
Zarządzenie Nr V/49/W/2007 

 

 

Zarządzenie Nr V/49/W/2007 

Wójta Gminy Zębowice z dnia 01.08.2007 

 

w sprawie organizacji i prowadzenia szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy  

 

 

Na podstawie Kodeksu pracy oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 roku w 

sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U Nr 180, poz.1860 z p.zm) 

 

 

Zarządzam 

 

§1 

 

Dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Zębowicach oraz jednostkach organizacyjnych 

wprowadzam następujące rodzaje szkoleń: 

 

1.szkolenie wstępne ogólne, zwane instruktażem ogólnym, 

2.szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zwane instruktażem stanowiskowym, 

3.szkolenie okresowe. 

Programy tych szkoleń stanowią załącznik nr 1,2,3 niniejszego zarządzenia. 

 

§2 



 

Do prowadzenia szkolenia wstępnego na stanowisku pracy w dziedzinie bhp ( dalej : instruktaż 

ogólny, stanowiskowy) wyznaczam : 

 

1.Zastępcę Wójta, 

2.Sekretarza Urzędu,  

3.Kierowników Referatów, 

4.Podinspektora ds gospodarczych. 

 

W jednostkach organizacyjnych Gminy do prowadzenia szkolenia wstępnego i organizacji szkoleń 

okresowych wyznaczam: 

 

1.Dyrektora Zespołu Gimnazjalno- Szkolnego w Zębowicach, 

2.Dyrektora Publicznego Przedszkola w Zębowicach, 

3.Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów, 

4.Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 

§3 

 

Instruktaż ogólny należy przeprowadzić przed dopuszczeniem do świadczenia pracy nowo 

zatrudnionych pracowników, stażystów, uczniów i studentów odbywających u pracodawcy praktykę 

oraz uczniów szkół zawodowych zatrudnionych w celu praktycznej nauki zawodu. 

Instruktaż ogólny ma na celu zapewnić uczestnikom szkolenia wiedzę z zakresu podstawowych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w Kodeksie pracy, regulaminach pracy i 

rozporządzeniach wydanych na podstawie Kodeksu pracy dotyczących realizowanej pracy, a także z 

zadaniami udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadków. 

 

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonania pracy na określonym 

stanowisku: 

 pracownika zatrudnionego na stanowisku roboczym oraz innym, na którym występuje 

narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych, 



 pracownika przenoszonego na inne stanowisko, 
 ucznia odbywajacego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę 

zawodu. 

Pracownik wykonujacy pracę na kilku stanowiskach pracy powinien odbyć instruktaż stanowiskowy 

na każdym z tych stanowisk. 

Instruktaż stanowiskowy powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z czynnikami 

środowiska pracy wystepującymi na ich stanowiskach pracy i ryzykiem zawodowym związanym z 

wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki oraz 

metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach. 

 

§4 

 

Stanowiska pracy , na których pracownicy powinni być objęci instruktażem ogólnym i 

stanowiskowym to: 

1.Pracownicy administracyjno- biurowi, 

2.Robotnicy,  

3.Nauczyciele. 

 

§5 

 

Szkolenie okresowe ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami 

techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. 

Szkolenie okresowe odbywają: 

1.Osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujace pracownikami, w szczególności kierownicy, 

mistrzowie i brygadziści. 

2.Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych. 

3.Pracownicy służb bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby. 

4.Pracownicy administracyjno- biurowi i inni niewymienieni w pkt 1-3, których charakter pracy wiąże 

się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z 

odpowiedzialnościa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 



§6 

 

Pierwsze szkolenie okresowe osób zatrudnionych na stanowiskach wymienionych w §5  

pkt 1 przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach, natomiast 

osób zatrudnionych na stanowiskach wymienionych w § 5 pkt 2-4 w okresie do 12 miesięcy od 

rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach. 

 

§7 

 

Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się raz 

na 3 lata. 

