
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 9/2018
Wójta Gminy Wierzbinek 

z dnia 13 marca 2018 r.                      

w sprawie ustalenia wykazu:

1. Prac wykonywanych w Urzędzie Gminy w Wierzbinku przez co najmniej dwie 
     osoby.
2. Prac szczególnie niebezpiecznych występujących   w Urzędzie Gminy w 
    Wierzbinku, oraz określenia szczegółowych wymagań bezpieczeństwa i higieny 
    pracy przy ich wykonywaniu .

Na podstawie art. 237 4 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. ze
zm.) oraz § 80 i § 81 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997
r.  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa   i  higieny pracy (Dz.U. z 2003 r.  Nr 169,
poz.1650 ze zm.) oraz na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8
marca 1990 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 ze zm.) zarządzam, co następuje:

                                                                           § 1

Ustala się ,,Wykaz prac wykonywanych w Urzędzie Gminy w Wierzbinku przez co najmniej dwie
osoby’’ w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ustala  się  „Wykaz  prac  szczególnie  niebezpiecznych  w  Urzędzie  Gminy  w  Wierzbinku’’
w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wprowadza  się  Instrukcję  bhp  przy  wykonywaniu  prac  z  użyciem  substancji  (preparatów)
niebezpiecznych stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Wprowadza się Instrukcję bhp przy wykonywaniu prac na wysokości stanowiącą załącznik nr 4
do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Wprowadza  się  obowiązek  przestrzegania  zakładowych  instrukcji  przy  wykonywaniu  prac
szczególnie niebezpiecznych występujących w Urzędzie Gminy w Wierzbinku.

§ 6

1. Wykonanie zarządzenia powierza się stanowisku do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 
   Urzędu Gminy w Wierzbinku.
2. Zobowiązuje się  do zapoznania  pracowników z niniejszym zarządzeniem oraz
    umieszczenia instrukcji, o których mowa w § 3 i § 4 niniejszego zarządzenia w widocznym   
     miejscu na stanowisku pracy, którego instrukcje te dotyczą.



§ 7

Zarządzenie podlega w publikacji W Biuletynie Informacji Publicznej

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



                                                                                   Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2018 
                                                                                                                                  Wójta Gminy Wierzbinek
                                                                                                                                    z dnia 13 marca 2018 r.

WYKAZ PRAC WYKONYWANYCH W URZĘDZIE GMINY W WIERZBINKU
PRZEZ CO NAJMNIEJ DWIE OSOBY

1. Prace wykonywane na wysokości powyżej 2 metrów z zastosowaniem środków ochrony 
    indywidualnej przed upadkiem.

2. Prace przy odnawianiu, remoncie  na odcinkach dróg gminnych nie  zamkniętych dla ruchu.



Załącznik nr 2 do Zarządzenie Nr  9/2018                      
Wójta Gminy Wierzbinek
 z dnia 13 marca .2018 r.

Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych w Urzędzie Gminy w Wierzbinku

Lp. Rodzaj wykonywanej pracy Stanowisko Wymagania bhp przy 
wykonywaniu prac 
niebezpiecznych

1 2 3 4
1 Praca na wysokości

wykonywana przy czynności
mycia okien - wykonywana do
wysokości 2 m nad poziomem
podłogi, przy użyciu drabin lub 
mostka.

Sprzątaczka
  (pracownik
gospodarczy)

1. Instruktaż przed
wykonaniem pracy.

2. Imienny podział pracy.
3. Zapoznanie z instrukcją

bhp przy wykonywaniu
    prac na wysokości. 

2
Prace z użyciem materiałów
niebezpiecznych, takich jak
substancje i preparaty
chemiczne – środki drażniące
stosowane do mycia urządzeń 
sanitarnych, umywalek, 
sanitariatów.

Sprzątaczka
  (pracownik
gospodarczy)

1. Instruktaż przed
wykonaniem pracy.

2. Imienny podział pracy.
3. Zapoznanie z instrukcją

bhp przy wykonywaniu
prac z użyciem substancji
(preparatów)
niebezpiecznych.

4. Zapoznanie z kartami
charakterystyki stosowanych 
substancji niebezpiecznej.

3 Praca na wysokości
wykonywana przy wymianie
świetlówek (żarówek), pracach
konserwacyjnych, dekoracyjnych, 
naprawach - wykonywana do 
wysokości 2 m nad poziomem 
podłogi, przy użyciu drabin.

konserwator
(pracownik
gospodarczy)

1. Instruktaż przed
wykonaniem pracy.

2. Imienny podział pracy.
3. Zapoznanie z instrukcją

bhp przy wykonywaniu
prac na wysokości.

