ków pie kar ni

na czyn ni ki szko dli we wy stę pu ją ce w ich śro do wi sku pra cy.
Pre zen to wa ny ma te riał nie za stę pu je obo wią zu ją cych prze pi sów pra wa.
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1. Ry zy ko za wo do we i je go oce na

Zgod nie z art. 226 Ko dek su pra cy pra co daw ca zo bo wią za ny jest do oce ny i do ku men ta -
cji ry zy ka za wo do we go zwią za ne go z wy ko ny wa ną przez je go pra cow ni ków pra cą oraz do za -
sto so wa nia nie zbęd nych dzia łań pro fi lak tycz nych zmniej sza ją cych ry zy ko.

Jej ce lem jest za pew nie nie mo żli wie naj lep szej ochro ny zdro wia pra cow ni ków i do pro -
wa dze nie ry zy ka do po zio mu ma łe – do pusz czal ne.

Do oce ny ry zy ka za wo do we go na le ży wy ko rzy stać in for ma cje do ty czą ce m.in.:

� zi den ty fi ko wa nych za gro żeń oraz ich źró deł,

� lo ka li za cji sta no wi ska pra cy oraz wy ko ny wa nych na nim ope ra cji tech no lo gicz nych,

� wy ko ny wa nych czyn no ści, spo so bu i cza su ich wy ko na nia,

� sto so wa nych środ ków ochro ny,

� wy pad ków i zda rzeń po ten cjal nie wy pad ko wych.

Na le ży pod kre ślić, że pra wi dło wo prze pro wa dzo na oce na ry zy ka za wo do we go ma du ży
wpływ na stan bez pie czeń stwa pra cy w za kła dzie oraz umo żli wia sku tecz ną eli mi na cję ist -
nie ją cych za gro żeń, a tym sa mym w znacz nym stop niu mo że ogra ni czyć ilość wy pad ków
przy pra cy. 

Jest wa żne, aby do ko na nie oce ny ry zy ka w Two im za kła dzie nie za koń czy ło się
na spo rzą dze niu do ku men tu. Za po znaj swo ich pra cow ni ków z ry zy kiem za wo do -
wym, ja kie wią że się z pra cą przez nich wy ko ny wa ną.
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2. Po miesz cze nia pra cy –
wy ma ga nia ogól ne

Po miesz cze nia pra cy i ich wy po sa że nie po win ny za pew niać pra cow ni kom bez piecz ne i hi -
gie nicz ne wa run ki pra cy. W szcze gól no ści na le ży za pew nić: oświe tle nie na tu ral ne i sztucz ne,
od po wied nią tem pe ra tu rę, wy mia nę po wie trza, za bez pie cze nie przed wil go cią, nie ko rzyst -
ny mi wa run ka mi ciepl ny mi i na sło necz nie niem, oraz in ny mi czyn ni ka mi szko dli wy mi dla zdro -
wia. Po wierzch nia i wy so kość po miesz czeń pra cy po win ny speł niać wy ma ga nia bezpie -
czeń stwa i hi gie ny pra cy, z uwzględ nie niem: ro dza ju wy ko ny wa nej pra cy, sto so wa nych tech -
no lo gii oraz cza su prze by wa nia pra cow ni ków w tych po miesz cze niach. Na ka żde go z za trud -
nio nych – w po miesz cze niach sta łej pra cy – po win no przy pa dać co naj mniej 13 m3 wol nej
ob ję to ści po miesz cze nia oraz co naj mniej 2 m2 wol nej po wierzch ni pod ło gi (nie za ję tej przez
urzą dze nia tech nicz ne, sprzęt itp.).

Wy so kość po miesz czeń pro duk cyj nych, w któ rych wy stę pu ją czyn ni ki szko dli we dla
zdro wia, tj.: py ły mą ki, mi kro kli mat go rą cy i in ne, nie mo że być mniej sza niż 3,3 m w świe tle.

Wy so kość po miesz czeń ad mi ni stra cyj no -biu ro wych pie kar ni nie mo że być mniej sza
niż 3 m w świe tle. Mo że być ona zmniej szo na do 2,5 m w świe tle, je że li w po miesz cze niu za -
trud nio nych jest nie wię cej niż czte rech pra cow ni ków, a na ka żde go z nich przy pa da co naj -
mniej po 15 m3 wol nej ob ję to ści po miesz cze nia.

Wy so kość po miesz czeń mo że być ob ni żo na w przy pad ku za sto so wa nia kli ma ty za cji
– pod wa run kiem uzy ska nia zgo dy pań stwo we go wo je wódz kie go in spek to ra sa ni tar ne go.

Ścia ny i pod ło gi w po miesz cze niach pro duk cyj nych (cia stow nia, ha la wy pie ko wa) po -
win ny być przy sto so wa ne do ła twe go czysz cze nia i zmy wa nia oraz od por ne na dzia ła nie wil -
go ci. Po nad to pod ło gi po win ny być rów ne, gład kie, nie śli skie i od por ne na ście ra nie. 

Okna i świe tli ki wszyst kich po miesz czeń pie kar ni na le ży za bez pie czyć przed gry zo nia -
mi i owa da mi. Po win ny być one utrzy ma ne w czy sto ści i prze pusz czać do sta tecz ną ilość świa -
tła. Na le ży rów nież wy po sa żyć je w urzą dze nia po zwa la ją ce na otwie ra nie ich w spo sób ła twy
i bez piecz ny z po zio mu pod ło gi.

W po miesz cze niach pra cy na le ży za pew nić oświe tle nie dzien ne, któ re na po szcze gól -
nych sta no wi skach pra cy po win no być do sto so wa ne do ro dza ju wy ko ny wa nych prac. Nie za -
le żnie od oświe tle nia dzien ne go na le ży za pew nić ta kże oświe tle nie elek trycz ne. 

Oświe tle nie jest czyn ni kiem ucią żli wym, któ ry mu si speł niać wy ma ga nia Pol skich Norm.
Przy kła do wo zgod nie z nor mą PN -EN 12464-1: 2011 wy ma ga ne na tę że nie oświe tle nia w:

� po miesz cze niu cia stow ni i ha li wy pie ku (przy go to wa nie i pie cze nie) wy no si 300 lx, 
� po miesz cze niu pa ko wa nia i eks pe dy cji (stre fy pa ko wa nia i wy sy ła nia) – 300 lx,
� myj ni – 300 lx.
Wen ty la cja mu si być do sto so wa na do funk cji po miesz czeń pra cy, bi lan su cie pła, wil got -

no ści oraz za nie czysz czeń po wie trza. Je że li w po miesz cze niu pra cy wy dzie la ją się czyn ni ki
szko dli we dla zdro wia, po win na być za pew nio na ta ka wy mia na po wie trza, aby nie by ły prze -
kra cza ne war to ści naj wy ższych do pusz czal nych stę żeń tych czyn ni ków. 



Fot. 2. Ha la wy pie ku – for mo wa nie cia sta, sta no wi sko oświe tlo ne świa tłem dzien nym.

Wen ty la cja na tu ral na o dwu krot nej wy mia nie po wie trza na go dzi nę po win na dzia łać we
wszyst kich po miesz cze niach pie kar ni. Po nad to, w wy mie nio nych po ni żej po miesz cze niach,
na le ży za pew nić wen ty la cję me cha nicz ną o zwięk szo nej wy mia nie po wie trza:

� cia stow nia – 3 do 5 ra zy na go dzi nę,

� ha la wy pie ko wa – 8 – 10 ra zy na go dzi nę,

� eks pe dy cja – 12 ra zy na go dzi nę.

W po miesz cze niach pra cy na le ży za pew nić tem pe ra tu rę od po wied nią do ro dza ju wy ko -
ny wa nej pra cy (me tod pra cy i wy sił ku fi zycz ne go nie zbęd ne go do jej wy ko na nia), nie ni ższą
niż 14°C (287K), chy ba że wzglę dy tech no lo gicz ne na to nie po zwa la ją. W po miesz cze niach
ad mi ni stra cyj no -biu ro wych pie kar ni tem pe ra tu ra nie mo że być ni ższa niż 18°C (291K).

Tem pe ra tu ra w ma ga zy nach jest uza le żnio na od ich prze zna cze nia. Przy kła do wo za le ca -
na tem pe ra tu ra w ma ga zy nie su row ców do dat ko wych wy no si 14°C, na to miast w ma ga zy nie
wy ro bu go to we go oraz w cia stow ni i ha li wy pie ko we j18°C.
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3. Ma szy ny i urzą dze nia tech nicz ne 
sto so wa ne w pie kar nic twie

Sto so wa ne w pie kar nic twie ma szy ny i urzą dze nia tech nicz ne mu szą gwa ran to wać bez -
piecz ne wa run ki pra cy, a w szcze gól no ści za bez pie czać pra cow ni ka przed ura za mi oraz szko -
dli wym i nie bez piecz nym dzia ła niem czyn ni ków śro do wi ska pra cy. Wy ma ga nia w od nie sie niu
do ma szyn i urzą dzeń tech nicz nych za le żne są od da ty wpro wa dze nia ma szy ny do ob ro tu
na te ry to rium UE, tzn. da ty jej wy pro du ko wa nia na te re nie UE lub da ty jej im por tu spo za 
te re nu UE. 

�     Ma szy ny wpro wa dzo ne do ob ro tu przed 01.05.2004 r., tzw. sta re mu szą speł niać
tzw. wy ma ga nia mi ni mal ne okre ślo ne w roz po rzą dze niu Mi ni stra Go spo dar ki z dnia 30 paź -
dzier ni ka 2002 r. w spra wie mi ni mal nych wy ma gań do ty czą cych bez pie czeń stwa i hi gie ny pra -
cy w za kre sie użyt ko wa nia ma szyn przez pra cow ni ków pod czas pra cy (Dz. U. 2002.191.1596
z późn. zm.).

