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Wójta GminyŁanięta
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie wprowadzenia do stosowania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach
pracy oraz zasad potwierdzania faktu zapoznania pracowników

Urzędu Gminy Łanięta z oceną ryzyka zawodowego,
Pracy wprowadzam
art.226 pkt.2 ustawy z dnia 26 czerwca L974 r, - Kodeks
pracy w urzędzie Gminy Łanięta
do stosowania ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach
potwierdzania faktu zapoznania pracownikÓW z oceną rYzYka
Na podstaw

ie

oraz ustalam zasady
zawodowego:

następujących
wprowadzam do stosowania ocenę ryzyka zawodowego na
stanowiskach pracy :

§

1.

L. Wójta Gminy
2. Sekretarz Gminy
3. Skarbnik - Główna księgowa
4. lnspektor
5. Pracownik gospodarczy
6. Konserwatorwodociągu
7. Sprzątaczka
8. Pracownik robót publicznych

przyjmowani do pracy, pracownicy
§ 2. wszyscy pracownicy w tym pracownicy nowo
ryzyka
robót publicznych muszą być dowodnie za podpisem zapoznani z oceną

zawodowegowystępującegonadanychstanowiskachpracy.

v

§ 3. zapoznania pracownika

z oceną ryzyka zawodowego dokonują

:

odPowiadają za to abY
osoby kierujące pracownikami którzy jednoczeŚnie bezpoŚrednio
występującego na
wszyscy pracownicy zostali zapoznani z oceną ryzyka zawodowego
danych stanowiskach pracy,

z oceną ryzyka zawodowego
§ 4. wzór poświadczeniafaktu zapoznania pracownika
się z dokonanąprzez
stanowi załącznik ,, oświadczenie pracownika o zapoznaniu
pracownika oceną ryzyka zawodowego

"

które jest załącznikiem nr. 1 do niniejszego

zarządzenia.

§5.Pozapoznaniupracownikazocenąryzykazawodowegoipotwierdzeniutegofaktu
zapoznaniu się z dokonaną
przez pracownika podpisane ,, Oświadczenie pracownika o
przekazać pracownikowi
przez pracodawcę oceną ryzyka zawodowego" należy
prowadzącemu sprawy kadrowe,

podpisane,, oświadczenie
6. pracownik prowadzący sprawy kadrowe umieszcza
zawodowego
pracownika o zapoznaniu się z dokonanąpfzezpracodawcę o€eną ryzyka

§

"

w aktach osobowych pracowników,

§

przestrzegania zawartych w
7. zobowiązuję wszystkich pracowników do ścisłego

zarządzeniu ustaleń

i

terminów

.

§ 8. 7rządzenie wchodziw życie z dniem podpisania

,

Jędrzejczak,

zalącznik ar

o zapoznaniu się z
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Oświadczenie pracownika
dokonanąprzezpracodawcę oceną ry?,ykazawodowego

Nżej podpisany.

rlniu

potwierdzam, że zostńemw
pracodawcę o ryzyku zawodowym, które

stanor.visku

... poinforrrrowany pruez

ńryesię z wykonywanąprzeze
mnie pracąna
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PracodawcaPoinformował mnie ponadto o zasadach przed,zagrożeniami
występującymi
r
na
9
"J "'Yl
moim stanowisku pracy.

(podpi s zap oztlĄ e go)
ąc
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