
Zarz^dzenie Nr 13/2016 
Wojta Gminy Pacanow 
z dnia 8 lutego 2016 r. 

w sprawie przeprowadzenia aktualizacji oceny ryzyka zawodowego 
na stanowiskach pracy w Urz^dzie Gminy Pacanow 

Dziatajqc na podstawie art. 226 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy 
(tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z pozn. zm.) oraz rozporz^dzenia Ministra Gospodarki, 
Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogolnych przepisow 
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 z pozn. zm.) oraz Polskiej 
Normy PN-N-18002:2011, zarz^dzam co nast^puje: 

§ 1 

Aktualizacji oceny ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy 
w Urz^dzie Gminy Pacanow przeprowadza si? wg nast^puj^cego schematu: 

- powotanie zespolu, ktory dokona identyfikacji zagrozen oraz analizy i oceny ryzyka 
zawodowego na stanowiskach pracy, 

- zebranie informacji potrzebnych do oceny ryzyka zawodowego, 
- identyfikacja zagrozen, 
- oszacowanie ryzyka zawodowego, 
- wyznaczanie dopuszczalnosci ryzyka zawodowego, 
- ustalenie potrzeby dzialah koryguj^cych i/lub zapobiegawczych, 
- opracowanie planu dzialah koryguj^cych i/lub zapobiegawczych, 
- okresowe przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego. 

§ 2 

Przeprowadzenie aktualizacji oceny ryzyka zawodowego ma na celu: 
- sprawdzenie, czy wyst^puj^ce na stanowiskach pracy zagrozenia zostaiy zidentyflkowane 

i czy jest znane zwi^zane z nimi ryzyko zawodowe, 
- wykazanie, zarowno pracownikom i/lub ich przedstawicielom, jak i organom nadzoru 

i kontroli, ze przeprowadzono analiz? zagrozen i zastosowano wtasciwe srodki ochronne, 
- dokonanie odpowiedniego wyboru wyposazenia stanowisk pracy, materialow oraz organizacji 
pracy, 

- ustalanie priorytetow w dzialaniach zmierzaj^cych do eliminowania lub ograniczania ryzyka 
zawodowego, 

- zapewnienie ci^glej poprawy bezpieczenstwa i higieny pracy. 

§ 3 

W sklad zespolu wchodz^: 
Przewodnicz^cy - Sekretarz Gminy mgr inz. Kazimierz Zdziebko 
Cztonek zespolu - Glowny Specjalista ds. BHP mgr Leszek Bialy 
Czionek zespolu - Inspektor ds. BHP Klaudia Domagala 

§ 4 

Zespol sporz^dza w terminie do dnia 29.02.2016r. dokumentacj? aktualizacji oceny ryzyka 
zawodowego. 



§5 

Z wynikami oceny ryzyka zawodowego nalezy zapoznawac wszystkich pracownikow. 
Fakt zapoznania si? z kartami analizy oceny ryzyka zawodowego dla poszczegolnych 
stanowisk pracy pracownicy potwierdzaj^ wlasnor^cznym podpisem z podaniem daty. Nowo 
przyj?tych pracownikow z ocen^ ryzyka zawodowego na ich stanowiskach pracy zapoznaje si? 
w czasie instruktazu stanowiskowego. 

§6 

Zarz^dzenie wchodzi w zycie w terminie 14 dni od podpisania 


