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WPROWADZENIE

W tej krótkiej instrukcji zawarto informacje dotyczące krzemionki 
krystalicznej i dobrych praktyk NEPSI, które zmniejszają narażenie 
zawodowe na respirabilną krzemionkę krystaliczną 
(RCS) i związane z nią zagrożenia dla zdrowia. Opiera się ona 
na podręczniku dobrych praktyk NEPSI, którego pełna wersja jest 
dostępna w witrynie guide.nepsi.eu.

Krzemionka krystaliczna jest istotnym składnikiem nowoczesnego 
świata i jest wykorzystywana w infrastrukturze, transporcie oraz 
przedmiotach codziennego użytku takich jak telefony, samochody 
czy kolej. Należy ona do najpowszechniej występujących 
materiałów na ziemi i stanowi 12% składu skorupy ziemskiej.

Jeżeli materiały zawierające krzemionkę krystaliczną są 
używane w procesach wysokoenergetycznych, świeżo rozbite 
cząstki krzemionki krystalicznej mogą być uwalniane w postaci 
bardzo drobnego pyłu. Cząstki pyłu, określane jako respirabilna 
krzemionka krystaliczna (RCS), mogą przedostawać się do płuc. 
W niewielkich ilościach pył ten nie stwarza problemów. Jednakże 
narażenie na duże ilości RCS przez długi czas może spowodować 
chorobę zawodową zwaną pylicą krzemową.

Na szczęście wprowadzając środki kontroli zapylenia, można 
uniknąć zagrożeń zdrowotnych związanych z RCS. Środki te 
zostały zebrane w podręczniku dobrych praktyk NEPSI mającym 
na celu zapewnienie pomocy firmom i pracownikom w eliminacji 
lub ograniczeniu ryzyka.

INFORMACJE DOTYCZĄCE NINIEJSZEJ 
INSTRUKCJI
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Firmy mają prawny i moralny obowiązek ochrony swoich 
pracowników przed zagrożeniami w miejscu pracy. 
Udowodniono, że stosowanie dobrych praktyk NEPSI powoduje 
istotne ograniczenie ryzyka narażenia na RCS w miejscu pracy. 

Przestrzegając dobrych praktyk NEPSI, firmy mogą wykazać 
się poważnym zaangażowaniem na rzecz skutecznej poprawy 
dobrostanu pracowników. Dzięki temu możliwe jest nie 
tylko usprawnienie warunków pracy, ale także zwiększenie 
konkurencyjności, co leży w najlepszym interesie wszystkich.

DLACZEGO TE KWESTIE POWINNY BYĆ 
WAŻNE DLA FIRM I PRACOWNIKÓW?



SAMOCHODY, AUTOBUSY, ROWERY,
DROGI I KOLEJE

KolejKable 

Szyby przednie

Reflektory

Asfalt

Wewnętrzne wykładziny samochodowe

Zderzaki

Karoserie

AkumulatoryAbsorpcja hałasu 

Wypraski z tworzyw sztucznych

Silniki

Akumulatory Farby odblaskowe
Opony

Kierownice
rowerowe

Podkłady
ochronne

Klocki hamulcowe

Przewody

Kołpaki

Beton

CO TO JEST KRZEMIONKA 
KRYSTALICZNA?

Krzemionka krystaliczna występuje niemal wszędzie w świecie 
przyrody i jest niezbędnym elementem codziennego życia. Jest 
ona także nazywana dwutlenkiem krzemu (SiO2), a w przyrodzie 
najczęściej przyjmuje postać kwarcu. Jest on składnikiem 
większości pokładów piasku na Ziemi. 

W przemyśle krzemionka krystaliczna jest ceniona za twardą 
konsystencję i wysoką temperaturę topnienia. Jej zastosowania 
są nieograniczone. Jest ona wykorzystywana między innymi do 
produkcji wyrobów farmaceutycznych i kosmetyków, tworzyw 
sztucznych, metali, a nawet żywności.