4 Praca na wysokości wykonywana 
przy układaniu dokumentów na 
wyższych regałach wykonywana 
do wysokości 2 m nad poziomem 
podłogi, przy użyciu drabin.

1. Instruktaż przed
wykonaniem pracy.

2. Imienny podział pracy.
3. Zapoznanie z instrukcją

bhp przy wykonywaniu
prac na wysokości.



                           Załącznik nr 3 do Zarządzenie Nr 9/2018                      
Wójta Gminy Wierzbinek
 z dnia 13 marca .2018 r.

INSTRUKCJA
BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PRZY WYKONYWANIU

PRAC Z UŻYCIEM SUBSTANCJI (PREPARATÓW) NIEBEZPIECZNYCH

1. Wymagania:
na stanowisku pracy mogą być zatrudnieni pracownicy, którzy:
a) mają ukończone 18 lat,
b) posiadający aktualne badania lekarskie bez przeciwwskazań do wykonywania w/w. prac,
c) wykazują się znajomością instrukcji oraz zapoznali się z kartami charakterystyki
      stosowanych substancji niebezpiecznych,
d) ubrani w odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej przydzielone
      do stanowiska.

2. Zakazy obowiązujące na stanowisku pracy:
a) spożywanie posiłków,
b) prowadzenie rozmów telefonicznych,

3. Magazynowanie
Substancje  (preparaty)  przechowywać  w  oryginalnych  pojemnikach,  szczelnie  zamkniętych,
suchych, dobrze wentylowanych i chłodnych miejscach w pozycji pionowej. Unikać narażenia na
działanie wysokich temperatur. Nie przechowywać w warunkach powodujących zbyt duży nacisk
na opakowanie produktu.

 4. Podstawowe czynności przed rozpoczęciem pracy
a) przygotować sprzęt, środki, środki ochrony osobistej niezbędne do wykonania pracy, 
b) sprawdzić termin ważności stosowanych substancji,
c) zapoznać się ze sposobem użycia i zasadami bezpieczeństwa określonymi na opakowaniu

produktu (preparatu),  
d) postępować zgodnie ze wskazaniami producenta.

 5. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy
a) nie dopuszczać do zanieczyszczenia oczu i skóry, 
b) nosić okulary ochronne lub ochronę twarzy i rękawice ochronne, 
c) każdorazowo po zakończonej pracy dokładnie umyć ręce

6. Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych

     Uwolnienie do środowiska
a) uniemożliwić dostęp osobom bez odpowiednich ochron,
b) unikać kontaktu ze skórą i oczami,
c) nosić rękawice, okulary,
d) zapewnić właściwą wentylację,
e) postępować zgodnie z pkt 6 karty charakterystyki substancji niebezpiecznej.



7. Pierwsza pomoc
Zatrucie drogą oddechową : wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze.  W przypadku
wystąpienia niepokojących objawów skontaktować się z lekarzem.

Kontakt  ze  skórą:  zanieczyszczoną  skórę  natychmiast  przemyć  dużą  ilością  wody.  Jeśli  po
myciu pojawią się objawy w postaci zaczerwień, obrzęków - skonsultować się     z lekarzem.

 Kontakt  z  oczami:  zanieczyszczone  oczy  natychmiast  przemyć  dużą  ilością  wody  i
skonsultować się z lekarzem, pokazać opakowanie lub etykietę.

Spożycie: przemyć  usta  dużą  ilością  wody  –  nigdy  nie  stosować  u  osób  nieprzytomnych  –
niezwłocznie  skonsultować się z lekarzem, pokazać opakowanie lub etykietę.
      
UWAGA!
W przypadku zaistnienia wypadku należy niezwłocznie powiadomić przełożonych
i służbę  BHP. W uzasadnionych przypadkach wezwać pogotowie ratunkowe lub udać się do
lekarza.

8. Postępowanie z odpadami
 Pojedyncze opakowania traktować jako odpady z gospodarstwa domowego. Duże ilości odpadów
przeznaczyć do odzysku (recyklingu) lub unieszkodliwiać zgodnie  z obowiązującymi przepisami.
Postępować zgodnie z pkt. 13 karty charakterystyki substancji niebezpiecznej.