Szkolenie okresowe osób wymienionych w §5 pkt 1 i 3-4 przeprowadza się raz na 5 lat, a w 

przypadku pracowników administracyjno- biurowych raz na 6 lat. 

Szkolenia okresowe prowadzone będą przez wyspecjalizowanie w tym zakresie podmioty według 

programu szkolenia uzgodnionego ze zlecającym. 

 

§8 

 

Ze szkolenia okresowego mogą być zwolnione osoby, które: 

1.Przedłożą aktualne zaświadczenie o odbyciu w tym okresie u innego pracodawcy wymaganego 

szkolenia okresowego. 

2.Odbyły w tym okresie szkolenie okresowe wymagane dla osoby zatrudnionej na stanowisku 

należącym do innej grupy stanowisk, jeśli jego program uwzględnia zakres tematyczny wymagany 

programem szkolenia okresowego obowiązującego na nowym stanowisku pracy. 

 

 

§9 

 

Osoby wytypowane do prowadzenia szkolenia wstepnego powinny zapoznać się i przestrzegać treść 

szczegółowych programów takiego instruktażu. 



Po zakończeniu szkolenia wstępnego osoba go prowadząca jest zobowiązana wypełnić stosowne 

zaświadczenie ( zał.nr 4) i przekazać je do akt osobowych pracownika. 

 

§10 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1x wszystkie komórki wg rozdzielnika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr V/49/W/2007 

Wójta Gminy Zębowice  

z dnia 01.08.2007r. 

 

Program szkolenia wstępnego w formie instruktażu ogólnego 

 

1.Cel szkolenia 

 

Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z: 

 

a)podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy powszechnie obowiązującego w danej 

dziedzinie zawartymi w Kodeksu pracy, w "Regulaminie pracy Urzędu Gminy w Zębowicach" i w  

regulaminach pracy jednostek organizacyjnych Gminy Zębowice. 

b)przepisami i zasadami bhp obowiązującymi w Urzędzie Gminy lub w jednostce organizacyjnej 

Gminy Zębowice – instrukcjami obowiązującymi w zakładzie pracy, oceną ryzyka zawodowego na 

danym stanowisku pracy, 

c)zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. 

Uczestnicy szkolenia – wszystkie osoby rozpoczynające pracę w Urzędzie Gminy w Zębowicach i 

jednostkach organizacyjnych. 

Sposób organizacji szkolenia-w formie instruktażu 

Program szkolenia: 

Lp Temat szkolenia Liczba godzin 

1. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy: 

Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, 

0.6 



Lp Temat szkolenia Liczba godzin 

pracownika oraz poszczególnych komórek 

organizacyjnych w zakresie bhp;Odpowiedzialność za 

naruszenie przepisów i zasad bhp 

2. Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy. 

Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia 

występujące w zakładzie pracy i podstawowe środki 

zapobiegawcze. 

0.5 

3. Podstawowe zasady bhp związane z obsługą urządzeń  

technicznych. 

0.4 

4. Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia 

roboczego oraz środków ochrony indywidualnej w 

odniesieniu do stanowiska instruowanego. 

Porządek i czystość w miejscu pracy – ich wpływ na 

zdrowie i bezpieczeństwo pracownika. 

Profilaktyczna opieka lekarska – zasady jej 

sprawowania w odniesieniu do stanowiska 

instruowanego. 

0.5 

5. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz 

postępowania w razie pożaru. 

Postepowanie w razie wypadku, w tym organizacja i 

zasady udzielania pierwszej pomocy. 

1.0 

 Razem ( w godzinach lekcyjnych trwających po 45 

minut) 

3.0 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do 

Zarządzenia Nr V/49/W/2007 

Wójta Gminy Zębowice 

z dnia 01.08.2007r.  