KOMPUTERY, TELEFONY,
INTERNET, ELEKTRYCZNOŚĆ

I TELEKOMUNIKACJA

DOM

Dachówki
Materiały budowlane

Ekrany

Mikroprocesory

Stal wzmocniona

Przewody elektryczne

Generatory wiatrowe
(łopatki i wieże)

Światłowody

Farby ścienne

Lustra

Kafelki

Tworzywa sztuczne

Konglomeraty kamienne

Tynki

Kosmetyki

Papier

Wyroby sanitarne

Ceramika (naczynia)

Szklanki

Przyprawy (środki 
przeciwdziałające zbrylaniu)

Zegary
(kwarcowe)

Uchwyty szczoteczek do zębów



TOOLKIT.NEPSI.EU 7

Krzemionka krystaliczna jako taka jest obojętna i całkowicie 
bezpieczna. Jednak gdy zawierające ją materiały są 
wykorzystywane w procesach o wysokiej energii (takich jak 
kruszenie lub wiercenie), może dochodzić do powstawania 
i unoszenia się w powietrzu drobnych cząstek pyłu. Są one 
nazywane respirabilną krzemionką krystaliczną (RCS). 
Te cząstki są tak małe, że nie można ich dostrzec gołym okiem. 
Jest to możliwe tylko w bardzo mocnym świetle. 

Unoszący się w powietrzu pył respirabilny osiada po długim 
czasie. Każde uwolnienie go do powietrza może prowadzić 
do znacznego narażenia osób pracujących w bezpośrednim 
sąsiedztwie. W zamkniętych pomieszczeniach, w których 
powietrze jest stale wzbudzane i nie jest wprowadzane świeże 
powietrze, pył respirabilny może utrzymywać się przez wiele dni. 

KRZEMIONKA KRYSTALICZNA I RCS
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Zagrożenia dla zdrowia spowodowane pyłem RCS są często 
ignorowane przez pracowników i pracodawców — pył jest 
raczej traktowany jako uciążliwość, a nie zagrożenie. 

Wykazano jednak, że narażenie na duże ilości RCS przez 
dłuższy czas (np. przez miesiące i lata) jest przyczyną 
pylicy krzemowej.

Pylica krzemowa jest jedną z najstarszych znanych na 
świecie chorób zawodowych (czyli takich, które występują 
w związku z wykonywaniem określonego zawodu lub pracą 
w określonych warunkach). Skumulowane nagromadzenie 
drobnych cząstek pyłu w płucach powoduje nieodwracalne 
bliznowacenie tkanek miękkich. Może to być przyczyną 
trudności w oddychaniu, a w ciężkich przypadkach śmierci. 

Tylko najmniejsze cząstki nazywane frakcją respirabilną 
powodują uszkodzenia płuc. Jednak te drobne cząstki 
są produktem ubocznym w wielu standardowych 
wysokoenergetycznych procesach przemysłowych (patrz 
rozdział Czynności, podczas których dochodzi do 
generowania lub wzbudzania pyłu).

Większe (nierespirowalne) cząstki nie stanowią zagrożenia 
pylicą krzemową. Powstają one ż w wyniku tych samych 
wysokoenergetycznych procesów, ale są wychwytywane 
przez układ oddechowy zanim dotrą do płuc, i są usuwane 
przez kaszel.

ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA ZWIĄZANE 
Z RCS
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Gardło NAJWIĘKSZE 
WDYCHANE 
CZĄSTKI

FRAKCJA 
TCHAWICZNA

FRAKCJA 
RESPIRABILNAKrtań

Tchawica 
i oskrzela 
pierwszorzędowe

Oskrzela 
drugorzędowe

Oskrzeliki
Pęcherzyki płucne

Eksperci ustalili, że poza powodowaniem pylicy krzemowej istnieje 
związek pomiędzy przedłużonym narażeniem w miejscu pracy 
na wysoki poziom respirabilnego pyłu krzemionki krystalicznej 
a rakiem płuc. Doprowadziło to do uwzględnienia narażenia 
w miejscu pracy na pył respirabilnej krzemionki krystalicznej 
w postaci kwarcu lub krystobalitu w dyrektywie UE w sprawie 
czynników rakotwórczych i mutagennych w miejscu pracy.

Osoby palące tytoń są również bardziej podatne na negatywne 
skutki długotrwałego narażenia na pył krzemionki. 