     Opracował:                                                                                                      Zatwierdził:



                        Załącznik nr 4 do Zarządzenie Nr 9/2018                      
Wójta Gminy Wierzbinek
 z dnia 13 marca .2018 r.

                                                                                             

INSTRUKCJA
BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PRZY WYKONYWANIU PRAC NA

WYSOKOŚCI

I. INSTRUKCJA
BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA PRACOWNIKÓW
MYJĄCYCH OKNA ORAZ WYKONUJĄCYCH PRACE PRZY WYMIANIE

ŚWIETLÓWEK (ŻARÓWEK), PRACACH KONSERWACYJNYCH,
DEKORACYJNYCH, NAPRAWACH

1. Uwagi ogólne

           Wykonywanie prac na wysokości powyżej 1,5 metra powinno się odbywać przy 
            asekuracji drugiej osoby

Do pracy wymagających użycia drabin, podestów, schodków, może przystąpić pracownik
który uzyskał zezwolenie na pracę od bezpośredniego przełożonego oraz:
 posiada ważne przeszkolenie bhp i ppoż.,
 posiada ważne badania lekarskie bez przeciwwskazań, potwierdzone zaświadczeniem

lekarskim lekarza medycyny pracy,
 posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
 ukończył 18 lat,
 została mu przydzielona osoba asekurująca (nadzorująca)

Pracownik przystępujący do pracy ponadto powinien być:
 wypoczęty,
 w stanie nie wskazującym na spożycie alkoholu i narkotyków,
 ubrany w odzież roboczą, ochronną

   
            Przed rozpoczęciem pracy:

       Pracownik powinien:
 Szczegółowo zapoznać się powyższą instrukcją bhp.
 Wysłuchać instruktażu przełożonego.
 Ubrać się w odzież roboczą i ochronną przewidzianą do użycia na danym stanowisku

pracy. Winien on także zdjąć z rąk wszystkie zbędne przedmioty takie jak biżuteria itp.
 Przygotować sprzęt i materiały potrzebne podczas wykonywanej pracy. 
 Usunąć wszystkie zbędne przedmioty znajdujące się w miejscu pracy,  zapewnić by

podłoga wokół  stanowiska pracy była sucha i czysta.  
 Upewnić się czy rozpoczęcie pracy  nie spowoduje zagrożeń dla osób przebywających

na tym stanowisku pracy lub w jego bezpośrednim otoczeniu.
 Jeśli nie stwierdza się zagrożeń na danym stanowisku roboczym można przystąpić do

wykonywania zadań.



3. W czasie pracy:

 Ściśle stosować się do zaleceń:
- stanowiskowej instrukcji bhp,
- poleceń i wskazówek  przełożonych.

 Podczas  wykonywania  pracy  koncentrować  całą  swoją  uwagę  wyłącznie  na
czynnościach  wykonywanych.  Pracować  z  szybkością  odpowiadającą  naturalnemu
rytmowi pracy.

 Nie  stosować  drabin  w  sytuacji,  gdy  pracę  można  wykonać  przy  użyciu  innych
urządzeń, np. narzędzi o odpowiednio długich uchwytach (mycie okien).

 Nie wychylać się poza obrys podestu czy drabiny.
 Wykonywać prace tylko zlecone przez bezpośredniego przełożonego.
 Materiały używane podczas procesu pracy składować tak, by nie stwarzały żadnych

zagrożeń  wypadkowych.  Narzędzia  powinny  być  odkładane  na  ściśle  wyznaczone
miejsca.

 Prace  na  wysokości  należy  wykonywać  tak,  by  nie  przeszkadzać  pozostałym
pracownikom realizującym swoje zadania.

 W razie konieczności opuszczenia swojego stanowiska pracy pracownik zobowiązany
jest sprawdzić, czy pozostawione narzędzia pracy nie stworzą zagrożeń dla chociażby
przechodzących obok innych pracowników.

 W razie wątpliwości co do sposobu wykonania zadania,  pracownik winien zwrócić się
do  przełożonego  lub  przeszkolonych  fachowców  o  szczegółowe  instrukcje.  Pracę
może podjąć ponownie po usunięciu wątpliwości i (najlepiej) pod fachowym dozorem
przełożonego.

