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Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 lutego 2017 roku

w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higiony pracy

Na podstawie ar'.. 2373 - 2375 ustiawy z dnia 26 czevca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz.U.20,16,,l666 l-j\ oaz rozpolządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipc€ 2004 f.

W sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U, nr 180, poz. 1860
zpóżn. żm.' zażądzam co następuje:

§ 1.
1. szkolenia W dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy zapewnia uczestnikom:
1) zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować za$ożenia dla
bezpieczeństwa i zdrowia pracownikóW podczas pracy oraz odpowiednimi środowiskami
i działaniami zapobiegawczymi;
2) poznanie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy W zakresie niezbędnym do
wykonywania placy zakładzie pracy i na określonym stanowisku pracy, a także liązanych
z praĘ obowiązkóW i odpowiedzialności W dziedzinie bezpieczeństwa ihigieny pracy;
3) nabycia umiejęlności Wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie iinnych osób,
postępowania W sytuacjach awaryjnych oraz udzielania pomocy osobie, która uległa
Wypadkowi,

§2.
1. szkolenie jest prowadzone jako szkolenie Wstępne i szkolenie okresowe.
2, szkolenie Wstępne jest prowadzone W formie instruktażu Wg programóW opracowanych dla
poszczególnych grup stanowisk (stanowiących załącznik n( 1 i zaĘcznik nr 2 do niniejszego
zarządzenia) i obejmuje:
1) szkolenie Wstępne, zwane dalej ,,instruktażem ogólnym",
2) szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zwany dalej ,, instruktażem slanowiskowym",

§3.
1, szkoleniu Wstępnemu (instruktażowi ogólnemu i slanowiskowemu) podlegają Wszyscy
pracownicy nowo zatrudnieni, osoby odbywające staż, uczniowie i studenci odbywający
praKykę - przed dopuszczeniem do pracy
2. lnstruktażowi stanowiskowemu dodaikowo podlegają osoby w pzypadku Wprowadzenia
zmian na stanowisku: zmian WarunkóW techniczno-organizacyjnych W szczególności zmian
organizacji stanowisk pracy, Wprowadzenia do stosowania subsiancji o działaniu szkodliwym dla
zdrowia albo niebezpiecznym oraz zmiany stanowiska pracy. Pracownicy Wykonujący praę na
kilkU stanowiskach podlegają instruktażowi stanowiskowemu na każdym z tych stanowisk.
3, szkolenie Wstępne ogólne (instrukiaż ogólny) W Urzędzie Miejskim W Dobrodzieniu dla
Wszystkich pracownikóW iosób Wymienionych § 3 pkt 1 przeprowadza inspektor ds bhp Urzędu
Mieiskiego W Dobrodzieniu (zwany dalej inspektorem).
4, szkolenie wslępne stanowiskowe (instruktaż slanowiskowy) dla pracowników i osób
Wymienionych § 3 pkt 1 i 2 pzeTowadz'ą osoby kierujące pracownikami zgodnie z tabelą
poządkuiąą zasady organizacji szkoleń - ,Zasady organizacji szkoleń W Użędzie Miejskim
W Dobrodzieniu'- stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszggo zalządzenia.
5. sprawdzian Wiedzy i umiejętności z zakresu Wykonywania pracy zgodnie z przepisami oraz
zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, na określonym stanowisku stanowiącym podstawę
dopuszczenia pracpwnika do wykonywania pracy po zakończonyrn instruktażu stanowiskowym
przeprowadza osoba prowadząca instruktaź.
6. szkolenie wstępne prowadzone są na podstawie zatwierdzonego pzeze mnie planu

konspektu.
7. Kartę szkolenia Wstępnąo (po pisemnym potwierdzeniu przez pracownika faktu odbycia
instruKaźu €óln€o olaz instruKażu śtanowiskowego), rejestruje W "Rejestze szkoleń
Wstępnych" inspektor a następnie przekazuje ją sekretarzowi gminy. Wzór powyższego
rejestru sianowi zaĘcznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.



§4.
1. szkolenie okresowe W Urzędzie Miejskim W Dobrodzieniu przeprowadzi inspektor dla
określonych grup stanowisk (Wyszczególnionych W zaĘczniku nr 3 do niniejszego zarządzenia)
Wg programóW szkolenia stanowiących załącznik nr 5, 6 i 9 do niniejszego zarządzenia.
2. szkolenie okresowe przeprowadza się nie żadziej niż:
1) raz na 3 lata - dla pracownikóW zatrudnionych na stanowiskach robotniczych a na
stanowiskach robotniczych, na których Występują szczególnie duże zagożenia dla
bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, nie żadzią niż laz W roku.
2\ raz na 5lat - dla osób będących pramdawcami oraz innych osób kierujących pracownikami,
pracownikóW służby bezpieczeństwa i higieny pracy;
3) raz na 6lat dla pracowników administracyjno_biUrowych.
3. szkolenie okresowe prowadzone jest na podstawie zatwierdzonego przeze mnie (przed
każdym szkoleniem) planu konspektu,
4. W celu sprawdzenia przyswojenie przez uczestnikóW szkolenia okresowego Wiedzy objętej
programem szkolenia oraz umiejętności Wykonywania lub organizowania pracy zgodnie
z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy powołuję komisję W składzie:

. sekretaz (przewodniczący komisji),

. inspektor ds. bhp (członek komisji).
W uzasadnionych prżypadkach członkiem komisji może być również osoba kierująca (skład
komisji ustala jej pżewodniczący.
Z pżeprowadzonego egzaminu sprawdzającego sporządzany jest protokół. Protoką
z poryżs4ch egzaminóW przechowuje inspektor
5, szkolenia okresowe reiestrowane są przez inspektora W ,Rejestrze szkoleń okresowych
i Wydanych zaśWiadczeń o odbytym szkoleniu" (Wzór rejestru stanowi załącznik nr 7
do niniejszego zarządzenia),
6, Do sporządzania i podpisywania ,,zaświadczeń o ukończeniu szkolenia w dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny pfacy" upoważniam inspektora.
7, odpis zaśWiadczenia Wymienionego W pkt 6 pzekazywany .iest sekretaęowi gminy
a oryginał otęymuje szkolony,

§5.
Tematyka, czas i termin odbytych szkoleń ewidencjonowana jest W prowadzonym przez

inspektora dzienniku lekcyjnym (Wzór dziennika stanowi załącznik nr 8 do niniejszego
zarządzenia).

§6.
częstotliwość i czas trwania szkolenia okresowego został Ustalony po konsultacii

z przedstawicielami pracownikóW-

§7.
Traci moc zażądzenie nr 20 12009 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 11 marca 2009 roku

W sprawie prowadzenia szkolenia Wstępnego na stanowiskach pracy W dziedzinie bhp
(instruktażu stanowiskowego) o@z zażądzenie N 74 l2oo9 Burmistża Dobrodzienia
z dnia 17 czevrca 2009 roku w sprawie szkolenia W dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

§8.

zarządzenie Wchodzi W życie z dniem podpisania,
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