RYZYKO RAKA

Rysunek przedstawiający 
różne części płuca.
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KRZEMIONKA I PRZEMYSŁ 
KRZEMIONKOWY

Krzemionka krystaliczna, w postaci kwarcu mineralnego, 
występuje w wielu różnych materiałach. W poniższej tabeli 
przedstawiono typowe poziomy krzemionki krystalicznej w 
niektórych materiałach mineralnych.

GDZIE WYSTĘPUJE KRZEMIONKA

Pierwszym krokiem w kierunku zmniejszenia ryzyka zdrowotnego 
związanego z narażeniem na respirabilną krzemionkę krystaliczną 
(RCS) jest ustalenie branż, w których ona występuje, oraz czynności 
generujących pył RCS.

MINERAŁY
PROCENTOWA ZAWARTOŚĆ KRZEMIONKI 
KRYSTALICZNEJ

Kruszywa 0 – 100%

Glina garncarska 5 – 50%

Bazalt Do 5%

Diatomit naturalny 5 – 30%

Doleryt Do 15%

Krzemień Ponad 90%

Granit Do 30%

Żwir Ponad 80%

Rudy żelaza 7 – 15%

Wapień Zwykle poniżej 1%

Kwarcyt Ponad 95%

Piasek Ponad 90%

Piaskowiec Ponad 90%

Łupek osadowy 40 – 60%

Łupek Do 40%
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Narażenie na RCS występuje w wielu branżach, w tym 
w branży minerałów przemysłowych, kamieniołomach, 
podczas produkcji cementu, w budownictwie i wielu 
innych obszarach.

Poniżej wskazano 15 branż, w których narażenie na 
RCS w miejscu pracy jest uznawane i traktowane jako 
zagrożenie dla zdrowia:

KRZEMIONKA W MIEJSCU PRACY

Kopalnie i 
kamieniołomy

Branża wyrobów 
szklanych i 
wełny mineralnej

Branża elementów 
murowych 
silikatowych

Branża 
keramzytu

Produkcja 
kruszyw

Przemysł 
ceramiczny

Produkcja 
cementu

Konglomeraty 
kamienne
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Do wdrażania dobrych praktyk zobowiązało się obecnie 
18 stowarzyszeń branżowych i jeden związek zawodowy 
(19 sygnatariuszy).

Dobre praktyki NEPSI zostały opracowane w celu zwiększenia 
świadomości pracodawców i pracowników na temat zagrożeń 
związanych z RCS oraz edukacji w zakresie technik ochrony 
zdrowia pracowników poprzez zmniejszenie ich narażenia 
zawodowego na pył RCS. 

Przemysł 
odlewniczy

Produkcja 
włókna 
szklanego

Branża 
prefabrykatów 
betonowych

Minerały 
przemysłowe 

Przemysł 
zapraw 
murarskich

Produkcja 
materiałów 
izolacyjnych

Gotowy beton 
mieszany
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Unoszący się w powietrzu pył może powstawać, gdy materiały 
zawierające krzemionkę krystaliczną są poddawane procesom 
technologicznym z wykorzystaniem wysokiego poziomu energii. 
Poza samymi procesami, istnieje również kilka czynności 
mogących powodować wzbudzanie pyłu, który nie został 
odpowiednio usunięty, co powoduje zwiększenie narażenia na 
RCS w miejscu pracy.

W różnych gałęziach przemysłu do czynności powodujących 
powstawanie pyłu należą (między innymi):

CZYNNOŚCI, PODCZAS KTÓRYCH DOCHODZI DO 
GENEROWANIA LUB WZBUDZANIA PYŁU

Czyszczenie

Pakowanie

Produkcja

Workowanie

Szlifowanie

Transport

Kruszenie

Mieszane

Ładowanie

Suszenie
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OCHRONA PRACOWNIKÓW  
PRZED RCS

Krzemionka występuje w środowisku w sposób naturalny. 
Jest to niezastąpiony materiał wykorzystywany w różnych 
gałęziach przemysłu, dzięki któremu może funkcjonować 
współczesny świat. Nie można uniknąć jego stosowania, 
ale można uniknąć narażenia na RCS i związanego z tym 
zagrożenia dla zdrowia.
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Pracodawcy mogą chronić pracowników i inne osoby, 
stosując dobre praktyki NEPSI. W dobrych praktykach 
NEPSI zamieszczono ponad 70 instrukcji zadaniowych, 
które zawierają zalecenia techniczne dotyczące konkretnych 
czynności wykonywanych w branżach, w których RCS stanowi 
zagrożenie.

