
ZARZĄDZENIE NR 21/2022 
WÓJTA GMINY GNIEWOSZÓW 

z dnia 31 marca 2022 r. 

w sprawie prowadzenia szkolenia wstępnego na stanowiskach pracy w dziedzinie bhp (instruktażu 
stanowiskowego bhp) 

Na podstawie Kodeksu pracy oraz rozporządzenia ministra gospodarki i pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie 
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860 ze zm.) zarządzam, co 
następuje: 

§ 1. Wprowadzam do użytku wewnętrznego ramowy program instruktażu stanowiskowego bhp 
(rozporządzenie ministra gospodarki i pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy). 

§ 2. Do prowadzenia szkolenia wstępnego na stanowisku pracy w dziedzinie bhp (instruktażu 
stanowiskowego bhp) wyznaczam moich zastępców i kierowników działów: 

a) Joanna Miturska- Skarbnik Gminy 

§ 3. Instruktaż stanowiskowy bhp należy przeprowadzić przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na 
określonym stanowisku pracy w odniesieniu do: 

a) pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i innych, na których występuje narażenie na 
działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych, 

b) pracowników przenoszonych na stanowiska pracy określone w lit. a. 

§ 4. Stanowiska pracy, na których pracownicy powinni być objęci instruktażem stanowiskowym bhp, to: 
Wójt Gminy Sekretarz Gminy Skarbnik Gminy Z-ca Skarbnika Gminy Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Z-
ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Kierownik Referatu Inspektor Podinspektor pomoc administracyjna 
woźny konserwator wodociągu konserwator oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej konserwator robotnik 
gospodarczy- kierowca ciągnika robotnik gospodarczy goniec 

§ 5. Każdy instruktaż stanowiskowy bhp powinien zakończyć się egzaminem z zakresu wykonywania pracy 
zgodnie 
z przepisami i zasadami bhp. 

§ 6. Kierownikom działów wytypowanym do prowadzenia instruktażu stanowiskowego bhp polecam 
zapoznać się oraz przestrzegać treści szczegółowych programów tego instruktażu. 

§ 7. Po zakończeniu instruktażu stanowiskowego bhp osoba prowadząca go zobowiązana jest wypełnić 
stosowne zaświadczenie (wg ustalonego wzoru) i przekazać je do akt osobowych odpowiedniego pracownika. 

§ 8. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Wójt Gminy Gniewoszów 
 
 

Marcin Szymon Gac 
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