�     Ma szy ny wpro wa dzo ne do ob ro tu po 01.05.2004 r., tzw. no we mu szą speł niać
tzw. wy ma ga nia za sad ni cze opi sa ne w roz po rzą dze niu Mi ni stra Go spo dar ki z dnia 21 paź dzier -
ni ka 2008 r. w spra wie za sad ni czych wy ma gań dla ma szyn (Dz. U. 2008.199.1228 z późn. zm.).

Obo wiąz kiem pra co daw cy, któ ry po sia da ma szy ny tzw. sta re, jest do pro wa dze nie
ich sta nu tech nicz ne go do ta kie go po zio mu, aby ma szy ny te speł nia ły wszyst kie
wy ma ga nia mi ni mal ne, okre ślo ne w roz dzia le 3 roz po rzą dze nia Mi ni stra Go spo -
dar ki z dnia 30.10.2002 r. w spra wie mi ni mal nych wy ma gań bez pie czeń stwa i hi gie -
ny pra cy w za kre sie użyt ko wa nia ma szyn przez pra cow ni ków pod czas pra cy 
(Dz. U. 02.191.1596 z późn. zm.). 

W roz dzia le tym usta wo daw ca przed sta wił zbiór pod sta wo wych wy ma gań, ja kie mu szą
zo stać speł nio ne, aby pra co daw ca miał pew ność, że ma szy ny są wła ści wie przy sto so wa ne
do wy ko ny wa nia pra cy oraz mo gą być użyt ko wa ne bez po gor sze nia bez pie czeń stwa lub zdro -
wia pra cow ni ków.

Przy kła dy dzia łań do sto so waw czych ma szyn pie kar ni czych do mi ni mal nych wy ma gań
przed sta wia ta be la nr1. 

Tabela nr 1
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Nie pra wi dło wość Dzia ła nia do sto so waw cze

Mie szar ka bez osło ny mie sza dła.

Za sto so wać osło ny (sta łe lub ru cho me) lub in ne urzą -
dze nia ochron ne unie mo żli wia ją ce kon takt z ru cho my mi
ele men ta mi stwa rza ją cy mi za gro że nie, tj. mie sza dłem.

Nie czy tel ny pul pit ste row ni czy 

mie szar ki opi sa ny w ję zy ku ob cym. 

1. Ozna ko wać ele men ty ste row ni cze czy tel ny mi na -
pi sa mi w ję zy ku pol skim lub za po mo cą zro zu mia łych
sym bo li.
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Tabela nr 1 cd.  

3.1. Pra ca z ma szy na mi i in ny mi urzą dze nia mi tech no lo gicz ny mi

1. Przed przy stą pie niem pra cow ni ka do pra cy z ma szy na mi na le ży: 
� prze szko lić go w za kre sie bez piecz ne go ich użyt ko wa nia;
� po in for mo wać o za gro że niach zwią za nych z ma szy na mi znaj du ją cy mi się w miej scu

pra cy lub je go oto cze niu oraz o wszel kich zmia nach w nich wpro wa dzo nych w ta kim
za kre sie, w ja kim zmia ny te mo gą mieć wpływ na bez pie czeń stwo eks plo ata cji ma -
szy ny, na wet gdy pra cow ni cy bez po śred nio nie użyt ku ją tych ma szyn;

Nie pra wi dło wość Dzia ła nia do sto so waw cze

cd.

Nie czy tel ny pul pit ste row ni czy 

mie szar ki opi sa ny w ję zy ku ob cym. 

2. Za sto so wać wła ści we bar wy ele men tów ste row ni -
czych okre śla ją ce prze zna cze nie:
� uru cha mia nie (włą cza nie) – zie lo na lub bia ła (do pusz -

czal ne rów nież: sza ra lub czar na);
� za trzy my wa nie (wy łą cza nie) – czer wo na lub czar na,

(do pusz czal ne rów nież: bia ła lub sza ra);
� za trzy my wa nie awa ryj ne – czer wo na na żół tym tle, ele -

ment po wi nien wy ró żniać się kształ tem (przy cisk
w kształ cie grzyb ka).

Od sło nię te czę ści pie ca 

o wy so kiej tem pe ra tu rze.

1. Unie mo żli wić kon takt z ele men ta mi o bar dzo wy so -
kiej tem pe ra tu rze po przez za sto so wa nie osłon, po kryw,
ekra nów itp.

2. Ob ni żyć tem pe ra tu rę po wierzch ni pie ca przez za sto -
so wa nie ma te ria łów izo la cyj nych.

3. Usy tu ować piec w ta ki spo sób, by wy eli mi no wać ko -
niecz ność prze by wa nia ope ra to ra w miej scu wy stę po wa -
nia za gro że nia.

Brak wy łącz ni ka awa ryj ne go 

przy dzie lar ko -za okrą glar ce.

Za sto so wać urzą dze nia za trzy ma nia awa ryj ne go,
w przy pad kach, gdy:
� funk cja za trzy ma nia nor mal ne go jest nie wy star cza ją ca

ze wzglę du na wiel kość wy stę pu ją cych za gro żeń (źró -
deł ener gii, ele men tów bę dą cych w ru chu, na pę dów,
na rzę dzi, ma te ria łów ob ra bia nych itd.);

� ich za sto so wa nie umo żli wi skró ce nie cza su za trzy ma nia
w sto sun ku do cza su za trzy ma nia eks plo ata cyj ne go.
Ele men ty ste row ni cze do za trzy my wa nia awa ryj ne go

po win ny być ła two do stęp ne – i znaj do wać się we wszyst -
kich miej scach oraz po zy cjach zaj mo wa nych przez ope ra -
to rów (pul pit ste row ni czy, miej sce po da wa nia i od bie ra nia
ma te ria łów), a ta kże w miej scach nie wi docz nych ze sta no -
wisk ob słu gi.

Urzą dze nie do za trzy my wa nia awa ryj ne go mu si być za -
wsze sku tecz ne. Bez wzglę du na ro dzaj pra cy ma szy ny po -
win no wy łą czać jej wszyst kie ru chy stwa rza ją ce za gro że nie. 



� udo stęp nić pra cow ni kom do sta łe go ko rzy sta nia ak tu al ne in struk cje bez pie czeń stwa
i hi gie ny pra cy do ty czą ce ob słu gi ma szyn i in nych urzą dzeń tech nicz nych oraz sto so -
wa nych w za kła dzie pro ce sów tech no lo gicz nych:
� in struk cja ob słu gi ma szy ny po win na w spo sób zro zu mia ły dla ope ra to ra wska zy -

wać czyn no ści, któ re na le ży wy ko nać przed roz po czę ciem pra cy, a ta kże za sa dy
i spo so by bez piecz ne go wy ko ny wa nia pra cy (spo sób uru cho mie nia, bez piecz -
ne go za trzy ma nia, awa ryj ne go za trzy ma nia, uru cho mie nia po awa ryj nym za trzy -
ma niu);

� ob słu ga po szcze gól nych urzą dzeń mo żli wa jest po za po zna niu się z in struk cją ob -
słu gi oraz za sa da mi bez piecz ne go użyt ko wa nia ma szyn.

2. W przy pad ku, gdy ma szy ny, np. dzie że jezd ne po ru sza ją się po te re nie, na któ rym
jest wy ko ny wa na pra ca, pra co daw ca po wi nien usta lić za sa dy ru chu i eg ze kwo wać ich prze -
strze ga nie.

Mie szar ka do ciast

No wo cze sne mie szar ki wy po sa żo ne są w sys tem elek tro nicz nej kon tro li tem pe ra tu ry cia -
sta, elek tro nicz ne ste ro wa nie pro gra mem try bu pra cy oraz ze spół aspi ra cji py łu nad dzie żą.
No wo cze sne dzie że, bę dą ce czę ścią mie szar ki, wy po sa żo ne są w wóz ki jezd ne umo żli wia ją ce
ła twe po ru sza nie się dzie żą na te re nie pie kar ni. Po ka żdo ra zo wym do su nię ciu i umo co wa niu
wóz ka z dzie żą w ma szy nie na le ży spraw dzić pew ność je go za blo ko wa nia.

Fot. 3. Mie szar ka do ciast wy po sa żo na w osło nę ochron ną, za bez pie cza ją cą przed wkła da niem rąk
do dzie ży.
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Pod czas pro ce su wy twa rza nia cia sta nie do pusz czal ne jest po bie ra nie z dzie ży pół pro duk -
tów oraz skro ba nie we wnętrz nej po wierzch ni dzie ży w ce lu usu nię cia tzw. zwa łów cia sta.
Czyn no ści te mo gą być wy ko ny wa ne tyl ko przy wy łą czo nej ma szy nie. Mie szar ki do cia sta po -
win ny być wy po sa żo ne w osło ny ochron ne za po bie ga ją ce wkła da niu rąk do dzie ży. Otwar cie
osłon w trak cie pra cy mie szar ki mu si po wo do wać wy łą cze nie na pę du mieszadła. Uży wa nie
ma szy ny bez wy ma ga ne go urzą dze nia ochron ne go lub przy je go nie od po wied nim sto so wa -
niu jest nie do pusz czal ne.

Uszko dzo ne bądź nie kom plet ne osło ny na le ży za stą pić no wy mi.

Dzie lar ko -za okrą glar ki

Dzie lar ko -za okrą glar ki prze zna czo ne są do dzie le nia cia sta na kę sy o jed na ko wej wiel ko -
ści, a na stęp nie do za okrą gla nia kę sów, z któ rych wy pie czo ne zo sta nie pie czy wo. W urzą dze -
niach dzie lą co -kształ tu ją cych za bro nio ne jest wkła da nie dło ni do ko mór dzie lą cych, pod no że
lub śli macz ni ce prze no szą ce cia sto. Ele men ty ru cho me za bez pie czo ne po win ny być od po -
wied ni mi kra tow ni ca mi. Czysz cze nie mo że się od by wać je dy nie przy wy łą czo nym za si la niu.
Nie do pusz czal ne jest czysz cze nie ma szy ny w trak cie jej pra cy i pod czas ru chu ja ło we go. Pra -
cow nik ko rzy sta ją cy z dzie lar ko -za okrą glar ki mu si po sia dać od po wied nie prze szko le nie w za -
kre sie ob słu gi te go urzą dze nia.