Wdrażanie dobrych praktyk można ująć w czterech krokach:

DOBRE PRAKTYKI

KROK 1:
OCENA

KROK 3: 
MONITORING

KROK 2: 
NADZÓR

KROK 4: 
SZKOLENIA

Pierwszym krokiem jest ocena, czy istnieje 
znaczące ryzyko narażenia na RCS w 
środowisku pracy.

Monitoruj skuteczność środków kontroli.

Zdecyduj, jaki typ nadzoru i środków 
zapobiegawczych należy zastosować w miejscu 
pracy, aby zarządzać zidentyfikowanym 
ryzykiem, tj. wyeliminować je lub ograniczyć do 
dopuszczalnego poziomu.

Zapewnij pracownikom informacje, instrukcje 
i szkolenia w celu poinformowania ich 
o zagrożeniach, na jakie są narażeni w 
środowisku pracy.

W niniejszym podręczniku oraz w instrukcjach zawarto wskazówki 
dotyczące wdrażania wszystkich tych kroków w miejscu pracy. 



TOOLKIT.NEPSI.EU 16

Istnieje pięć głównych technik ograniczania narażenia na RCS w 
miejscu pracy stanowiących ogólne wprowadzenie do „KROKU 2: 
KONTROLA”:

Dalsze informacje na temat opracowywania i stosowania tych 
środków kontroli zawarte są w instrukcjach (zob. rozdział 
poświęcony instrukcjom NEPSI).

Kontrola narażenia na RCS w miejscu pracy

OSŁONY
Realizacja procesów 
powodujących powstawanie 
RCS w warunkach 
zamkniętych

ŚRODKI OCHRONY
(np. maski na twarz) 
zapobiegające wdychaniu 
pyłu

ODCIĄG / 
WENTYLACJA
Wychwytywanie RCS u 
źródła, przed wystąpieniem 
narażenia, i zastępowanie 
zanieczyszczonego 
powietrza czystym

WODA
Realizacja procesów na 
mokro, aby zapobiec 
unoszeniu się pyłu w 
powietrzu

WYSOKI POZIOM 
HIGIENY I CZYSTOŚCI
Pranie odzieży roboczej i 
odkurzanie pyłu powstałego 
w trakcie procesów

*niepełna lista
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Aby ułatwić realizację „KROKU 4: EDUKACJA”, NEPSI 
opracowało zestaw narzędzi szkoleniowych, które dostarczają 
informacji i wskazówek pomagających chronić pracowników 
poprzez zmniejszenie ich narażenia na pył krzemionki w miejscu 
pracy. Istnieją cztery główne materiały edukacyjne (oprócz 
niniejszego podręcznika – dobre praktyki NEPSI: podręcznik dla 
MŚP):

SZKOLENIE PRACOWNIKÓW

Rozszerzona wersja podręcznika zawierająca 
praktyczne informacje na temat stopniowej poprawy 
ochrony zdrowia pracowników. W załączniku do tego 
dokumentu zawarto również instrukcje. Instrukcje są 
również dostępne osobno w Internecie (patrz rozdział 
Instrukcje NEPSI).

Ulotka informacyjna w formacie A5 przeznaczona dla 
MŚP, w której wyjaśniono cel i korzyści wynikające z 
porozumienia o dialogu społecznym w sprawie ochrony 
zdrowia pracowników poprzez prawidłowe obchodzenie 
się z krzemionką i produktami, które ją zawierają.

