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OPIS STANOWISKA PRACY – KUCHARZ

Rodzaj i charakter wykonywanej pracy: Kucharz przyrządza potrawy, napoje,
desery według obowiązujących receptur,
przy użyciu odpowiedniego sprzętu i
urządzeń. Przestrzega obowiązujących
zasad w zakresie porcjowania, jakości,
estetyki i higieny wydawanych posiłków.
Odpowiednio zarządza surowcami,
półproduktami, wyrobami gotowymi,
racjonalne użytkuje sprzęt, energię
elektryczną, gaz, a także dba o czystość
własnego stanowiska pracy i higienę
osobistą.

Opis stanowiska pracy: Kuchnia, przygotowalnia brudna,
przygotowalnia czysta, magazyn.

Rodzaj wykonywanych czynności oraz
sposób i czas ich wykonywania:

● dobieranie i ocena jakościowa surowców
i półproduktów do produkcji;

● zabezpieczenie przed zepsuciem
surowców, półproduktów i wyrobów
gotowych, prawidłowe ich
magazynowanie;

● obróbka wstępna surowców;
● przygotowywanie różnych grup

asortymentowych tj. potraw z warzyw,
owoców, grzybów, mleka i przetworów,
jaj, mięsa zwierząt rzeźnych, przetworów
mięsnych, dziczyzny, drobiu, ryb,
podrobów, potraw półmięsnych,
wegetariańskich i wegańskich, wyrobów
garmażeryjnych, deserów, napojów;

● wykańczanie, porcjowanie, dekorowanie
i estetyczne wydawanie potraw;

● obsługa narzędzi, urządzeń, maszyn
przy przygotowywaniu potraw i napojów
oraz bieżąca konserwacja tych
urządzeń;

● utrzymywanie na bieżąco czystości na
stanowisku pracy;
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● przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
oraz wewnętrznych instrukcji
obowiązujących w restauracji.

Stosowane elementy wyposażenia i
narzędzia pracy:

● noże, obieraczki, sztućce;
● garnki, patelnie, miski, naczynia;
● urządzenia tj. blender, maszynka do

mielenia mięsa, szatkownica, zmywarka;
● meble i wyposażenie kuchni – w tym

urządzenia chłodnicze i mroźnicze,
kuchenki gazowe i elektryczne, piec
konwekcyjno-parowy, frytkownice,
mikrofalówka;

● narzędzia do utrzymania czystości tj.
ściereczki, gąbeczki, mop, wiadro,
zmiotka.

Materiały stosowane podczas wykonywania
pracy:

● składniki potraw tj. warzywa, owoce,
grzyby, mleko i jego przetwory, jaja,
mięsa zwierząt rzeźnych, przetwory
mięsne, dziczyzna, drób, ryby, podroby;

● środki do utrzymania czystości tj. środki
myjące i dezynfekujące.

Obowiązkowe instrukcje: ● instrukcje obsługi maszyn i innych
urządzeń technicznych;

● instrukcja udzielania pierwszej pomocy;
● instrukcja postępowania na wypadek

powstania pożaru.

Środki ochrony pracy: ● fartuch ochronny;
● obuwie robocze z podeszwą o

właściwościach antypoślizgowych;
● rękawiczki ochronne (jednorazowe);
● rękawice ochronne o właściwościach

termicznych (zapobiegające
poparzeniom podczas kontaktu z
gorącymi powierzchniami).

Wypadki i choroby zawodowe nie stwierdzono
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WYMAGANIA NA STANOWISKU PRACY – KUCHARZ

Przygotowanie zawodowe: ● ukończone 18 lat
● wykształcenie zasadnicze

branżowe lub dyplom z
warsztatów kulinarnych,
kwalifikacyjnych kursów
zawodowych

Wymagania zdrowotne: ● badanie lekarskie wstępne
● badanie lekarskie okresowe
● aktualne orzeczenie lekarskie do

celów
sanitarno-epidemiologicznych

Przeciwwskazania zdrowotne: ● choroby układów: nerwowego,
oddechowego, mięśniowego,
kostno-stawowego, ruchu,
krążenia;

