
ZARZĄDZENIE NR 85.2020 

WÓJTA GMINY SIEROSZEWICE 

z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia oceny ryzyka zawodowego 

 w Urzędzie Gminy Sieroszewice 

 

Na podstawie art. 226 i art. 23715 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy             
(Dz. U. z 2020 poz.1320) oraz  §39a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 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.) w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r.                                  
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  
(Dz.U. z 2020 poz. 374) zarządza się  co następuje: 

 

§1. W zarządzeniu Nr 393/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie 
wprowadzenia oceny ryzyka zawodowego w Urzędzie Gminy Sieroszewice po § 1. dodaje §1a 
w brzmieniu:  
„1§a. Wprowadzam  dokument o nazwie „Ocena ryzyka zawodowego związanego z SARS -
CoV-2  wywołującego chorobę COVID-19 dla pracowników Urzędu Gminy  Sieroszewice                   
w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2”. 
 
§2. Z przeprowadzoną oceną ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy pracownicy zostaną 
zapoznani przez pracownika zajmującego się sprawami z zakresu BHP. 
  
§3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Wójt Gminy 

/-/ Anatol Piaskowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE: 

ZARZĄDZENIE NR 85.2020 

WÓJTA GMINY SIEROSZEWICE 

z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia oceny ryzyka zawodowego 

w Urzędzie Gminy Sieroszewice 

 

Zgodnie z art. 226 Kodeksu pracy  pracodawca ma obowiązek: 
1) oceniania i dokumentowania ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą, 
2) stosowania niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających to ryzyko, 
3) informowania pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną przez nich 
pracą, 
4) informowania pracowników o zasadach ochrony przed zagrożeniami. 
W związku z wystąpieniem  stanu epidemii  koronawirusa  SARS -CoV-2  wywołującej groźną 
chorobę COVID-19 , która wywiera od kilku miesięcy silny wpływ na wiele sfer życia, także na 
funkcjonowanie zawodowe pracowników,  pracodawca jest  obowiązany zapewnić 
bezpieczne i higieniczne warunki pracy, poprzez dokonanie analizy ryzyka zawodowego 
biorąc pod uwagę nowe zagrożenie. 

Mając na uwadze powyższe pracodawca dokonał oceny ryzyka zawodowego związanego                 
z SARS -CoV-2 wywołującego COVID-19 dla pracowników Urzędu Gminy Sieroszewice. Karta 
analizy ryzyka zawodowego dotyczy wszystkich stanowisk pracy w Urzędzie.  

Wydanie zarządzenia jest zasadne i konieczne.  

 

 

Wójt Gminy 

/-/ Anatol Piaskowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnzuga2tkltqmfyc4nbzgiytiojtge


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


