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INSTRUKCJA BHP 
 

dla pracowników obsługujących elektronarzędzia 
 

Uwagi ogólne 
Do samodzielnej pracy na stanowisku obsługi elektronarzędzi może przystąpić pracownik legitymujący się: 

1.  Przeszkoleniem: 
a. wstępnym, ogólnym i instruktażem stanowiskowym bhp, 
b. w zakresie ochrony ppoż., 
c. mający zezwolenie na wykonywanie tego rodzaju pracy od bezpośredniego przełożonego. 

2. Dobrym stanem zdrowia potwierdzonym zaświadczeniem lekarza medycyny pracy. 
3. Ubranym w odzież roboczą o wyposażonym w środki ochron osobistych. 
4. Przy obsłudze elektronarzędzi nie mogą zwisać i odstawać żadne luźne elementy garderoby oraz włosy. 

 
 
 
 
 
 
 

Czynności przed rozpoczęciem pracy: 
a) dokładnie zapoznać się z dokumentacją wykonawczą i instrukcją obsługi elektronarzędzia, 
b) sprawdzić jego stan techniczny i zapewnić wymagane oświetlenie stanowiska pracy,  
c) sprawdzić czy narzędzie skrawające (wiertło, frez, tarcza szlifierska itp.) jest w dobrym stanie technicznym i czy 

jest prawidłowo zamocowane w uchwycie, 
d)  sprawdzić na biegu jałowym czy narzędzie pracuje równo, bez drgań i bez nadmiernego hałasu, 
e) Pracownik przed rozpoczęciem prac winien się upewnić czy swoją pracą nie spowoduje zagrożeń dla innych 

osób. 
 
ZABRANIA SIĘ: 

a) wykonywać prace konserwacyjno-remontowe maszyn, urządzeń i odbiorników elektrycznych przez 
nieuprawnionych pracowników, 

b) wznawiać pracę urządzenia bez usunięcia uszkodzenia, 
c) dopuszczać do obsługi osoby nieuprawnione, 
d) zdejmować lub manipulować fabrycznymi osłonami ochronnymi 
e) podłączać odbiorniki do sieci w sposób inny niż za pomocą wtyczek stanowiących fabryczne wyposażenie 

odbiorników, 
f) pracować w rękawicach wilgotnych, 
g) stosować przypadkowych przedłużaczy lub uszkodzonych gniazdek elektrycznych, 
h) dociskać narzędzia do materiału tułowiem, 
i) pracować narzędziem na drabinie przystawnej lub na chwiejnym i niepewnym rusztowaniu, 
j) pracować narzędziami o napędzie elektrycznym na zewnątrz pomieszczenia podczas opadów atmosferycznych, 
k) naprawiać i wymieniać wkładki bezpiecznikowe, 
l) postępować w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, szczegółowymi instrukcjami i poleceniami 

nadzoru, 
 
Nakazuje się: 

a) używać obowiązujące środki ochrony indywidualnej, 
b) sukcesywnie usuwać odpady, 
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c) utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi i przedmiotów przeznaczonych do obróbki lub 
obrobionych, 

d) przy obróbce, przy której występują odpryski stosować okulary ochronne a przy dużym zapyleniu półmaski 
ochronne, 

e)  w trakcie wykonywania obróbki narzędzie skrawające dociskać do materiału ostrożnie i bez nadmiernej siły, 
 
UWAGA 

a) narzędzia i urządzenia o napędzie elektrycznym podlegają okresowym przeglądom i badaniom, 
b) badania okresowe należy wykonywać: 

 co 6 miesięcy dla elektronarzędzi zaliczanych do kategorii użytkowania I, 

 co 4 miesiące dla elektronarzędzi zaliczanych do kategorii użytkowania II, 

 co 2 miesiące dla elektronarzędzi zaliczanych do kategorii użytkowania III, 

 po każdej zaistniałej sytuacji mogącej mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowania elektronarzędzia (upadek, 
zawilgocenie itp.). 

 
Po zakończeniu pracy pracownik powinien: 
1. Dokładnie oczyścić stanowisko pracy. 
2. Zabezpieczyć przenośne urządzenia elektryczne tak, by było niemożliwe uruchomienie go 

przez osoby postronne i by nie stwarzały one zagrożeń. 
3. Oczyścić ochrony osobiste i ułożyć je na miejsce stałego składowania. 
4. Uporządkować stanowisko pracy, odłożyć sprzęt służący do wykonywanej pracy na miejsce. 

 
Postępowanie w sytuacjach awaryjnych 
W razie zauważenia usterek lub jakichkolwiek zagrożeń na stanowisku należy je natychmiast zgłosić bezpośredniemu 
przełożonemu by zostały natychmiast usunięte. Do pracy można przystąpić ponownie dopiero po ich usunięciu i 
ponownym sprawdzeniu pracy urządzenia. 
W przypadku powstania pożaru należy 
- ostrzec osoby znajdujące się w obrębie zagrożenia, 
- wyłączyć zasilanie budynku  w energię elektryczną i odciąć dopływ gazu, 
- zaalarmować straż pożarną, 
- powiadomić przełożonych o pożarze, 
- podjąć decyzję o ewakuacji ludzi, 
- przystąpić do prowadzenia akcji gaśniczej za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego. 

 
W przypadku zaistnienia wypadku 
- zabezpieczyć miejsce zdarzenia, 
- udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy, 
- w razie potrzeby wezwać pomoc lekarską, 
- powiadomić przełożonych. 

 
Uwaga 
1. W razie wątpliwości co do zachowania warunków bezpieczeństwa pracy pracownik ma prawo przerwać pracę 

i zwrócić się do przełożonego o wyjaśnienie sytuacji. 
2. W przypadku znalezienia się wobec bezpośredniego niebezpieczeństwa ma prawo powstrzymać się od wykonywania 

pracy. Pracownik w omawianej sytuacji zachowuje prawo do wynagrodzenia, nie może jednak odmówić podjęcia 
innej, równorzędnej pracy, gdy usunięcie zagrożenia przy poprzednio wykonywanej pracy nie jest możliwe. 

                          
         Zatwierdził 

 
                      …….……………………………. 