  Pracownikowi nie wolno:

 stosować niebezpiecznych metod pracy,  tak,  by stwarzać zagrożenia dla siebie,  czy
otoczenia,

 nie stosowania się do szczegółowych instrukcji i zaleceń przełożonych,
 stosowania niewłaściwych metod pracy,
 pracować bez nakazanych ochron osobistych,
 myć okna przy staniu na parapetach,
 myć okna górne przy otwartych oknach dolnych,
 wykonywać czynności wymagającą pracy na wysokości powyżej 2 m.
 korzystać z niesprawnych technicznie drabin, podestów, schodków,
 wykonywać pracę podczas burzy, silnych wiatrów czy innych zagrożeniach,
 wykonywać pracę na wysokości (na drabinie, podeście itp.) przy złym samopoczuciu.

Należy zgłosić niedyspozycję przełożonemu, który zadecyduje o dalszym przebiegu
pracy pracownika,

 używania do pracy niewłaściwych środków, materiałów, narzędzi. 
 naprawiać urządzeń elektrycznych będących pod napięciem (jeśli pracownik nie ma do

tego odpowiednich uprawnień),
 dotykać przewodów elektrycznych będących pod napięciem,
 dopuszczać  do  pracy  na  swoim stanowisku  pracy  jakichkolwiek  osób  bez  wiedzy

przełożonego,
 przeszkadzać innym w pracy,
 tarasować  przejścia  i  dojścia  do  stanowiska  pracy,  sprzętu  przeciwpożarowego   i

wyłączników prądu elektrycznego,
 pozostawiania  po  zakończonej  pracy  bałaganu  (zużytych  szmat,  mokrych  podłóg,

przepalonych świetlówek) itp.



4. Po zakończeniu pracy:

 dokładnie oczyścić stanowisko robocze, ułożyć narzędzia i przyrządy pomocnicze w
miejscach na to przeznaczonych,

 oczyścić używane ochrony osobiste i odłożyć je na stałe miejsce ich przechowywania,
 upewnić się czy pozostawione stanowisko i urządzenia nie stworzą żadnych zagrożeń

dla otoczenia,
 przekazać  informacje  o  stanie  zaawansowania  wykonywanych  prac  swojemu

bezpośredniemu przełożonemu.   

5. Obowiązki osoby asekurującej (nadzorującej):
 szczegółowo  zapoznać  się  ze  stanowiskową  instrukcją  bhp  znajdującą  się  na

stanowisku pracy,
 wysłuchać instruktażu przełożonego,
 ubrać się w odzież roboczą i ochronną przewidzianą do użycia na danym stanowisku

pracy,
 asekurować  (nadzorować)  pracującą  osobę  z  wykorzystaniem  drabin,  podestów,

schodków: 
 przytrzymywać drabinę a w razie potrzeby osobę pracującą,
 podawać (odbierać) sprzęt, środki, materiały,
 w porozumieniu z osobą pracującą włączać i wyłączać oświetlenie,
 prowadzić  nadzór  nad  bezpieczeństwem  osoby  pracującej  ze  strony  osób

przechodzących oraz dbać o bezpieczeństwo osób postronnych,
 w nagłych wypadkach udzielać pomocy (alarmować pogotowie), 

Uwagi dodatkowe:
Pracownik winien:

- dbać o higienę osobistą  i schludny wygląd,
- w razie  wątpliwości  co  do  prawidłowości  swoich  działań,  pracownik

powinien  zwrócić  się  o  dodatkowe  wskazówki  do  bezpośredniego
przełożonego, czy służb fachowych.        

Wszystkie  okoliczności  mogące  zagrozić  bezpieczeństwu  obsługującego  bądź  osobom
postronnym  zobowiązują  pracownika   do  meldowania   o  nich  przełożonym.  W  przypadku
znalezienia  się  w  bezpośrednim niebezpieczeństwie  na  skutek  nieprzestrzegania  przez  zakład
zasad bhp  pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy (zachowuje on prawo
do  wynagrodzenia,  nie  może  jednak   odmówić  podjęcia  innej  równorzędnej  pracy,  gdy
niezwłoczne usunięcie zagrożeń przy poprzednio wykonywanej pracy nie jest możliwe).



