
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 19/2007 
Dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu z dnia 28.11.2007 r. 

w sprawie obowiązków wynikających z art. 304 i art.3041 Kodeksu Pracy w zakresie 

Na podstawie art. 304 w związku z art. 207 § 2 Kodeksu Pracy zarządza się co następuje: 

Kierowników komórek organizacyjnych zobowiązuję do: 
1. Organizowania pracy osobom fizycznym świadczącym pracę na innej podstawie niż 

stosunek pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy. 
2. Zapewniania przestrzegania przez osoby fizyczne świadczące pracę na innej podstawie niż 

stosunek pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawania polecenia 
usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolowania wykonania tych poleceń. 

3. Zapewniania wykonania nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez 
organy nadzoru nad warunkami pracy. 

4. Prowadzenia instruktażu stanowiskowego dla osób fizycznych wykonujących pracę na innej 
podstawie niż stosunek pracy, na zasadach określonych w moim zarządzeniu 

Na podstawie art. 3041 w związku z art. 211 Kodeksu Pracy zarządza się co następuje: 

W zawieranych umowach polecam zamieszczać zapis zobowiązujący Zleceniobiorcę do: 
1. Wzięcia udziału w szkoleniu wstępnym bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 

instruktażu stanowiskowego. 
2. Zabezpieczenia we własnym zakresie odzieży i obuwia roboczego wymaganego dla danego 

stanowiska pracy. 
3. Stosowania środków ochrony zbiorowej oraz przydzielonych mu przez Zleceniodawcę 

środków ochrony indywidualnej. 
4. Wykonywania powierzonych mu prac zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa 

i higieny pracy oraz stosowania się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek. 
5. Dbania o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu stanowiącego własność 

Zleceniodawcy. 
6. Powiadomienia Zleceniodawcę o zauważonym w teatrze wypadku albo zagrożeniu życia lub 

zdrowia ludzkiego. 

Inspektora d/s bhp, ppoż. i oc zobowiązuję do sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem zasad 
określonych w niniejszym zarządzeniu. 

nr 13/2007 z dnia 14.09.2007 r. 
§2 

§ 3 

§ 4 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


