
ZARZĄDZENIE NR 0050 .111.2019 
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ 

 
z dnia 23 września 2019 r. 

 
w sprawie powołania zespołu ds. oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy 

występujących w Urzędzie Gminy Dobromierz 
         
 

Na podstawie art. 226 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2019 r., poz.1040) w związku z § 39 a ust. 1 
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 późn. zm.) zarządza się, 
co następuje: 
 

§ 1. Powołuje się Zespół ds. oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy występujących 
w Urzędzie Gminy Dobromierz, zwany dalej zespołem, w składzie: 
1) Henryk Studniarz – osoba odpowiedzialna za stan bhp w Urzędzie Gminy Dobromierz – 

przewodniczący zespołu, 
2) Dawid Grabarek –inspektor ds. działalności gospodarczej, członek zespołu, 
3) Jan Madeła –specjalista ds. komunalnych i sieci wodociągowej członek zespołu. 

 
§ 2. Zadaniem zespołu jest oszacowanie ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach 

pracy Urzędu Gminy Dobromierz, wynikającego z występujących zagrożeń w środowisku pracy oraz 
ocena czy podjęte środki zapobiegawcze są właściwe.  
 

§ 3. Podstawowym celem oceny ryzyka jest zapewnienie możliwie najlepszej ochrony zdrowia 
pracowników i zapewnienie ciągłej poprawy bezpieczeństwa pracy. 
 

§ 4. 1. Ocenę ryzyka zawodowego w Urzędzie Gminy Dobromierz należy przeprowadzić zgodnie 
z normą PN-N-18002:2011 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne 
do oceny ryzyka zawodowego.  

2. Dokument potwierdzający dokonanie oceny ryzyka zawodowego powinien uwzględniać 
w szczególności: 
1) opis ocenianego stanowiska pracy, w tym wyszczególnienie: 

a) stosowanych maszyn, narzędzi i materiałów, 
b) wykonywanych zadań, 
c) występujących na stanowisku niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych czynników 

środowiska  pracy, 
d) stosowanych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, 
e) osób pracujących na tym stanowisku. 

2) wyniki przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego dla każdego z czynników środowiska pracy 
oraz   niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko, 

3) datę przeprowadzonej oceny oraz osoby dokonujące oceny. 
 

§ 5. 1. Na podstawie opracowanej oceny należy poinformować wszystkich pracowników o ryzyku 
zawodowym wynikającym z zagrożeń związanych z wykonywaną przez nich pracą oraz o zasadach 
ochrony przed zagrożeniami.  

2. Pracownik po zapoznaniu z oceną ryzyka zawodowego potwierdza ten fakt podpisem na 
oświadczeniu, które jest przechowywane w jego aktach osobowych.  

3.Wzór oświadczenia jest określony  w załączniku do niniejszego zarządzenia. 
4. Nowozatrudnionego pracownika z oceną ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną 

pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami zapoznaje bezpośredni przełożony w trakcie 
prowadzonego instruktażu stanowiskowego. 

 



§ 6. Ustala się termin zakończenia prac oszacowania ryzyka zawodowego na poszczególnych 
stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Dobromierz do dnia 31 października 2019 roku. 
 

§ 7. Zobowiązuję się zespoł do dokonywania oceny ryzyka zawodowego - okresowo oraz zawsze 
w przypadku np. tworzenia nowych stanowisk pracy, wprowadzania zmian organizacyjno - 
technologicznych, po zaistniałych wypadkach przy pracy itp. 
 

§ 8. 1.Wykonanie zarządzenia powierza się zespołowi ds. oceny ryzyka zawodowego. 
2. Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia sprawuje osoba odpowiedzialna za stan bhp w 

Urzędzie Gminy Dobromierz oraz kierownicy komórek organizacyjnych, każdy w zakresie swego 
działania. 

 
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
         Wójt 

(-) Jerzy Ulbin 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik  
Do zarządzenia  
Nr 0050. 111 .2019 
Wójta Gminy Dobromierz  
z dnia 23 września 2019 r. 

 
 
 

 

………………………………                                  ……………….….. 
                 (pieczątka)                                                                                                                                                              ( miejscowość i data) 

 

 

Oświadczenie pracownika  

o zapoznaniu się z dokonaną oceną ryzyka zawodowego 

 

 
                                                                     
 
Niżej podpisany 
…………………….……………………………………..……………………………………………. 
                         (imię i nazwisko pracownika) 

 
 …………………………………………………….…………………………………………………… 
       (data  urodzenia) 
 
zatrudniony w Urzędzie Gminy w Dobromierzu 

potwierdzam, że zostałem w dniu ……………………….……….. zapoznany o oceną ryzyka 

zawodowym, która wiąże się z wykonywaną przeze mnie pracą na stanowisku pracy  

…………………………………………………………………………………………………………… 

oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami występującymi na tym stanowisku    

 
 
 
 
 
 
 …………………………………………..…                                .…..…..……………………… 
 (podpis osoby zapoznającej z oceną ryzyka)                                     (podpis pracownika) 

 
Wójt 

(-) Jerzy Ulbin 
 


