
Zarządzenie nr 11/2014 
Dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu z dnia 1 września 2014 r. 

w sprawie: oceniania i dokumentowania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach 
pracy w Teatrze im. W.Horzycy 

Działając na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks Pracy (Dz. U. 
1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.) - Art. 226 Informowanie o ryzyku zawodowym, 
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. 
zm.) - § 39a - 39c Ocena ryzyka zawodowego, a także Polskiej Normy PN-N-18002:2011 
Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego oraz pkt-u 1 nakazu pokontrolnego 
Państwowej Inspekcji Pracy (nr rej. 02114-5317-K047-Nk01/14) - z dnia 30.06.2014 r. w celu 
zapewnienia poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy 

z a r z ą d z a m 

dokonanie oceny i udokumentowania ryzyka zawodowego dla stanowiskach pracy 
występujących w Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu. 

§1 
Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Teatrze im. Wilama 
Horzycy w Toruniu, należy realizować w następujących etapach: 

Etap I Dokonanie identyfikacji zagrożeń na stanowiskach pracy wg Listy Kontrolnej (wzór 
w załączniku) 

Etap II Wykonanie opisu stanowisk pracy (wzór w załączniku) 

Etap III Oszacowanie ryzyka zawodowego dla: 
- czynników fizycznych i psychofizycznych (metoda wg PN-N-18002) 
- czynników chemicznych (metoda wskaźnikowo-ilościowa wg. PIP); 

Etap IV Wykonanie „Kart oceny ryzyka zawodowego". 

Etap V Zapoznanie pracowników z ryzykiem zawodowym za podpisem. 
Sporządzenie „Oświadczenia o zapoznaniu z ryzykiem zawodowym" 

Etap VI Przechowywanie w aktach osobowych „Oświadczenia o zapoznaniu z ryzykiem 
zawodowym" 



§2 
1. Dla realizacji zadań wymienionych w § 1 Powołuję Zespół Oceniający Ryzyko Zawodowe 

w następującym składzie i z zadaniami: 

Członkowie zespołu Zadania Etapy 

Inspektor d/s bhp 
Przewodniczący zespołu 
Szacujący ryzyko zawodowe 

Etapy od I-IV 

Kierownicy jednostek 
organizacyjnych 

Identyfikacja zagrożeń i opis stanowiska pracy 
Zapoznawanie pracowników z oceną ryzyka 
zawodowego 

Etap I - II 
Etap V 

Specjalista ds. kadr 

Udostępnianie wykazu stanowisk pracy i zakresu 
obowiązków 
Przechowywanie „Oświadczenia o zapoznaniu 
z ryzykiem zawodowym" 

Etap II 

Etap VI 

2. Kartę Oceny Ryzyka Zawodowego zatwierdza Dyrektor Teatru. 

3. Rejestr Kart Oceny Ryzyka Zawodowego prowadzony jest w Służbie BHP stosownie do 
wykazu stanowisk pracy. 

§3 
1. Kierownik jednostki organizacyjnej ma obowiązek zapoznania pracownika z wynikami 

oceny ryzyka zawodowego za podpisem, na podstawie otrzymanej od służby BHP Karty 
Oceny Ryzyka Zawodowego. 

2. Osoba kierująca pracownikami, zgodnie z postanowieniem Art. 28 Regulaminu Pracy 
Teatru, po zapoznaniu pracownika z treścią Karty Oceny Ryzyka Zawodowego sporządza 
„Oświadczenie o zapoznaniu z ryzykiem zawodowym" wg. wzoru dołączonego do 
niniejszego zarządzenia i przekazuje ww. dokument do specjalisty ds. kadr, celem włączenia 
„Oświadczenia..." do akt osobowych pracownika. 

3. W przypadku wystąpienia ryzyka zawodowego na poziomie nieakceptowalnym,- kierownik 
komórki organizacyjnej podejmuje działania korygujące - redukujące jego wielkość, 
a następnie zespół oceniający ryzyko dokonuje ponownie jego oceny. 

4. Jeżeli na ocenionym stanowisku pracy wystąpią zmiany techniczne, organizacyjne bądź 
technologiczne, należy przeprowadzić ponowną ocenę ryzyka zawodowego. Potrzebę 
ponownego przeprowadzenia oceny ryzyka zgłasza kierownik komórki organizacyjnej do 
służby BHP. 



5. Specjalista ds. kadr informuje służbę BHP o nowo tworzonych stanowiskach pracy 
w komórkach organizacyjnych. 

§4 
Pracownicy, którzy zapoznali się z Kartą Oceny Ryzyka Zawodowego na swoim stanowisku 
pracy są bezwzględnie zobowiązani do stosowania zalecanych środków redukujących ryzyko 
zawodowe (tj. indywidualnych (ŚOI) i zbiorowych środków ochrony (ŚOZ), a także odzieży 
i obuwia roboczego zgodnie z tabelą należności oraz używania go zgodnie z przeznaczeniem. 
Natomiast osoba kierująca pracownikami dba o sprawność ŚOI i ŚOZ oraz stosowanie ich 
zgodnie z przeznaczeniem. 
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