(Oryginalny) podręcznik dobrych praktyk NEPSI 

Podręcznik dotyczący porozumienia NEPSI
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Seria pakietów szkoleniowych opartych na 
prezentacjach w formacie PowerPoint dostępnych 
zarówno w trybie online, jak i offline, które obejmują 
szereg ogólnych tematów mających zastosowanie w 
wielu branżach. Szkolenie ułatwia ochronę zdrowia 
pracowników poprzez wyjaśnienie zagrożeń i określenie 
praktycznych środków dobrej praktyki, które skutecznie 
zminimalizują narażenie na RCS. Te darmowe materiały 
można wykorzystać do przeszkolenia pracowników 
w zakresie kluczowych aspektów dotyczących RCS 
oraz bezpiecznego zarządzania różnymi zadaniami 
powodującymi powstawanie RCS.

Internetowa platforma oferująca różne formy kształcenia 
skierowana bezpośrednio do pracowników. Zawiera 
ona treści audiowizualne z interaktywnymi quizami na 
temat dobrych praktyk i zagrożeń związanych z pyłem 
krzemionkowym.

Pakiety szkoleniowe w formacie PowerPoint 

Platforma kształcenia elektronicznego 

Dodatkowo opracowano serię plakatów przeznaczonych do 
rozmieszczenia w miejscach pracy oraz przewodnik dla MŚP 
wyjaśniający porozumienie NEPSI o dialogu społecznym.

Wszystkie te materiały są dostępne do pobrania nieodpłatnie w 
witrynie nepsi.eu/good-practice-guide. 
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Informacja dotycząca instrukcji 
Instrukcje NEPSI to cyfrowe materiały robocze, które można 
wydrukować. Zawierają one praktyczne wskazówki i środki 
kontroli ułatwiające pracodawcom opracowywanie bezpiecznych 
procesów, a pracownikom zmniejszenie poziomu narażenia 
podczas wielu typowych czynności roboczych.

Instrukcje są podzielone na trzy kategorie:

INSTRUKCJE NEPSI

INSTRUKCJE OGÓLNE (kolor brązowy) dotyczą 
wszystkich branż (cement, ceramika, glina itd.), które są 
sygnatariuszami porozumienia NEPSI.

INSTRUKCJE SZCZEGÓŁOWE (kolor niebieski) 
dotyczą czynności wykonywanych w niektórych sektorach 
przemysłowych oznaczonych w polu wyboru legendy 
interaktywnej wyszukiwarki instrukcji.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA (kolor 
fioletowy) odnoszą się do ogólnych zadań zarządczych i 
mają zastosowanie do wszystkich branż.
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Korzystanie z instrukcji 
Instrukcje powinny być dostępne dla kierowników i pracowników 
w każdym zakładzie. 

Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek czynności roboczej, która 
może wiązać się z narażeniem pracowników na RCS, muszą oni 
przeprowadzić ocenę ryzyka i określić:

 materiał zawierający krzemionkę 
krystaliczną

 czynność, która potencjalnie będzie 
powodować powstanie RCS

 ilość wytwarzanego pyłu i zakres narażenia

Przy podejmowaniu decyzji, które instrukcje wykorzystać w 
pierwszej kolejności, należy wziąć pod uwagę czynność, która 
stanowi największe źródło narażenia na RCS. 

Zgodnie z informacjami zawartymi w odpowiedniej instrukcji, 
należy zastosować środki kontroli pozwalające w miarę 
możliwości kontrolować i ograniczać narażenie. 

1

2

3
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Poruszanie się po instrukcjach 
Wszystkie instrukcje są dostępne online w witrynie guide.nepsi.
eu/sheets.

W dalszej części przedstawiono wyjaśnienia dotyczące instrukcji, 
wykaz różnych instrukcji oraz określono branże, w których mogą 
być one stosowane.

