
Zarządzenie nr  19 /K /2010 
Burmistrza Głuszycy 

 
z dnia 28 kwietnia 2010 roku 

 
w sprawie : powołania zespołu ds. aktualizacji  oceny ryzyka zawodowego na  stanowiskach  
                    pracy  wyposażonych w monitory ekranowe oraz warunków pracy na tych    
                     stanowiskach. 
 
                Na podstawie art. 226 Kodeksu pracy ( Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), 
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe  (Dz. 
U. z dnia 10 grudnia 1998r., Dz. U.98.148.973) oraz  Rozporządzenie Ministra Pracy                    
i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy,  
       

zarządzam, co następuje 
 
§ 1.  Aktualizację   ryzyka  zawodowego na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory 
ekranowe oraz warunków pracy na stanowiskach  przeprowadza zespół w skład  którego wchodzą:
  
l/ specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy  spoza  zakładu pracy   - Natalia  Urbańczyk 
2/ przedstawiciel pracowników  - Anna  Kabat 
3/ pracownik zatrudniony na stanowisku informatyka – Dariusz Ziębicki 
 
§ 2. Przedmiotem aktualizacji jest  ocena   stanowisk  pracy wyposażonych w monitory 
ekranowe, oceny warunków pracy i ergonomii  na tych stanowiskach, w aspekcie: 
 1) organizacji stanowisk pracy, w tym rozmieszczenia elementów wyposażenia, w sposób 

zapewniający spełnienie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, 
 2) stanu elementów wyposażenia stanowisk pracy, zapewniającego bezpieczeństwo pracy,           

w tym ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym, 
 3) obciążenia narządu wzroku oraz układu mięśniowo-szkieletowego pracowników, 
 4) obciążenia pracowników czynnikami fizycznymi, w tym szczególnie nieodpowiednim 

oświetleniem,  
 5) obciążenia psychicznego pracowników, wynikającego ze sposobu organizacji pracy. 
 
§ 3.Ocena, o której mowa w § 2, przeprowadza się w szczególności dla nowo tworzonych 
stanowisk oraz po każdej zmianie organizacji i wyposażenia stanowisk pracy.  
 
§ 4.Na podstawie oceny podjęte  zostaną  działania mające na celu usunięcie stwierdzonych 
zagrożeń i uciążliwości występujących na ocenianych stanowiskach pracy.  
 
§ 5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.     
    
  /-/ Anna Kabat         
              Burmistrz 
 ……………………………………   
  podpis  przedstawiciela pracownik                                                                                             /-/ Wojciech Durak  
   