● niedowład kończyn górnych i
dolnych

● zaburzenia zmysłu smaku, węchu
● nosicielstwo chorób zakaźnych
● choroby skóry, w tym alergie

skórne

Wymagania psychofizyczne: ● sumienność, dokładność,
cierpliwość

● umiejętność pracy w zespole
● umiejętność pracy pod dużą

presją
● dbałość o zdrowie i higienę

osobistą
● sprawność zmysłu: smaku,

powonienia, dobry wzrok
● dobra koordynacja

wzrokowo-ruchowa
● zdolność koncentracji uwagi,

podzielności uwagi, dobra pamięć
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● myślenie twórcze, zdolności
manualne

Szkolenie BHP: ● szkolenie wstępne – instruktaż
ogólny

● szkolenie wstępne – instruktaż
stanowiskowy

● szkolenie okresowe

Szkolenia rekomendowane: ● szkolenie z udzielania pierwszej
pomocy

● szkolenie z zakresu substancji
niebezpiecznych w miejscu pracy

Wymagane środki ochrony
indywidualnej:

● fartuch ochronny;
● obuwie robocze z podeszwą o

właściwościach antypoślizgowych;
● rękawiczki ochronne (jednorazowe);
● rękawice ochronne o

właściwościach termicznych
(zapobiegające poparzeniom
podczas kontaktu z gorącymi
powierzchniami)

WIĘCEJ NA: WWW.BONDUELLE-FOODSERVICE.PL



IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ NA STANOWISKU PRACY – KUCHARZ

CZYNNIKI FIZYCZNE

Zagrożenie: Źródło zagrożenia:

Hałas ● Pracujące urządzenia stanowiące
wyposażenie stanowiska pracy lub
pomieszczenia pracy;

● głośne zachowanie pracowników.

Oparzenia termiczne ● Gorące posiłki i napoje;
● gorące powierzchnie elementów

wyposażenia stanowiska pracy np.
kuchenka, piec;

● gorące powierzchnie materiałów np.
garnki, formy do pieczenia.

Mikroklimat gorący / zimny ● Zmienne strefy temperaturowe np.
przejście z kuchni do chłodni.

Promieniowanie elektromagnetyczne ● Niesprawna kuchenka mikrofalowa.

CZYNNIKI MOGĄCE SPOWODOWAĆ WYPADEK

Zagrożenie: Źródło zagrożenia:

Pożar ● Wadliwie działająca instalacja
elektryczna lub elementy
wyposażenia stanowiska pracy,
materiały o właściwościach palnych
np. tłuszcz.
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Porażenie prądem elektrycznym ● Porażenie prądem na skutek
kontaktu z wadliwie działającą
instalacją elektryczną, maszyną /
urządzeniem elektrycznym.

Wybuch ● Wadliwa instalacja elektryczna –
zwarcie lub niesprawna kuchenka
gazowa. Zaprószenie ognia.

Kontakt z ostrymi przedmiotami ● Ostre krawędzie przedmiotów np.
noże, tasaki.

● Uszkodzone krawędzie narzędzi.

Pochwycenie ruchomych części urządzeń /
maszyn

● Ruchome elementy urządzeń /
maszyn np. maszynka do mielenia,
szatkownica, urządzenia
wieloczynnościowe.

Uderzenie o nieuruchomione przedmioty i
krawędzie

● Stałe konstrukcje na stanowisku
pracy lub zastawione / wąskie
przejścia do stanowiska pracy,
urządzenia / maszyny.

Uderzenie przez spadający przedmiot ● Nieprawidłowo ułożone przedmioty
na półkach / regałach;

● nieprawidłowe zdejmowanie,
przenoszenie przedmiotów.

Upadek na tym samym poziomie ● Śliska podłoga, rozlane płyny,
nierówna podłoga.

Upadek na różnych poziomach ● Posługiwanie się np. krzesłem, w
celu dosięgnięcia przedmiotu,
układania materiałów na półkach /
regałach.

● Pośpiech.

CZYNNIKI CHEMICZNE I PYŁY
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Zagrożenie: Źródło zagrożenia:

Substancje niebezpieczne ● Kontakt ze środkami
dezynfekującymi, myjącymi
używanymi do utrzymania czystości.

Substancje uczulające ● Uczulenie na składniki potraw
mogące wywołać alergie lub na
stosowane środki myjące i
dezynfekujące.

Zapylenie ● Pył, kurz występujący w miejscu
pracy np. unoszący się pył podczas
zamiatania podłogi.

CZYNNIKI BIOLOGICZNE

Zagrożenie: Źródło zagrożenia:

Mikroorganizmy pochodzące z produktów
pochodzenia zwierzęcego / roślinnego

● Mięso, ryby, mleko, jaja, nabiał,
warzywa i owoce, mrożonki, woda.