Piec pie kar ski

Ze wszyst kich urzą dzeń sto so wa nych w pie kar niach piec zo stał skon stru owa ny naj wcze -
śniej. Jest naj wa żniej szym i naj dro ższym urzą dze niem pro duk cyj nym. Kon struk cja pie ca mu -
si być wy trzy ma ła i so lid na, aby urzą dze nie pra wi dło wo dzia ła ło pod du żym ob cią że niem
ciepl nym i me cha nicz nym.

Zgod nie z za łącz ni kiem nr 1 do roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar ki, Pra cy i Po li ty ki Spo -
łecz nej z 28 kwiet nia 2003 r. w spra wie szcze gó ło wych za sad stwier dza nia po sia da nia kwa li fi -
ka cji przez oso by zaj mu ją ce się eks plo ata cją urzą dzeń, in sta la cji i sie ci (Dz. U. 2003.89.828 z późn.
zm.) pie ce pie kar skie, w za le żno ści od ty pu, za li cza my do na stę pu ją cych grup urzą dzeń:

� urzą dze nia elek tro ter micz ne – pie ce elek trycz ne (gru pa 1 pkt 5);

� pie ce prze my sło we o mo cy po wy żej 50 kW – pie ce na pa li wa sta łe (gru pa 2 pkt 9);

� prze my sło we od bior ni ki pa liw ga zo wych o mo cy po wy żej 50 kW – pie ce ga zo we (gru -
pa 3 pkt 8).

W związ ku z po wy ższym pra cow nik ob słu gu ją cy piec pie kar ski po wi nien po sia -
dać do dat ko we upraw nie nia kwa li fi ka cyj ne wy ni ka ją ce z przy wo ła ne go roz po rzą dze -
nia, po twier dzo ne świa dec twem. Oso by zaj mu ją ce się eks plo ata cją pie ca po win ny po sia dać
kwa li fi ka cje w za kre sie eks plo ata cji, na to miast oso by kie ru ją ce pra cow ni ka mi – w za kre sie
do zo ru. 

Na le ży ta kże zwró cić uwa gę, że zgod nie z po wy ższym roz po rzą dze niem nie jest wy ma -
ga ne po twier dza nie po sia da nia kwa li fi ka cji w za kre sie ob słu gi urzą dzeń i in sta la cji u tych użyt -
kow ni ków, któ rzy eks plo atu ją:
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Fot. 4. Piec pie kar ski wy po sa żo ny w wen ty la cję miej sco wą.

Fot. 5. Wyj mo wa nie pie czy wa z gór nej ko mo ry za ła dun ko wej pie ca z po de stu ro bo cze go.
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� urzą dze nia elek trycz ne o na pię ciu nie wy ższym niż 1 kV i mo cy zna mio no wej nie wyż -
szej niż 20 kW, je że li w do ku men ta cji urzą dze nia okre ślo no za sa dy je go ob słu gi,

� urzą dze nia i in sta la cje ciepl ne o mo cy za in sta lo wa nej nie wy ższej niż 50 kW.
W miej scu za in sta lo wa nia pie ca nie zbęd na jest wen ty la cja miej sco wa za pew nia ją ca ob -

ni że nie ob cią że nia ter micz ne go pra cow ni ków oraz usu nię cie nad mia ru wil go ci. Pa le ni ska pie -
ców mu szą być utrzy ma ne w czy sto ści, a urzą dze nia kon tro l ne, ta kie jak ter mo sta ty,
ter mo me try – spraw ne. Wska za nia urzą dzeń kon tro l nych mu szą być wi docz ne. 

Do wkła da nia i wyj mo wa nia pie czy wa z pie ca pra cow nik po wi nien uży wać ło pa ty drew -
nia nej lub me ta lo wej. 

Usy tu owa nie ko mo ry za ła dun ko wej po win no za pew niać swo bod ną pra cę z ło pa tą.
W przy pad ku wsa du cia sta lub wyj mo wa nia wy ro bu go to we go z wy ższych ko mór na le ży ko -
rzy stać z po de stów do sto so wa nych do wy so ko ści usy tu owa nia ko mo ry pie ca.

Kra jal ni ce do chle ba

Kra jal ni ce do chle ba są ma szy na mi co raz po wszech niej sto so wa ny mi w pie kar niach. 
Kra jal ni ca po win na być usta wio na w do brze oświe tlo nym po miesz cze niu (300 lx), gwa -

ran tu ją cym ła twy do stęp do ma szy ny, a zwłasz cza do ele men tów ob słu gi i ste ro wa nia.
Przed roz po czę ciem eks plo ata cji i po ka żdej dłu ższej prze rwie w pra cy, na le ży spraw dzić stan
prze wo du za si la ją ce go, wtycz ki oraz gniazd ka sie cio we go.

Fot. 6. Po miesz cze nie kra jal ni – kra jal ni ca do chle ba.



Za gro że nia wy stę pu ją ce pod czas pra cy przy kra jal ni cach to:
� kon takt z no ża mi do kro je nia pie czy wa mo gą cy skut ko wać ska le cze niem lub ob cię -

ciem (np. pal ca), 
� po chwy ce nie przez po daj nik do pie czy wa, 
� za pró sze nie oczu przez okru chy z kro je nia,
� po ra że nie prą dem elek trycz nym,
� po śli zgnię cie się pra cow ni ka na okru chach. 

Nie do pusz czal ne jest czysz cze nie kra jal ni cy i usu wa nie z niej okru chów pod czas
pra cy urzą dze nia.

Myj ka do ko szy

Ka żda pie kar nia uży wa co dzien nie wie lu ko szy z two rzy wa sztucz ne go. Uło żo ne w nich
pie czy wo do star cza ne jest do od bior ców. Po opusz cze niu „stre fy czy stej” pie kar ni ko sze uwa -
ża ne są za brud ne. Za tem za nim
kosz po now nie zo sta nie do pusz czo -
ny do użyt ku mu si zo stać umy ty. Bar -
dzo po moc ne w tym są urzą dze nia
my ją ce – tzw. myj ki. 

Przed roz po czę ciem pra cy z myj -
ką na le ży spraw dzić za wo ry do pły -
wu wo dy oraz stan pod łą cze nia
elek trycz ne go. Na le ży pa mię tać
o utrzy ma niu po sadz ki do oko ła myj -
ki w sta nie czy stym i su chym. Śli ska
i mo kra po wierzch nia mo że do pro -
wa dzić do upad ku i ura zu. Aby te mu
za po biec, wo kół myj ki mo żna uło żyć
ma ty an ty po śli zgo we.

Pra cow ni cy ob słu gu ją cy myj kę
po win ni być prze szko le ni w za kre sie
bez piecz ne go jej użyt ko wa nia oraz
w za kre sie wła ści we go sto so wa nia
środ ków my ją cych. Uży wa nie my jek
au to ma tycz nych ogra ni cza kon takt
pra cow ni ków ze sto so wa ny mi środ -
kami czysz czą cy mi i de zyn fe ku ją cy mi. 

Fot. 7. Myj ka au to ma tycz na eli mi nu ją ca
na ra że nie pra cow ni ka na środ ki czysz -
czą ce i de zyn fe ku ją ce.
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4. Czyn ni ki nie bez piecz ne, szko dli we 
i ucią żli we wy stę pu ją ce w pie kar niach

Zgod nie z art. 220 Ko dek su pra cy pra co daw ca po wi nien do ko nać ro ze zna nia w za kre sie
wy stę po wa nia czyn ni ków szko dli wych na sta no wi skach pra cy. W usta le niu stop nia szko dli -
wo ści po moc ne bę dzie wy ko na nie ba dań i po mia rów stę żeń i na tę żeń czyn ni ków szko dli wych
wy stę pu ją cych w śro do wi sku pra cy, do któ rych wy ko ny wa nia pra co daw ca jest zo bo wią za ny
prze pi sa mi Ko dek su pra cy. Szcze gó ło we wy ma ga nia w tym za kre sie okre śla roz po rzą dze nie
Mi ni stra Zdro wia z dnia 2 lu te go 2011 r. w spra wie ba dań i po mia rów czyn ni ków szko dli wych
dla zdro wia w śro do wi sku pra cy (Dz. U. 2011.33.166).

Ba da nia i po mia ry czyn ni ków szko dli wych w śro do wi sku pra cy mo gą być wy ko ny wa ne
przez la bo ra to ria po sia da ją ce akre dy ta cję w tym za kre sie lub przez la bo ra to ria po sia da ją ce
wdro żo ny sys tem za pew nie nia ja ko ści.

W pie kar ni, w za le żno ści od ro dza ju za sto so wa nej tech no lo gii, ma szyn i urzą dzeń – ba -
da nia mi śro do wi sko wy mi na le ży ob jąć: 

� po ziom za py le nia (py łem mącz nym w po miesz cze niach pro duk cji oraz py ła mi mi ne -
ral ny mi w ko tłow ni), 

� po ziom na tę że nia ha ła su, 
� po ziom stę że nia czyn ni ków che micz nych (np.: tlen ki wę gla w ko tłow ni).
Czę sto tli wość wy ko ny wa nia ba dań i po mia rów czyn ni ków szko dli wych jest uza le żnio na

od uzy ska nej war to ści zmie rzo ne go czyn ni ka i zo sta ła przed sta wio na w ta be li nr2. 