INSTRUKCJE 
OGÓLNE 
Część 2.1

CZĘŚĆ 
SZCZEGÓŁOWA 
Część 2.2

ZARZĄDZANIE 
Część 2.3

Oznaczenie kolorami

Ikony poszczególnych części

Dostęp

Bezpieczeństwo 
i higiena pracy 

(BHP)

Organizacja 
i urządzenia

Zalecenia 
ogólne

Konserwacja

Organizacja

Badania i 
testy

Komunikacja

Badania i 
testy

Narzędzia 
ręczne

Czyszczenie i 
utrzymanie porządku

Pisemne 
porozumienie 

Podjęcie pracy

Piły ręczne

Szkolenia

Półmaska 
oddechowa

Nadzór 

Maska 
zasilana z 

oczyszczaniem 
powietrza

Środki ochrony 
indywidualnej

Obrabiarki CNC
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Sektory

Kruszywa

Kamień aglomerowany 

Cement

Ceramika

Elementy murowe 
silikatowe

Branża kruszyw 
keramzytowych 

Odlewnie

Szkło

Minerały przemysłowe

Wełna mineralna

Górnictwo

Zaprawy murarskie 
produkowane fabrycznie

Kamień naturalny

Prefabrykaty betonowe

Gotowy beton mieszany

WSZYSTKIE
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2.1. INSTRUKCJE OGÓLNE

2.1.1 Czyszczenie powierzchni i instalacji 

2.1.2 Budowa budynków

2.1.3 Budowa dyspozytorni

2.1.4 Projektowanie przewodów

2.1.5 Budowa odpylaczy

2.1.6 Planowanie w przypadku trudnych do przewidzenia sytuacji 
związanych z wysokim narażeniem

2.1.7 Ogólne składowanie wewnątrz pomieszczeń

2.1.8 Ogólne składowanie na zewnątrz

2.1.9 Ogólna wentylacja

2.1.10 Dobra higiena

2.1.11 Systemy przenoszenia i transportu

2.1.12 Prace laboratoryjne

2.1.13 Lokalna wentylacja wyciągowa

2.1.14 Czynności konserwacyjne, serwisowe i naprawcze

2.1.14a Cięcie i szlifowanie na sucho przy użyciu ręcznych szlifierek 
kątowych lub bruzdownic elektrycznych

2.1.14b Cięcie i szlifowanie betonu na sucho przy wykorzystaniu ręcznych 
szlifierek / przycinarek kątowych

2.1.14c Piaskowanie na sucho z wykorzystaniem ręcznych elektronarzędzi 

2.1.14d Obróbka na mokro wyrobów mineralnych zawierających krzemionkę 
krystaliczną przy użyciu ręcznych elektronarzędzi

2.1.15 Środki ochrony indywidualnej

2.1.16 Usuwanie pyłu lub mułu z odpylacza

2.1.18 Systemy pakowania

INSTRUKCJE OGÓLNE
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2.2. INSTRUKCJE Z WYTYCZNYMI SZCZEGÓLNYMI 

2.2.1a Opróżnianie worków – małe worki

2.2.1b Opróżnianie worków – duże worki

2.2.2 Ładowanie zestawu do procesu – szkło

2.2.3a Załadunek materiału luzem do cystern samochodowych

2.2.3b Załadunek materiału luzem

2.2.4a Wyładunek materiału luzem z cystern samochodowych 
(wydmuchiwanie)

2.2.4b Wyładunek materiału luzem

2.2.5 Produkcja i formowanie rdzeni w odlewniach

2.2.6 Kruszenie minerałów

2.2.7 Cięcie i polerowanie materiałów ceramicznych i kamienia 

2.2.8 Suszenie minerałów

2.2.9 Prasowanie na sucho w branży ceramicznej

2.2.10 Oczyszczanie większych odlewów w odlewniach

2.2.11 Oczyszczanie mniejszych odlewów w odlewniach

2.2.12 Obróbka końcowa (sucha lub na mokra) w branży ceramicznej i 
betoniarskiej

INSTRUKCJE SZCZEGÓŁOWE

Szczegółowe instrukcje dotyczą zadań związanych z konkretnymi 
sektorami przemysłu. 