SARS-CoV-2 ● Ludzie – droga
powietrzno-kropelkowa, kontakt ze
skażoną powierzchnią.

CZYNNIKI ERGONOMICZNE, PSYCHOSPOŁECZNE I ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ
PRACY

Zagrożenie: Źródło zagrożenia:

Stres ● Przeciążenie psychiczne.

Obciążenie statystyczne ● Prace związane z wymuszoną
pozycją ciała np. praca w pozycji
stojącej.
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Obciążenie dynamiczne ● Prace związane z przenoszeniem,
podnoszeniem ciężarów np.
transport składników potraw.

Agresja ze strony klientów ● Relacja z ludźmi.
● Kontakt z niezadowolonymi

klientami, współpracownikami.
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KARTA POMIARU RYZYKA ZAWODOWEGO WEDŁUG METODY PHA  –

KUCHARZ

Zagrożenie: Skutek: Stopień
szkód (S):

Prawdopodobieńst
wo szkód (P):

Ryzyko (R): Środki ochrony
przed
zagrożeniami:

CZYNNIKI FIZYCZNE

Hałas Choroby lub
uszkodzenia
narządów
słuchu, złe
samopoczucie.

S=3 / Ciężkie
obrażenia,
szkody
znaczne

P=2 / Mało
prawdopodobne,
szkoda powstaje raz
na 10 lat

6 /
Dopuszczalna
akceptacja
ryzyka

Ograniczanie
jednoczesnej pracy
urządzeń
wytwarzających
hałas.

Oparzenia termiczne Oparzenie
termiczne,
podrażnienie.

S=2 / Lekkie
obrażenie,
szkody
wymierne

P=3 / Szkoda może
się wydarzyć raz w
roku

6 /
Dopuszczalna
akceptacja
ryzyka

Zachowanie
szczególnej
ostrożności
podczas pracy.

Zapewnienie
środków ochrony
indywidualnej.

Odpowiednie
stosowanie
instrukcji i procedur.

Mikroklimat gorący /
zimny

Przeziębienia,
choroby układu
oddechowego,
krwionośnego,
przegrzanie
ciała.

S=3 / Ciężkie
obrażenia,
szkody
znaczne

P=2 / Mało
prawdopodobne,
szkoda powstaje raz
na 10 lat

6 /
Dopuszczalna
akceptacja
ryzyka

Zapewnienie
odpowiedniej
odzieży.

Promieniowanie
elektromagnetyczne

Choroby układu
nerwowego,
skóry, choroby
nowotworowe.

S=3 / Ciężkie
obrażenia,
szkody
znaczne

P=1 / Bardzo
nieprawdopodobne

3 /
Akceptowalne

Regularny przegląd
urządzeń.

CZYNNIKI MOGĄCE SPOWODOWAĆ WYPADEK
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Pożar Poparzenie,
śmierć.

S=5 /
Zbiorowe
wypadki
śmiertelne,
bardzo ciężkie
szkody na
terenie
zakładu

P=1 / Bardzo
nieprawdopodobne

5 /
Dopuszczalna
akceptacja
ryzyka

Zapewnienie w
pobliżu stanowiska
pracy środków
gaśniczych.

Szkolenie
pracowników z
zakresu ppoż. oraz
udzielania pierwszej
pomocy.

Porażenie prądem
elektrycznym

Poparzenie,
śmierć.

S=4 /
Pojedyncze
wypadki
śmiertelne,
szkody ciężkie

P=2 / Mało
prawdopodobne,
szkoda powstaje raz
na 10 lat

8 /
Dopuszczalna
akceptacja
ryzyka

Regularny przegląd
instalacji
elektrycznej.

Nie używane
instalacji, która jest
uszkodzona np.
uszkodzone osłony
przewodów.

Wybuch Poparzenie,
kalectwo,
śmierć.

S=5 /
Zbiorowe
wypadki
śmiertelne,
bardzo ciężkie
szkody na
terenie
zakładu

P=1 / Bardzo
nieprawdopodobne

5 /
Dopuszczalna
akceptacja
ryzyka

Zakaz samodzielnej
naprawy instalacji
gazowej.

Zakaz eksploatacji
uszkodzonej
instalacji
elektrycznej,
gazowej.

Regularne
przeglądy instalacji
elektrycznej,
gazowej.

Szkolenie
pracowników z
zakresu ppoż. oraz
udzielania pierwszej
pomocy.