II. ZASADY UŻYCIA DRABINY PRZENOŚNEJ

Przed użyciem drabiny:
a) wizualnie sprawdzać drabiny na uszkodzenia i bezpieczne używanie, 

b) upewniać się, że drabina jest właściwą do aktualnego zastosowania, 

c) nie używać uszkodzonych drabin,

d) usuwać wszelkie zanieczyszczenia z drabiny, np. mokre farby, brud, olej,
albo śnieg,

Przyniesienie na miejsce i ustawienie drabiny:
a) drabina  musi  zostać  postawiona  w  prawidłowej  pozycji  stojącej,  np.

prawidłowy kąt ustawienia dla drabin przystawnych (kąt pochylenia około 1:4), szczeble
albo stopnie poziomo oraz całkowite otwarcie drabiny stojącej,

b) urządzenia blokujące, o ile umieszczono, muszą przed użytkowaniem być
w pełni zabezpieczone,

c) drabina  przystawna  powinna  wystawać  ponad  powierzchnię,  na  którą
prowadzi, co najmniej 0,75 m, a kąt jej nachylenia powinien wynosić od 65° do 75,

d) drabina musi stać na płaskim, poziomym , nieruchomym podłożu,

e) drabina  przystawna  powinna  zostać  oparta  o  płaską,  stałą  płaszczyznę  i
przed  użyciem  powinna  zostać  zabezpieczona  np.  przez  przymocowanie  albo  użycie
właściwego urządzenia, dla zapewnienia stateczności,

f) drabina nie może nigdy być przestawiana w nowe miejsce manewrami z
góry ani podczas przebywania na niej,

g) transport drabiny do miejsca pracy  winien odbywać się przez dwie osoby, 

h) gdy drabina  jest  niesiona  na  miejsce,  należy  zwrócić  uwagę  na  ryzyko
kolizji,  np.  z  pieszymi,  drzwiami.  Drzwi (jednak nie  wyjścia  awaryjne)  oraz  okna  w
obszarze pracy należy zaryglować, jeżeli to tylko możliwe,

i) stwierdzić wszystkie, w miejscu pracy stwarzane ryzyka przez elektryczne
środki  pracy,  np.  luźne  przewody  wysokiego  napięcia  albo  inne  swobodnie  leżące,
elektryczne środki pracy,

j) drabina musi być postawiona na jej stopy, 

k) drabina nie  powinna być  ustawiana na śliskich powierzchniach (np.  lód,
błyszczące posadzki lub zanieczyszczone podłoża stałe), 

Użytkowanie drabin:
a) nie przekraczać maksymalnego obciążenia użytkowego, aktualnego rodzaju  drabiny,

b) nie wychylać się za daleko - użytkownicy powinni trzymać swoje klamry pasowe (pępki)
pomiędzy belkami policzkowymi i obu stopami stać na tym samym    szczeblu (stopniu),

c) nie używać drabin stojących do wchodzenia na inną płaszczyznę,



d) nie  używać  jako  płaszczyzny  do  stania,  najwyższych  dwóch  stopni/szczebli  drabiny
stojącej, bez platformy oraz przyrządu do przytrzymania się dla rąk i kolan,

e) drabiny powinny być używane do lekkich prac, o krótkim czasie trwania,

f) nie używać drabin przewodzących do prac pod napięciem elektrycznym,

g) nie  używać  drabin  na  wolnym  powietrzu,  przy  niekorzystnych  warunkach
atmosferycznych, np. silnym wietrze,

h) jeżeli to możliwe, to drzwi (jednak nie wyjścia awaryjne) oraz okna w strefie pracy należy
ryglować (zamykać),

i) wchodzić na  i schodzić z drabiny twarzą zwróconą ku drabinie,

j) przy wchodzeniu na i schodzeniu z drabiny należy się dobrze przytrzymywać,

k) nie używać drabiny do mostkowania,

l) przy wchodzeniu na drabinę należy nosić właściwe obuwie,

m) unikać  nadmiernych,  bocznych  obciążeń   np.  przy  wierceniu  konstrukcji  murowych  i
betonowych,

n) nie  pozostawać  na  drabinie  zbyt  długo,  bez  regularnych  przerw  (zmęczenie  stanowi
zagrożenie),

o) drabiny  przystawne  dla  dojścia  do  większej  wysokości,  powinny  być  wysunięte  co
najmniej 1 m ponad punkt przylegania,

p) przedmioty, które są transportowane przy wchodzeniu na drabinę, nie powinny być ciężkie
i być łatwe w obchodzeniu się z nimi,

q) należy unikać prac, które wywołują boczne obciążenie drabin stojących, np. wiercenie z
boku przez twarde materiały (np. konstrukcja murowa albo beton),

r) przy wykonywaniu pracy na drabinie, należy trzymać się mocno jedną ręką albo jeżeli to
nie jest możliwe zachować dodatkowe środki bezpieczeństwa.

  Opracował:                                                                                                          Zatwierdził:
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