Ta be la nr 2

Obec ność czyn ni ków szko dli wych w śro do wi sku pra cy oraz pro wa dze nie ba dań i po mia -
rów tych czyn ni ków na kła da na pra co daw cę obo wią zek pro wa dze nia do ku men ta cji zwią za -
nej z ty mi ba da nia mi. Na pod sta wie wy ni ków ba dań i po mia rów pra co daw ca pro wa dzi:

� re jestr czyn ni ków szko dli wych dla zdro wia wy stę pu ją cych na sta no wi sku pra cy, 
� kar ty ba dań i po mia rów czyn ni ków szko dli wych.
Pra co daw ca mo że od stą pić od wy ko ny wa nia ba dań i po mia rów czyn ni ków szko dli wych

dla zdro wia, je że li wy ni ki dwóch ostat nich po mia rów wy ko na ne w od stę pie co naj mniej dwóch
lat nie prze kro czy ły: 
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Czyn nik 

szko dli wy

War tość NDS War tość NDN

0,1<stę że nie ≤0,5 stę że nie>0,5 0,2<na tę że nie ≤0,5 na tę że nie>0,5

Pył raz na 2 la ta raz na rok – –

Czyn ni ki 

che micz ne
raz na 2 la ta raz na rok – –

Ha łas – – raz na 2 la ta raz na rok



� war to ści 0,1 NDS – dla czyn ni ków che micz nych i py łów,
� war to ści 0, 2 NDN – dla ha ła su. 

4.1. Czyn ni ki bio lo gicz ne
Zgod nie z za łącz ni kiem 2 do roz po rzą dze nia Mi ni stra Zdro wia z dnia 22 kwiet nia 2005 r.

w spra wie szko dli wych czyn ni ków bio lo gicz nych w śro do wi sku pra cy oraz ochro ny zdro wia
pra cow ni ków za wo do wo na ra żo nych na te czyn ni ki – pra ce wy ko ny wa ne w za kła dach pro -
du ku ją cych żyw ność na ra ża ją pra cow ni ków na ich dzia ła nie. Czyn ni ki bio lo gicz ne nie pod le -
ga ją ba da niom i po mia rom, jed nak okre śle nie ich ro dza ju jest istot ne, po nie waż mo gą stać
się przy czy ną aler gicz nych cho rób ukła du od de cho we go oraz błon ślu zo wych i skó ry. Do cho -
rób tych za li cza my: 

� ast mę oskrze lo wą, 
� aler gicz ne za pa le nie pę che rzy ków płuc nych, 
� za pa le nie spo jó wek, 
� aler gicz ny nie żyt no sa ob ja wia ją cy się chro nicz nym ka ta rem.
Ze bra ne in for ma cje o przy kła do wych czyn ni kach bio lo gicz nych cha rak te ry stycz nych dla

za kła dów pie kar ni czych przed sta wia ta be la nr 3.

Tabela nr 3
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Ka te go ria 

czyn ni ków
Wy stę po wa nie

Dro ga 

prze no sze nia

Mo żli we dzia ła nie 

na czło wie ka
Pro fi lak ty ka

Kro pi dlak bia ły/

Asper gil lus can di -
dus (grzy by).

Zbo że, 
pro duk ty 
zbo żo we, pył.

Po wietrz no -
-py ło we.

Re ak cje 
aler gicz ne.

Ochro na pro duk tów
przed sple śnie niem, 
re duk cja za py le nia, do -
sko na le nie wen ty la cji.

Kro pi dlak 

czar ny/ 

Asper gil lus ni ger
(grzy by).

Su row ce 
ro ślin ne, pył, 
gle ba.

Po wietrz no -
-py ło we.
Po wietrz no -
-kro pel ko we.

Aler gia ukła du od de -
cho we go. 
Za ka że nie ucha, ukła -
du od de cho we go 
(wy twa rza tok sy ny).

Ochro na pro duk tów
przed sple śnie niem, 
re duk cja za py le nia, 
do sko na le nie 
wen ty la cji.

Pędz lak/

Pe ni cil lium spp
(grzy by).

Su row ce
ro ślin ne, 
zwie rzę ce, 
pył, po wie trze.

Po wietrz no -
-py ło we.

Ast ma oskrze lo wa,
aler gicz ny nie żyt no -
sa, licz ne gat. 
Wy twa rza ją szko dli -
we mi ko tok sy ny.

Ochro na pro duk tów
przed sple śnie niem, 
re duk cja za py le nia, do -
sko na le nie wen ty la cji.

Rdza źdź bło wa/

Puc ci nia gra mi nis
(grzy by).

Pa so żyt zbo ża. Po wietrz no -
-py ło we.

Ast ma oskrze lo wa,
aler gicz ny nie żyt 
no sa.

Re duk cja za py le nia,
do sko na le nie
wen ty la cji.

Dro żdże 

pie kar ni cze

(grzy by).

Za kła dy 
prze my słu 
spo żyw cze go.

Po wietrz no-
-py ło we.

Aler gia ukła du od de -
cho we go (wy twa rza ją
glu ka ny o po ten cjal -
nie sil nym dzia ła niu 
im mu no tok sycz nym).

Ochro ny oso bi ste 
(re spi ra to ry) re duk cja
za py le nia, do sko na le -
nie wen ty la cji.



Aby móc oce nić śro do wi sko pra cy i na ra że nie pie ka rza na czyn ni ki bio lo gicz ne, na le ży od -
po wie dzieć so bie na po ni ższe py ta nia:

� ja kie czyn ni ki bio lo gicz ne wy stę pu ją w pie kar ni?

� do któ rej gru py ry zy ka mo żna za kla sy fi ko wać te czyn ni ki bio lo gicz ne?

� ja ka jest dro ga prze no sze nia tych czyn ni ków?

� czy są zna ne dzia ła nia tok sycz ne lub aler gi zu ją ce?

� jak dłu gie i czę ste jest na ra że nie? 

4.2. Czyn ni ki fi zycz ne

Py ły

Szko dli we dzia ła nie py łów w wa run kach na ra że nia za wo do we go za cho dzi przede wszyst -
kim w wy ni ku wdy cha nia py łu do płuc. Oce na na ra że nia na py ły po le ga na wy ko na niu po mia -
rów ich stę żeń na sta no wi skach pra cy, okre śle niu wskaź ni ków eks po zy cji na py ły w od nie sie niu
do do bo we go cza su pra cy i po rów na niu uzy ska nych war to ści z war to ścia mi naj wy ższych do -
pusz czal nych stę żeń (NDS). Obec nie war tość do pusz czal na (NDS) dla py łu cał ko wi te go w pie -
kar ni wy no si 4 mg/m3 po wie trza.

Uzy ska ne wy ni ki prze pro wa dzo nych po mia rów za py le nia na le ży uwzględ nić w prze pro -
wa dza nej oce nie ry zy ka za wo do we go oraz w do bo rze środ ków ochro ny in dy wi du al nej.

Fot. 8. Sta no wi sko au to ma tycz ne go do zo wa nia mą ki do dzie ży wraz z elek tro nicz nie na sta wia ną ilo ścią
do da wa nej mą ki.
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Ha łas 

Przy czy ną ha ła su w pie kar niach są ma szy ny i urzą dze nia sto so wa ne w pro ce sie tech no lo -
gicz nym.

Ele men tem cha rak te ry stycz nym dla ha ła su jest war tość pro gu dzia ła nia, czy li war tość,
po prze kro cze niu któ rej pra co daw ca mu si pod jąć czyn no ści ogra ni cza ją ce ry zy ko za wo do we
zwią za ne z ha ła sem. War to ści pro gów dzia ła nia dla wiel ko ści cha rak te ry zu ją cych ha łas w śro -
do wi sku pra cy zo sta ły po da ne w za łącz ni ku do roz po rzą dze nia Mi ni stra Go spo dar ki i Pra cy
z dnia 5 sierp nia 2005 r. w spra wie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy przy pra cach zwią za nych
z na ra że niem na ha łas lub drga nia me cha nicz ne (Dz. U. 2005.157.1318). 

War to ści pro gów dzia ła nia dla ha ła su przed sta wio no w ta be li nr 4.
Ta be la nr 4

Wiel ko ści cha rak te ry zu ją ce ha łas w śro do wi sku pra cy oraz war to ści naj więk szych do pusz -
czal nych na tę żeń (NDN) dla tych wiel ko ści zo sta ły okre ślo ne w za łącz ni ku 2 do roz po rzą dze -
nia Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej z dnia 29 li sto pa da 2002 r. w spra wie naj wy ższych
do pusz czal nych stę żeń i na tę żeń czyn ni ków szko dli wych dla zdro wia w śro do wi sku pra cy
(Dz. U. 2002.217.1833 z późn. zm.). Na le ży jed nak pa mię tać o prze pi sach szcze gól nych, któ -
re okre śla ją ni ższe war to ści na tę że nia ha ła su w przy pad ku za trud nia nia ko biet w cią ży lub
pra cow ni ków mło do cia nych.

Nor ma tyw ne war to ści na tę że nia ha ła su oraz war to ści, po wy żej któ rych wzbro nio ne jest
za trud nia nie mło do cia nych oraz ko biet w cią ży zo sta ły przed sta wio ne w ta be li nr 5.

Ta be la nr 5

Miej sca pra cy, w któ rych po ziom na tę że nia ha ła su prze kra cza war to ści NDN, na le -
ży ozna czyć zna ka mi bez pie czeń stwa. 
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War tość cha rak te ry zu ją ca ha łas w śro do wi sku pra cy War tość pro gu dzia ła nia

Po ziom eks po zy cji na ha łas od nie sio ny do 8-go dzin ne go
do bo we go wy mia ru cza su pra cy lub po zio mu eks po zy cji
na ha łas od nie sio ne go do ty go dnia pra cy.

80 dB

War tość szczy to we go po zio mu dźwię ku C. 135 dB

War tość do pusz czal na ha ła su

Po ziom eks po zy cji na ha łas od -

nie sio ny do 8-go dzin ne go do -

bo we go wy mia ru cza su pra cy

Mak sy mal ny 

po ziom dźwię ku A

Szczy to wy po ziom

dźwię ku C

Pra cow ni cy 85 dB 115 dB 135 dB

Mło do cia ni 80 dB 110 dB 130 dB

Ko bie ty w cią ży 65 dB 110 dB 130 dB



Pra co daw ca po wi nien dą żyć do eli mi no wa nia na ra że nia na ha łas al bo ogra ni czać je
do mo żli wie naj ni ższe go po zio mu, przy za sto so wa niu do stęp nych roz wią zań tech no lo gicz -
nych, np.:

� izo lo wa nia pra cow ni ka od źró deł emi sji ha ła su, 
� od po wied niego kon ser wo wa nia eks plo ato wa nych ma szyn i urzą dzeń ochron nych,
� wła ści wego in for mo wa nia i szko le nia pra cow ni ków,
� ogra ni cza nia cza su i po zio mu na ra że nia oraz licz by osób na ra żo nych na ha łas przez

wła ści wą or ga ni za cję pra cy, w szcze gól no ści sto so wa nie skró co ne go cza su lub przerw
w pra cy i ro ta cji na sta no wi skach.

