
ZABRANIA SIĘ:

• biegania po ciągach komunikacyjnych, klatkach schodowych 
oraz holach,

• zastawiania dróg ewakuacyjnych, przejść i ciągów komunikacyjnych 
oraz dostępu do sprzętu ppoż,

• przechowywania na szafach biurowych materiałów i sprzętów  
np. kartony, segregatory itp.

• stawania na krześle lub fotelu, huśtania się i jeżdżenia na siedziskach 
wyposażonych w kółka,

• samodzielnego naprawiania, modyfikowania oraz demontowania 
elementów wyposażenia biurowego, urządzeń technicznych, 
przewodów instalacyjnych i zabezpieczeń budynku, 

• pożyczania karty wstępu do strefy biurowej lub ujawniania 
indywidualnego kodu dostępu innej osobie.

CZYNNOŚCI PO  
ZAKOŃCZENIU PRACY:

• uporządkować dokumentację i sprzątnąć stanowisko pracy,

• wyłączyć urządzenia typu: komputer, ładowarka telefonu, lampa, 
nawilżacz powietrza.

CZYNNOŚCI PRZED  
ROZPOCZĘCIEM PRACY:

• zapoznać się ze stanowiskiem pracy i sprzętem biurowym, 

• sprawdzić stan techniczny użytkowanego sprzętu i urządzeń 
biurowych, 

• zaznajomić się z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego, w tym 
ze sposobem postępowania na wypadek pożaru,

• zapoznać się ze sposobami alarmowania, drogami ewakuacyjnymi, 
usytuowaniem podręcznego sprzętu gaśniczego i apteczek 
pierwszej pomocy,

• zgłaszać nieprawidłowości w działaniu sprzętu IT bezpośrednio 
do Help Desku.

ZASADY  
BEZPIECZNEJ PRACY:

Do pracy administracyjno-biurowej może przystąpić pracownik,  
który posiada przeszkolenie na stanowisku pracy oraz właściwy stan 
zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim. 

Pracownik powinien:

1. utrzymywać stanowisko pracy w należytym porządku i czystości,

2. używać wyłącznie sprzętu biurowego i urządzeń AGD 
zainstaIowanych przez pracodawcę, zgodnie z ich 
przeznaczeniem i instrukcją obsługi,

3. odchodząc od stanowiska pracy, zabezpieczyć rzeczy osobiste 
i służbowe,

4. zachować szczególną ostrożność przy korzystaniu z drzwi, 
które otwierają się na zewnątrz, pamiętać o ich zamykaniu 
za sobą,

5. uważać na śliskiej czy też mokrej powierzchni,

6. w przypadku rozlania jakiegokolwiek płynu na podłodze 
– jak najszybciej go wytrzeć,

7. korzystając ze schodów, stawiać całą stopę na powierzchni stopnia,

8. do zdejmowania dokumentów czy też innych przedmiotów 
wysoko umieszczonych używać wyłącznie drabiny,

9. przy przenoszeniu dużej ilości przedmiotów lub ciężkich 
materiałów skorzystać z odpowiedniego wózka,

10. nie zostawiać otwartych drzwi szaf i szafek,

11. korzystając z niszczarki, uważać na luźne elementy odzieży,

12. wkładając sztućce do zmywarki, umieszczać je ostrzem 
i zębiskami do dołu,

13. zachować ostrożność przy przygotowywaniu i przenoszeniu 
gorących posiłków oraz napojów,

14. zgłosić właściwym służbom potrzebę zabezpieczenia wiszących 
lub leżących przewodów elektrycznych,

15. w przypadku ewakuacji, opuszczając swoje pomieszczenie 
biurowe 
zamknąć drzwi, pozostawiając klucz w zamku,

16. zgłaszać usterki lub sytuacje niebezpieczne (zagrożenia, 
zdarzenia potencjalnie wypadkowe i niebezpieczne 
zachowania) poprzez aplikację do zgłoszeń BHP lub do Liderów 
Bezpieczeństwa Obszaru Biurowego (LOBBI).

„Bezpieczni i zdrowi”

Standardy pracy biurowej

Standardy pracy biurowej 
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