Kontakt z ostrymi
przedmiotami

Zadraśnięcia,
skaleczenia,
rany cięte.

S=2 / Lekkie
obrażenie,
szkody
wymierne

P=3 / Szkoda może
się wydarzyć raz w
roku

6 /
Dopuszczalna
akceptacja
ryzyka

Zachowanie
szczególnej
ostrożności
podczas używania
ostrych
przedmiotów.
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Pochwycenie
ruchomych części
urządzeń / maszyn

Zadraśnięcia,
skaleczenia,
rany cięte.

S=2 / Lekkie
obrażenie,
szkody
wymierne

P=3 / Szkoda może
się wydarzyć raz w
roku

6 /
Dopuszczalna
akceptacja
ryzyka

Zachowanie
szczególnej
ostrożności
podczas używania
urządzeń / maszyn,
które mogą
spowodować urazy.

Odpowiednie
stosowanie
instrukcji i procedur.

Uderzenie o
nieuruchomione
przedmioty i
krawędzie

Siniaki, otarcia,
stłuczenia,
kończyn.

S=2 / Lekkie
obrażenie,
szkody
wymierne

P=3 / Szkoda może
się wydarzyć raz w
roku

6 /
Dopuszczalna
akceptacja
ryzyka

Zachowanie
szczególnej
ostrożności
podczas poruszania
się.

Uderzenie przez
spadający przedmiot

Siniaki, otarcia,
stłuczenia
kończyn,
wstrząśnienie
mózgu, śmierć.

S=4 /
Pojedyncze
wypadki
śmiertelne,
szkody ciężkie

P=2 / Mało
prawdopodobne,
szkoda powstaje raz
na 10 lat

8 /
Dopuszczalna
akceptacja
ryzyka

Zachowanie
szczególnej
ostrożności
podczas
zdejmowania
przedmiotów.

Nie przeciążenie
półek, regałów.

Magazynowanie
najcięższych
przedmiotów na
najniższych
półkach.

Upadek na tym
samym poziomie

Stłuczenia,
zwichnięcia,
złamania
kończyn.

S=3 / Ciężkie
obrażenia,
szkody
znaczne

P=3 / Szkoda może
się wydarzyć raz w
roku

9 /
Dopuszczalna
akceptacja
ryzyka

Natychmiastowe
sprzątanie
rozlanych płynów.

Informowanie o
śliskiej podłodze –
tablice
informacyjne.

Regularne
przeglądy i naprawy
uszkodzonych
powierzchni.
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Upadek na różnych
poziomach

Stłuczenia,
złamania
kończyn,
wstrząśnienie
mózgu.

S=4 /
Pojedyncze
wypadki
śmiertelne,
szkody ciężkie

P=2 / Mało
prawdopodobne,
szkoda powstaje raz
na 10 lat

8 /
Dopuszczalna
akceptacja
ryzyka

Zachowanie
szczególnej
ostrożności
podczas poruszania
się.

Regularne
przeglądy i naprawy
uszkodzonych
powierzchni.

CZYNNIKI CHEMICZNE I PYŁY

Substancje
niebezpieczne

Oparzenia
chemiczne
powierzchni
ciała, urazy
oczu.

S=3 / Ciężkie
obrażenia,
szkody
znaczne

P=2 / Mało
prawdopodobne,
szkoda powstaje raz
na 10 lat

6 /
Dopuszczalna
akceptacja
ryzyka

Prawidłowe
postępowanie
zgodnie z kartami
charakterystyki.

Zapewnienie
środków ochrony
indywidualnej.

Odpowiednie
stosowanie
instrukcji i procedur.

Zapewnienie
odpowiedniej
wymiany powietrza
w pomieszczeniach
zamkniętych.
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Substancje
uczulające

Uczulenie
powierzchniowe
.

S=2 / Lekkie
obrażenie,
szkody
wymierne

P=3 / Szkoda może
się wydarzyć raz w
roku

6 /
Dopuszczalna
akceptacja
ryzyka

Zachowanie
ostrożności
podczas używania
substancji
mogących
powodować alergie.

Zapewnienie
środków ochrony
indywidualnej.

Odpowiednie
stosowanie
instrukcji i procedur.

Szkolenie
pracowników z
prawidłowego
używania substancji
uczulających.

Zapewnienie
odpowiedniej
wymiany powietrza
w pomieszczeniach
zamkniętych.