Gdy nie jest mo żli we wy eli mi no wa nie lub ogra ni cze nie na ra że nia na ha łas za po mo cą
środ ków ochro ny zbio ro wej lub or ga ni za cji pra cy, na le ży za pew nić pra cow ni kom środ ki ochro -
ny in dy wi du al nej. 

Środ ki ochro ny słu chu na le ży udo stęp nić pra cow ni kom już w mo men cie, gdy na tę że nie
ha ła su prze kra cza war to ści pro gów dzia ła nia (80 dB). Na to miast, gdy war tość na tę że nia ha ła -
su osią ga lub prze kra cza war tość 85 dB (NDN) na le ży pra cow ni kom udo stęp nić środ ki ochro -
ny słu chu oraz nad zo ro wać pra wi dło wość ich sto so wa nia.

Mi kro kli mat go rą cy 

Jed nym z cha rak te ry stycz nych czyn ni ków szko dli wych wy stę pu ją cych w prze my śle pie -
kar ni czym jest mi kro kli mat go rą cy, spo wo do wa ny pod wy ższo ną tem pe ra tu rą. Czyn nik ten
pod le ga ba da niom i po mia rom. Jest on cha rak te ry zo wa ny przez wskaź nik ob cią że nia ter micz -
ne go, ozna cza ny w stop niach Cel sju sza.

Aby za pew nić wła ści we wa run ki pra cy w po miesz cze niach pra cy, w któ rych wy stę pu je
mi kro kli mat go rą cy, po win na być za gwarantowana wła ści wa wy mia na po wie trza wy ni ka ją ca
z po trzeb użyt ko wych i funk cji tych po miesz czeń, bi lan su cie pła i wil got no ści oraz wy stę po -
wa nia za nie czysz czeń sta łych i ga zo wych. 

Ze wzglę du na szko dli we dzia ła nie mi kro kli ma tu go rą ce go szcze gól nej ochro nie pod le -
ga ją pra cow ni cy mło do cia ni oraz ko bie ty w cią ży i w okre sie kar mie nia. 

Pra cow ni cy mło do cia ni w wie ku po wy żej 17 lat, pra cu ją cy w mi kro kli ma cie go rą cym
do war to ści 26°C wskaź ni ka ob cią że nia ter micz ne go, mo gą wy ko ny wać pra cę do 3 go dzin
na do bę, pod wa run kiem za cho wa nia norm wy dat ku ener ge tycz ne go. Po nad to pra co daw ca
jest zo bo wią za ny za pew nić mło do cia nym na sta no wi skach pra cy do sta tecz ną ilość od po wied -
nich na po jów i 10-mi nu to we prze rwy po ka żdych 50 mi nu tach pra cy. Je że li na to miast w po -
miesz cze niu pra cy tem pe ra tu ra po wie trza prze kra cza 30°C, a wil got ność względ na 65%
to pra ca mło do cia ne go w ta kim po miesz cze niu jest cał ko wi cie za ka za na. 

Po dob nie, zgod nie z roz po rzą dze niem Ra dy Mi ni strów z dnia 10 wrze śnia 1996 r. w spra -
wie wy ka zu prac szcze gól nie ucią żli wych lub szko dli wych dla zdro wia ko biet (Dz. U.
1996.114. 545 z późn. zm.) ochro ną praw ną ob ję te są rów nież ko bie ty w cią ży lub kar mią ce
pier sią. 

Wy so ka tem pe ra tu ra oto cze nia nie sie ze so bą wie le nie ko rzyst nych dla zdro wia skut ków.
Mo że po wo do wać omdle nie ciepl ne, kur cze ciepl ne, wy czer pa nie, a na wet pro wa dzić do uda -
ru. Dla te go też pra cow ni cy po win ni pić czę sto, ale w ma łych por cjach. 

18                                                              Bezpieczna piekarnia



                                                                                        Bezpieczna piekarnia                                                                                  19

Pra co daw ca ma obo wią zek za pew nić wszyst kim pra cow ni kom wo dę zdat ną do pi cia lub
in ne na po je.

Na le ży za zna czyć, że ilość, ro dzaj i tem pe ra tu ra tych na po jów po win ny być do sto so wa ne
do wa run ków wy ko ny wa nia pra cy i po trzeb fi zjo lo gicz nych pra cow ni ków. Ilość na po jów po -
win na za spa ka jać bie żą ce po trze by pra cow ni ków, bez li mi tów.

Prąd elek trycz ny

Ma szy ny i in ne urzą dze nia tech nicz ne na le ży tak roz mie ścić w po miesz cze niu pra cy, aby
ich prze wo dy nie krzy żo wa ły się z cią ga mi dla pie szych. Eli mi nu je to mo żli wość upad ku,
a przede wszyst kim ogra ni cza ry zy ko po ra że nia pra cow ni ków prą dem. 

Prze wo dy uło żo ne na pod ło dze lub w cią gach ko mu ni ka cyj nych na le ży za bez pie czyć
przed uszko dze nia mi me cha nicz ny mi. Mo żna to zro bić po przez uło że nie prze wo dów w od -
po wied nich li stwach, przy kry cie prze wo dów lub ich pod wie sze nie.

Ko niecz na jest rów nież okre so wa kon tro la sta nu ochro ny prze ciw po ra że nio wej w in sta -
la cjach elek trycz nych, a ta kże sta nu tech nicz ne go in sta la cji (gniaz dek, bez piecz ni ków) i urzą -
dzeń elek trycz nych. Ba da nia i po mia ry sku tecz no ści dzia ła nia ochron prze ciw po ra że nio wych
przed do ty kiem bez po śred nim i do ty kiem po śred nim wy ko nu je się nie rza dziej niż raz na 5
lat. Ba da nia ta kie mo gą być wy ko na ne tyl ko przez oso bę po sia da ją cą od po wied nie ener ge -
tycz ne upraw nie nia kwa li fi ka cyj ne.

Wszyst kie pra ce zwią za ne z na pra wą i kon ser wa cją in sta la cji elek trycz nych mo że
wy ko ny wać tyl ko oso ba z od po wied ni mi upraw nie nia mi ener ge tycz ny mi.

Wy bu cho wość

Pie kar nie na le żą do za kła dów, któ re są za gro żo ne mo żli wo ścią wy stą pie nia at mos fe ry wy -
bu cho wej, po nie waż pył mą ki two rzy z po wie trzem mie sza ni ny wy bu cho we. 

Pra co daw ca do ko nu je kom plek so wej oce ny ry zy ka zwią za ne go z mo żli wo ścią wy stą pie -
nia at mos fe ry wy bu cho wej, bio rąc pod uwa gę: 

� praw do po do bień stwo i czas wy stę po wa nia ta kiej at mos fe ry, 
� mo żli wość wy stą pie nia oraz uak tyw nie nia się źró deł za pło nu (w tym wy ła do wań elek -

tro sta tycz nych), 
� eks plo ato wa ne w za kła dzie in sta la cje, 
� uży wa ne sub stan cje i mie sza ni ny, 
� za cho dzą ce pro ce sy i ich wza jem ne od dzia ły wa nia, 
� roz mia ry prze wi dy wa nych skut ków wy bu chu, 
� miej sca pra cy, któ re są al bo mo gą być po łą czo ne z miej sca mi, w któ rych mo że wy stą -

pić at mos fe ra wy bu cho wa.
W przy pad ku osza co wa nia, że ist nie je mo żli wość po wsta nia at mos fe ry wy bu cho wej, nie -

zbęd nie jest pod ję cie tech nicz nych i or ga ni za cyj nych dzia łań za po bie ga ją cych two rze niu się
at mos fe ry wy bu cho wej i mo żli wo ści jej za pło nu.

Pra co daw ca spo rzą dza ta kże do ku ment za bez pie cze nia przed wy bu chem, któ re go za war -
tość po win na być zgod na z roz po rzą dze niem Mi ni stra Go spo dar ki z dnia 08.07.2010 r. w spra -
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wie mi ni mal nych wy ma gań, do ty czą cych bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy, zwią za nych 
z mo żli wo ścią wy stą pie nia w miej scu pra cy at mos fe ry wy bu cho wej (Dz. U. 2010.138.931).

Do ku ment za bez pie cze nia przed wy bu chem mo że być łą czo ny z in ny mi do ku men ta mi
o tym sa mym zna cze niu, np. z in struk cja mi ppoż. 

Kla sy fi ka cja py ło wych stref za gro że nia wy bu chem zo sta ła przed sta wio na w ta be li nr 6.

Ta be la nr 6 

Przy dzie le niu prze strze ni za gro żo nych wy bu chem, pra co daw ca po wi nien uwzględ niać
war stwy, osa dy py łu i je go na gro ma dze nie ja ko źró dła mo gą ce po ten cjal nie wy twa rzać at -
mos fe rę wy bu cho wą.

Prze strze nie, w któ rych ist nie je mo żli wość wy stą pie nia at mos fe ry wy bu cho wej, ozna cza
się od po wied nim zna kiem ostrze gaw czym.

Nie pra wi dło wo wy ko na na oce na ry zy ka wy stą pie nia at mos fe ry wy bu cho wej mo że skut -
ko wać na ra że niem pra co daw cy na stra ty lub do dat ko we kosz ty. Zbyt nia mi ni ma li za cja ry zy -
ka mo że skut ko wać bra kiem od po wied nich za bez pie czeń przed wy bu chem lub po ża rem,
na to miast prze sza co wa nie mo że do pro wa dzić do zbęd nych in we sty cji i zmian tech nicz nych
w miej scach pra cy. Naj czę ściej oka zu je się, że pod ję cie pro stych dzia łań, nie wy ma ga ją cych
du żych na kła dów fi nan so wych (np.: wen ty la cja sta no wi sko wa, uzie mie nia, usu nię cie po ten -
cjal nych źró deł za pło nu) wy star cza  do zwięk sze nia po zio mu bez pie czeń stwa pra cow ni ków.