 



Program szkolenia wstępnego w formie instruktażu stanowiskowego 

 

1.Cel szkolenia 

 

Celem szkolenia jest uzyskanie przez pracownika: 

a)wiadomości i praktycznych umiejętności z zakresu bezpieczeństwa wykonywania powierzonej 

pracy, 

b)podstawowych wiadomości o zagrożeniach wypadkowych i zagrożeniach dla zdrowia 

wystepujących na danym stanowisku pracy i jego otoczeniu, 

c)wiedzy o sposobach ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi oraz zagrożeniami dla zdrowia w 

warunkach normalnej pracy i w warunkach awaryjnych. 

Uczestnicy szkolenia- szkolenie jest przeznaczone dla pracowników nowozatrudnionych na 

stanowiskach robotniczych oraz innych, dla których występuje narażenie na działanie czynników 

szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych a także dla pracowników przenoszonych 

na takie stanowisko. 

Sposób organizacji szkolenia – w formie instruktażu 

Program szkolenia: 

Lp Temat szkolenia Liczba godzin 

instruktażu osoby 

zatrudnionej na 

stanowisku 

robotniczym 

Liczba godzin 

instruktażu 

pracowników 

administracyjno-

biurowych 

 

1. Przygotowanie pracowników do 

wykonywania określonej pracy,w tym 

w szczególności : 

a)omówienie warunków pracy z 

uwzględnieniem : 

- elementów pomieszczenia pracy, w 

którym ma pracować pracownik, 

majacych wpływ na warunki pracy 

pracownika/ oświetlenie, ogrzewanie, 

wentylacja, urządzenia techniczne i 

2,0 2,0 



Lp Temat szkolenia Liczba godzin 

instruktażu osoby 

zatrudnionej na 

stanowisku 

robotniczym 

Liczba godzin 

instruktażu 

pracowników 

administracyjno-

biurowych 

 

ochronne itp./ 

- elementów stanowiska roboczego 

mających wpływ na bhp / pozycja 

przy pracy, oświetlenie miejscowe,  

wentylacja, urządzenia 

zabezpieczające, ostrzegawcze i 

sygnalizacyjne, narzędzia/ 

-przebieg procesu pracy na 

stanowisku pracy w nawiązaniu do 

działalności komórki organizacyjnej i 

zakładu pracy, 

b)omówienie zagrożeń występujących 

przy określonych czynnościach na 

stanowisku pracy, wyników oceny 

ryzyka zawodowego i sposobów 

ochrony przed zagrożeniami oraz 

zasad postępowania w razie wypadku 

lub awarii, 

c)przygotowanie wyposażenia 

stanowiska roboczego do 

wykonywania określonego zadania. 

2. Pokaz przez instruktora sposobu 

wykonywania pracy na stanowisku 

pracy zgodnie z przepisami bhp z 

uwzględnieniem metod bezpiecznego 

wykonywania poszczególnych 

czynności i ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na czynności 

trudne i niebezpieczne. 

0,5  

3. Próbne wykonanie zadania przez 

pracownika pod kontrolą instruktora 

0,5  

4. Samodzielna praca pracownika pod 

nadzorem instruktora 

4,0  

5. Omówienie i ocena przebiegu 

wykonywania pracy przez pracownika 

1,0  



Lp Temat szkolenia Liczba godzin 

instruktażu osoby 

zatrudnionej na 

stanowisku 

robotniczym 

Liczba godzin 

instruktażu 

pracowników 

administracyjno-

biurowych 

 

 Razem( w godzinach lekcyjnych 

trwających po 45 minut): 

8,0 2,0 

Jeżeli pracownik wykonuje prace na różnych stanowiskach, szkolenie powinno uwzględniać wszystkie 

rodzaje prac, które będą należały do zakresu obowiązków pracownika. 