Zapylenie Choroby dróg
oddechowych.

S=3 / Ciężkie
obrażenia,
szkody
znaczne

P=2 / Mało
prawdopodobne,
szkoda powstaje raz
na 10 lat

6 /
Dopuszczalna
akceptacja
ryzyka

Zapewnienie
odpowiedniej
wentylacji.

Zachowanie
ostrożności
podczas
przesypywania i
odważania
suchych, pylących
produktów
spożywczych.

Regularne,
terminowe
sprzątanie
powierzchni.

CZYNNIKI BIOLOGICZNE
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Mikroorganizmy
pochodzące z
produktów
pochodzenia
zwierzęcego /
roślinnego

Zapalenia
narządów (np.
żołądka, jelit),
porażenie
układu
nerwowego.

S=3 / Ciężkie
obrażenia,
szkody
znaczne

P=2 / Mało
prawdopodobne,
szkoda powstaje raz
na 10 lat

6 /
Dopuszczalna
akceptacja
ryzyka

Przestrzegania
zasad higieny na
stanowisku pracy
oraz zasad higieny
osobistej.

Zapewnienie
środków ochrony
indywidualnej.

Regularne,
terminowe
sprzątanie
powierzchni.

Zakup surowców od
sprawdzonych
dostawców,
prawidłowe
magazynowanie
surowców.

Szkolenie
pracowników z
zakresu
przestrzegania
higieny na
stanowisku pracy

SARS-CoV-2 Choroba
COVID-19,
uszkodzenie
płuc, śmierć.

S=4 /
Pojedyncze
wypadki
śmiertelne,
szkody ciężkie

P=2 / Mało
prawdopodobne,
szkoda powstaje raz
na 10 lat

8 /
Dopuszczalna
akceptacja
ryzyka

Przestrzegania
zasad higieny na
stanowisku pracy
oraz zasad higieny
osobistej.

Zapewnienie
środków do
dezynfekcji.

Zapewnienie
odpowiedniej
wentylacji.

Zapewnienie
wymaganych
środków ochrony
indywidualnej.

Zapewnienie
dystansu między
stanowiskami pracy.

Szkolenie
pracowników z
obowiązujących
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zasad dotyczących
zapobiegania
COVID-19.

CZYNNIKI ERGONOMICZNE, PSYCHOSPOŁECZNE I ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ PRACY

Stres Bezsenność,
choroby
psychiczne,
bóle głowy.

S=3 / Ciężkie
obrażenia,
szkody
znaczne

P=2 / Mało
prawdopodobne,
szkoda powstaje raz
na 10 lat

6 /
Dopuszczalna
akceptacja
ryzyka

Zapewnienie przerw
w pracy.

Zapewnienie
urlopu, wolnego
dnia w przypadku
stresującej sytuacji.

Szkolenia szkoleń z
obsługi klienta.

Obciążenie
statystyczne

Choroby układu
ruchu,
zwyrodnienia
kręgosłupa.

S=3 / Ciężkie
obrażenia,
szkody
znaczne

P=3 / Szkoda może
się wydarzyć raz w
roku

9 /
Dopuszczalna
akceptacja
ryzyka

Zapewnienie rotacji
pracowników przy
stałym stanowisku
pracy.

Odpowiednie
wyposażenie
stanowiska pracy.

Zorganizowanie w
pobliżu stanowiska
pracy miejsca
siedzącego, w
którym możliwy
będzie odpoczynek.

Obciążenie
dynamiczne

Choroby układu
ruchu,
zwyrodnienia
kręgosłupa.

S=3 / Ciężkie
obrażenia,
szkody
znaczne

P=3 / Szkoda może
się wydarzyć raz w
roku

9 /
Dopuszczalna
akceptacja
ryzyka

Zapewnienie
urządzeń
ułatwiających
transport np. wózki.

Przestrzeganie
norm dotyczących
dźwigania.

Ustalenie zasad
transportu
ręcznego.

Agresja ze strony
klientów /
współpracowników

Otarcia, siniaki,
stłuczenia.

S=2 / Lekkie
obrażenie,
szkody
wymierne

P=1 / Bardzo
nieprawdopodobne

1 /
Akceptowalne

Szkolenia z obsługi
klienta.

Wyjazdy / spotkania
integracyjne.
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OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o ryzyku zawodowym, które wiąże się
z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami na stanowisku
pracy.

Lp. Imię i nazwisko: Data: Podpis
pracownika:

1.
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