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INSTRUKCJA OGÓLNA BHP 

PRZY PRACACH ADMINISTARCYJNO-BIUROWYCH 

 

UWAGI OGÓLNE 
1. Do pracy należy przystąpić w stanie zdolnym do jej wykonywania i pozostawać w takim stanie przez cały dzień 

roboczy,  a w szczególności przestrzegać obowiązku trzeźwości. 
2. Pracownik powinien: 

- znać fabryczne instrukcje obsługi urządzeń i ściśle stosować się do zawartych w nich zaleceń, 
- znać postanowienia instrukcji przeciwpożarowej i postępowania na wypadek pożaru, 
- mieć odpowiedni stan zdrowia potwierdzony właściwym świadectwem lekarskim, 
- znać zagrożenia dla zdrowia występujące na stanowisku pracy oraz metody ochrony przed zagrożeniami.  

PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY 
1. Wywietrzyć pomieszczenie pracy. 
2. Sprawdzić stan techniczny urządzeń wykorzystywanych w czasie pracy, w szczególności stan przewodów 

zasilających, gniazd i wtyczek. 
3. Upewnić się, że na danym urządzeniu lub w  jego pobliżu nie znajdują się zbędne przedmioty. 
4. Upewnić się, że przewody zasilające nie stwarzają możliwości potknięcia się o nie. 
5. Upewnić się czy rozpoczęcie pracy nie spowoduje zagrożenia dla osób przebywających na innych stanowiskach. 

6. Uruchomić urządzenia i sprawdzić czy działają prawidłowo. 

ZASADNICZE CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY 
1. Utrzymywać ład i porządek na stanowisku pracy. 
2. Włączać urządzenia tylko na czas wykonywania określonej pracy. 
3. Nie dopuszczać do pracy na swoim stanowisku pracy osób postronnych. 
4. W przypadku zauważenia uszkodzenia (awarii) urządzenia, natychmiast wyłączyć je spod napięcia elektrycznego  

i zawiadomić przełożonego. 
5. W razie chwilowej przerwy w dopływie energii elektrycznej należy urządzenie wyłączyć spod napięcia. 

KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIĘ 
1. Użytkowania uszkodzonych lub niesprawnych urządzeń i instalacji elektrycznej. 
2. Otwierania pokryw, osłon oraz wyłączania urządzeń podczas pracy. 
3. Pozostawiania włączonych urządzeń bez nadzoru. 
4. Samodzielnego naprawiania urządzeń, w szczególności urządzeń zasilanych energią elektryczną. 
5. Stawiania na urządzeniach lub w ich pobliżu pojemników z płynem. 
6. Pozostawiania na urządzeniach jakichkolwiek przedmiotów w tym materiałów biurowych (zszywki, spinacze, 

pinezki itp.). 
7. Spożywania posiłków oraz picia napojów w miejscu, w którym może to spowodować zalanie lub zabrudzenie 

dokumentów oraz sprzętu będącego na wyposażeniu. 
8. Wchodzenia na krzesła obrotowe w celu zdjęcia lub ułożenia przedmiotów wyposażenia, dokumentów, itp. 

PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY 
1. Wyłączyć urządzenia zasilane energią elektryczną i uporządkować swoje miejsce pracy. 
2. Upewnić się czy współpracownicy pozostawili swoje stanowisko pracy w należytym stanie, czy nie zaprószono 

ognia oraz czy wyłączono z napięcia elektrycznego wszelkiego rodzaju urządzenia. 
3. Zabezpieczyć pomieszczenie pracy przed dostępem osób nieupoważnionych, zamknąć okna, wyłączyć 

oświetlenie, zamknąć drzwi. 
 

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH STWARZAJĄCYCH ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA 

LUB ZDROWIA PRACOWNIKÓW. 

1. W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego należy niezwłocznie przerwać 
pracę, ostrzec współpracowników a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia o grożącym im 
niebezpieczeństwie i powiadomić przełożonego. 

2. W razie wypadku: 
- udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy (powiadomić lekarza/ratownika), a jeżeli wypadkowi uległ sam 

pracownik- udać się do lekarza, jeśli stan zdrowia poszkodowanego na to pozwala lub powiadomić telefonicznie 
lekarza/ratownika , 

- powiadomić swojego przełożonego o zaistniałej sytuacji, a jeżeli zawiadomienie przełożonego nie jest możliwe, 
powiadomić oficera dyżurnego 

- o ile jest to możliwe zabezpieczyć miejsce wypadku przed dostępem osób postronnych.  

UWAGI KOŃCOWE 
W razie wątpliwości co do bezpiecznego wykonania pracy, pracownik ma obowiązek przerwać pracę  
i zwrócić się do przełożonego o wyjaśnienie swoich wątpliwości. 

 