 

Szczegółowy instruktaż stanowiskowy dla poszczególnych stanowisk: 

 

1)Pracownicy administracyjno-biurowi, nauczyciele: 

 rozmowa wstępna / wykształcenie, przygotowanie zawodowe, staż pracy, dodatkowe 

kwalifikacje/, 
 zapoznanie się z warunkami pracy / pomieszczenie, stanowisko pracy, wyposażenie 

stanowiska pracy, ochrona ppoż/ 
 instrukcje obowiązujące w zakładzie pracy, 
 zagrożenie na stanowisku pracy i sposoby ochrony przed zagrożeniami / ryzyko zawodowe/ 

2)Pracownicy obsługi / sprzątaczka, wożny, robotnik gospodarczy, konserwator, goniec, intendentka, 

kucharka itp) 

 rozmowa wstępna / wykształcenie, staż pracy, dodatkowe kwalifikacje), 
 zapoznanie się z warunkami pracy ( wyposażenie pomieszczeń , sprawy ppoż), 
 instrukcje obowiązujące w zakładze pracy, 
 praca na wysokościach, w wykopach , ręczne przenoszenie -podnoszenie ciężarów, 
 narzędzia i materiały pomocnicze / bezpieczne metody pracy przy użyciu narzędzi i urządzeń 

o napędzie elektrycznym/, 
 zagrożenie na stanowisku pracy i sposoby ochrony przed zagrożeniami / ryzyko zawodowe/ 

 

3)Palacz c.o 

 rozmowa wstępna – wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje, staż pracy w zawodzie, 
 zapoznanie się z warunkami pracy, 
 instrukcja bhp na stanowisku pracy w kotłowniach na paliwo stałe i olejowe, 
 instrukcja obsługi ogrzewania wodno – grawitacyjnego, 
 instrukcja bhp obowiązująca wszystkich pracowników, 
 instrukcja postępowania na wypadek pożaru, 
 czynności zabronione podczas pracy w kotłowni, 
 zagrożenia na stanowiskach pracy i sposoby ochrony przed zagrożeniami / ryzyko zawodowe/ 



 pokaz i objaśnienie całego procesu technologicznego, próbne wykonanie zadania przez 

szkolonego przy współudziale doświadczonego palacza c.o stale obsługującego daną 

kotłownię. 

 

4)Kierowca (operator) samochodu osobowego, autobusu, samochodu ciężarowego, ciągnika, koparko-

ładowarki, wozu strażackiego, równark, spycharki itp. 

 rozmowa wstępna – wykształcenie, przygotowanie zawodowe, staż pracy w zawodzie, 

dodatkowe uprawnienia, 
 stanowisko pracy – teren wyznaczony na miejsce garażowane, pomieszczenie garażowe, 

zaplecze remontowo- obsługowe, wyposażenie pojazdu, 
 podstawowe wymogi bezpiecznej pracy, 
 zagrożenia na stanowisku pracy i sposoby ochrony przed zagrożeniami/ ryzyko zawodowe/ 
 instrukcje obowiązujące w zakładzie pracy, 
 zapoznanie się z warunkami pracy / przy współudziale dośwadczonego kierowcy i kierownika 

danej jednostki./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3 

do Zarządzenia Nr V/49/W/2007 

Wójta Gminy Zębowice 

z dnia 01.08.2007r. 

 

 

Program szkolenia okresowego 

 



1.Cel szkolenia - 

a)uzupełnienie i aktualizacja wiadomości i umiejętności w zakresie: 

 bezpieczeństwa i higieny pracy przy jej wykonywaniu, 
 zagrożeń związanych z pracą oraz metod ochrony przed zagrożeniami, 
 postępowania w razie wypadku i sytuacjach zagrożenia, 

b)zaznajomienie z nowymi rozwiązaniami techniczno- organizacyjnymi w powyższym zakresie. 

2.Uczestnicy szkolenia 

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. 

3.Sposób organizacji szkolenia- w formie instruktażu. 

 

4.Program szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych: 

Lp Temat szkolenia Liczba 

godzin 

1. Regulacje prawne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, z 

uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą 

1,0 

2. Zagrożenia czynnikami wystepujacymi w procesach pracy oraz zasady i 

metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na 

pracowników- z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy 

i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i 

indywidualnej, wprowadzenia nowych urzadzeń, sprzętu i narzędzi 

pracy 

3,0 

3. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i sytuacjach 

zagrożeń ( np.pożaru, awarii),w tym zasady udzielania pierwszej 

pomocy w razie wypadku. 

