
PRACE ELEKTRONARZĘDZIAMI

Jeżeli 
na jakieś pytanie 
odpowiesz „NIE”, 
zastanów się  
i podejmij 
niezbędne działania, 
aby Twoje 
miejsce pracy 
było bezpieczne.

Sprawdź warunki pracy
� Czy je steś ubra ny w odzież ro bo czą i peł ne bu ty z an ty po śli zgo wą po de szwą,

wkład ką an ty prze bi cio wą i pod no skiem?

� Czy otrzy ma łeś od po wied nie do obo wiąz ków środ ki ochron ne (hełm, rę ka wi -
ce an ty wi bra cyj ne, oku la ry ochron ne, ma secz kę, ochronniki słuchu)?

� Czy za po zna łeś się z in struk cją ob słu gi elek tro na rzę dzia?

� Czy elek tro na rzę dzie jest spraw ne i ma za mon to wa ne osło ny wy ni ka ją ce z in -
struk cji ob słu gi?

� Czy prze wód za si la ją cy ma nie usz ko dzo ną izo la cję?

� Czy sto so wa ne przed łu ża cze są prze zna czo ne do pra cy na bu do wie?

� Czy prze wo dy elektryczne są za bez pie czo ne przed wil go cią i uszko dze nia mi
me cha nicz ny mi? 

Pracownik
obsługujący
elektronarzędzia
udarowe powinien
stosować dodatkowo
rękawice
antywibracyjne 
i maskę ochronną.

Przedłużacz
przeznaczony do
pracy na otwartej
przestrzeni.

Nieuszkodzony
przewód zasilający.



Odzież ro bo cza i ochron na

Do pra cy przy ob słu dze elek tro na rzę dzi mo że przy stą pić
pra cow nik ubra ny w odzież ro bo czą, do sto so wa ną do po -
ry ro ku oraz w peł ne bu ty z an ty po śli zgo wą po de szwą. 
Po wi nien być również wy po sa żo ny w:

� hełm ochron ny z ak tu al ną da tą wa żno ści, okre ślo ną
przez pro du cen ta,

� rę ka wi ce an ty wi bra cyj ne np. przy ob słu dze mło tów
uda ro wych, 

� oku la ry ochron ne np. przy pra cach py lą cych lub za -
gro żo nych ura zem oka,

� ma secz kę prze ciw py ło wą,

� ochronniki słuchu. 

Przed przy stą pie niem do pra cy pra cow nik po wi nien zo -
stać pod da ny in struk ta żo wi sta no wi sko we mu i za po zna -
ny z in struk cja mi bez piecz nej ob słu gi elek tro na rzę dzi.

Elek tro na rzę dzia na bu do wie

� Elek tro na rzę dzia sto so wa ne na bu do wie mu szą mieć
mi ni mal ny sto pień ochro ny przed czyn ni ka mi ze -
wnętrz ny mi IP44. 

� Przed łu ża cze po win ny skła dać się z prze wo dów opo no -
wych (na prze wo dzie jest ozna ko wa nie li te ro we „O”)
i być prze zna czo ne do użyt ko wa nia na otwar tej prze -
strze ni. 

� Prze wód za si la ją cy elek tro na rzę dzie jak i przed łu żacz
mu szą mieć nie usz ko dzo ną izo la cję. 

Bez piecz na ob słu ga

� W trak cie pra cy na le ży trzy mać elek tro na rzę dzie za rę -
ko jeść. Nie wol no chwy tać elek tro na rzę dzia za osło ny
lub ele men ty ro bo cze (wier tło, tar cza). 

� W po miesz cze niach, w któ rych mo gą wy stą pić at mos -
fe ry wy bu cho we lub ga zy pal ne na le ży uży wać wy łącz -
nie na rzę dzi prze zna czo nych do pra cy w ta kich wa-
run kach. 

� Elek tro na rzę dzi nie wol no uży wać na otwar tej prze -
strze ni pod czas opa dów at mos fe rycz nych, chy ba że
pro du cent do pusz cza ta ką mo żli wość. 

� Za bro nio ne jest trzy ma nie w rę kach, na ko la nach lub
pod trzy my wa nie sto pą ob ra bia ne go ma te ria łu. 

� Wy mie nia jąc osprzęt w elek tro na rzę dziu na le ży pa mię -
tać, aby nie po zo sta wić klu cza w uchwy cie mo cu ją cym.
Uru cho mie nie elek tro na rzę dzia z po zo sta wio nym klu -
czem na ra ża oso bę ob słu gu ją cą, a ta kże oso by prze by -
wa ją ce obok na sil ne ude rze nie. 

� Na le ży pa mię tać, że po wy łą cze niu urzą dze nia ele men -
ty ro bo cze są go rą ce i do tknię cie ich mo że spo wo do -
wać opa rze nie. Od kła da jąc urzą dze nie trze ba upew nić
się, czy jest ono wy łą czo ne. 

Do dat ko we za gro że nia

� Do ob słu gi elek tro na rzę dzi uda ro wych, wy ko rzy sty wa -
nych do ro bót bu dow la nych i dro go wych (z wy łą cze -
niem wier ta rek uda ro wych), mo gą przy stą pić wy łącz nie
oso by po sia da ją ce ksią żecz kę ope ra to ra na rzę dzi uda -
ro wych ręcz nych wy da ną przez In sty tut Me cha ni za cji
Bu dow nic twa i Gór nic twa Skal ne go.

� Je że li pra ca z uży ciem elek tro na rzę dzi jest wy ko ny wa na
na wy so ko ści za po znaj się z kar tą „Pra ce na wy so ko ści”.

� Je że li pra ca z uży ciem elek tro na rzę dzi jest wy ko ny wa -
na w wy ko pach przeczytaj kar tę „Pra ce w wy ko pach”. 

Nie wol no!

�   Po zo sta wiać bez nad zo ru elek tro na rzę dzi pod łą -
czo nych do za si la nia. Po za koń czo nej pra cy na le ży
wy jąć wtycz kę z za si la nia. 

�   Uży wać elek tro na rzę dzi i przed łu ża czy z uszko dzo -
ny mi izo la cja mi (prze tar cie, pęk nię cie, prze cię cie
itp.). 

�   Przy stą pić do pra cy bez spraw dze nia sta nu obu do -
wy, izo la cji prze wo dów i wty czek. 

�   Pod łą czyć elek tro na rzę dzia do gniaz da bez uzie -
mie nia, je śli prze wód za si la ją cy jest prze zna czo ny
do gniaz da z uzie mie niem. 

�   Uży wać prze wo dów za si la ją cych nie za bez pie czo -
nych przed wil go cią i uszko dze nia mi me cha nicz -
ny mi – na le ży je pod wie sić lub je że li le żą na zie mi,
osło nić.

�   Pra co wać uszko dzo nym elek tro na rzę dziem, bez
osłon za bez pie cza ją cych. Uszko dzo ne elek tro na -
rzę dzia na le ży od dać do na pra wy lub opa trzyć
kart ką z na pi sem: „awa ria”. 

�   Sa mo dziel nie wy ko ny wać na praw i kon ser wa cji.
Mo gą to ro bić wy łącz nie oso by upo wa żnio ne do
te go przez pra co daw cę. 

�   Czy ścić elek tro na rzę dzi przy uży ciu pły nów pal -
nych lub roz pusz czal ni ków. 
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