Szcze gól ną uwa gę na le ży zwró cić na dzia ła nia za po bie ga ją ce wy bu cho wi w pie kar niach,
w któ rych nie sto su je się trans por tu pneu ma tycz ne go i si lo sów ma ga zy no wych. Pa mię tać na -
le ży, iż pod czas wy sy py wa nia mą ki z wor ków czy też pod czas trze pa nia wor ków, zwięk sza się
ilość py łu mącz ne go w po wie trzu, a tym sa mym wzra sta mo żli wość po wsta nia at mos fe ry wy -
bu cho wej. 

Sto so wa nie si lo sów ma ga zy no wych ogra ni cza mo żli wość po wsta nia at mos fe ry wy bu cho -
wej do zbior ni ków ma ga zy no wych i in sta la cji pneu ma tycz nej. Dla te go też ko niecz ne jest wy -
po sa że nie in sta la cji ma ga zy no wo -trans por to wej w in sta la cję uzie mia ją cą, ogra ni cza ją cą
ry zy ko za ist nie nia wy bu chu.

Czyn ni ki Stre fa Wy stę po wa nie at mos fe ry wy bu cho wej

Py ły

20 Za gro że nie sta łe, czę ste lub przez dłu gie okre sy cza su.

21 Za gro że nie mo że wy stą pić cza sa mi w trak cie nor mal ne go dzia ła nia.

22
Za gro że nie rzad kie, nie wy stę pu je w trak cie nor mal ne go dzia ła nia,
a w przy pad ku wstą pie nia utrzy mu je się przez krót ki okres cza su.

Rys. 1. Znak ostrze gaw czy in for mu ją cy
o mo żli wo ści wy stą pie nia at mos fer wy bu -
cho wych w ilo ściach za gra ża ją cych bez -
pie czeń stwu i zdro wiu.
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Fot. 9. Uzie mie nie in sta la cji pneu ma tycz nej w ma ga zy nie mą ki, w ce lu za po bie ga nia mo żli wo ści wy stą -
pie nia wy bu chu.

4.3. Czyn ni ki che micz ne

Naj częst szym źró dłem czyn ni ków che micz nych wy stę pu ją cych w pie kar niach są wszel -
kie go ro dza ju „ulep sza cze”, do dat ki spulch nia ją ce oraz ró żno rod ne pły ny do my cia i de zyn fek -
cji. Nie któ re z nich są za kla sy fi ko wa ne ja ko czyn ni ki nie bez piecz ne. 

W przy pad ku, gdy sto so wa ne środ ki che micz ne na le żą do nie bez piecz nych (naj czę ściej
szko dli we, dra żnią ce), na ety kie cie umiesz czo ny jest od po wied ni pik to gram. Ety kie ta na opa -
ko wa niu środ ków che micz nych mu si być do brze przy twier dzo na, opi sa na w ję zy ku pol skim,
a przede wszyst kim jej opis mu si być zgod ny z za war to ścią opa ko wa nia. Nie do pusz czal ne jest
sto so wa nie sub stan cji che micz nych i ich mie sza nin – nie ozna ko wa nych w spo sób wi docz ny
umo żli wia ją cy ich iden ty fi ka cję.

Dla ka żde go nie bez piecz ne go czyn ni ka che micz ne go na le ży za pew nić kar tę cha rak te -
ry sty ki. Do ku ment ten jest do star cza ny nie od płat nie przez do staw cę czyn ni ka che micz ne -
go. Po wi nien być za pew nio ny w mo men cie za ku pu lub na żą da nie ku pu ją ce go. Kar ta

Rys. 2. Znak ostrze gaw czy dla sub stan cji
– UWA GA – dla sub stan cji dra żnią cych/
szko dli wych.



cha rak te ry sty ki mo że być do star czo na w for mie pa pie ro wej lub elek tro nicz nej i mu si być
spo rzą dzo na w ję zy ku pol skim.

Środ ki che micz ne sto so wa ne do pro ce sów my cia, uży wa ne zgod nie z prze zna cze niem
i przy za sto so wa niu środ ków ochro ny in dy wi du al nej (rę ka wi ce) nie po win ny stwa rzać za gro -
że nia dla pra cow ni ka. Na le ży jed nak pa mię tać o ich wła ści wym ma ga zy no wa niu, do zo wa niu
i ozna ko wa niu. 

Nie do pusz czal ne jest prze cho wy wa nie środ ków my ją cych i de zyn fe ku ją cych 
w opa ko wa niach po środ kach spo żyw czych.

Pra cow ni ków na le ży za po znać z kar ta mi cha rak te ry sty ki sto so wa nych nie bez piecz nych
środ ków che micz nych, spo rzą dzić spis uży wa nych sub stan cji i mie sza nin che micz nych oraz
za pew nić w za kła dzie in struk cję bez piecz nej pra cy z czyn ni ka mi che micz ny mi.

Na le ży pa mię tać o za pew nie niu pra cow ni ko wi pra cu ją ce mu z nie bez piecz ny mi czyn ni -
ka mi che micz ny mi od po wied nich środ ków ochro ny in dy wi du al nej, zgod nych z za le ce nia mi
pro du cen ta czyn ni ka che micz ne go znaj du ją cy mi się w kar cie cha rak te ry sty ki.

W prze pro wa dza nej oce nie ry zy ka za wo do we go zwią za nej ze sto so wa niem czyn ni ków
che micz nych na le ży uwzględ nić m.in.:

� nie bez piecz ne wła ści wo ści czyn ni ków che micz nych,
� in for ma cje do ty czą ce za gro żeń zwią za nych z wy stę po wa niem czyn ni ka che micz ne go,
� ro dzaj, po ziom i czas na ra że nia,
� wa run ki pra cy przy użyt ko wa niu czyn ni ków che micz nych z uwzględ nie niem ich ilo ści,
� czyn no ści, przy któ rych mo że na stą pić wzrost na ra że nia na czyn ni ki che micz ne.

4.4. Czyn ni ki me cha nicz ne

Czyn ni ki me cha nicz ne za gra ża ją ce pra cow ni ko wi pie kar ni to przede wszyst kim: 
� ude rze nia, 
� po śli zgnię cia, 
� po tknię cia, 
� upad ki. 
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Rys. 3. Znak ostrze gaw czy dla mie sza nin
– pro duk ty dra żnią ce/szko dli we.



Przy czy ną wy mie nio nych za gro żeń są po ru sza ją ce się środ ki trans por tu, śli skie, nie rów ne
po wierzch nie, za py le nie po sadz ki. Aby te mu za po biec, na le ży okre so wo do ko ny wać oce ny
sta nu tech nicz ne go po sadz ki pod ką tem jej ewen tu al nych uszko dzeń i w ra zie po trze by zro -
bić od po wied nie na pra wy, a ta kże na bie żą co mo ni to ro wać jej czy stość oraz za py le nie. 

In ny ro dzaj za gro żeń po wo du ją ru cho me, nie osło nię te, wi ru ją ce czę ści ma szyn, któ re mo gą
po chwy cić ubra nie lub czę ści cia ła pra cow ni ka. Te go ty pu za gro że niom za po biec mo że m.in.:

� dba nie o wła ści wy stan tech nicz ny eks plo ato wa nych ma szyn oraz urzą dzeń ochron -
nych,

� sto so wa nie urzą dzeń ochron nych za bez pie cza ją cych przed do stę pem do ru cho mych
i wi ru ją cych czę ści ma szyn,

� sto so wa nie przez pra cow ni ków odzie ży po zba wio nej luź nych ele men tów,

� wła ści we za cho wa nie pra cow ni ka i prze strze ga nie przez nie go bez piecz nych wa run -
ków pra cy.

Za cho wa nie uwa gi i sku pie nia przez pra cow ni ka jest rów nież nie zbęd ne w za po bie ga niu
opa rze niom spo wo do wa nym kon tak tem z go rą cy mi bla cha mi czy go rą cy mi ele men ta mi pie -
ca. Nie zbęd ne jest w tym przy pad ku za sto so wa nie rę ka wic za po bie ga ją cych opa rze niom.

4.5. Czyn ni ki psy cho fi zycz ne 

Nie ko rzyst ne dla pra cow ni ków pie kar ni czyn ni ki psy cho fi zycz ne to pra ca w go dzi nach
noc nych, wy mu szo na po zy cja cia ła i wy ko ny wa nie przez wie le go dzin pra cy w po zy cji sto ją -
cej. Te czyn ni ki po wo du ją szyb kie zmę cze nie fi zycz ne, zmniej sze nie wy daj no ści pra cy oraz
wy dol no ści umy sło wej i psy chicz nej pra cow ni ków. Mo że to do pro wa dzić do roz ko ja rze nia
pra cow ni ka, a w kon se kwen cji złej oce ny sy tu acji i wy pad ku. Ob cią że niom psy cho fi zycz nym
mo żna za po bie gać m.in. po przez:

� wy eli mi no wa nie prac wy ma ga ją cych wy mu szo nej po zy cji cia ła czy du że go wy sił ku fi -
zycz ne go, 

� za sto so wa nie urzą dzeń wspo ma ga ją cych pra cow ni ka – wóz ki trans por to we,

� wła ści wą – er go no micz ną or ga ni za cję sta no wi ska pra cy,

� ró żni co wa nie wy ko ny wa nych za dań przez pra cow ni ków,

� wpro wa dza nie do dat ko wych przerw.
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5. Za po bie ga nie wy pad kom