2,0 

4. Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonanej pracy 

wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka. 

2,0 

 Razem ( w godzinach lekcyjnych trwających po 45 minut) 8,0 

 

5.Program szkolenia okresowego pracowników administracyjno- biurowych, nauczycieli oraz innych 

pracowników których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, 

uciążliwe lub niebezpieczne. 

Lp Temat szkolenia Liczba 

godzin 

1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące 

bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzlędnieniem: 

2,0 



Lp Temat szkolenia Liczba 

godzin 

a)praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie 

przepisów i zasad bhp, 

b)ochrona pracy kobiet i młodocianych, 

c)wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi 

związanych, 

d)profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników. 

2. Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w 

procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla 

zdrowia i życia pracowników. 

2,0 

3. Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z 

uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w 

monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe. 

2,0 

4. Postępownie w razie wypadku i sytuacjach zagrożeń (np.pożaru, awarii), 

w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. 

2,0 

 Razem:( w godzinach lekcyjnych trwających po 45 minut) 8,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 4 

do Zarządzenia Nr V/49/W/2007 



Wójta Gminy Zębowice 

z dnia 01.08.2007 

 

 

........................................................................ 

(nazwa pracodawcy, pieczęć) 

 

 

KARTA SZKOLENIA WSTĘPNEGO W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I 

HIGIENY PRACY. 

 

 

1.Imię i nazwisko osoby 

odbywającej 

szkolenie............................................................................................................................................................................................. 

2.Nazwa komórki organizacyjnej............................................................................................................................................................................. 

3.Instruktaż 

ogólny 

1.Instruktaż ogólny przeprowadził/a/ w dniu.............................................................................................r. 

.................................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko przeprowadzającego instruktaż) 

 

 

............................................................................................. 

( podpis osoby, której udzielono instruktażu) 

 

4.Instruktaż 

stanowiskowy 
1.Instruktaż stanowiskowy na stanowisku pracy..................................................................................................... 

przeprowadził/a/ w dniu ...................................r..................................................................................................... 

( imię i nazwisko przeprowadzającego instruktaż) 

 

 



3.Instruktaż 

ogólny 

1.Instruktaż ogólny przeprowadził/a/ w dniu.............................................................................................r. 

.................................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko przeprowadzającego instruktaż) 

 

 

............................................................................................. 

( podpis osoby, której udzielono instruktażu) 

 

Po przeprowadzeniu sprawdzianu wiadomości i umiejętności w zakresie wykonywania pracy zgodnie z 

przepisami i zasadami bezpieczeństawa i higieny pracy Pan/i/.............................................................................. 

został/a/ dopuszczony/a/ do wykonywania pracy na stanowisku........................................................................... 

 

 

................................................................................ ............................................................................ 

(podpis osoby, której udzielono (data i podpis kierownika komórki organizacyjnej) 

instruktażu*) 

 

 

2.**Instruktaż stanowiskowy na stanowisku pracy................................................................................................. 

przeprowadził/a/ w dniu...................................r....................................................................................................... 

(imię i nazwisko przeprowadzającego instruktaż) 

 

Po przeprowadzeniu sprawdzianu wiadomości i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z 

przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy Pan/i/ ................................................................................ 

został/a/ dopuszczony/a/ do wykonywania pracy na stanowisku ............................................................................ 

 

 

..................................................................................... ............................................................................. 

(podpis osoby, której udzielono instruktażu) (data i podpis kierownika komórki organizacyjnej) 



 

 

*Podpis stanowi potwierdzenie odbycia instruktażu i zapoznania się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi 
wykonywanych prac. 

**Wypełniać w przypadkach, o których mowa w §11 ust.1 pkt 2 i ust.2 i 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 
roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 
Wprowadzono: 2007-10-31 14:20:56 przez Daria Czaja 

Zatwierdzono: 2007-10-31 15:03:51 przez Waldemar Czaja 

 