Prosimy o skorzystanie z interaktywnej wyszukiwarki w witrynie 
guide.nepsi.eu/sheets, która umożliwia znalezienie instrukcji 
odpowiednich dla danego sektora.
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INSTRUKCJE SZCZEGÓŁOWE

2.2. INSTRUKCJE Z WYTYCZNYMI SZCZEGÓLNYMI 

2.2.13 Wypalanie (biskwit, szkliwo, końcowe, zdobienie) w branży 
ceramicznej i kamieniarskiej

2.2.14 Ładowanie zestawu do pieca szklarskiego – opakowania szklane

2.2.15 Piaskowanie w zakładach produkcyjnych

2.2.16 Mielenie minerałów 

2.2.17 Prasowanie izostatyczne (suche) w branży ceramicznej

2.2.18 Napełnianie dużych worków

2.2.19 Wytrząsaki w odlewniach

2.2.20 Wykładanie i przerywanie formy w odlewniach

2.2.21 Mieszanie materiałów

2.2.22 Suszenie okresowe i ciągłe 

2.2.23 Formowanie plastyczne w branży ceramicznej i betoniarskiej

2.2.24 Przygotowanie w branży ceramicznej

2.2.25 Przygotowanie piasku w odlewniach

2.2.26a Dozowanie (małe ilości) 

2.2.26b Dozowanie materiałów masowych

2.2.27 Stosowanie wody i/lub dodatków na drogach lub otwartych 
nawierzchniach w celu zmniejszenia poziomu pyłu

2.2.28 Przesiewanie

2.2.29 Śrutowanie w odlewniach

2.2.30a Napełnianie małych worków – produkty gruboziarniste

2.2.30b Napełnianie małych worków – mączki

2.2.30c Automatyczne napełnianie małych worków

2.2.31 Suszenie rozpryskowe w branży ceramicznej i betoniarskiej
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INSTRUKCJE SZCZEGÓŁOWE
2.2. INSTRUKCJE Z WYTYCZNYMI SZCZEGÓLNYMI 

2.2.32 Szklenie natryskowe w branży ceramicznej

2.2.33 Systemy transportowe produktów zawierających drobną suchą 
krzemionkę

2.2.34 Używanie wiertnicy

2.2.35 Ograniczanie zapylenia za pomocą wody

2.2.36 Montaż blatów

2.2.37 Środki ochrony dróg oddechowych dla branży produkcji blatów

2.2.38 Obróbka kamienia: obrabiarki z podłączoną instalacją wody 
stosowane w zakładach produkcyjnych

2.2.39 Czyszczenie wózków do transportu elementów murowych 
silikatowych w procesie utwardzania

2.2.40 Formowanie elementów murowych silikatowych przed utwardzeniem

2.2.41 Obróbka powierzchniowa elementów murowych silikatowych

2.2.42 Procesy cięcia na mokro elementów murowych, kamieni 
aglomerowanych i naturalnych

2.2.43 Mobilne instalacje i urządzenia w kamieniołomach – wydobycie i 
transport

2.2.44 Mobilne instalacje przeróbcze w kamieniołomach

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA
2.3. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA 

2.3.1 Monitoring zapylenia

2.3.2 Monitorowanie zapylenia w czasie rzeczywistym

2.3.3 Nadzór

2.3.4 Szkolenia

2.3.5 Współpraca z podwykonawcami



CIĄGŁY PRZEGLĄD 

Warunki w miejscach pracy nigdy nie są idealne 
i zawsze istnieje możliwość wprowadzenia 
ulepszeń. Z czasem zostaną udostępnione kolejne 
dobre praktyki. Kluczowym elementem procesu 
związanego z dobrymi praktykami jest ciągły 
przegląd. Polega on na okresowej analizie 
zagrożeń, środków kontroli, metod monitorowania 
oraz wiedzy pracowników.

Ważną rolę odgrywa również możliwość 
zapoznania się z szerszym obrazem. Oznacza 
to bieżące pozyskiwanie informacji na temat 
najnowszych przepisów, danych i nowości 
technicznych w odniesieniu do branż, w których 
występuje narażenie na działanie RCS. 

Zapewnienie jak najszerszego wdrożenia 
istniejących środków jest najlepszym sposobem 
długoterminowej ochrony zdrowia pracowników. 
Zachęcamy wszystkie branże, w których występuje 
zagrożenie RCS do skorzystania z dobrych 
praktyk NEPSI w celu zminimalizowania ryzyka dla 
pracowników.

ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI, 
ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA WITRYNY:

NEPSI.EU/GOOD-PRACTICE-GUIDE 