5.1. Środ ki ochro ny zbio ro wej 

Pro wa dząc dzia łal ność za wo do wą, na le ży dą żyć do wy eli mi no wa nia za gro żeń wy stę pu ją -
cych w śro do wi sku pra cy. Mo żna to osią gnąć dzię ki sto so wa niu od po wied nich tech no lo gii, urzą -
dzeń, ma te ria łów i sub stan cji. Je że li nie jest mo żli we usu nię cie za gro żeń, wów czas na le ży
za sto so wać od po wied nie roz wią za nia or ga ni za cyj ne i tech nicz ne, w tym od po wied nie środ ki
ochro ny zbio ro wej (ogra ni cza ją ce wpływ tych za gro żeń na zdro wie i bez pie czeń stwo pra cow -
ni ków). Na le ży pa mię tać o pierw szeń stwie sto so wa nia środ ków ochro ny zbio ro wej przed środ -
ka mi ochro ny in dy wi du al nej. Środ ki ochro ny zbio ro wej są roz wią za nia mi tech nicz ny mi,
sto so wany mi w po miesz cze niach pro duk cyj nych, ma szy nach i urzą dze niach. Ich za da niem jest
ochro na za rów no gru py lu dzi, jak i po je dyn czych osób przed nie bez piecz ny mi i szko dli wy mi
czyn ni ka mi wy stę pu ją cy mi w śro do wi sku pra cy po je dyn czo lub łącz nie. Ta ki mi urzą dze nia mi
ochron ny mi są np.: 

� osło ny lub ta kie urzą dze nia, któ re: 
� nie po zwa la ją na włą cze nie ru chu ele men tów nie bez piecz nych, je śli pra cow nik znaj -

du je się w stre fie nie bez piecz nej, 
� za po bie ga ją do stę po wi do stref nie bez piecz nych, 
� po wstrzy mu ją ru chy ele men tów nie bez piecz nych, za nim pra cow nik znaj dzie się

w stre fie nie bez piecz nej, al bo środ ki ochro ny ma ją ce za po biec po wsta niu nie bez -
piecz ne go zda rze nia.

Środ kiem ochro ny zbio ro wej jest rów nież wen ty la cja, któ ra ma du ży wpływ na po ziom
py łów w po wie trzu na sta no wi skach, dla te go po win na być spraw na i nie za wod na. Utrzy my -
wa nie pra wi dło we go dzia ła nia sys te mów wen ty la cyj nych wy ma ga kon tro li pa ra me trów ich
pra cy oraz sys te ma tycz nej kon ser wa cji, ma ją cej na ce lu nie do pusz cze nie do awa rii.

5.2. Środ ki ochro ny in dy wi du al nej, odzież i obu wie ro bo cze 
Środ ki ochro ny in dy wi du al nej chro nią pra cow ni ka przed za gro że nia mi zwią za ny mi z wy -

stę po wa niem w śro do wi sku pra cy czyn ni ków nie bez piecz nych i/lub szko dli wych. Po win ny
być one sto so wa ne w sy tu acjach, kie dy nie jest mo żli we ogra ni cze nie za gro żeń za po mo cą
środ ków ochro ny zbio ro wej lub od po wied niej or ga ni za cji pra cy. 

Za po bie ga nie opa rze niom

W za kła dach pie kar ni czych z uwa gi na ry zy ko opa rzeń rąk ko niecz ne jest uży wa nie rę ka wic,
któ re ochro nią rę ce przed po pa rze niem. Rę ka wi ce te mo gą być dzia ne, szy te lub sy li ko no we, po -
łą czo ne z dłu gim man kie tem ochra nia ją cym część przed ra mie nia. Cha rak te ry zu ją się one ró żnym
po zio mem sku tecz no ści w od nie sie niu do od por no ści na cie pło kon tak to we. Im wy ższy po ziom
sku tecz no ści czy kla sy ochro ny, tym lep sze wła ści wo ści ochron ne, co ob ra zu je ta be la nr 7. 
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Ta be la nr 7

Fot. 10. Rę ka wi ce ochron -
ne dzia ne pię cio pal co we
z dłu gim man kie tem.

Za po bie ga nie py li cy

Przy za py le niu prze kra cza ją cym do pusz czal ne nor my wska za ne jest sto so wa nie środ ków
ochro ny ukła du od de cho we go w ce lu unik nię cia prze do sta nia się py łu do płuc. Mo gą to być
np. pół ma ski prze ciw py ło we. Pół ma ski na le ży do bie rać in dy wi du al nie w za le żno ści od stop -
nia za py le nia.

Za po bie ga nie upad kom

Wy po sa ża jąc pra cow ni ka w od po wied nie obu wie, na le ży pa mię tać o mo żli wo ści za bru -
dze nia, a przede wszyst kim za py le nia po sadz ki w po miesz cze niach tj. np. cia stow nia. Aby
za po biec po śli zgnię ciom i upad kom, na le ży wy po sa żyć pra cow ni ków w obu wie an ty po śli -
zgo we, któ re go po de szwa jest skon stru owa na w spo sób umo żli wia ją cy od pro wa dze nie war -
stwy py łu lub cie czy z pod ło ża. Obu wie ta kie na le ży sto so wać przy pie cach, dzie żach oraz
myj kach.
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Po ziom sku tecz no ści Tem pe ra tu ra kon tak tu (°C) Czas pro go wy t
t

(s)

1 100 ≥ 15

2 250 ≥ 15

3 350 ≥ 15

4 500 ≥ 15



6. Trans port we wnątrz za kła do wy

Trans port na te re nie za kła du mo że od by wać się w spo sób ręcz ny lub zme cha ni zo wa ny
tzw. pneu ma tycz ny. 

Trans port ręcz ny to ka żdy ro dzaj trans por to wa nia lub pod trzy my wa nia przed mio tów, ła -
dun ków lub ma te ria łów przez jed ne go lub wię cej pra cow ni ków, w tym prze miesz cza nie ich
po przez: uno sze nie, pod no sze nie, ukła da nie, pcha nie, cią gnię cie, prze no sze nie, prze su wa -
nie, prze ta cza nie lub prze wo że nie. Pra co daw ca jest zo bo wią za ny sto so wać od po wied nie roz -
wią za nia tech nicz ne i or ga ni za cyj ne zmie rza ją ce do wy eli mi no wa nia ręcz nych prac
trans por to wych.

Or ga ni za cja ręcz nych prac trans por to wych po win na za pew niać w szcze gól no ści:
� ogra ni cze nie do mi ni mum od le gło ści ręcz ne go prze miesz cza nia przed mio tów,
� ogra ni cze nie dłu go trwa łe go wy sił ku fi zycz ne go,
� wy eli mi no wa nie nad mier ne go ob cią że nia ukła du mię śnio wo -szkie le to we go pra cow -

ni ka, a zwłasz cza ura zów krę go słu pa,
� uwzględ nie nie wy ma gań er go no mii.
W więk szo ści za kła dów pie kar ni czych do prze wo zów kom po nen tów oraz wy ro bów go -

to wych sto su je się wóz ki ręcz ne m.in.: wóz ki pie kar skie de sko we, wóz ki pie kar skie do usta -
wia nia blach wy pie ko wych oraz wóz ki czte ro ko ło we.

Ma sa przed mio tów pod no szo nych i prze no szo nych przez jed ne go pra cow ni ka nie mo że
prze kra czać war to ści wska za nych w ta be li nr8.

Ta be la nr 8

* war tość w ta be li uwzględ nia ma sę ła dun ku łącz nie z ma są wóz ka.

No wo cze sne dzie że wy jaz do we umo żli wia ją ła twe po ru sza nie się po mię dzy sta no wi skiem
do zo wa nia mą ki a mie szar ką.
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Ro dzaj pra cy Mę żczyź ni Ko bie ty

Mło do cia ni

Chłop cy Dziew czę ta

Prze no sze nie

sta ła 30 kg 12 kg 12 kg 8 kg

do ryw cza 50 kg 20 kg 20 kg 14 kg

Pcha nie/

cią gnię cie
wó zek*

350 kg

wó zek 2-ko ło wy

450 kg

wó zek 3-ko ło wy

80 kg

80 kg

wóz ki 
2-3-4-ko ło we

za kaz

wó zek 2-ko ło wy

50 kg

wó zki
3-4-ko ło we



Fot. 11a i 11b. Dzie że do cia sta wy po sa żo ne w ko ła uła twia ją ce trans port cia sta na te re nie za kła du.

Za sto so wa nie trans por tu pneu ma tycz ne go umo żli wia wy eli mi no wa nie ręcz ne go trans -
por tu wor ków z mą ką, a ta kże zmniej sza praw do po do bień stwo ude rze nia, prze wró ce nia czy
po śli zgnię cia pra cow ni ka. 
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Fot.11a

Fot.11b



7. Ma ga zy no wa nie i skła do wa nie

W za kła dach pie kar ni czych za zwy czaj wy stę pu je kil ka po miesz czeń ma ga zy no wych do -
sto so wa nych do po trzeb pro duk cyj nych oraz sto so wa nej tech no lo gii. Wy ró żnia się m.in. ma -
ga zyn mą ki, ma ga zyn do dat ków, ma ga zyn pro duk tów go to wych. Ka żde po miesz cze nie
ma ga zy no we po win no speł niać wy ma ga nia bez pie czeń stwa, sto sow nie do ro dza ju i wła ści -
wo ści skła do wa nych w nich ma te ria łów lub wy ro bów.

Po szcze gól ne po miesz cze nia ma ga zy no we po win ny za pew niać mi ni mal ne wy ma ga ne
na tę że nie oświe tle nia, tj:

� skła dy, ma ga zy ny (ma ga zyn mą ki w wor kach) – 100 lx,
� stre fy ma ga zy no we z re ga ła mi, przej ścia z ob słu gą (ma ga zyn do dat ków) – 150 lx,
� stre fy pa ko wa nia i wy sy ła nia (ma ga zyn wy ro bów go to wych po łą czo ny z kon fek cjo no -

wa niem i eks pe dy cją) – 300 lx.

