
 

Zarządzenie nr  29/2017/2018 

Kanclerza Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 13 czerwca 2018 roku 

 

w sprawie: szkolenia okresowego dla pracowników pracujących na stanowiskach fizycznych 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w 

sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 r. nr 180  

poz. 1860 ze zm.) zarządza się co następuje: 

 

§ 1 

1. Pracownicy fizyczni AWF Warszawa zobowiązani są do odbywania szkoleń w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2. Szkolenie organizowane są w czasie godzin pracy. 

3. Udział w szkoleniu i instruktażu jest podstawowym obowiązkiem pracownika. 

4. Szkolenie pracowników jest prowadzone jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe. 

 

§ 2 

1. Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba 

kierująca pracownikami. 

2. Odbycie instruktażu ogólnego i instruktażu stanowiskowego pracownik potwierdza w 

karcie szkolenia wstępnego, która przechowywana jest w aktach osobowych 

pracownika, w Dziale Spraw Pracowniczych. Wzór karty szkolenia wstępnego w 

dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy stanowi załącznik nr 2 do Rozporządzenia 

Ministra Gospodarki i Pracy z dnia27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 r. nr 180  poz. 1860 ze zm.) 

3. Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem pracownika do 

wykonywania pracy na określonym stanowisku. 

4. Instruktaż stanowiskowy zapewnia pracownikom zapoznanie się z czynnikami 

szkodliwymi występującymi na stanowisku pracy. 

5. Instruktaż stanowiskowy kończy się sprawdzianem wiedzy i umiejętności z zakresu 

wykonywania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny 

pracy, stanowiącym podstawę dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na 

określony stanowisku. 

 

 



§ 3 

Nadzór nad realizacją zarządzenia sprawuje odpowiednio Kanclerz przy współpracy ze 

specjalistą ds. bhp. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13.06.2018 r. 

 

Szkolenie okresowe dla pracowników pracujących na stanowiskach fizycznych odbędzie 

się 14.06.2018 r. o godz. 10.00 w Sali F budynek dawnej stołówki. 
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