Wszyst kim su row com i pół pro duk tom na le ży za pew nić wła ści we wa run ki ma ga zy no wa -
nia, aby za po biec roz wo jo wi mi kro flo ry bak te ryj nej, któ ra mo gła by na ra zić pra cow ni ków
na dzia ła nie cho ro bo twór czych czyn ni ków bio lo gicz nych, np. ple śni. Ko niecz ne jest opra co -
wa nie in struk cji okre śla ją cej wa run ki bez piecz ne go skła do wa nia.

7.1. Ma ga zyn mą ki w wor kach – skła do wa nie w sto sach

Mą ka ma ga zy no wa na jest w wy dzie lo nym, su chym, czy stym i wen ty lo wa nym po miesz cze -
niu ma ga zy no wym, w wor kach uło żo nych war stwa mi, w spo sób wy klu cza ją cy ich ob su nię cie
się, zgod nie z obo wią zu ją cy mi za sa da mi bez pie czeń stwa przy skła do wa niu ma te ria łów w sto -
sach Wy so kość sto sów nie po win na prze kra czać 6 warstw przy ukła da niu ręcz nym. Ukła da nie
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Fot. 12. Ma ga zyn wy ro -
bu go to we go wy po sa -
żo ny w re ga ły uła twia-
ją ce trans port go to we -
go pro duk tu.



wor ków z mą ką w sto sy po wy żej 6 warstw jest do pusz czal ne wy łącz nie za po mo cą urzą dzeń
me cha nicz nych. Roz ła du nek sto sów po wi nien być pro wa dzo ny po cząw szy od naj wy ższych
warstw. Od le głość po mię dzy sto sa mi po win na umo żli wiać bez piecz ne ukła da nie i prze miesz -
cza nie ma te ria łów. Wor ki na le ży ukła dać na po de stach, pa le tach lub pod wy ższe niach, aby unik -
nąć kon tak tu su row ca z pod ło gą. Trans port na peł nio nych wor ków po wi nien od by wać się
wóz ka mi czte ro ko ło wy mi.

7.2. Ma ga zyn do dat ków – skła do wa nie na re ga łach, pa le tach

Nie zmier ne wa żne jest prze strze ga nie za sad bez piecz ne go skła do wa nia kom po nen tów
na re ga łach, tj:

� re ga ły po win ny mieć wy trzy ma łą i sta bil ną kon struk cję,
� mu szą być za bez pie czo ne przed prze wró ce niem się,
� spo sób skła do wa nia do dat ków/su row ców na re ga łach i ich zdej mo wa nie nie mo że

stwa rzać za gro że nia dla bez pie czeń stwa pra cow ni ków,
� przed mio ty ła two tłu ką ce się oraz ma te ria ły o naj więk szej ma sie po win ny być skła do -

wa ne na ich naj ni ższych pół kach,
� ma sa skła do wa ne go ła dun ku nie mo że prze kra czać ich do pusz czal ne go ob cią że nia,
� sze ro kość od stę pów mię dzy ni mi po win na być od po wied nia do sto so wa nych w trans -

por cie wóz ków ma ga zy no wych,
� na le ży umie ścić na nich in for ma cję o do pusz czal nym ob cią że niu.

7.3. Si lo sy ma ga zy no we
Do ce lo wo ka żda pie kar nia po win na dą żyć do no wo cze sne go roz wią za nia, ja kim jest za -

sto so wa nie si lo sów ma ga zy no wych po łą czo nych w li nii ma ga zy no wa nia i trans por tu mą ki.
Za sto so wa nie ta kie go sys te mu eli mi nu je pra cę fi zycz ną przy roz ła dun ku mą ki oraz py le nie

                                                                                        Bezpieczna piekarnia                                                                                  29

Fot. 13. Po miesz cze nie ma -
ga zy nu do dat ków z po de sta -
mi do skła do wa nia izo lu ją-
cy mi od pod ło gi.



groź ne dla zdro wia pra cow ni ków, po nie waż prze sie wa nie i trans port mą ki na stę pu je we wnątrz
in sta la cji si lo so wej, skąd mą ka za da wa na jest wprost do miej sca wy ra bia nia cia sta. Za sto so -
wa nie li nii ma ga zy no wa nia i skła do wa nia mą ki nie sie ze so bą wie le ko rzy ści, m.in.: 

� zmniej sze nie strat mą ki wy ni ka ją cych z jej ma ga zy no wa nia, prze sy py wa nia i trans por -
to wa nia,

� po pra wie nie jej ja ko ści przez na po wie trze nie i spulch nie nie, a tym sa mym po pra wie -
nie ja ko ści wy ro bu go to we go i wy daj no ści pro duk cji,

� wy eli mi no wa nie sze re gu prac ręcz nych wy ma ga ją cych znacz ne go wy sił ku pra -
cow ni ka,

� wy eli mi no wa nie za py le nia py łem mą ki, a przez to ta kże ogra ni cze nie na ra że nia
na czyn ni ki bio lo gicz ne,

� zmniej sze nie mo żli wo ści wy stą pie nia py ło wej at mos fe ry wy bu cho wej,
� zy ski eko no micz ne wy ni ka ją ce z tań sze go za ku pu mą ki lu zem oraz eli mi na cja po -

szcze gól nych eta pów zwią za nych z trans por to wa niem i kon fek cjo no wa niem mą ki
w wor kach.
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Fot. 14. Ma ga zyn mą ki z sys te mem si lo sów 

i cen tra lą ste ru ją cą ilo ścią mą ki.



8. Wa run ki so cjal ne i hi gie na oso bi sta 
pra cow ni ków

Hi gie na oso bi sta pra cow ni ków jest bar dzo wa żnym ele men tem pra wi dło wo funk cjo nu -
ją cej pie kar ni. Obo wiąz kiem pra cow ni ków po win na być ką piel i zmia na ubra nia po za koń czo -
nej pra cy, co za po bie ga prze no sze niu pa so ży tów mą ki oraz ogra ni cza ry zy ko wy stą pie nia
sta nów za pal nych skó ry.

Wy mo gi do ty czą ce po miesz czeń hi gie nicz no -sa ni tar nych i so cjal nych zo sta ły okre ślo ne
w roz po rzą dze niu z dnia 26.09.1997 r. w spra wie ogól nych prze pi sów bez pie czeń stwa i hi gie -
ny pra cy (Dz. U. 2003.169.1650 z późn. zm.).

W pie kar niach nie zbęd ne jest za sto so wa nie szat ni prze pu sto wych, któ re po win ny skła -
dać się z czę ści na odzież wła sną pra cow ni ków oraz czę ści na odzież ro bo czą i środ ki ochro ny
in dy wi du al nej.

Część prze zna czo na na odzież ro bo czą i środ ki ochro ny in dy wi du al nej po win na być wy -
po sa żo na w sza fy do in dy wi du al ne go użyt ku pra cow ni ka i w po miesz cze niu tych po win no
przy pa dać co naj mniej 0,3 m2 wol nej po wierzch ni pod ło gi na ka żde go  ko rzy sta ją ce go z tej
szat ni pra cow ni ka.

Ruch użyt kow ni ków szat ni prze pu sto wej mię dzy obu jej czę ścia mi po wi nien od by wać się
wy łącz nie przez ze spół sa ni tar ny z na try ska mi.
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Pod su mo wa nie

Aby jak naj le piej ochro nić pra cow ni ka przed wy stę pu ją cy mi za gro że nia mi, na le ży prze -
pro wa dzać sys te ma tycz ne szko le nia z za kre su bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy oraz pro mo wać
wie dzę o hi gie nicz nych i er go no micz nych wa run kach pra cy. W mia rę mo żli wo ści fi nan so wych
na le ży wy eli mi no wać trans port ręcz ny po przez za sto so wa nie trans por tu pneu ma tycz ne go
oraz au to ma ty za cję li nii do pro duk cji pie czy wa. Na bie żą co na le ży eli mi no wać lub ogra ni czać
wy stę pu ją ce na sta no wi skach pra cy za gro że nia wy mie nio ne w ta be li nr 9.

Ta be la nr 9
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Za gro że nia Źró dło za gro że nia
Środ ki ochro ny 

przed za gro że niem

Czyn ni ki 
bio lo gicz ne. 

Su row ce ro ślin ne, pył, mą ka.

Ochro na pro duk tów przed sple śnie niem,
prze cho wy wa nie pro duk tów w su chych,
do brze wenty lo wa nych po miesz cze niach,
re duk cja za py le nia, re gu lar ne sprzą ta nie
pod łóg i in nych po wierzch ni.

Sta tycz ne prze cią że nie
ukła du ru chu.

Pra ca w po zy cji sto ją cej 
(wy mu szo na po zy cja cia ła).

Prze rwy w pra cy.

Dy na micz ne 
prze cią że nie ukła du
ru chu.

Wy ko ny wa nie czyn no ści 
po wta rzal nych, ręcz ny 
trans port pro duk tów.

Sto so wa nie bez piecz nych me tod pod no -
sze nia i prze no sze nia ła dun ków, sto so wa -
nie urzą dzeń uła twia ją cych pod no sze nie
i prze ciąganie.

Po chwy ce nie przez 
ru cho me ele men ty. 

Ma szy ny.
Sto so wa nie ma szyn speł nia ją cych wy ma -
ga nia z od po wied ni mi za bez pie cze nia mi,
prze strze ga nie in struk cji ob słu gi.

Kon takt z go rą cy mi
po wierzch nia mi.

Piec, bla chy.
Sto so wa nie środ ków ochro ny 
in dy wi du al nej. 

Ha łas. Ma szy ny. Do bry stan tech nicz ny urzą dzeń.

Za py le nie. Pył mą ki.
Spraw na wen ty la cja, trans port pneu ma -
tycz ny, re gu lar ne sprzą ta nie pod łóg i in nych
po wierzch ni.

Mi kro kli mat go rą cy.
Pod wy ższo na tem pe ra tu ra
i wil got ność.

Spraw na wen ty la cja, kli ma ty za cja, na po je.

Prze cią że nie ukła du
ner wo we go.

Pra ca w go dzi nach noc nych. Od po wied nia or ga ni za cja pra cy.
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